ผูมาประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕65
ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
----------------------------

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหนง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายสุรเชษฐ
สุรภักดี
นางอรภักดิ์
เจนวิชชุเมธ
นายจักรพันธุ
จุลภักดิ์
นายจักรฤทธิ์
ชุมแกว
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
นายเอกชัย
ศรีพิทักษ
นายสาโรช
แซลิ่ม
นายสมพร
สุขสวัสดิ์
นางสาวอุไรวรรณ สีงาม
นายพงศกร
พงษเกษมพรกุล
นายสุนทร
ขวัญชัยรัตน
นางอำไพ
ศิริแกว
นางจารีวัฒน
กุลเจริญ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

สุรเชษฐ
สุรภักดี
อรภักดิ์
เจนวิชชุเมธ
จักรพันธุ
จุลภักดิ์
จักรฤทธิ์
ชุมแกว
จักรกริศน แปนเพ็ชร
เอกชัย
ศรีพิทักษ
สาโรช
แซลิ่ม
สมพร
สุขสวัสดิ์
อุไรวรรณ สีงาม
พงศกร
พงษเกษมพรกุล
สุนทร
ขวัญชัยรัตน
อำไพ
ศิริแกว
จารีวัฒน
กุลเจริญ

หมาย
เหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – สกุล
นายณรงค
นายสุเทพ
นายสุทธิรักษ
นายตรี
นางสาวสุนิษา
นางจิระวรรณ
นายคีตวิทย
นางโสภา
นางธิดารัตน

ตำแหนง

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
รุงฤทัยวัฒน
แกวแกมจันทร
จันทรแกว
ชูแกว

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ผูอำนวยการกองชาง
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองการศึกษา

ลายมือชื่อ
ณรงค
สุเทพ
สุทธิรักษ
ตรี
สุนิษา
จิระวรรณ
คีตวิทย
โสภา
ธิดารัตน

แซใช
ฤทธิรัตน
มั่นคง
วิสุทธิคุณ
เทวเดช
รุงฤทัยวัฒน
แกวแกมจันทร
จันทรแกว
ชูแกว

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

หมาย
เหตุ

2
ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลำดับที่
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ – สกุล
นางอมรรัตน
นายสมพร
นางสาวอัญชลี
นายสิทธิชัย
นางอัญชลี
นางมัตติกา
นางสาววัณนา
นางสาวอรอนงค

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

ตำแหนง

จันทรคง
ภูปาน
อิสสภาพ
เตงภู
สมาทิน
กรดแกว
มูสิกะ
คงแทน

หัวหนาฝายอำนวยการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผูชวยชางศิลป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ลายมือชื่อ
อมรรัตน
สมพร
อัญชลี
สิทธิชัย
อัญชลี
มัตติกา
วัณนา
อรอนงค

จันทรคง
ภูปาน
อิสสภาพ
เตงภู
สมาทิน
กรดแกว
มูสิกะ
คงแทน

หมาย
เหตุ

เรี ย นท า นประธานสภาที ่ เ คารพ ท า นสมาชิ ก ผู  ท รงเกี ย รติ คณะผู  บริ ห าร
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูที่รับฟงเสียงตามสาย
และผู  ท ี ่ ร ั บ ฟ ง ทางเฟสบุ  ค ไลน วั น นี ้ เ ป น การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองค ป ระชุ ม แล ว
ขออนุ ญาตเรี ยนเชิญท านประธานได จ ุ ดธู ปเทียนบู ชาพระรั ตนตรั ย และดำเนิ นการ
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเชิญคะ
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ผูที่รับฟงเสียงตามสาย
และผูที่รับฟงทางเฟสบุคไลน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั ้ งที ่ 2 ประจำป พ.ศ. 2565 ซึ ่ ง ตรงกั บ วั น อั ง คารที ่ 30 กั น ยายน 2565
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี้มีระเบียบวาระอยู
ทั้งหมด 7 วาระ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผมมี เ รื ่ อ งที ่ จ ะแจ ง ให ท ราบ ทางคณะกรรมการจั ด งานการกุ ศ ลหมอชวนวิ่ ง
รอนพิบูลย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ไดฝากขอบคุณทานนายกฯ เจาหนาที่ทุกฝายของ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย กองชางไดใหการชวยเหลือและสนั บสนุน ดูแล ในเรื่อง
เส น ทางเรื ่ องหลุมบอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดูแลในเรื่องตัดหญา และ
พนักงานเทศบาลที่ไปรวมกิจกรรมในครั้งนี้
รับทราบ
เรื ่องรั บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประชุม
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

3
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ
เรี ยนท านประธานสภาที ่ เคารพ ท านสมาชิ กผู  ทรงเกี ยรติ คณะผู บริ หาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2565 ซึ่งรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 43 หนา ประกอบดวย 13 วาระดวยกัน
หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุม จำนวน 13 ทาน ผูไมมาประชุม ไมมี ผูเขารวมประชุม
จำนวน 9 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน 7 ทาน
และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง
ใหที่ประชุมทราบ วันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหทราบ จำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ขอแสดงความ
ยินดีกับพนักงานที่ยายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน
3 ทาน เรื่องที่ 2 ประชาสัมพันธงานวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในวันทื่ 28 สิงหาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่องรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยแรก
ประจำป 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 จนถึง หนาที่ 6 มติที่ประชุ ม
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2565 ระเบี ยบวาระที ่ 3 ญั ตติ เรื่ องร างเทศบั ญญั ต ิ งบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จนถึง หนาที่ 15 มติที่ประชุมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอไปเปนการแตงตั้งคณะกรรมการ
แปรญั ตติ จนถึ ง หน าที ่ 16 มติ ท ี ่ ประชุ มเห็ นชอบให นางสาวอุ ไรวรรณ สี งาม
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ทานที่ 1 นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนคณะกรรมการแปรญั ตติ
ท านที ่ 2 และ นายจั กรกริ ศน แป นเพ็ ชร เป นคณะกรรมการแปรญั ตติ ท านที ่ 3
ตอไปเปนการกำหนด 1. ระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ 2. ระยะเวลาพิ จารณาคำแปรญั ตติ
3. นัดประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม จนถึง หนาที่ 18 มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ตั้งวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.30 น ,
วั นที ่ 16 สิ งหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. และวั นที ่ 17 สิ งหาคม 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น. และหนาที่ 19 มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดระยะเวลาพิจารณา
คำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุ มสภาเทศบาลตำบลร อนพิบ ู ลย ตอไปกำหนดนั ดประชุ ม
ในวาระที ่ สอง และวาระที ่ สาม มติ ท ี ่ ประชุ มเห็ นชอบกำหนดนั ดประชุ มในวาระที ่ สอง
และวาระที่สาม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบล
ร อนพิ บ ู ลย ระเบี ยบวาระที่ 4 ญั ตติ เรื ่ องขอความเห็ นชอบร างเทศบั ญญั ต ิ เทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย 4.1 เรื่องการจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....จนถึง หนาที่ 21
มีมติรับหลักการในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ....วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และ
งดออกเสี ยง 1 เสียง ตอไปพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ มติที่ประชุมเห็นชอบ
ใหคงรางเดิมไว ตอไปจะพิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติ มติที่ประชุมเห็นชอบใหตราเปน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การจำหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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พ.ศ. 2565 เห็นชอบ จำนวน 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง หนาที่ 22
ตอไป 4.2 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.... มติที่ประชุม มีมติรับหลักการ
ในรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ...
วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตอไปจะพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ จนถึง หนาที่ 23 มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ใหคงรางเดิมไว และมติที่ประชุมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2565 เห็นชอบ จำนวน 11 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกองการศึกษา จนถึง หนาที่ 25
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน
และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร สำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาที่ 27 มติที่ประชุ ม
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน และ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร สำนักปลัดเทศบาล จนถึง หนาที่ 29 มติที่ประชุม เห็นชอบ
11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑคอมพิวเตอร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประเภท จนถึง หนาที่ 31 มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง
1 เสียง ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑงานบ าน
งานครัว (เครื่องตัดหญา) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จนถึง หนาที่ 34 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท โครงการตอเติมโรงเก็บน้ำ PWA หวงใย ใสใจ
ชุมชน ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จนถึง หนาที่ 36 มติที่ประชุม เห็นชอบ
11 ท าน ไม เห็ นชอบ ไม ม ี และงดออกเสี ยง 1 เสี ยง ระเบี ยบวาระที ่ 11 ญั ตติ เรื ่ อง
การคั ดเลื อกผู  แทนองค กรปกครองส วนท องถิ ่ น เป นคณะกรรมการสถานศึ กษา จนถึ ง
หนาที่ 37 มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายพงศกร พงษเกษมพรกุล เปนผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุวรรณรังษี หนาที่ 18
ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื่องการรายงานผลการประเมินตนเองตามขั้ นตอนและวิธ ี การ
ประเมินตนเองตามเกณฑ ชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณะ
ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) กำหนด
ตรวจถูกตอง
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ตรวจถูกตอง
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

จนถึง หนาที่ 40 ที่ประชุมรับทราบ ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการติดตามผลการประชุม
ครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่นๆ
1. นายเอกชัย ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 สอบถามเรื่องคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพธิ์ตรงสามแยกวาดำเนินการ
ไปถึงไหนแลว
เรื่องที่ 2 โปะไฟหลังตลาดใหม
เรื ่ องที่ 3 โป ะไฟบ านยายเตี ้ ยง ตอนแรกติ ดตั ้ งไม ได และได เข าไปพู ดคุ ย
กับพี่นองประชาชนเรียบรอยแลว
2. นายสุนทร ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 สอบถามเรื่องลูกระนาด ใกลจะหมดปงบประมาณแลวยังไมไดจัดซื้อ
เรื่องที่ 2 ชวยซอมถนนสายหนองเปดริมถนนรถคันเล็กๆ สัญจรไปมาลำบาก
3. นายจักรกริศน แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 3 เรื่อง
เรื่องที่ 1 อยากใหสำรวจหลุมบอ ทั้ง 2 เขต
เรื่องที่ 2 ขอเสนอใหมีคนตัดหญา ทั้ง 2 เขต
เรื่องที่ 3 ทอน้ำประปาสายศาลเจาพระ 108
4. นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 5 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ติดตามงานโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาบานทุงโหมะ
เรื่องที่ 2 ติดตามงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขา
หลังการไฟฟาสวนภูมิภาค
เรื่องที่ 3 ขอลูกระนาดหนาสหกรณการเกษตร
เรื่องที่ 4 ชวยนำหินไปถมถนนสายทุงโหมะ
เรื่องที่ 5 ชวยเก็บขยะหลังธนาคารออมสิน
5. นายสมพร สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามความคืบหนาถนนสายบาน
นายประภา
6. นางอำไพ ศิ ร ิ แก ว สมาชิ กสภาเทศบาล เสนออยากให ขุ ดเจาะบ อบาดาล
ที่เทศบาล จะไดชำระลางรถขยะเสร็จจากเก็บขยะ
7. นายพงศกร พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ถนนเปนหลุมบอเสนทางจากวัดเทพนมเชือดไปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย , ถนนทางเข าบ านหนองเป ดเลี ยบกั บรางรถไฟ, อี กสาย
ตรงสะพานเขตรอยตอบานลุงฟนไปออกบานทายราง, บริเวณ 3 แยกเขานอยไปโรงรม,
สายหลังวัดสุวรรณรังษีมีการกอสรางมีรถคันใหญสัญจรไปมา ฝากคณะผูบริหารดวย
เรื่องที่ 2 ขอจุดติดตั้งไฟฟา ใตสะพานเขานอย 1 จุด ทางตัดเขานาโพธิ์ 1 จุด
และยูเทิรนฝงเขานอย 1 จุด
ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ
ขอบคุ ณ เลขานุ ก ารสภา ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใด จะขอแก ไ ข
ในสวนที่ไมถูกตองบาง ครับ
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(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรอง
รายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที ่ 3 ครั ้ ง ที ่ 1 ซึ ่ ง ประชุ ม
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565
ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
เรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) กอนที่จะดำเนินการตอไป ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดว ยขอบังคับ การ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบั ญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลำดั บข อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ า ข อความในขอใดที่ไดมีมติไปแลว ขัดแยงกัน หรือบกพรองในสาระสำคัญ
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ ้ น อีก
ในกรณี ท ี ่ มี ม ติ ส  งป ญหาไปให คณะกรรมการแปรญั ตติ พ ิ จารณาใหม ด ั งกล าวแล ว
การพิจารณาเฉพาะขอนั้น ๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณา
ขออื่น ๆ ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติใ ห พิ จ ารณาจนจบร า งข อ บั ญ ญั ติ ก็ ไ ด
ถ า ขั ด แย ง หรื อ ข อ บกพร อ งตามวรรคสามเกิ ด ขึ ้ น ในการพิ จ ารณารวดเดี ย ว
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้น ตามวรรค
สามแล ว ให ประธานสภาท องถิ ่ นส งรายงานนั ้ นใหแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมน อยกว า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน
ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่ไดระงั บไว
เทานั้น
ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิป ราย เวน แต
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม
ขออนุญาตนำเรียน เรื่องระเบียบฯ ไวเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ
ขอบคุ ณเลขานุ การสภา ครั บ การพิ จารณาในวาระที ่ สอง ขั ้ นแปรญั ตติ ขอเชิ ญ
คณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานการแปรญัตติดังกลาว ตอสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ
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นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ตามที่
สมาชิกภาเทศบาล ทำหนาที่
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบ ูล ย ได มีมติร ับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และสภาเทศบาลไดกำหนดใหสมาชิกสภา
เทศบาลยื่นคำขอแปรญัตติตอประธานกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น., วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุ มสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิ บูลย และในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ปรากฏวา ที่ประชุมมีมติเลือก นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว เปนประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ และเลือก นางสาวอุไรวรรณ สีงาม เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
ปรากฏวา ในหวงระยะเวลาดังกลาว มีสมาชิกสภาเทศบาล ไดยื่นขอเสนอแปรญัตติ
ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย จำนวน 6 รายการ และขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน
4 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. นายพงศกร พงษ เ กษมพรกุ ล เสนอแปรญั ต ติ ขอลดจำนวนเงิ น ที ่
ขออนุญาตจาย จำนวน 6 รายการ ประกอบดวย
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หนา 94 งบดำเนินงาน หมวด
คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว 50,000.- บาท ขอลดจำนวนเงินที่ขอ
อนุญาตจาย จำนวน 20,000.- บาท คงเหลือ จำนวน 30,000.- บาท
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หนา 99 งบดำเนินงาน หมวด
คาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก
บุ ค ลากรของเทศบาล คณะผู  บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภา ตั ้ ง ไว 500,000.- บาท
ขอลดจำนวนเงิ น ที ่ ข ออนุ ญ าตจ า ย จำนวน 170,000.- บาท คงเหลื อ
จำนวน 330,000.- บาท
1.3 แผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริ หารงานคลัง หน า 108 งบดำเนิ นงาน
หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่น ๆ โครงการจัดทำ ปรับปรุง ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ตั้งไว 100,000.- บาท ขอลดจำนวนเงิน ที่ขออนุญาตจา ย จำนวน
10,000.- บาท คงเหลือ จำนวน 90,000.- บาท
1.4 แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนา 145
งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ คาราวานแหลงการเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตั้งไว 40,000.- บาท ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย
จำนวน 20,000.- บาท คงเหลือจำนวน 20,000.- บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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1.5. แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนา 146
งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ
ชุมชน บาน วัด โรงเรียน ตั้งไว 12,000.- บาท ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย
จำนวน 7,000.- บาท คงเหลือ จำนวน 5,000.- บาท
1.6 แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุขอื่น
หนา 157 งบดำเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ จางเหมาบริการครูฝกสอนออกกำลังกาย
ดวยการเตนแอโรบิค ตั้งไว 30,000.- บาท ขอลดจำนวนเงินที ่ขออนุ ญาตจ า ย
จำนวน 20,000.- บาท คงเหลือ จำนวน 10,000.- บาท
รวมขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย จำนวน 247,000.- บาท (สองแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
โดยมี นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล และนายจักรพันธุ
จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เปนผูรับรอง
คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ ได ร  วมกั นพิ จารณาคำแปรญั ตติ ของ นายพงศกร
พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 6 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 247,000.- บาท
(สองแสนสี ่ หมื่นเจ็ดพันบาทถ วน) ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบกั บการขอลดจำนวนเงิ น
ที่ขออนุญาตจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน 4 รายการ
2.1 แผนงานการศึ กษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกั บการศึ กษา หนา 136
งบดำเนินงาน หมวด คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 20,000.- บาท
ขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน 27,000.- บาท รวมงบประมาณ จำนวน 47,000.- บาท
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หนา 186 งบดำเนิ น งาน หมวด คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000.- บาท ขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน 20,000.- บาท
รวมงบประมาณ จำนวน 40,000.- บาท
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับ อุ ตสาหกรรม
และการโยธา หนา 186 งบดำเนิน งาน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 100,000.- บาท ขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน 100,000.- บาท
รวมงบประมาณ จำนวน 200,000.- บาท

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ
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2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน หนา 177 งบเงินอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน ประเภท อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตั้งไว 100,000.- บาท
ขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน 100,000.- บาท รวมงบประมาณ จำนวน 200,000.- บาท
รวมเพิ่มเติมรายจาย จำนวน 247,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
โดยมี นายณรงค แซใช นายกเทศมนตรี เปนผูรับรอง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดรวมกันพิจารณาคำแปรญัต ติ ของ นางอรภักดิ์
เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล ทั้ง 4 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 247,000.- บาท
(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบกับการขอเพิ่มเติมรายจาย
ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุป คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบกับการเสนอขอแปรญัตติขอลดจำนวนเงิน
ที ่ ขออนุ ญาตจ าย จำนวน 6 รายการ และขอเพิ ่ มเติ มรายจ าย จำนวน 4 รายการ
ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้
ซึ่งไดจัดทำไวอยางถูกตอง และสมเหตุสมผล
- งบประมาณตั้งไว
จำนวน 72,200,900.- บาท
- ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย
จำนวน
247,000.- บาท
- ขอเพิ่มเติมรายจาย
จำนวน
247,000.- บาท
- งบประมาณหลังขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย - เพิ่มเติมรายจาย
จำนวน 72,200,900.- บาท
ขอขอบคุณ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายบางครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น ก อนอื ่ นผมขอขอบคุ ณท านนายกฯ และคณะผู  บริ หาร
ทีไ่ ดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอไป และทานยังเปนผูรับรองการแปรญัตติ
ของนางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ ที่แปรญัตติเพิ่มเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายบางครับ ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิ กสภาท านใดซั กถามหรืออภิปราย ผมขอสรุปมติ ของคณะกรรมการ
แปรญัตตินะครับ
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบกับการเสนอขอลดจำนวนที่ขออนุญาตจาย
จำนวน 6 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 247,000 บาท และการขอเพิ่มเติมรายจาย จำนวน
4 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 247,000 บาท ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ ซึ่งไดจัดทำไวอยางถูกตอง และสมเหตุสมผล
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

- งบประมาณตั้งไว
จำนวน 72,200,900.- บาท
- ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย
จำนวน
247,000.- บาท
- ขอเพิ่มเติมรายจาย
จำนวน
247,000.- บาท
- งบประมาณหลังขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย - เพิ่มเติมรายจาย
จำนวน 72,200,900.- บาท
ตอไปผมขอถามมติสภาแหงนี้วา ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอรายงานการ
แปรญัตติตอที่ประชุมแหงนี้ สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบกับการขอลดจำนวนเงินที่ขอ
อนุ ญาตจ าย จำนวน 6 รายการ และขอเพิ ่ มเติ มรายจ าย จำนวน 4 รายการ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ในวาระนี้ใหสภาฯ พิจารณาวาจะอนุมัต ิให
ตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา
ยกมืออนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติ 11 ทาน ไมอนุมัติ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
อนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ยนท านประธานสภา วั นนี ้ คณะผู  บริ หารขอเสนอญั ตติ เรื ่ อง ขออนุ ม ั ติ โอนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล มีความประสงคจะขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท
ครุ ภ ั ณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 14 เครื่ อง ๆ ละ
2,500.- บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจำนวน 35,000.- บาท เนื่องจากเครื่องสำรองไฟที่ใช
งานประจำตู  ข องกล อ งวงจรป ด ที ่ ต ิ ด ตั ้ ง ภายในเขตเทศบาลนั ้ น ขณะนี้ เ สี ย และ
เสื่อมสภาพตามอายุ จึงมีความจำเปนตองจัดซื้อครุภัณฑฯ ดังกลาว เพื่อใหกลองวงจร
ปดสามารถใชงานไดตามปกติ (รายละเอี ย ดตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะ
พื้ น ฐานการจัดหาอุป กรณ และระบบคอมพิว เตอร หนา 27 ขอ 62)
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

เหตุผล
เนื่องจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไมไดตั้งงบประมาณรายจาย ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไว ดังนั้น จึงจำเปนตองดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ าย
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
จำนวน 14 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท
จำนวน 35,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครือ่ งสำรองไฟ ขนาด 800 VA
จำนวน 14 เครื่อง เพื่อใชงานประจำตูของกลองวงจรปดที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาล
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 35,000.- บาท
โอนลด
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน
รายจาย คาตอบแทน
ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จำนวน 35,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 35,000.- บาท
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธ ี การงบประมาณขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิ กสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา
ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 5

นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 6
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรี ย นท า นประธานสภาที ่ เ คารพ กระผม นายสุ ท ธิ ร ั ก ษ มั ่ น คง ตำแหน ง
รองนายกเทศมนตรี ผมขอถอนญัตติของระเบีย บวาระที ่ 5 ญัตติ เ รื ่ องขออนุ ม ั ติ
โอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น ค า ครุ ภ ั ณ ฑ และขออนุ ม ั ต ิ ก ั น เงิ น
งบประมาณรายจาย กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามที่คณะผูบริหารไดเสนอไว ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ เมื่อคณะผูบริหารขอถอนญั ตติ
ในระเบียบวาระที่ 5 ผมขอตอเลยนะครับ ดำเนินการในระเบียบวาระที่ 6 ตอเลยนะครับ
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน คาครุภัณฑ
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่ อ ง ขอขออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ า ย ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
งบลงทุน คาครุภัณฑ
หลักการ
ตามที ่ สำนั กปลั ดเทศบาล ได ขออนุ ม ั ต ิ ก ั นเงิ นงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล งบลงทุน
คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 19 รายการ, ประเภท ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ จำนวน 1 รายการ, ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จำนวน 1 รายการ,
ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว จำนวน 1 รายการ, ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จำนวน 24 รายการ และประเภท ครุภัณฑอื่น จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 47
รายการ งบประมาณทั ้ งสิ ้น จำนวน 898,600.- บาท ไปครั้งหนึ่งแลว เมื่อคราว
สมั ยประชุ มสภา สมั ยสามั ญ สมั ยที ่ 2 ครั ้ งที ่ 1 ประจำป พ.ศ. 2564 เมื ่ อวั นที่
6 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
1.1 เกาอี้คอมพิวเตอร จำนวน 3 ตัว
จำนวนเงิน 4,500.- บาท
1.2 เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงิน 4,000.- บาท
1.3 เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 30,000.- บาท
1.4 เครื่องอานบารโคดชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 11,800.- บาท
1.5 เครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง
จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงิน 5,800.- บาท

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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1.6 ตูติดประกาศ จำนวน 1 ชุด
จำนวนเงิน 20,000.- บาท
1.7 ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตูเหล็ก) จำนวน 5 ตู จำนวนเงิน 30,000.- บาท
1.8 โตะคอมพิวเตอร จำนวน 3 ตัว
จำนวนเงิน 15,000.- บาท
2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
2.1 ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไรสาย พรอมติดตั้ง
จำนวน 1 ระบบ
จำนวนเงิน 75,000.- บาท
3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จำนวน 1 รายการ
3.1. ติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายในและภายนอกอาคารสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย
จำนวนเงิน 100,000.- บาท
4. ครุภัณฑงานบานงานครัว จำนวน 1 รายการ
4.1 เครื่องทำน้ำเย็น 1 หัวกอก ชนิดใชถังคว่ำน้ำ
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 6,000.- บาท
5. ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 24 รายการ
5.1 คาเดินสายระบบไฟฟาพรอมสายดิน พรอมติดตั้งรวมอุปกรณ
จำนวน 1 ระบบ
จำนวนเงิน 10,000.- บาท
5.2 คาเดินสายระบบสายสัญญาณเครือขาย พรอมติดตั้งรวมอุปกรณ
จำนวน 1 ระบบ
จำนวนเงิน 10,000.- บาท
5.3. เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง
จำนวนเงิน 90,000.- บาท
5.4 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น
จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงิน 44,000.- บาท
5.5 เครื่องพิมพเลเซอร LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที)
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 15,000.- บาท
5.6 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
จำนวน 3 เครื่อง
จำนวนเงิน 7,500.- บาท
5.7 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
จำนวน 1 ชุด
จำนวนเงิน 120,000.- บาท
5.8 ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จำนวน 3 ชุด
จำนวนเงิน 2,100.- บาท
5.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 7,600.- บาท
5.10 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
จำนวน 1 ชุด
จำนวนเงิน 28,000.- บาท
5.11 โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานสถานธนานุบาล พรอมติดตั้งและ
วางระบบสายสัญญาณเครือขาย จำนวน 1 ระบบ
จำนวนเงิน 216,700.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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สมาชิกสภาเทศบาล

5.12 หนวยความจำสำรองภายนอกแบบ USB 3.0 ความจุ 1 TB
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน
1,600.- บาท
5.13 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง
จำนวน 1 เครือ่ ง
จำนวนเงิน
2,800.- บาท
5.14 อุปกรณเชื่อมตอเครื่องพิมพ 1 PORT
จำนวน 2 เครือ่ ง
จำนวนเงิน
3,800.- บาท
5.15 อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader)
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน
1,400.- บาท
6. ครุภัณฑอื่น จำนวน 1 รายการ
6.1 เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ และเพชร ผลิตภัณฑ AND รุน FX – 3000i
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงิน 36,000.- บาท
เหตุผล
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดรับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการจั ดการ
สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาขณะนี้อยูระหวางรอการพิจารณา
อนุญาตใหจัดตั้ง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงไมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ
จำนวน 47 รายการ ขางตน ไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงจำเปนตองขออนุมัติ
กั น เงิ น งบประมาณ กรณียังมิไดกอหนี้ผู กพัน ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการ
สถานธนานุบาล งบลงทุ น ค าครุ ภ ัณฑ งบประมาณทั ้ งสิ้ นจำนวน 898,600.- บาท
(แปดแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณี
รายจายหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใช
จายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นได
อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิ กสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติ กันเงินงบประมาณ
รายจ า ย ประจำป พ.ศ. 2565 กรณียังมิได กอ หนี้ผู ก พัน งบลงทุน คาครุ ภั ณ ฑ
ของสำนั กปลัดเทศบาล ตามเนื้อหานี้ คือ การจัดตั้งสถานธนานุบาลเปนอุปกรณ
ทั้งหมดนะครับ ผมอยากสอบถามวาอยูในขั้นตอนไหนแลว แตพอไปเจอในเหตุผล
ของญัตติ ไดรับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการสถานธนานุบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น วาอยูในระหวางอนุญาตใหจัดตั้ง ซึ่งในการกันเงินครั้งนี้เปน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายสุเทพ ฤทธิรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี

ครั ้ ง สุ ด ท า ยแล ว คิ ด ว า น า จะทั น ผมก็ ด ี ใ จที ่ ค ณะผู  บ ริ ห ารเห็ น ความสำคั ญ ของ
การจัดตั้ง และดำเนินนโยบายตอเนื่องมาจากครั้งที่ผานมา ผมคิดวาทานตั้งใจทำ
แนนอน เพราะผมไปเห็นในโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนา
บุ ค ลากรของเทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย ประจำป พ.ศ. 2565 ในวั น ที ่ 1 – 2
กั น ยายน 2565 ซึ่ ง ในวั น ที่ 2 กั น ยายน 2565 มี ก ารฟ ง บรรยายแลกเปลี่ ย น
การเรี ย นรู  ใ นหั วขอการบริ หารจั ดการสถานธนานุ บาล ณ เทศบาลตำบลเหนื อคลอง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผมคิดวาทานตั้งใจแนนอน ผมขอขอบคุณลวงหนา
แทนพี่นองประชาชน ที่จะไดใชบริการขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพัน ธุ จุล ภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีส มาชิ กสภาท า นใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุ ม ทุ ก ท า น ผมขออนุ ญ าตชี้แ จงวา ตลอดระยะเวลาไดด ำเนิน การ
ตั้ งแต อดี ตผู บริห ารชุด ที่แลว จนถึงยุคป จจุ บั น มีติ ดขั ดในเรื่องเอกสารบาง ผมได
ประสานแบบไมเปนทางการ เรื่องเอกสารคงไมมีปญหา นาจะเร็วๆ นี้ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีส มาชิกสภาท านใด จะซักถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ
(สมาชิกสภา ยกมือ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง)
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภท ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ า ย และขออนุ ม ั ต ิ เ ปลี ่ ย นแปลงคำชี ้ แ จงงบประมาณรายจ า ย
ประจำป พ.ศ. 2565 ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานกำจั ด ขยะและมู ล ฝอย
งบลงทุ น ประเภท ครุ ภ ั ณ ฑ ง านบ า นงานครั ว รายการ เครื ่ อ งตั ด หญ า จำนวน
5 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 67,500 บาท เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และสภามีมติอนุมัติ
เรียบรอยแลว นั้น ผมขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ เรื่องนี้ผมตั้งขอสังเกตวาตอน
ที ่ ข ออนุ มั ต ิ ซ อ มก็ ซ อ มบ อ ย และในวั น นี ้ ผ มก็ เ ปน ผู อ นุมั ติใ ห ซื้ อ อี ก ซึ่ ง เป น ยี่หอ
โรบิ้น และเปนเครื่องที่ราคาถู ก แตงบประมาณ 67,500 บาท ตองหาเครื่อง
ที่ดีกวานี้ คือ ยี่หอ ซูซูกิ ผมก็ไดพูดคุยกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรากฏวา
เครื่องซูซูกิเขาไมไดสั่งมาขาย เพราะเครื่องแพง และไมสามารถทำการจัดซื้อไดใน

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ
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1 เดือนนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงตองขอกันเงินงบประมาณตอสภาฯ
แห ง นี ้ แต ข ณะนี ้ ย ั ง เหลื อ อี ก 1 เดื อ น ผมมองว า น า จะจั ด ซื ้ อ ทั น ผมขออนุ ญ าต
ถอนญัตติ ระเบียบวาระที่ 7 ไปกอน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน สรุปวาคณะผูบริหารขอถอนญัตติ นะครับ
ญัตติเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญคณะผูบริหาร ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประจำรถจักรยานยนตพวงขาง งบประมาณ
15,000.-บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไดอยาง
ทั ่ ว ถึ ง และนายกเทศมนตรีไดป ระกาศการเพิ่มเติมและเปลี ่ย นแปลง แผนพัฒ นา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2564 และสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้ งจายเปนรายการใหม เมื่อคราวสมัยการประชุ มสภา สมัยสามั ญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 แลวนั้น
เหตุผล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ า ย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ขออนุ มั ติเ ปลี่ ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้
ขอความเดิม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประจำรถจักรยานยนตพวงขาง
ตั้งงบประมาณไว
15,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

ตรวจถูกตอง
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอความใหม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง ตั้งงบประมาณไว
15,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา ตูลำโพงอเนกประสงค 10 นิ้ว
แบบเคลื่อนที่ พรอมไมค
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส ว นท องถิ ่ น พ.ศ. ๒๕41 แกไขเพิ่มเติมถึงปจ จุบ ัน หมวด ๔ ข อ 29 การแก ไข
เปลี ่ ย นแปลงคำชี ้ แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุ น ที่ทำใหล ักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ขอเชิญครับ
หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอโปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ บาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายเอกชัย ศรีพิทักษ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุ ม ทุกทาน ผมตองขอขอบคุ ณคณะผูบ ริ ห ารที่ ได ไปติ ด ตั้ ง ไฟหลั ง
ตลาดใหมเสร็จเรียบรอยแลว ตองขอขอบคุณแทนพี่นองประชาชนดวย ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายเอกชั ย ศรี พ ิ ท ั ก ษ ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใด
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น ผมมี เ รื ่ อ งที ่ จ ะแจ ง บ า นของนายประภา เกื ้ อ เพ็ ช ร
จะขอขยายไฟฟาจนถึงบานของนายวสันต เครือเพ็ชร ระยะทางประมาณ 200 เมตร
และตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดน้ำรถแมคโครมาขุดลอกที่บานจัดสรรไปจนถึง
โรงเรียนดรุณศึกษา เจาของที่ตรงนั้นแจงมาวาจะอุทิศที่ใหเปนถนนอีก 1 สาย และ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรกริศน แปนเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช
และทาน สจ.สัญชัย แซลิ่ม ที่ใหความสะดวกกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มาเปน
อยางดี ใหรถแมคโครมาขุดลอกที่ชุมชนบานนาลึก และบานลุงเขิน ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายสมพร สุ ข สวั ส ดิ ์ ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน วันนี้ผมมีเรื่องที่จะเสนอ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ผมไดรับเรื่องรองเรียนจากการเลี้ยงสุนัขขางบานของนางสาวเตือนใจ
ทองสุก เปนอาคารพาณิชยอยูตรงขามเซเวน สาขารอนพิบูลย ซึ่งเปนเรื่องรองเรียน
ของการเลี้ยงสุนัขของขางบาน การเลี้ยงสุนัขภายในบานเปน 10 ตัว ผมรบกวนให
เจาหนาที่ลงไปตรวจสอบ เพราะวาสุนัขสงเสียงรองทั้งกลางวันและกลางคืน รบกวน
การพั ก ผ อ น ซึ ่ ง เป น มลพิ ษ ทางเสี ย งและส ง กลิ ่ น ด ว ย รบกวนบ า นข า งเคี ย งเป น
อยางสูง ซึ่งอาคารตรงนั้นอยูติดกันหมด จากการที่ไดสอบถามขอมูลพี่นองประชาชน
บริเวณนั้น และผมเห็นวาเราไดผานเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือ
ปลอยสัตว และไดประกาศใชแลว เรานาจะควบคุมได โดยตั้งคณะกรรมการลงไป
ตรวจสอบขอมู ล ขอฝากเรื่องนี้ดวยครั บ โดยดวนนะครับเขาแจ งมาหลายวั นแลว
เลยถือโอกาสนี้ในสภา ในวาระอื่น ๆ ครับ
เรื่องที่ 2 การติดโปะไฟ ไมทราบวาสามแยกควนสี บ านน าเหมี ยได ไปติ ดแล ว
หรื อยั ง ถ า ยังไมไปติดผมฝากดวยครับ แตผ มติดใจอยูนิดหนึ่ ง ที่ ท านรองนายกฯ
สุ เ ทพ ฤทธิ ร ั ต น ได อ า นญั ต ติ ไ ปครึ ่ ง หนึ ่ ง แล ว พอเริ่ ม เหตุ ผ ลท า นมาถอนญั ต ติ
ผมอยากใหกันเงินไวครับ แตทานมาแจงวาซื้อไมทัน ผมเริ่มไมเห็นดวยหรือจะเขามา
ใหมในรอบหนาก็ไดครับ ซื้อของใหมีประสิทธิภาพจะไดเพิ่มประสิทธิผล และคนงาน
จะได ท ำงานกั น เต็ ม ที ่ ของไม ต  อ งซ อ มบ อ ยเหตุ ผ ลของท า นเพี ย งพอนะครั บ
แต อี ก 1 เดือน ซื้อไมทัน จริงหรือครับ ทานอยาลืมนะครับ ญัตติเรื่องนี้เคยเสนอ
เข า มาแล ว ขอเปลี ่ ย นแปลงและเพิ ่ ม งบประมาณที่ ป ระชุ ม ก็ เ ห็ น ด ว ย แต ค รั ้ ง นี ้
อานญัตติมาทอนเดียวแลวถอนญัตติ ผมคิดวายังมีโอกาสครั้งหนาอีกครั้งขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายจั ก รพั น ธุ  จุ ล ภั ก ดิ์ ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน พอคา แมคา ฝากมาเรื่องอาคารจำหนายสินค า เขาขอ
กั น สาด อยากให ท ำตลอดแนวเพื ่ อ ความสวยงาม และระเบี ย บวาระที ่ 5
ที่ ท า นรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่น คง ถอนญัตติ ผมเขาใจวามีความลับ ที่อยูในใจ
โครงการนี้ผมขอพูดคำสุภาษิตคำนี้นะครับ ไกเห็นตีนงูงูเห็นนมไก ขอบคุณครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ
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นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค แซใช
นายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
รองนายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ)์
ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณ นายจักรกริศน แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมอยากใหสมาชิกสภาทั้ง 12 ทาน ปรึกษาเรื่องงานกัน
ให เ รี ย บร อย คณะผูบ ริห ารจะนำไปปรับ ปรุงแก ไข สิ่งใดที่คณะผูบ ริห ารขาดตก
บกพรอง ชวยแนะนำและชี้แนะได ผมขออนุญาตชี้แจงอีกนิดหนึ่งครับ เมื่อซื้อของตอง
เน น คุ ณภาพเปน หลัก เรื่องเครื่องตัดหญา ผมก็ไดส อบถามผูที่ปฏิบ ัติห นาที่และ
สอบถามทั้ง 20 ทาน เครื่องตัดหญายี่หอไหนที่ใชดี เขาก็บอกวายี่หอซูซูกิ และก็ได
ดำเนินการจัดหาเครื่องตัดหญายี่หอซูซูกิ อยางที่ทานรองนายกฯ สุเทพ ฤทธิรัตน ได
พูดคุยวาจะตองดำเนินการจัดซื้อใหไดภายในเดือนนี้ ประเด็นการซื้อขายผมจะเอา
รานของคนในพื้นที่เปนหลักเพื่อจัดซื้อจัดจาง และอีกเรื่องการประปาสวนภูมิภ าค
ไดมอบถังน้ำใหกับตลาดรอนพิบูลย จำนวน 1 ชุด และชุมชนทายเรือ จำนวน 1 ชุด
และครั้งตอไปจะมอบให อี ก 2 ชุด เทศบาลฯ ก็มีเปาหมายแลววาจะตั้งที่บริเ วณ
โรงเรียนดรุณศึกษา และบริเวณวัดพิศาลนฤมิต ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท านนายกฯ ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาทานใด จะซั กถามหรื อ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ขอขอบคุณทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ชวยซอมถนน
สายแสวงคาแคร ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายพงศกร พงษเกษมพรกุล ครับ
เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผู  เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น ขอขอบคุ ณคณะผู  บริ หารที ่ เข ามาดู แลทุ กโครงการที่
สมาชิกสภาไดนำเสนอไป และขอติดตามเรื่องไฟฟาใตสะพานเขานอย ตอนนี้ยังไม ได
ดำเนินการขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ นายพงศกร พงษเกษมพรกุ ล ครับ ไมทราบวามีสมาชิ กสภาท านใด
จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบาง ขอเชิญครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามที่สมาชิกสภาไดแนะนำ และแจงเรื่องมาใหคณะผูบริหาร
ได ดำเนิ นการ โครงการของป งบประมาณ 2565 ได เป ดเรื ่ องไปทุ กโครงการแล ว
รอผู  ร ั บ จ าง เรื ่ องลู กระนาด และกระจกโค งจะจั ดซื้ อจั ดจ างให ครั บ ส ว นไฟฟ า
ใตสะพานลอยเปนเขตรถไฟ ตอนนี้ที่ใชอยูก็ใชไฟฟาที่ตอจากทางหลวง ผมจะใหกองชาง
สำรวจวาจะดำเนินการไดหรือไม ขอบคุณครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)

กรรมการ

(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)
กรรมการ/เลขานุการ

20
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

ปดการประชุม เวลา 10.35 น.

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุ ม ทุกทาน ผมขอพูดถึงญัตติที่ถอนไป ในสวนนี้ 48 จุด อยูในเขต 1
จำนวน 30 จุด อยูในเขต 2 จำนวน 18 จุด แตกตางกั นมากเลยครับ ซึ่งยังตกหล น
จำนวน 12 จุด ตกหลนอยูในเขตที่ 2 นะครับ ผมไดคุยกับสมาชิกสภาเขตที่ 2 ซึ่งบานอยู
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี ผมไดพูดคุยกับทานสุนทร ขวัญชัยรัตน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ 2561 – 2565 ซึ่งในโครงการปาย ตั้งงบประมาณ
ไว 600,000.- บาท คือ การทำงานของทีมรอนพิบูลยสรางสรรค ถาทานเพิ่มอีก 12 จุด
จะเปนงบประมาณ 600,000.- บาท สามารถครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล เพราะถาตั้งไป
แล วอี ก 12 จุด ไมร ูจะได ติ ดตั้ งเมื่ อไหร ผมถามว าที่ว ั ดสุวรรณรั งษี จะถู กวิ จารณ
ทานสุนทร ขวัญชัยรัตน จะอยูอยางไรครับ ถาเพิ่มอีก 12 จุด นาจะครอบคลุมแล ว
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ ทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกบางครับ
หากไมมี สำหรับวันนี้ไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ
ทานรองนายกฯ ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไว
เพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
ลงชื่อ)...............อัญชลี สมาทิน................ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ).............จารีวัฒน กุลเจริญ.............ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ)..............จักรพันธุ จุลภักดิ์..........ประธานกรรมการ
(นายจักรพันธุ จุลภักดิ์)
ลงชื่อ)..............อุไรวรรณ สีงาม............กรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ สีงาม)
ลงชื่อ)........พงศกร พงษเกษมพรกุล.......กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงศกร พงษเกษมพรกุล)

