ผูมาประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕63
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
*****************

ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
นางอรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
นายเอกชัย ศรีพิทักษ
นายชัยวัฒน พิบูลย
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
นายวัชระ ภูประเสริฐ
นายชาญชัย จันทรแกว
นางเกษร
คงชาญกิจ
นายสุทธิรักษ มั่นคง
นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย
นางจารีวัฒน กุลเจริญ

ตำแหนง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สุรเชษฐ สุรภักดี
อรภักดิ์ เจนวิชชุเมธ
เอกชัย ศรีพิทักษ
ชัยวัฒน พิบูลย
สุนทร ขวัญชัยรัตน
วัชระ ภูประเสริฐ
ชาญชัย จันทรแกว
เกษร
คงชาญกิจ
สุทธิรักษ มั่นคง
วุฒิภัทร ล.ไพบูลย
จารีวัฒน กุลเจริญ

หมายเหตุ

ตำแหนง
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
นันทา เทิดรัตนพงศ
สาโรช แซลิ่ม

หมายเหตุ

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกฯ
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
ผูอำนวยการกองชาง
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
อัศวิน
จินตวร
พงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
จักรพันธุ จุลภักดิ์
บำรุง
ทองทิพย
ไชยา
ลุยจันทร
จิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
คีตวิทย แกวแกมจันทร
เดือนเพ็ญ รีบุตร

ผูไมมาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางนันทา เทิดรัตนพงศ
2
นายสาโรช แซลิ่ม
ผูเขารวมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
นายอัศวิน
จินตวร
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
นายบำรุง
ทองทิพย
นายไชยา
ลุยจันทร
นางจิระวรรณ รุงฤทัยวัฒน
นายคีตวิทย แกวแกมจันทร
นางเดือนเพ็ญ รีบุตร
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลำดับที่
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นายสิทธิชัย เตงภู
นางอัญชลี
สมาทิน
นางมัตติกา
กรดแกว
นางสาววันณา มูสิกะ

-2ตำแหนง
นักจัดการงานทั่วไปฯ
ผูชวยชางศิลป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงาน
คนงาน

ลายมือชื่อ
อัญชลี
อิสสภาพ
สิทธิชัย เตงภู
อัญชลี
สมาทิน
มัตติกา กรดแกว
วันณา
มูสิกะ

หมายเหตุ

กอนระเบียบวาระการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร ผูเขารวม
เลขานุการสภาเทศบาล
ประชุมทุกทาน และผูที่รับฟงเสียงตามสายอยูในขณะนี้ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล
สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับ วั น ศุกร ที่ 25 กันยายน
2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว
ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญคะ
(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ท า นสมาชิ ก สภาผู  ท รงเกี ย รติ ท ุ ก ท า น ท า นนายกฯ ท า นรองนายกฯ ทั ้ ง 2 ท า น
ประธานสภาเทศบาล
ทานที่ปรึกษานายกฯ ทานเลขานายกฯ รวมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจาง และผูที่รับฟงเสี ยง
ตามสายทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป
พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00น. ณ หองประชุ มสภา
เทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย วั น นี ้ ม ี ร ะเบี ย บวาระอยู  ท ั ้ ง หมด 18 วาระ ผมขอดำเนิ น การ
ตามระเบียบการประชุมนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วันนี้มีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ เรื่องขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบริหาร
เขารวมโครงการฝ กอบรมหลักสูตรชุดปฏิบ ัติการจิตอาสาภัย พิบัติ ประจำองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ประจำป พ.ศ.2563 ในวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จะมีพิธีเปดโครงการในวันที่ 26 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น. ครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563
ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุ ม
เลขานุการสภาเทศบาล
ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-3ประจำป 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งรายงานการประชุม มีอยูดวยกัน
18 หน า ประกอบด วย 8 วาระดวยกัน หนาที่ 1 เปนรายชื่อผูมาประชุ ม จำนวน 8 ทาน
ผูไมมาประชุม จำนวน 5 ทาน ผูเขารวมประชุม จำนวน 11 ทาน หนาที่ 2 เปนรายชื่อผูเขารวม
ประชุมเพิ่มเติมจากหนาที่ 1 อีกจำนวน 6 ทาน และเปนเนื้อหากอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุม หนาที่ 3 เปน ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบมี 1 เรื่อง มีขาราชการ
ยายมาปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 1 ทาน คือ นางปทมา ภักดีรัตน นักจัดการ
งานทั่ วไป สั งกั ด กองการศึกษา ที่ประชุมรั บทราบ ระเบี ยบวาระที ่ 2 เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2563 จนถึงหนาที่ 4 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 หนาที่ 5
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณียัง
มิไดกอหนีผูกพัน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้ง
ระบบกลองวงจรปดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งานธุรการ
ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จนถึงหนาที่ 6 มติที่ประชุมเห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี
และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช
ประโยชน และขอถอนสภาพในที ่ ด ิ น ของรั ฐ ตามโครงการแก ไ ขป ญ หาการขาดแคลนน้ ำ
ในหนาแลง งานธุรการ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จนถึงหนาที่ 11 มติที่ประชุ ม
เห็นชอบ 7 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถดับเพลิง ชนิด 10 ลอ ความจุไมนอยกวา
12,000 ลิตร พรอมถังน้ำ ถังโฟม และอุปกรณประจำรถ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จนถึงหนาที่ 12 มติที่ประชุมเห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื ่ องบั นทึ กเสี ยง งานเลขานุ การและกิจการสภา ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
จนถึ งหน าที ่ 7 มติ ท ี ่ ประชุ มเห็ นชอบ 6 ท าน ไม เห็ นชอบ ไม ม ี และงดออกเสี ยง 1 เสี ยง
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง คาซอมแซมฝาคู
ระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จนถึง
หนาที่ 15 มติที่ประชุมเห็นชอบ 6 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสีย ง 1 เสียง และ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ ปดประชุม เวลา 12.05 น.
ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะขอแกไข ในสวนที่ไมถูกต อง
บาง ครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงนี้รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป 2563
ประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

-4ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร งานธุรการ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำป พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามที่งานธุรการ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ไดขอความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000.- บาท (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา 4 ขอ 8)
2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) จำนวน 1 เครื่อ ง
งบประมาณ 2,600.- บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา 16 ขอ 44)
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 2,500.- บาท (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา 21 ขอ 62)
สำหรับใชในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายอำนวยการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 35,100.- บาท
(สามหมื่ น หาพัน หนึ่งรอยบาทถวน) และสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดอนุมัติใหโอนเงิน
งบประมาณไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม เรี ย บร อ ยแล ว เมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

เนื ่ องจากขณะนี ้ ใกล ส ิ ้ นป งบประมาณ พ.ศ.2563 ครุ ภ ั ณฑ คอมพิ วเตอร ทั ้ งจำนวน
3 รายการ ยั งมิ ได ด ำเนิน การก อหนี้ ผ ู ก พั น และคาดวาจะไมส ามารถก อ หนี ้ผ ู ก พัน ได ทั น
จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 3 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 35,100.- บาท
(สามหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิ นขององค กรปกครองส วนท องถิ ่ น พ.ศ. 2547 และแก ไขเพิ ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที ่ 4)
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ยังมิได
ก อหนี้ ผู กพั น แต มี ความจำเปน จะตองใชจายเงินนั้น ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-5นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรืออภิปรายบาง
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิ กสภา ท านใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินโครงการ
รองนายกเทศมนตรี
ปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ย ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค า ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก อ สร า ง
ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที ่ กองการศึ ก ษา ได ข อความเห็ น ชอบขออนุ ม ั ต ิ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั ้ ง จ าย
เปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
การศึกษา งานการศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการ
ปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ
604,000.- บาท และสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เปนรายการใหมเรียบรอยแลว เมื่อคราวสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นั้น
เหตุผล
เนื่องจาก กองการศึกษา ไมสามารถกอหนี้ผู กพันและเบิ กจายเงินงบประมาณโครงการ
ปรั บ ปรุ ง/ซ อ มแซมหลั ง คาอาคารศูน ย พ ัฒ นาเด็ กเล็ ก เทศบาลตำบลร อนพิ บ ูล ย ไดท ั น ใน
ปงบประมาณ 2563 จึงจำเปนตองขออนุมั ติกั นเงิ นงบประมาณ กรณียังมิไดกอหนี้ผ ู กพั น
หมวดคาที่ดินและสิ่งก อสราง โครงการปรับปรุง/ซ อมแซมหลังคาอาคารศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ 604,000.- บาท (หกแสนสี่พันบาทถวน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิได
กอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-6นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือ เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5
ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน หมวดคาครุภัณฑ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินโครงการ
รองนายกเทศมนตรี
จัดซื้อเครื่องตัดหญา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดคาครุภัณฑ ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามเทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบ าน
งานครัว คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา งบประมาณ 9,500.- บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) เพื่อ
จายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ชนิดสะพาย เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด เครื่องละ 9,500.- บาท จำนวน 1 เครื่อง
ตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ ข องสำนั ก งบประมาณ เป น ไปตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) แกไข ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 5 ลำดับที่ 1
เป น ไปตามแผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ย นแปลง ครั้งที่ 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หนาที่ 6 ลำดับที่ 1 นั้น
เหตุผล
เนื่องจาก กองการศึกษา ไมสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อ
เครื ่ องตั ดหญ า ไดทันในปงบประมาณ 2563 จึงจำเปนตองขออนุมัติกันเงิ นงบประมาณ
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญา งบประมาณ 9,500.- บาท (-เกาพันหารอยบาทถวน-) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5
ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

-7ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิ กสภายกมื อ เห็ นชอบ 9 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไม เห็ นชอบ โปรดยกมื อครั บ ไม มี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี
ยังมิไมไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซมหลั งคา
ดาดฟา ฝาเพดาน และรายการอื่น ๆ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิไมไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

ตามที่งานธุรการ ฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ขอความรวมมือกองชางใหสำรวจ
ตรวจสอบความชำรุด ของฝาเพดานหองประชุม และรายการอื่น ๆ ที่ชำรุด บริเวณ ชั้น 4
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และกองชาง ไดดำเนินการสำรวจตรวจสอบความ
ชำรุด ของฝาเพดานหองประชุม และรายการอื่น ๆ ที่ชำรุด โดยออกแบบและประมาณการราคา
เปนเงินจำนวน 832,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) และนายกเทศมนตรี
ไดอนุมัติประมาณการราคา โครงการซอมแซม หลังคา ดาดฟา ฝาเพดาน และรายการอื่น ๆ
เรียบรอยแลว และกองชาง ไดรับมอบหมายใหดำเนินการซอมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย แตเนื่องจากใชงบประมาณในการซอมแซมจำนวนมาก ปลัดเทศบาล จึงเสนอ
ขอใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซม หลังคา ดาดฟา ฝาเพดาน และรายการอื่น ๆ
ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณ 832,000 บาท (แปดแสน
สองหมื่นสองพันบาทถวน) เมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2563 และสภาเทศบาลไดอนุมัติการโอนเงินงบประมาณโครงการดังกลาว
เรียบรอยแลว
เหตุผล
เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว โครงการดังกลาว ยังมิไดกอหนี้
ผู ก พั น และคาดว า ไม ส ามารถก อ หนี ้ ผ ู ก พั น ได ท ั น ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กองช าง
จึ งจำเป นต องขออนุมัติกั นเงิ นงบประมาณ โครงการขางต น ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว า ด ว ยการรั บ เงิ น การเบิก จา ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-8ในกรณี ที่ มี ร ายจ า ยหมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ยั ง มิ ไ ด ก อ หนี้ ผู ก พั น แต มี ความ
จำเป น ต องใช จ า ยเงิน นั้น ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น รายงานขออนุมัติกัน เงิ น
ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิ กสภายกมื อ เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครั บ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี
ยั งไม ไ ด กอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานนายนิคม – บานนายสำนวน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามเทศบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ย ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
อุตสาหกรรม งานโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายนิคม – บานนายสำนวน หมูที่ 10 ตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 602,000 บาท (หกแสนสองพันบาทถวน)
เหตุผล
เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว โครงการดังกลาว ยังมิไดกอหนี้
ผู กพั น และคาดว า ไมส ามารถกอหนี้ผ ูกพัน ไดทัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองชาง
จึงจำเปนตองขออนุมัติ กันเงินโครงการข างตน ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ย
การรั บ เงิ น การเบิ กจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และการตรวจเงิ น ขององคกร
ปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแก ไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5
ข อ 59 ในกรณี ที่ มี รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมี
ความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติ กัน
เงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

-9เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง ถนนสายบานเจกอูด หมูที่ 7
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางท อลอดเหลี่ย มคอนกรีต เสริ มเหล็ ก
ชนิ ด 2 ช องทาง ถนนสายบานเจกอูด หมู ที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่นายกเทศมนตรี ไดมีนโยบายและสั่งการบรรจุโครงการกอสรางท อลอดเหลี่ ย ม
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ชนิ ด 2 ช อ งทาง ถนนสายบ า นเจ ก อู  ด ไว ใ นแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลรอนพิบ ูล ย เพื่อใหการระบายน้ำมีป ระสิทธิภ าพ
ลดปญหาน้ำทวมขัง และใหกองชาง ดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการฯ ดังกลาว
ซึ ่ งกองช า ง ได ดำเนิน การสำรวจ และประมาณการราคาโครงการกอสรา งท อลอดเหลี ่ ย ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง ถนนสายบานเจ็กอูด หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอ
รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 251,000.- บาท (สองแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
เสร็จเรียบรอย และนายกเทศมนตรี ไดอนุมัติแลว

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

ขณะนี้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปรากฏตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 9
ลำดั บ ที ่ 3 ซึ ่ งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบ ูล ย ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบ ูล ย ได
ประกาศใช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 และนายกเทศมนตรี มี น โยบายและสั ่ ง การให ด ำเนิ น การขออนุ ม ั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี โดยใหโอนเงินจากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง ถนนสาย
บานเจกอูด หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-10โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง
ถนนสายบานเจกอูด หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 251,000.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 251,000.- บาท

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
2) คาใชจายในการเลือกตั้ง
จำนวน 172,000.- บาท
12) อบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแกพนักงาน ลูกจาง
จำนวน 50,000.- บาท
หมวด คาวัสดุ
ประเภท วัสดุสำนักงาน
จำนวน 28,883 .- บาท
ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จำนวน
117.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 251,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง ถนนสายบานเจกอูด หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 251,000.- บาท (สองแสนหาหมื่น หนึ่งพัน บาทถวน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-11ผู กพั น แต มีความจำเปน ตองใชจายเงินนั้ นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิ กสภายกมื อ เห็ นชอบ 9 ท าน สมาชิ กสภาท านใดไมเห็นชอบ โปรดยกมื อครั บ ไม มี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 2 ชองทาง ถนนบานหินลับ - บานเขานอย หมูที่ 7
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย โครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รองนายกเทศมนตรี
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิด 2 ชองทาง ถนนบานหินลับ - บานเขานอย หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที ่ น ายกเทศมนตรี ได มี น โยบายและสั่ ง การให ก องช า งบรรจุ โ ครงการก อ สร า ง
ท อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง ถนนบานหินลับ - บานเขานอย ไว ใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อใหการระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ำทวมขัง และกองใหชาง ดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคา
โครงการฯ ดังกลาว ซึ่งกองชาง ไดดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการกอสรางทอ
ลอดเหลี่ ยมคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง ถนนบานหิ นลับ – บ า นเขาน อ ย หมูที่ 7
ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 428,000.- บาท
(สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) เสร็จเรียบรอย และนายกเทศมนตรี ไดอนุมัติแลว

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ขณะนี้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปรากฏตามอยูในยุทธศาสตร
การพัฒนาที ่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้ นฐาน 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หนา 10 ลำดับที่ 4 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใช เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ ่ น พ.ศ. 2548 และแก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที ่ 3) พ.ศ. 2561 และ
นายกเทศมนตรี มีนโยบายและสั่งการใหดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

-12เป น รายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้ น ฐาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี โดยใหโอนเงินจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการก อ สร า งท อ ลอดเหลี่ ย มคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ชนิ ด 2 ช อ งทาง
ถนนบ า นหิ น ลั บ - บ า นเขาน อย หมูที่ 7 ตำบลร อนพิ บ ู ล ย อำเภอร อ นพิ บ ู ล ย จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 2 ชองทาง
ถนนบานหินลับ - บานเขานอย หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 428,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 428,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
2) คาใชจายในการเลือกตั้ง
จำนวน 428,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 428,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ ดิน
และสิ่งก อสรางที่ ทำใหล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเป นรายการใหม
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน แผนงานเคหะและชุมชน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิด 2 ชองทาง ถนนบานหินลับ - บานเขานอย หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 428,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-13ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข อ 59 ในกรณี ที่มีร ายจา ยหมวดคาครุ ภัณฑ ที่ดิน และสิ่ งกอสราง
ยั ง มิ ไ ด ก  อ หนี ้ ผ ู ก พั น แต ม ี ค วามจำเป น ต อ งใช จ  า ยเงิ น นั ้ น ต อ ไปอี ก ให อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นรายงาน ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิกสภายกมือ เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 10
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก อสร า งท อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดชองเดียว ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 7
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
เรี ย นท านประธานสภา วัน นี้คณะผูบ ริห ารขอเสนอญัตติ เรื่องเรื่องขออนุมัติโอนเงิ น
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดชองเดียว ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ไดมีนโยบายและสั่งการบรรจุโครงการกอสรางทอลอดเหลี่ย ม
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ชนิ ด ช อ งเดี ย ว ข า งศู น ย พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ไว ใ นแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลรอนพิบ ูล ย เพื่อใหการระบายน้ำมีป ระสิทธิภ าพ
ลดป ญ หาน้ ำ ท ว มขั ง และใหกองชาง ดำเนิน การสำรวจ และประมาณการราคาโครงการฯ
ดังกลาว ซึ่งกองชาง ไดดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการกอสร างท อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดชองเดียว ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
อำเภอร อนพิ บ ู ลย จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช งบประมาณ 253,000.- บาท (สองแสนห าหมื่ น
สามพันบาทถวน) เสร็จเรียบรอย และนายกเทศมนตรีฯ ไดอนุมัติแลว

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ขณะนี้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปรากฏตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 4
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-14ลำดับที่ 4 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และนายกเทศมนตรี มีนโยบายและสั่งการให
ดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก อสร างโครงสร างพื ้ นฐาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี โดยให โอนเงิ นจาก
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้ งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดชองเดียว ขางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดชองเดียว
ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 253,000.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 253,000.- บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝายประจำ)
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหนง
1.1.4 ประเภท คาตอบแทนลูกจางประจำ
งบดำเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
2.1.4 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

จำนวน 193,339.- บาท
จำนวน 24,417.- บาท
จำนวน 24,000.- บาท
จำนวน 6,300.- บาท

จำนวน 4,944.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 253,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

-15ที่ทำใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมตั ิ
ของสภาทองถิน่
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ชนิ ด ช อ งเดี ย ว ข า งศู น ย พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หมู  ท ี ่ 7 ตำบลร อ นพิ บ ู ล ย
อำเภอร อนพิ บ ู ลย จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช งบประมาณ 253,000.- บาท (สองแสนห าหมื่ น
สามพันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น พ.ศ. 2547 และแก ไ ขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิ กสภายกมื อ เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุงบอพัก ค.ส.ล. ถนนสายตลาดรอนพิบูลย หมูที่ 12 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย
โครงการฯ ดังกลาว กรณียงั มิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง บอพัก ค.ส.ล. ถนนสายตลาดรอนพิบูลย
หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรี ธ รรมราช และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่นายกเทศมนตรี ไดมีนโยบายและสั่งการบรรจุโครงการปรับปรุงบอพัก ค.ส.ล. ถนนสาย
ตลาดรอนพิบูลย หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อใหการระบายน้ำ
มีประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ำทวมขัง และใหกองชาง ดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคา
โครงการฯ ดังกลาว ซึ่งกองชาง ไดดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการปรับปรุง
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-16บอพัก ค.ส.ล. ถนนสายตลาดรอนพิบูลย หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช งบประมาณ 263,000.- บาท (สองแสนหกหมื ่ น สามพั น บาทถ ว น)
เสร็จเรียบรอย และนายกเทศมนตรี ไดอนุมัติแลว

เหตุผล

ขณะนี้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลรอนพิบ ูล ย ปรากฏตามยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หนา 5 ลำดับที่ 5 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และนายกเทศมนตรี มีนโยบายและ
สั ่ งการให ดำเนิ น การขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณไปตั้ งจายเปน รายการใหม ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
โดยใหโอนเงินจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ขออนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณไปตั้งจายเปน รายการใหม ในแผนงานอุต สาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ ่ งสาธารณู ปโภค โครงการปรั บปรุ งบ อพั ก ค.ส.ล. ถนนสายตลาดร อนพิ บ ู ลย หมู  ท ี ่ 12
ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการปรับปรุงบอพัก ค.ส.ล. ถนนสายตลาดรอนพิบูลย
หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลยอำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 263,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 263,000.- บาท
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1) จัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 263,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 263,000.- บาท
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 12

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

-17ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอ
หนี้ผูกพัน แผนงานเคหะและชุมชน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการโครงการปรับปรุงบอพัก ค.ส.ล.
ถนนสายตลาดรอนพิบูลย หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 263,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59 ในกรณีที่มี
รายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใช
จายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิ กสภายกมื อ เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสมพร สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสมพร
สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ตามที่นายกเทศมนตรี ไดมีนโยบายและสั่งการบรรจุโครงการ หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จั งหวัด นครศรีธรรมราช ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย และได
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-18มาตรฐาน และให ก องช า ง ดำเนิ น การสำรวจ และประมาณการราคาโครงการฯ ดั งกล าว
ซึ่งกองชาง ไดดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายสมพร สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 98,000.- บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน) เสร็จเรียบรอย และนายกเทศมนตรี
ไดอนุมัติแลว

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ขณะนี้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปรากฏตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 3
ลำดับที่ 2 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และนายกเทศมนตรี มีนโยบายและสั่งการให
ดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี โดยใหโอนเงิน
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ขออนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณไปตั้งจายเปน รายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสมพร สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7
ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสมพร สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7
ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 98,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 98,000.- บาท
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1) จัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 37,000.- บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
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หมวด คาวัสดุ
2.3.4 ประเภท คาอาหารเสริม (นม)

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13

นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

จำนวน 61,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 98,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค กรปกครองสวนท องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายสมพร สุขสวัสดิ์ หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 98,000.- บาท (เกาหมื่นแปดพั น บาทถ วน) ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว าด วยการ รั บเงิ น การเบิ กจ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59
ในกรณี ที่ มี ร ายจ า ยหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ
จำเป น ต อ งใช จ  ายเงินนั้นตอไปอี ก ใหองค กรปกครองส วนท องถิ่ นรายงานขออนุ มั ต ิ กั นเงิ น
ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิ กสภายกมื อ เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดชองเดียว ถนนบานวังไทร - สถานีรถไฟรอนพิบูลย
หมูที่ 7 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย โครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด
ชองเดียว ถนนบานวังไทร - สถานีรถไฟรอนพิบูลย หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้
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หลักการ

ตามที่นายกเทศมนตรี ไดมีนโยบายและสั่งการบรรจุโครงการกอสรางท อลอดเหลี่ ย ม
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดชองเดียว ถนนบานวังไทร - สถานีรถไฟรอนพิบูลย ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อใหการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ำ
ทวมขัง และใหกองชาง ดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการฯ ดังกลาว ซึ่งกองชาง
ไดดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิดชองเดียว ถนนบานวังไทร- สถานีรถไฟรอนพิบูลย หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 236,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน) เสร็จ
เรียบรอย และนายกเทศมนตรี ไดอนุมัติแลว

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ขณะนี้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปรากฏตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 5
ลำดับที่ 6 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และนายกเทศมนตรี มีนโยบายและ
สั ่ งการให ด ำเนิ น การขออนุม ัติโ อนเงิ น งบประมาณไปตั ้ งจ า ยเป น รายการใหม ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี โดยให
โอนเงินจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ขออนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณไปตั้งจายเปน รายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่ งสาธารณู ปโภค โครงการก อ สร า งท อ ลอดเหลี ่ ย มคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ชนิ ด ช อ งเดี ย ว
ถนนบ านวั งไทร - สถานีรถไฟร อนพิบ ู ลย หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบ ูลย อำเภอร อนพิบ ู ลย จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดชองเดียว
ถนนบานวังไทร - สถานีรถไฟรอนพิบูลย หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 236,000.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 236,000.- บาท
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ
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โอนลด
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
จำนวน 50,000.- บาท
2) สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
จำนวน 120,000.- บาท
แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1) คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จำนวน 44,000.- บาท
3) สงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 22,000.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 236,000.- บาท
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธ ี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๔ การโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิไดกอ
หนี้ผูกพัน แผนงานเคหะและชุมชน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดชองเดียว ถนนบานวังไทร - สถานีรถไฟรอนพิบูลย หมูที่ 7 ตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 236,000.- บาท (สองแสนสามหมื่น
หกพันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข อ 59 ในกรณีที่มีร ายจายหมวดคาครุภ ัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง
ยั ง มิ ไ ด ก  อ หนี้ ผ ู ก พั น แต ม ี ค วามจำเป น ต อ งใช จ  า ยเงิ น นั ้ น ต อ ไปอี ก ให อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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-22นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 14
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิ กสภายกมื อ เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดเงินอุดหนุนโครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปา
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการใชจายเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดเงินอุดหนุน โครงการวางทอขยายเขต
จำหนายน้ำประปา ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไขครั้งที่ 1 ซึ่งไดประกาศใชแลว
เมื่อวันที่6 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีฯ มีนโยบายและสั่งการใหดำเนินการขยายเขต
ประปา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ำอุปโภค บริโภคใชอยางทั่วถึง และนายกเทศมนตรี สั่งการใหกองชาง
แจงใหการประปาสวนภูมิภาคนครศรีธรรมราช สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาคาใชจายใน
การวางท อขยายเขตจำหน ายน้ ำประปา และการประปาส วนภู มิ ภาคนครศรีธรรมราช ได ส ำรวจ
ออกแบบ และประมาณราคาคาใชจายโครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปา สายชุมชน
ตลาดรอนพิบูลย (บานทายเรือ) หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 564,500.- บาท (หาแสนหกหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) เรียบรอยแลว

เหตุผล

เนื ่ องจากโครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาดังกลาว ไมไดตั้งงบประมาณ
โครงการดั งกล า วไว กองชาง จึงมีความจำเป น จะต องโอนงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ใหเปนอำนาจอนุมัติของคณะ
ผูบริหารทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67 (8) (เงินอุดหนุน) และการจายเงินเพื่อ
การลงทุนเทศบาลจะกระทำไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการใชจายเงินตอไป
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 15
นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

-23ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรืออภิปรายบาง
ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องของความเห็นชอบการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดเงินอุดหนุน โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการใชจายเงิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดเงินอุดหนุน โครงการขยายเขตและติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ ดวยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) แกไขครั้งที่ 1 ซึ่งไดประกาศใชแลว
เมื่อวันที่6 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีฯ มีนโยบายและสั่งการใหดำเนินการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง และปองกันอันตรายในการสัญจรไป
มาเวลากลางคืน และนายกเทศมนตรี สั่งการใหกองชางแจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอรอน
พิบูลย สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอรอนพิบูลย ไดประมาณราคาคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ จำนวน 3 โครงการ เรียบรอยแลว รวมเปนเงินทั้งสิ้น 304,833.16 บาท
(สามแสนสี่พันแปดรอบสามสิบสามบาทสิบหกสตางค) ดังนี้
1. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนนสายแสวงคารแคร – หลุมขยะ หมูที่ 12
ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเงิน 214,390.48 บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยเกาสิบบาทสี่สิบแปดสตางค)
2. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนนสายแสวงคารแคร – สะพานคึกฤทธิ์
หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบ ูลย อำเภอรอนพิ บูล ย จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเงิ น
47,528.26 (สี่หมื่นเจ็ดพันหารอยยี่สิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค)
3. ประเภท โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนนสายหลังตลาดรุงเรือง หมูที่ 12
ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเงิน 42,914.42 บาท
(สี่หมื่นสองพันเการอยสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 304,833.16 บาท
(สามแสนสี่หมื่นแปดรอยสามสิบสามบาทสิบหกสตางค)

เหตุผล

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

เนื ่ องจากโครงการขยายเขตและติดตั้ง ไฟฟ าสาธารณะดัง กลาว ไมไดตั้งงบประมาณ
โครงการดั งกล า วไว กองชาง จึงมีความจำเป น จะต องโอนงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั ้ ง จ า ยเป น รายการใหม หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 16

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

-24ขอ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ใหเปนอำนาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67 (8) (เงินอุดหนุน) และการจายเงินเพื่อการลงทุน
เทศบาลจะกระทำไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการใชจายเงินตอไป
ผมขอเรียนเพิ่มเติ มทั้ ง 2 ญัตติ ผมวาจะรอพูดพรอมกัน ครับ วาระที่ 14 และวาระที่ 15
อำนาจในการโอนเงินงบประมาณ เปนอำนาจของคณะผูบริหาร ก็เลยไมมีการขอสภา โครงการนี้เปน
เงินเหลือจาย เปนเงินเหลือจายของป 2563 ภาพรวมทั้งหมดที่ผมเสนอในวาระที่ 8 เปนตนไป จนถึง
วาระที่ 18 เปนเงินเหลือจายทั้งสิ้น ผมขอเรียนตอสภาฯ วาเทศบาลมีวงเงินทั้งสิ้น 2,870,000.- บาท
ในการขออนุมัติสภารอบนี้ ขอเรียนวาทั้ง 2 โครงการนี้ เปนเงินภาษีของพี่นองประชาชน และจายให
การไฟฟ า และการประปาสวนภูมิภาค ทรัพยสมบัติไมไดเปนของเรา เปนของการไฟฟ าและ
การประปาสวนภูมิภาค พูดกันงาย ๆ วาเราลงทุนใหเขา การขยายเขตตรงนี้เพื่อประโยชนและ
ความสะดวกของพี่นองประชาชน มีการปองกันและแกไขปญหาในเรื่องของอันตรายตาง ๆ โดยเฉพาะ
ไฟฟ าสาธารณะ ที่ ขอมานานมากแลว บริเวณท ายเรือตั ้ งแต แสวงคาร แครถึ งหลุมขยะ และถึ ง
สะพานคึกฤทธิ์ อีกจุดหนึ่งที่ชุมชนตลาดใน – จานเรียว ไดขอมา เราไดดำเนินการให 3 โครงการ สวน
ประปาบริเวณทายเรือ คิดวาหลังจากเราไดขยายเขตประปาไปแลว อยากใหพี่นองประชาชนไดรับ
ความสบายและไดใชน้ำจริง ๆ สภาฯ อนุมัติไป 7 แสนกวาบาท ถามวามีคนใชเยอะไหม ก็ไมคุมคา
ขอเรียนดวยความเคารพวา ถาพี่นองประชาชนตองการ ก็จะทำให เมื่อเรามีงบประมาณ ผมขอสรุป
ภาพรวมให ท านเข าใจว าขณะนี้ เงิ นรายไดของเทศบาลต่ ำกว าเป า ทองถิ ่ นบางทองถิ ่ นได ร อง
ออกมาแลวว า ไม มี เงินจายเงินเดือนใหกับพนักงาน สวนมากจะเปนเทศบาลใหญ ๆ ที่จะตอง
ขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อจะขออนุมัติจายขาดเงินสะสมมาจายเงินเดือน แตเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย โชคดีเราเปนองคกรขนาดกลาง เล็กคอนขางใหญ มีเงินงบประมาณในการบริหาร
ประมาณ 70 ลานบาท แตเงินเขาจริง ๆ 6 ลานบาท เงินขาดไปประมาณ 4 ลานบาท ต่ำกวาเปา
ปกติเงินเหลือจายปละ 10 ลาน ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 3 ลานบาท แต 3 ลานบาท นี้ไมไดใหเงินตกไป
นะครับ เราก็พยายามทำใหเกิดประโยชนสูงสุดครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุ ณ ท านนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรื ออภิ ปรายบาง
ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงนี้วา
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภายกมือ
เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก อสร า งถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ ก สายหลังบ านผู ใหญรวย หมูที่ 12 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-25นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไป
รองนายกเทศมนตรี
ตั้งจายเปนรายการใหมในเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบาน
ผูใหญรวย หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่นายกเทศมนตรี ไดมีนโยบายและสั่งการบรรจุโครงการ หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จั งหวัด นครศรีธรรมราช ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสัญจร ที่สะดวก ปลอดภัย และไดมาตรฐาน
และใหกองชาง ดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการฯ ดังกลาว ซึ่งกองชาง ไดดำเนินการ
สำรวจ และประมาณการราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบานผูใหญรวย
หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 198,000.- บาท
(หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) เสร็จเรียบรอย และนายกเทศมนตรี ไดอนุมัติแลว

เหตุผล

ขณะนี้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ปรากฏตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา 11
ลำดับที่ 5 ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และนายกเทศมนตรี มีนโยบายและสั่งการให
ดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี โดยใหโอนเงิน
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบานผูใหญรวย หมูที่ 12
ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบานผูใหญรวย หมูที่ 12
ตำบลรอนพิบลู ยอำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-26โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดำเนินงาน
หมวด คาวัสดุ
2.3.4 ประเภท คาอาหารเสริม (นม)

จำนวน 198,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม จำนวน 198,000.- บาท

จำนวน 198,000.- บาท
รวมโอนลด จำนวน 198,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2547 หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน แผนงานเคหะและชุมชน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังบานผูใหญรวย หมูที่ 12 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 198,000.- บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุ ณ ท านรองนายกฯ พงศ ช ั ย ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถาม หรื อ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอ
สภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
ยกมือ เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 17
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง หนาบานครูไพศาล - บานทุงโหมะ
หมูที่ 5 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายโครงการฯ ดังกลาว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
เรียนทานประธานสภา วันนี้คณะผูบริหารขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เปนรายการใหมในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
รองนายกเทศมนตรี
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-27คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง
หน าบ านครู ไพศาล - บานทุงโหมะ หมูที่ 5 ตำบลร อนพิบ ูล ย อำเภอร อนพิบ ูล ย จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ดวยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่นายกเทศมนตรี ไดมีนโยบายและสั่งการบรรจุโครงการกอสรางทอลอดเหลี ่ ย ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง หนาสวนครูไพศาล บานทุงโหมะ ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อใหการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปญหา
น้ำทวมขัง และใหกองช าง ดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการฯ ดังกล าว
ซึ่งกองชาง ไดดำเนินการสำรวจ และประมาณการราคาโครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริ มเหล็ ก ชนิ ด 2 ชองทาง หนาสวนครูไพศาล บานทุงโหมะ หมูที่ 5 ตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 274,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน)
เสร็จเรียบรอย และนายกเทศมนตรี ไดอนุมัติแลว

เหตุผล

ขณะนี้แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลร อนพิ บ ู ลย ปรากฏตามยุ ทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หนา 8 ลำดับที่ 1 ซึ่งนายกเทศมนตรีต ำบลรอนพิบูลย ไดประกาศใช เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององค กร
ปกครองส ว นท อ งถิ ่ น พ.ศ. 2548 และแก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที ่ 3) พ.ศ. 2561 และ
นายกเทศมนตรี มีนโยบายและสั่งการใหดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม ในแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก อ สร า งโครงสร า งพื ้ น ฐาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี โดยใหโอนเงินจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ขออนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณไปตั้งจายเปน รายการใหม ในแผนงานอุต สาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการก อ สรา งทอ ลอดเหลี่ย มคอนกรีต เสริม เหล็ก ชนิ ด 2 ช อ งทาง
หนาบานครูไพศาล บานทุงโหมะ หมูที่ 5 ตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังรายละเอียดตอไปนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจายเปนรายการใหม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-28- โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง
หนาบานครูไพศาล บานทุงโหมะ หมูที่ 5 ตำบลรอนพิบูลย
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 274,000.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 274,000.- บาท

โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน
หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
2) สงเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุมของประชาชน จำนวน 16,963.- บาท
3) สงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 92,639.- บาท
4) สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 27,600.- บาท
5) อบรมและศึกษาดุงานของผูนำชุมชน
จำนวน 36,798.- บาท

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จำนวน 100,000.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 274,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2547 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทำให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน แผนงานเคหะและชุมชน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริ มเหล็ ก ชนิ ด 2 ชองทาง หนาบานครูไพศาล บานทุงโหมะ หมูที่ 5 ตำบลร อนพิบูลย
อำเภอร อนพิ บ ู ลย จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช งบประมาณ 274,000.- บาท (สองแสนเจ็ ดหมื่ น
สี่พันบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค กรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแก ไขเพิ่ มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีที่มีร ายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญชัย จันทรแกว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 18
นายวัชระ ภูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยวัฒน พิบูลย
สมาชิกสภาเทศบาล

-29ผมขอเพิ ่ มเติ ม เนื ่ องจากวาที่ผานๆ มา มีอุบ ัติเหตุเกิดขึ้น มีรถจั กรยานยนตได ตกลงไป ใกล ๆ
กับทอระบายน้ำ ทอระบายน้ำในปจจุบันเกาและแคบ ทานนายกเทศมนตรีมีนโยบายเพิ่มชองทาง
เพิ่มผิวจราจร ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ ขอเชิญ นายชาญชัย จันทรแกว ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน กรณีที่ทำทอบล็อกสายครูไพศาล ผมขอเพิ่มเล็กนอย โดยเพิ่มราวระหวางทอบล็ อก
ครูไพศาลถึงบานหมวดสุริยะ เพราะวาเกิดอุบัติเหตุบอยมากครับ มีประชาชนรองเรียนมา
เมื่อประชุมสภาครั้งที่ผานมา และยังไมไดรับการแกไข ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายชาญชัย จันทรแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ จุลภักดิ์ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ในสวนนี้ผมไดอธิบายนอกรอบไปแลวเมื่อวาน คุยกับผูอำนวยการกองชางวา
จะซื้อวัสดุอุปกรณติดตั้งภายหลังไดนะครับ โดยใชแรงงานของกองชาง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ขอเชิญครับ หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือขออภิปราย ผมจะขอมติ
ตอสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่คณะผูบริหารเสนอ โปรดยกมือครับ
สมาชิ กสภายกมื อ เห็นชอบ 9 ทาน สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไมมี และ
งดออกเสียง 1 เสียง
เห็นชอบ 9 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ
ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเรื่องอื่น ๆ บาง
ขอเชิญ นายวัชระ ภูประเสริฐ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน เรื่องแรกประชาชนฝากมาอีกแลวเมื่อตอนเชา มีคนตกคูหนาตลาด ฝากชวย
ดำเนินการใหดวยนะครับ เรื่องที่สอง เรื่องหลุมบอทายตลาดกอนถึงบานนานอย มี 3 – 4 หลุม
ชวยแกไขปญหา ใหดวยครับ
ขอขอบคุณ นายวัชระ ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายชัยวัฒน พิบูลย ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ประชาชนฝากมาวา ตลาดนัดวันอาทิตย การสัญจรไปมาไมสะดวก ฝากผูบริหารชวย
ดูแลดวย ขอบคุณครับ

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุทธิรักษ มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
นางจารีวัฒน กุลเจริญ
เลขานุการสภาเทศบาล

-30ขอขอบคุณ นายชัยวัฒน พิบูลย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นายสุทธิรักษ มั่นคง ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้ผมมี 3 เรื่องที่ฝากผานทานประธานสภาฯ ถึงผูที่รับผิดชอบ
1. เรื ่ องป า ยยิ น ดีตอนรับ ผมไดบ อกพี่น องประชาชนวาอยูในแผนแลว ขางอีซูซุ และ
ขางโคกยาง อยากจะทำเปนปายที่เห็นชัดเจนถาวรวา ไดเขาเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลยแลว
2. ถนนในเขตเทศบาลฯ ดำเนิ น การครอบคลุ ม หมดแล ว ผมขอฝากถนนสายบ า น
นาเสวียน ผมขอหลายครั้งแลว ไดเขาแผนไวแลว ฝากเพื่อนสมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร
ชวยเสนอดำเนินการใหเร็วขึ้นครับ
3. หินคลุกที่ใตสายไฟฟาแรงสูงที่บานคุณสมพร ขอหลายครั้งแลว ไมทราบวามีปญหาติดขัด
อยางไร ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ นายสุทธิรักษ มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรื อ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ผมขอตอบของ ส.ท.วัชระฯ ครับ เรื่องหลุมบอทายตลาด ผอ.กองชางชวยจดบันทึกไว
ดวยครับ จะไดลงไปซอมแซมให และของ ส.ท.ชัยวัฒนฯ ผมจะใหผูที่มีสวนเกี่ยวของตอบนะครับ
ส ว นของ ส.ท.สุ ทธิ ร ักษฯ เรื่องของปายยิน ดีตอนรับ มีอยูในแผนแลว ครับ แตย ังไมไดตั้ ง
งบประมาณ ในสวนของถนนสายบานนาเสวียน บานทุงโหมะ ถนนสายนั้นไดเขาแผนไวแลวครับ
ประมาณการไว หกแสนกวาบาท แตยังไมมีการตั้งงบประมาณ เปนถนนสายหลักที่ ต  อ กั บ
อ.บ.ต. ตอนนี้ก็ชัดเจนแลว ครับว าพื ้น ที่ ตรงนั้น เปน ของเทศบาล ที่ยังไม ไดด ำเนิน การเป น
เพราะวาตอนนั้นยังถกเถียงกันวาใครเปนผูรับผิดชอบ ผมคิดวาหนาฝน ผมคิดวานาจะมีหลุมบอ
เพิ่มมากขึ้น ผมจะใหทางกองชางลงไปดูนะครับ ถนนสายนั้นถาตั้งงบประมาณคงจะเปนปลายป
งบประมาณหนาครับ สวนหินคลุกบานคุณสมพร ใตเสาไฟฟา ทางกองชางไดจัดคิวไว แล ว
คิดวาจะทำสัปดาหที่ผานมา มีคิวรถหกลอ ไปลงที่ศาลาไฟไหม และตอดวยไปบรรทุกศพ อีก
ส ว นหนึ ่ งรถ JCB ยางแบนกำลังซอมอยูครับ เดี๋ย วจะเรงรัดทางกองชางใหอีกครั้งนะครับ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ทานรองนายกจักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อ 2 คราวที่แลว มีทานสมาชิกไดเสนอความกาวหนาวาตามที่
สภาเทศบาลไดอนุมัติญัตติตาง ๆ ในแตละรอบ ดำเนินการไปถึงไหนแลว อยากจะใหทุกทานได
ทราบดวย ขออนุญาตรายงาน ป พ.ศ. 2563

ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-311.การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2563 มีญัตติ ประกอบดวย
1.1 ญั ตติ ขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจำป 2563
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 4 รายการ (โตะทำงานเหล็ก 1 ตัว งบประมาณ 8,500.- บาท,
เกาอี้สำนักงานลอเลื่อนมีพนักพิง 1 ตัว งบประมาณ 3,500.- บาท, ตูบานเลื่อนทึบทรงสูง 1 ตู
งบประมาณ 5,000.- บาท และเครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.-บาท) ครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ 1 รายการ ประเภทเครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000.-บาท
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 32,000.- บาทของสำนักปลัดเทศบาล ขณะนี้ไดดำเนินการจัดซื้อ
เรียบรอยแลวทุกรายการ
1.2 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อชำระเงินคาวางประกันสัญญา ในการขอปลูก
สรางอาคารสถานธนานุบาล งบประมาณ 531,370.- บาท ของสำนักปลัดเทศบาล ขณะนี้
ดำเนินการเบิกจายใหกับธนารักษจังหวัด เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
1.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จายเปนรายการใหม ประจำป 2563 ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.- บาท, เครือ่ งพิมพ
เลเซอร 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600.- บาท เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500.- บาท)
และครุภัณฑสำนักงาน (โตะทำงาน 1 ตัว งบประมาณ 5,000.- บาท,เกาอี้สำนักงาน สวิงหลัง
ชนิดลอเลื่อน 2 ตัว งบประมาณ 5,000.- บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 37,100.- บาท
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขณะนี้ไดดำเนินการจัดซื้อโตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว แลว
สวนคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพเลเซอร และเครื่องสำรองไฟ อยูระหวางจัดซื้อ ไดสงเรื่องไปยังพัสดุแลว
2.การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีญัตติ ประกอบดวย
2.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจำป 2563
โครงการซอมแซมหลังคา ดาดฟา ฝาเพดาน และรายการอื่น ๆ งบประมาณ 832,000.- บาท
ขณะนี้คณะกรรมการประกวดทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ไดพิจารณาผลการอุทธรณเสนอ
นายกฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
2.2 ญัตติขออนุ มัต ิโ อนเงิ นงบประมาณไปตั้ งจ ายเปนรายการใหม ประจำป 2563
โครงการซอมแซมฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย (ตลาดใหม) งบประมาณ
140,352.- บาท ขณะนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดขอกันเงินตอสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และงานพัสดุกำลังจะดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
2.3 ญั ตติ ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้งจายเปน รายการใหม ประจำป 2563
โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน ราชินี งบประมาณ 250,000.-บาท ขณะนี้ได
ลงนามสัญญาเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
2.4 ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำป 2563
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน โตะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 8,500.- บาท สำหรับ
หัวหนาฝายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ขณะนี้ไดดำเนินการจัดซื้อเรียบรอยแลว
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-323. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามั ญ สมัยที่ส าม ครั้งที่หนึ ่ง ประจำป 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีญัตติ ประกอบดวย
3.1 ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564วาระแรก
ที ่ ป ระชุ มสภาเทศบาล มีมติร ับ หลักการแหงรางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
4. การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที ่ ส าม ครั ้ ง ที่ ส อง ประจำป 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีญัตติ ประกอบดวย
4.1 ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระสอง
และสาม ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบ ในวาระที่สอง และเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
ในวาระที่สาม ขณะนี้ นายอำเภอรอนพิบูลย ไดอนุมัติใหใชเทศบัญญัติแลว และนายกเทศมนตรี
ไดประกาศใหประชาชนทราบ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
4.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายจายใหม ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน 3 รายการ (เกาอี้สำนักงาน 2 ตัว งบประมาณ 4,900.- บาท ตูเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก 1
ตู งบประมาณ 3,500.- บาท โตะคอมพิวเตอร 1 ตัว งบประมาณ 1,300) รวมเงินงบประมาณ
ทิ้งสิ้น 9,700.- บาท ของกองคลัง ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อเรียบรอยแลว และจายเงินแลว
4.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายจายใหมเพื่อสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) จำนวน 158,820.- บาท ขณะนี้ไดดำเนินการจายเงินใหผูรับจางเรียบรอยแลว
4.4ญัตติขออนุ มัติโ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ งจ ายเปนรายจ ายใหม ประเภทครุภ ั ณ ฑ
สำนักงาน และครุภัณฑคอมพิวเตอร (โตะทำงานเหล็ก 1 ตัว งบประมาณ 7,900.- บาท เกาอี้
ทำงาน 1 ตัว งบประมาณ 4,500.- บาท ตูบานเลื่อนสูงทึบเหล็ก 6 ตูๆ ละ 3,500.- บาท
รวมงบประมาณ 21,000.- บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,300.- บาท ของกองชาง
ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อเรียบรอยแลว รอจายเช็คใหผูรับจาง
5.การประชุ มสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำป 2563 ขออนุ มั ติ
นายอำเภอไว แตไมไดประชุม
6. การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีญัตติ ประกอบดวย
6.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ป 2563 ประเภทครุภัณฑสำนักงาน
2 รายการ ประกอบดวย ตูเอกสารเหล็ก 1 ตู งบประมาณ 4,900.- บาท และโตะทำงานเหล็ก
1 ตัว งบประมาณ 7,900.- บาท ครุภัณฑคอมพิวเตอร แบบประมวลผล 1 เครื่อง งบประมาณ
30,000.- บาท และคอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.- บาท) รวมเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 64,800.-บาท ของสำนักปลัดเทศบาล ขณะนี้ไดจัดซื้อตูเอกสารเหล็ ก
โตะทำงานเหล็ก และคอมพิวเตอร ทั้ง 2 เครื่องแลว
6.2 ญั ตติ ขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปน รายจายใหม ประเภทโครงการ
ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาลตำบลร อนพิบูล ย งบประมาณ
604,000.- บาท ของกองการศึกษา ขณะนี้ยังไมไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางแตศูนยพัฒนาเล็ก
เด็ก ไดขออนุมัติซอมแซมหลังคามายังกองการศึกษาแลว
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-336.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายจายใหม ประเภท เครื่องพริ้น
เลเซอร งบประมาณ 10,000.- บาท ของกองการศึกษา ขณะนี้จัดซื้อจัดจางแลว รอสงของ
6.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน
3 รายการ คือ คอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ 30,000.-บาท เครื่องพิมพ
เลเซอร งบประมาณ 2,600.- บาท และเครื่องสำรองไฟ งบประมาณ 2,500.-บาท รวมเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 35,100.- บาท ของสำนักปลัดเทศบาล ขณะนี้ ยังไมไดดำเนินการ ขอกันเงินไว
6.5 ญั ตติ ขออนุ ม ั ต ิ โอนเงิ นงบประมาณไปตั ้ งจ ายเป นรายจ ายใหม ประเภทปรั บปรุ งถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต สายตลาดรอนพิบูลย-หัวสะพานบานรอนนางบประมาณ473,000.- บาท
ของกองชาง ขณะนี้ไดดำเนินการทำสัญญาแลว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
6.6 ญั ตติ ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้งจายเปน รายจายใหม ประเภทครุภ ัณฑ
คอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ 30,000.- และเครื่องพิมพ งบประมาณ
6,300.- บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 36,300.- บาท ของกองศึกษา ขณะนี้ ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางแลว รอสงของ
6.7 ญั ตติ ขออนุมัติโ อนเงิน งบประมาณไปตั้งจายเปน รายจายใหม ประเภทครุภ ัณฑ
คอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000.- เครื่องพิมพ 1 เครื่อง
งบประมาณ 2,600.- และเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500.- ครุภัณฑโรงงาน
ประเภทเครื่องเลื่อยยนต ขนาดเล็ก 1 เครื่อง งบประมาณ 12,500.- ขนาดกลาง 1 เครื่อง
งบประมาณ 25,000.- รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 65,600.- ของงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขณะนี้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจางแลว เครื่องเลื่อยไดแลว และจายเงินแลว สำหรับ
คอมพิวเตอร รอสงของ
6.8 ญัตติขอความคิดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 4 เรื่อง คือ
(1) เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกลู
(2) เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป
(3) เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
(4) เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ขณะนี้ นายอำเภอไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ตามหนังสืออำเภอรอนพิบูลย
ที่ นศ 0020.25/6811 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และนายกเทศมนตรีไดลงนามประกาศใช
เทศบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
7. การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำป 2563 ประชุม
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มีญัตติ ประกอบดวย
7.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองวงจรปด
งบ 1,000,000.- บาท ขณะนี้ ไดแจงงานพัสดุฯ ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุ ญาตใชประโยชน และขอถอนสภาพในที ่ดิ น
ของรัฐ ตามโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในหนาแลง
ขอสรุปการดำเนินการสำหรับโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในหนาแลงดังนี้
ตรวจถูกตอง

ตรวจถูกตอง

นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

ตรวจถูกตอง
นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ประธานสภาเทศบาล
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

-34(1) ประชุมประชาคม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณ
ตลาดสดเทศบาล (ตลาดใหม) มีผูเขารวมประชุมประชาคม ประกอบดวย ผูแทนจากอำเภอ
กำนัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน ปรากฏวามีผูมาประชุมประชาคม จำนวน
34 คน เห็นชอบ 27 เสียง ไมเห็นชอบ 5 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง
(2) ประชุมเพื่อรับฟงคำชี้แจง ตอบขอซักถาม และสรางความเขาใจ ในวันที่ 7
สิ ง หาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห อ งประชุ ม เทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย โดยได เ ชิ ญ
คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน ปรากฏวามีผูเขารวมประชุม จำนวน 33 คน
(3) ไดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล ครอบคลุมทั้ง 10 ชุมชน
ระหวางวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 โดยสำรวจจากแบบสอบถาม จำนวน 801 ชุด ปรากฏวา
เห็นดวย 705 ราย ไมเห็นดวย 59 ราย อื่น ๆ 20 ราย และไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ 17 ราย
(4) ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ในเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
ปรากฏวา มีผูมาประชุม 70 คน เห็นชอบ 57 เสียง ไมเห็นชอบ 3 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง
(5) เสนอญั ต ติ ต  อ สภาเทศบาลตำบลร อ นพิ บ ู ล ย เพื ่ อ ขอความเห็ น ชอบการ
ขออนุญาตใชประโยชน และขอถอนสภาพในที่ดินของรัฐ ตามโครงการแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ำในหนาแลง ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15
กั น ยายน 2563 เวลา 10.00 น. มติที่ป ระชุม เห็น ชอบ 7 เสีย ง ไมเห็น ชอบ ไมมี และ
งดออกเสี ย ง ไมมี ขณะนี้ ไดส รุป ผลการจัดทำประชาคม ของวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2563
การประชุมเพื่อชี้แจง ตอบขอซักถาม และสรางความเขาใจ ของวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สรุป
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจากแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 19-23 สิงหาคม 2563
และประชุมรับความฟงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยไดรวบรวมเอกสาร
ทั้งหมดนี้ พรอมหนังสือขออนุญาต ถึง นายอำเภอรอนพิบูลย และเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช สาขาร อ นพิ บ ู ล ย และหนั ง สื อ ขอถอนสภาพ ถึ ง ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และไดสงหนังสือ ทั้ง 3 ฉบับนี้ ไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
7.3 ญั ต ติ ข ออนุ ม ั ต ิ ก ั น เงิ น ครุ ภ ั ณ ฑ ย านพาหนะและขนส ง รถดั บ เพลิ ง 10 ล อ
งบประมาณ 8,000,000.- บาท ของงานปองกันฯ สำนักปลัดเทศบาล คาดวาจะดำเนินการ
ปงบประมาณ 2564
7.4 ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ป 2563 ครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง งบ 5,000.-สำนักปลัดเทศบาล ขณะนี้จัดซื้อจัดซื้อ
และไดรับของเรียบรอยแลว กำลังจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน
7.5 ญัตติขออนุมัติกันเงินคาซอมแซมฝาคูระบายน้ำตลาดเทศบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย
(ตลาดใหม) งบประมาณ 140,352.- บาท ของกองสาธารณสุขฯ ขณะนี้อยูระหวางประสาน
กับผูรับจาง
ขอขอบคุ ณ เลขานุ ก ารสภาฯ ครั บ ไม ท ราบว า มี ส มาชิ ก สภาท า นใดจะซั ก ถามหรื อ
อภิปรายบาง ครับ ผมขอใหรอบหนาอัปเดทยอนหลังสักหนอย เฉพาะงานที่ยังคางคา เนนญัตติที่
เกี่ยวกับการใชเงิน ผมฝากวาใหชวยสรุปญัตติที่เรากันเงินงบประมาณ ของปงบประมาณ 2563
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

นายอัศวิน จินตวร
นายกเทศมนตรี

ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูป ระเสริฐ
ประธานกรรมการ

-35วากี่โครงการการ จำนวนเงินเทาไหร เมื่อสักครูผมรวมที่เรากันเงินไว ประมาณ 2.1 ลานบาท และ
แบงเปนหัวขอตั้งจายเปนรายการใหม กี่รายการ อยางที่ทานปลัดฯ ไดรายงานเรื่องงานคูน้ำ
ตลาดใหม มี ป ระชุ ม สภา 3 – 4 รอบ และตอนนี ้ ก ็ ย ั ง ไม เ รี ย บร อ ย และ ณ วั น ป จ จุ บั น
ความคืบหนาที่เรากันเงินไวเทาไหร และที่ตั้งจายเปนรายการใหมเทาไหร ผมของเปนเอกสารนะ
ครับ ถาเปนไปไดในหัวขอการติดตามผลการประชุม ขอเชิญหัวหนากอง/ฝาย ของขาราชการ
มาตอบประเด็นในสวนของงานที่ยังไมคืบหนา อาจจะขอขอมูลดวยวาเกิดอะไรขึ้น จะไดอธิบาย
กับประชาชนได ขอฝากทานปลัดฯ ดวยครับ ไมทราบวามีทานใดจะซักถามเพิ่มเติมไหมครับ
ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
ประชุม ทุกทาน ที่ทาน ส.ท.ชัยวัฒนฯ ไดเรียนเรื่องตลาดใหฟง ขอเรียนวาตลาดวันอาทิตย เรา
จะปดกั้นไมใหรถเขา และจะขอใชพื้นที่บริเวณจานเรียว ซึ่งปกติตรงนั้นเราจะไมใหรถเขาอยูแลว
ถ า เกิ ดว า คนที ่ เ คารพในกฎกติกา สมควรที่จ ะรูว าไมควรเอารถเขาไป ปญ หาคือคนขับ รถ
มอเตอรไซดเขาไป ทำใหเกิดปญหา ในสวนของที่จอดรถของเรามีเยอะมาก โดยเฉพาะพื้นที่ขาง
ศาลาประชาคม ไปจอดใหเปนระเบียบเรียบรอยนะครับ ทางเทศบาลก็ไดสงหนองบอนไปดูแล
และแตงตั้งผูชวยเจาพนักงานทองถิ่น กองสาธารณะสุขฯ เพิ่งแตงตั้งเสร็จไปเมื่อวาน เดี๋ยวก็คง
เข า ไปดู แลในเรื ่ องความเปน ระเบีย บเรีย บรอย โดยปกติถนนจานเรีย วเราจะขอใชเฉพาะ
วันอาทิตย เพราะคนมาใชจายเยอะ พื้นที่ไมเพียงพอ ถือวาเปนตลาดที่คนมาใชบริการเยอะ
แตเราพยายามบริการใหความสะดวกสบายกับผูที่มาจับจายซื้อของ ขอเรียนใหทราบวาไมไดนิ่ง
นอนใจในเรื่องการแกปญหาการจราจร รองโอมไดตอบไปบางสวนแลว ในเรื่องฝายกองช าง
อีกสวนหนึ่งที่ทานประธานสภาฯ ไดขอใหฝายประจำทำรายละเอียดมา ผมขอสรุปภาพรวมให
ทานฟง เงินเหลือจายมี 2 ประเภท 1. กันเงิน ที่ไดพูดคุยกันรอบแรกเลย เชน รถดับเพลิง
กลองวงปด รถขยะ ถนนบุกเบิก แตมีขอจำกัด ปกติเงินเหลือจายเราจะกันเงินไดไมเกิน 2 ป
มี ร ถขยะ จำนวน 2.1 ล านบาท กั บ บุกเบิ กถนนของหนองบอนมาออกปากทางหนองเป ด
จำนวน 1.4 ลานบาท ผมขอเรียนเลยครับวา 2 โครงการนี้ตกไปเรียบรอยแลว เพราะเราไมสามารถ
ที ่ จ ะดำเนิน การได โดยเฉพาะถนนบุกเบิก ขอกัน มาตั้งนานแลว สำหรับ หนั งสืออุ ทิศที่ดิน
จนนาทีสุดทายที่ไดมา แตตอนที่ไดมากระบวนการจัดซื้อจัดจางไมทัน เราไมสามารถที่จะกันเงินได
สวนที่ 2 รถขยะ มีการกำหนดคุณลักษณะผิดพลาด มีการดำเนินการในระบบพัสดุไปแลว แต
ปรากฎวาขณะที่ กำลั งเปดซอง มีการกำหนดคุณลั กษณะที่ ไมถู กต อง นำอีกประเภทหนึ่งมากำหนด
ทางคณะกรรมการเปดซองเลยแยงกลับมาวาใหคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะดำเนินการ
แตไมทันแลว ในกระบวนการตรงนี้ เพราะฉะนั้นเงินทั้ง 2 กอน ตกไปเปนเงินสะสม 3.4 ลานบาท
และที่ยังมีงานคางอยูจะเปนพวกถนนที่อยูในเทศบัญญัติ บริเวณสามแยกสวนผัก และอีกตัวหนึ่ง
ที่รอนนา และมีของลุงชมหนองเปด มี 3 สายที่รอเบิกจาย ตอไปที่เราขออนุมัติเงินเหลือจาย
ทัง้ หมด 10 โครงการ ฝาย 5 โครงการ ถนนอีก 2 โครงการ ถาสภาฯอนุมัติเรียบรอยแลว เราจะทำปฏิทิน
ออกครั้งละ 2 โครงการ เพราะวาเรามีกำลังคนไมเพียงพอ จะทยอยออกครับ ผมคิดวานาจะไมเกินปใหม
ฝาย 5 โครงการ และมีถนนคอนกรีตอีก 2 โครงการ หลังบานผูใหญรวย และของนายสมพร และ
อุดหนุนใหกับประปา และไฟฟา นี่คือเงินเหลือจายที่ไดอธิบายทานไป ในสวนของรถดังเพลิงคาดวา
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-36จะดำเนินการในป 2564 เริ่มตุลาคม เราก็เริ่มดำเนินการเลย ในการกำหนดคุณลักษณะก็มีอยูแลว
และเราต องขออนุ มัติส ภาฯ อีกครั้งหนึ่งในเรื่องการจายขาดเงิน สะสม เพื่อที่จ ะกอสร า ง
สถานธนานุบาล จำนวน 8.6 ลานบาท รวมคาตกแตงเรียบรอยหมดแลว ขอเรียนเบื้องตน
ใหทานทราบนะครับวางานจะออกชวงไหนบาง ขอบคุณครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุ ณ ท านนายกฯ ครั บ ครั บ ไม ทราบว ามี ส มาชิ กสภาท านใดจะซั ก ถามหรื อ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายบาง ครับ ผมมีเรื่องสอบถามนิดหนึ่งครับ ตอนเชาที่เดินขึ้นบันไดมา สมาชิกสภาฯ
หายใจไม ค อยทั นกวาจะถึงชั้น 4 ขอฝากเจาหนาที่ หรือทางผูบริหาร ถึ งความพร อมของ
สำนักงานทั้งหมด ที่เห็นชัดเจน คือ ลิฟต ประตูขางหนาที่เลื่อนไมไดแลว และหองน้ำบางหอง
ไมมีฝาปด ผมรูสึกขายหนาครับ ถามีพี่นองประชาชนเขามาใชบริการ ฝากวาชวยดูใหดวย
เพื่อนผมทุกคนชมนะครับ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย สวย ทันสมัย แตถาเขามาขางในมาเจอ
แบบนี้ แค 3 จุดนี้ก็จบหมดแลวครับ และปญหาน้ำรั่วเปนอีกปญหาหนึ่งที่มองเห็นไมคอยชัด
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ
นายจักรพันธุ จุลภักดิ์
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
รองนายกเทศมนตรี
ประชุม ทุกทาน ในสวนที่สภาฯ ไดอนุมัติไปเมื่อวาระที่ผานมา จะรวมอยูใน 8 แสนกวาบาท
รายละเอียดอยูในนั้นทั้งหมดครับ แตในสวนของลิปต ชางไดเขามาตรวจสอบแลว ตองรออะไหล
อีก 1 ตัว เขาบอกวาใหเปดใชชั่วคราวได แตผมคิดวาถาไม 100% ผมไมกลาเสี่ยงครับ ขอบคุณครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ จักรพันธุ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ นางสาวอัญชลี อิสสภาพ ครับ
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
นักจัดการงานทั่วไปฯ
ประชุม ทุกทาน ในสวนของประตูทางเขา กองชางกำลังสั่งอะไหลอยูคะ ประมาณเดือนตุลาคมนี้คะ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ นางสาวอัญชลี อิสสภาพ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ
นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
รองนายกเทศมนตรี
ประชุม ทุกทาน ผมขอฝากประชาสัมพันธุงานประเพณีลากพระ ในปนี้ครับ ตรงกับวันเสารที่ 3
ตุลาคม 2563 ระเบียบการจัดเรือพระพนม ใหจัดจอดฝงเดียวฝงขวามือทางเขาตลาดตั้งแต
สี่แยกยาวไปจนถึงสามแยกหนาบานโกกี่ ขอบคุณครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรืออภิปรายบาง ครับ
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญ นายวัชระ ภูประเสริฐ ครับ
นายวัชระ ภูประเสริฐ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
มีพี่นองประชาชนฝากถามมาครับ วาปนี้ทำไมทองถิ่นไมสนับสนุนเรือพระ อยากใหคณะผูบริหารชวย
สมาชิกสภาเทศบาล
ชี้แจงใหทราบดวยครับ
นายสุรเชษฐ สุรภักดี
ขอขอบคุณ นายวัชระ ภูประเสริฐ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะซักถามหรือ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายบาง ครับ
ขอเชิญ ทานรองนายกฯ พงศชัย ครับ
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
ตรวจถูกตอง
นายวัชระ ภูประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายสุนทร ขวัญชัยรัตน
กรรมการ

นางเกษร คงชาญกิจ
กรรมการ/เลขานุการ

-37นายพงศชัย ทิวากรพิสุทธิ์
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร และผูเขารวม
รองนายกเทศมนตรี
ประชุ ม ทุ กท าน ในส ว นเงิ น งบประมาณที ่ จ ะอุ ด หนุ น เรื อ พระ คราวที ่ ป ระชุ ม ครั ้ ง ที ่ แล ว
ทาน ส.ท.วัชระ ไมไดเขาประชุม เจาหนาที่ไดชี้แจงทางสภาไปแลว คือ เปนหวงคาบเกี่ยว
ระหว า งป งบประมาณ ก็ตองขออภัยเรื่องเงินอุดหนุนเรือพนมพระในปน ี้ วัดที่อยูในเขตเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ไมไดรับ และคุณธิดารัตน ชูแกว ไดประสานทั้ง 5 วัด แลวไมมีปญหา เขาก็ยอมรับ
เหตุผล ผมขอแจงทางสภาฯ อีกรอบครับ ขอบคุณครับ
นายสุรเชษฐ สุรเชษฐ
ขอขอบคุ ณ ท านรองนายกฯ พงศ ช ั ย ครั บ ไม ทราบว ามี สมาชิ กสภาท านใดจะซั กถามหรื อ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายบาง ครับ
หากไม มีส มาชิ กสภาทานใดแสดงความคิดเห็น สำหรับ วัน นี้ไดดำเนิน การประชุมครบ
ทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายก ทานรองนายกฯ ทานเลขานุการนายกฯ ทานที่ปรึกษา
นายกฯ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชนที่รับฟงเสียงตามสาย
ผมขอปดการประชุมไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
(ลงชื่อ)........อัญชลี สมาทิน........ผูจด/ผูพิมพ
(นางอัญชลี สมาทิน)
(ลงชื่อ).......จารีวัฒน กุลเจริญ......ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางจารีวัฒน กุลเจริญ)
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ).........วัชระ ภูประเสริฐ..........ประธานกรรมการ
(นายวัชระ ภูประเสริฐ)
(ลงชื่อ).........สุนทร ขวัญชัยรัตน........กรรมการ
(นายสุนทร ขวัญชัยรัตน)
(ลงชื่อ)............เกษร คงชาญกิจ.........กรรมการ/เลขานุการ
(นางเกษร คงชาญกิจ)

