
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562 

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์   2562   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาต าบลหนองบัวตะเกียด 

*********************************** 

ผู้มาประชุม 

ล ำดับท่ี ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ
1 นายชอบ       ขิขุนทด ประธานสภาเทศบาล ชอบ   ขิขุนทด  
2 นายนิวัฒ  ชุมสันเทียะ รองประธานสภาเทศบาล นิวัฒ  ชุมสันเทียะ  
3 นายพีระพล   แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พีระพล  แบขุนทด  
4 นายสมชิด    มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมชิด  มืดขุนทด  
5 นายธรรม     บนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธรรม  บนขุนทด  
6 นายวิทยา    ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิทยา    ไชยณรงค์  
7 นายคนึง      นุขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คนึง      นุขุนทด  
8 นายมนูญ     มีขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มนูญ  มีขุนทด  
9 นายภานุรักษ์  ฟีสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ภานุรักษ์ ฟีสันเทียะ  
10 นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด  
11 นายสมาน  แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  แบขุนทด  
12 นายทองค า    พาจันทึก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ทองค า  พาจันทึก  
13 นายภคพล    ศิริโสม เลขานุการสภาเทศบาล ภคพล  ศิริโสม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับท่ี ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ
1 นายวุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ นายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ  
2 นายอนุพงศ์   เบขุนทด รองนายกเทศมนตร ี อนุพงศ์   เบขุนทด  
3 นายวุฒิพงษ์  เมยขุนทด รองนายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  เมยขุนทด  
4 นายรุจน์      คุมขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตร ี รุจน์  คุมขุนทด  
5 นายไพรวัลย์  สถิตชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ไพรวัลย์  สถิตชัย  
6 นางสาวภัทธิรา  บ ารุงสงค์ รองปลัดเทศบาล ภัทธิรา  บ ารุงสงค์  
7 นางสาวญาณี   ศิริพานิช ผู้อ านวยการกองคลงั ญาณี   ศิริพานิช  
8 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  
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เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล  

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา  พร้อมทัง้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล -ไม่มี- 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามญั  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  

 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2561 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบัไปแล้วนั้น  มีท่านใดต้องการแก้ไข/ 

เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 

  การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่           

26   พฤศจิกายน   2561  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรอง  จ านวน 11  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมและก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3  

   สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีเสนอวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  

   เชิญครับ 

นายนิวัฒฯ  ผมขอเสนอ ก าหนดประชุม สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562 เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 

รองประธานสภาฯ 

   ผู้รบัรอง  1. นายพีระพล  แบขุนทด     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

      2. นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 

   เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามญั 2 สมัยที่ ประจ าป ี2562 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม

   2562 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน  11  เสียง 
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ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 

นายประเสริฐศักดิ์ฯ ผมขอเสนอ ก าหนดประชุม สมัยที่ 3  ประจ าปี  2562 เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 

สมาชิกสภาฯ เขต 2  

ผู้รบัรอง  1. นายสมชิด  มืดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

      2. นายทองค า  พาจันทึก          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 

   เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามญั 3 สมัยที่ ประจ าป ี2562  เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม  

   2562 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน  11  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 

นายพีระพลฯ  ผมขอเสนอ ก าหนดประชุม สมัยที่ 4  ประจ าปี  2562 เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม  2562 

สมาชิกสภาฯ เขต 1  

ผู้รบัรอง  1. นายคนึง   นุขุนทด    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

      2. นายมนูญ  มีขุนทด     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 

   เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามญั 4 สมัยที่ ประจ าป ี2562 เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม  

   2562 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน  11  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมและก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2563 

ประธานสภาเทศบาล ขอให้สมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมสามญั สมัยแรก ประจ าปี 2563 

นายวิทยาฯ  ผมขอเสนอ ก าหนดประชุม สมัยแรก  ประจ าปี  2563  เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 

สมาชิกสภาฯ เขต 1  

ผู้รบัรอง  1. นายธรรม  บนขุนทด           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

      2. นายสมาน  แบขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 

   เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามญั  สมัยแรก ประจ าปี 2563 เริ่มวันที่  1  

   กุมภาพันธ์ 2563  กรุณายกมือ 
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ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 11  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562   

เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม ่

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญผูบ้รหิารเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณ 

นายกเทศมนตร ี ผมขออนญุาตให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงระเบียบและเสนอรายละเอียดรายการโอนงบประมาณ 

ปลัดเทศบาล   ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดท าเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562  แล้วนั้น  เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย

รายการใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอ านาจตามความใน หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ในการนี้ เทศบาลฯ 

มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562              

เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังต่อไปนี้ 

1. โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

งบกลาง  

งบกลาง  

+ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จ านวนเงิน 6,500.- บาท 

โอนลด 

งบกลาง 

งบกลาง 

- เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม  จ านวนเงิน  6,500.-  บาท 

2. โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  



                         
(นายชอบ  ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
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+ โครงการจัดซื้อซุม้เฉลิมพระเกียรติ      จ านวนเงิน 200,000.- บาท 

โอนลด 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จ านวนเงิน  200,000.-  บาท 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  เชิญครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม การโอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครับ  

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ จ านวน 11  เสียง 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนอเรื่องใดอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 

  ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

        ผู้จดบันทึก 
(นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 
   เจ้าพนักงานธุรการ 

       เลขานุการสภาเทศบาล 

          (นายภคพล   ศิริโสม) 

           ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

    (ลงช่ือ        ประธานกรรมการ 

              (นายธรรม    บนขุนทด) 
 

 (ลงช่ือ)            กรรมการ    (ลงช่ือ)         กรรมการ 

              (นายคนึง  นุขุนทด)                (นายมนูญ  มีขุนทด) 
 

 สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 

วันที่       เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 


