รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาตาบลหนองบัวตะเกียด
***********************************
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – นำมสกุล
นายชอบ ขิขุนทด
นายนิวัฒ ชุมสันเทียะ
นายพีระพล แบขุนทด
นายสมชิด มืดขุนทด
นายธรรม บนขุนทด
นายวิทยา ไชยณรงค์
นายคนึง นุขุนทด
นายมนูญ มีขุนทด
นายภานุรักษ์ ฟีสันเทียะ
นายประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
นายสมาน แบขุนทด
นายทองคา พาจันทึก
นายภคพล ศิริโสม

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลำยมือชื่อ
ชอบ ขิขุนทด
นิวัฒ ชุมสันเทียะ
พีระพล แบขุนทด
สมชิด มืดขุนทด
ธรรม บนขุนทด
วิทยา ไชยณรงค์
คนึง นุขุนทด
มนูญ มีขุนทด
ภานุรักษ์ ฟีสันเทียะ
ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
สมาน แบขุนทด
ทองคา พาจันทึก
ภคพล ศิริโสม

หมำยเหตุ

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ

ลำยมือชื่อ
วุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
อนุพงศ์ เบขุนทด
วุฒิพงษ์ เมยขุนทด
รุจน์ คุมขุนทด
ไพรวัลย์ สถิตชัย
ภัทธิรา บารุงสงค์
ญาณี ศิริพานิช
ไปรยา ไกรฤกษ์

หมำยเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – นำมสกุล
นายวุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
นายอนุพงศ์ เบขุนทด
นายวุฒิพงษ์ เมยขุนทด
นายรุจน์ คุมขุนทด
นายไพรวัลย์ สถิตชัย
นางสาวภัทธิรา บารุงสงค์
นางสาวญาณี ศิริพานิช
นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์

2
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล
จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา พร้อมทัง้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

-ไม่มีรับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ประธานสภาเทศบาล

ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบั ไปแล้วนั้น มีท่านใดต้องการแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติทปี่ ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

26 พฤศจิกายน 2561 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบรับรอง จานวน 11 เสียง
กระทู้ถาม (ถ้ามี)

ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ
มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

-ไม่มีเรื่อง กาหนดสมัยประชุมและกาหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3

ประธานสภาเทศบาล

สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
มีสมาชิกท่านใดมีเสนอวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562

นายนิวัฒฯ
รองประธานสภาฯ

เชิญครับ
ผมขอเสนอ กาหนดประชุม สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562
ผู้รบั รอง 1. นายพีระพล แบขุนทด
2. นายประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด

ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 2 สมัยที่ ประจาปี 2562 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม
2562 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 11 เสียง

3
ประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐศักดิ์ฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562
ผมขอเสนอ กาหนดประชุม สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562

สมาชิกสภาฯ เขต 2
ผู้รบั รอง 1. นายสมชิด มืดขุนทด
2. นายทองคา พาจันทึก
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
นายพีระพลฯ
สมาชิกสภาฯ เขต 1

มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 3 สมัยที่ ประจาปี 2562 เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม
2562 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 11 เสียง
ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
ผมขอเสนอ กาหนดประชุม สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562
ผู้รบั รอง 1. นายคนึง นุขุนทด
2. นายมนูญ มีขุนทด

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 4 สมัยที่ ประจาปี 2562 เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม

ที่ประชุม

2562 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาเทศบาล
นายวิทยาฯ

เรื่อง กาหนดสมัยประชุมและกาหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563
ขอให้สมาชิกเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563
ผมขอเสนอ กาหนดประชุม สมัยแรก ประจาปี 2563 เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

สมาชิกสภาฯ เขต 1
ผู้รบั รอง 1. นายธรรม บนขุนทด
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

2. นายสมาน แบขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 เริ่มวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2563 กรุณายกมือ

ที่ประชุม

4
มีมติเห็นชอบ จานวน 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

ขอเชิญผูบ้ ริหารเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณ
ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบและเสนอรายละเอียดรายการโอนงบประมาณ
ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 แล้วนั้น เทศบาลฯ มี ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง จ่าย
รายการใหม่ เพื่ อให้ก ารบริห ารงานของเทศบาลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแก้ ไข
ปัญหาให้กับ ประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอานาจตามความใน หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 27 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ในการนี้ เทศบาลฯ
มี ความจ าเป็นต้อ งขออนุมั ติโ อนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
งบกลาง
งบกลาง
+ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จานวนเงิน 6,500.- บาท
โอนลด
งบกลาง
งบกลาง
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวนเงิน 6,500.- บาท
2. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

5
+ โครงการจัดซื้อซุม้ เฉลิมพระเกียรติ

จานวนเงิน 200,000.- บาท

โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จานวนเงิน 200,000.- บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม การโอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครับ
มีมติเห็นชอบ จานวน 11 เสียง
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
ผู้จดบันทึก
(นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
เลขานุการสภาเทศบาล
(นายภคพล ศิริโสม)
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
(ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายธรรม บนขุนทด)

(ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)
(นายคนึง นุขุนทด)

กรรมการ
(นายมนูญ มีขุนทด)

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
วันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(นายชอบ ขิขุนทด)
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด

