
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2562 

เมื่อวันที่  19  สิงหาคม   2562   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต 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 นายวุฒิพงษ์  เมยขุนทด รองนายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  เมยขุนทด  
3 นายอนุพงศ์   เบขุนทด รองนายกเทศมนตร ี อนุพงศ์   เบขุนทด  
4 นายรุจน์      คุมขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตร ี รุจน์  คุมขุนทด  
5 นางสาวภัทธิรา  บ ารุงสงค์ รองปลัดเทศบาล ภัทธิรา  บ ารุงสงค์  
6 นายไพรวัลย์   สถิตชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ไพรวัลย์   สถิตชัย  
7 นายค าชวน    มะปะเข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ค าชวน  มะปะเข  
8 นายณรงค์  มาตนาเรียง นักทรัพยากรบุคคล ณรงค์ มาตนาเรียง  
9 นางสาวนุชจรี  หลักทอง นิติกร นุชจรี  หลักทอง  
10 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  
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เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล  

เปิดประชุมสภา  พร้อมทัง้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล เรื่องที่จะแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบในวันน้ี เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 

ปลัดเทศบาล เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  

 ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด

นครราชสีมา  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่องการ

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ทางเทศบาล

ต าบลหนองบัวตะเกียด  ได้รับการจัดสรรมา จ านวน 3 ราย และได้มารายงานตัว  เมื่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562  ดังนี้   

1. นายณรงค์  มาตนาเรียง   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล   

2. นายค าชวน  มะปะเข    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3. นางสาวนุจรี  หลักทอง   ต าแหน่ง  นิติกร 

จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ  ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1   

ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบัไปแล้วนั้น  มีท่านใดต้องการแก้ไข/ 

   เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 

   การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่   

   13   สิงหาคม  2562  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรอง  จ านวน 11  เสียง   
 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติด่วน (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการเสนอญัตติด่วนหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 4  กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบญัญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 
   พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 (ช้ันแปรญัตติ) 
ประธานเทศบาล  เมื่อการประชุมคราวที่แล้ว  สภาเทศบาลฯได้พจิารณาให้ความเห็นชอบรบัหลักการ 

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว 
ในวันน้ีสภาเทศบาลฯ จะได้พิจารณา วาระ 2 ช้ันแปรญัตติ ซึ่งสมาชิกสภาฯ  
ได้เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายทองค า   พาจันทึก    สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
2. นายนิวัฒ  ชุมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
3. นายสมชิด  มืดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
และสภาเทศบาลฯ มีมติก าหนดยื่นแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่             
13.00 น – 16.00 น.  วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ
วันที่ 16  สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. และเมื่อสิ้นสุดการแปรญตัติให้
รายงานให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 2 ต่อไป ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาเทศบาล 

นายทองค าฯ    ตามมติสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประธานแปรญัตติฯ       ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่   13  สิงหาคม  2562  ได้เลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น    

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน และในการประชุมได้เลือก นายทองค า               
พาจันทึก  เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ  นายสมชิด  มืดขุนทด  คณะกรรมการแปร
ญัตติ  และนายนิวัฒ  ชุมสันเทียะ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และได้
ก าหนดให้ยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
ตั้งแต่13.00 น – 16.00 น. วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
และวันที่ 16  สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. นั้น  ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกผู้ใดมายื่นแปรหรือสงสัยสงวนค าแปร หรือไม่มีสงวนญัตติแต่อย่างใด  คณะ
กรรมการฯ จึงน าเรียนที่ประชุมฯ ประเด็นเห็นควรปรับลดงบประมาณในเทศบัญญัติ  
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ส่วนใด ตอนใด หรือจะเห็นคงร่างเดิมไว้ และสรุปได้ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  ไม่มีผู้ใดย่ืนแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ส่วนที่ 2 ไม่มีผู้ใดย่ืนแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ส่วนที่ 3 ไม่มีผู้ใดย่ืนแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เมื่อไม่มผีู้ใดย่ืนแปรญัตติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการแปรญัตติต่อสภา
เทศบาล ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นแปรญัตติ เห็นควร            
คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 

ที่ประชุม มีมติเห็นควรคงร่างเดิมไว้ทุกประการ  
เห็นชอบ  11   เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   
 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบญัญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563 วาระ 3 (ข้ันตราเทศบัญญัต)ิ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติทีประชุมสมาชิกสภา
เทศบาล ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ านวน 11 เสียง ตราเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)   

 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม ่

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญผู้บรหิารเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณ 

นายกเทศมนตร ี    ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงระเบียบและเสนอรายละเอียดรายการโอนงบประมาณ 

ปลัดเทศบาล  ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2562  แล้วนั้น  เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพือ่ตั้งจ่าย

รายการใหม่ เพื่อให้การบรหิารงานของเทศบาลฯ เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและแก้ไข

ปัญหาให้กบัประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอ านาจตามความใน หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 ความว่า “การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง ที่ท าใหล้ักษณะ  ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จ่ายรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  
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ในการนี้ เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังต่อไปนี ้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 

    -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8   
จ านวนเงิน 152,000  บาท 
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 80  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรไหลท่างหินคลุกบด
อัดแน่น หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.30 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนทีก่ าหนด 

    รวมโอน 152,000  บาท 
โอนลด  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากปากทางคูสระ  หมู่ 8 ขนาดกว้าง   3 เมตร  
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ  62,000 บาท 
งบกลาง 
งบกลาง 
ค่าช าระหนี้เงินต้น 
งบประมาณ  90,000 บาท 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  เชิญครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม การ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครับ  

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ จ านวน 11  เสียง 
 
 
 



6 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ครับ   
ที่ประชุม    ไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดเสนอเรือ่งใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 
   

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

 

         ผู้จดบันทึก 
(นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 
   เจ้าพนักงานธุรการ  
 

       เลขานุการสภาเทศบาล 
          (นายภคพล  ศิริโสม) 
          ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

       (ลงช่ือ     ประธานกรรมการ 

              (นายธรรม    บนขุนทด) 

       (ลงช่ือ)         กรรมการ 

               (นายคนึง  นุขุนทด) 

       (ลงช่ือ)                 กรรมการ 

              (นายมนูญ  มีขุนทด) 
 

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 

วันที่    17     เดือน    ตุลาคม     พ.ศ. 2562 
 

 

 

 (นายชอบ   ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

 


