รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
***********************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ตาแหน่ง
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
เลขานุการสภาเทศบาล

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

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
วุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
อนุพงศ์ เบขุนทด
รุจน์ คุมขุนทด
ไพรวัลย์ สถิตชัย
เจนจิรา วิชาภรณ์
รัตนา เหิมขุนทด
เนตรนภา เนตรคุณ
ไปรยา ไกรฤกษ์
มานิตย์ สุวรรณเวียง
คาชวน มะปะเข

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – นามสกุล
นายวุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
นายอนุพงศ์ เบขุนทด
นายรุจน์ คุมขุนทด
นายไพรวัลย์ สถิตชัย
นางสาวภัทธิรา บารุงสงค์
นางสาวเจนจิรา วิชาภรณ์
นางรัตนา เหิมขุนทด
นางเนตรนภา เนตรคุณ
นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์
นายมานิตย์ สุวรรณเวียง
นายคาชวน มะปะเข

ลา

-2เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและเปิดประชุมสภา
พร้อมทั้งดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

ได้รับแจ้งจากทางเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดว่า พนักงานเทศบาลสามัญ
รายนายมานิตย์ สุวรณเวียง หัวหน้าฝ่ายธุรการได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ทางสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดขอแสดงความยินดีกับ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลคนใหม่ด้วย ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ประธานสภาเทศบาล

จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบั ไปแล้วนั้น มีท่านใดต้องการแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติทปี่ ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28

ที่ประชุม

พฤษภาคม 2563 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบรับรอง จานวน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติด่วน (ถ้ามี)
มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาเทศบาล

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ
มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ

มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

-ไม่มีมีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

-ไม่มีเรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลตาบล
หนองบัวตะเกียด เชิญครับ

นายกเทศมนตรี

-3เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตาบลหนองบัวตะเกียด ทุกท่าน บัดนี้
ถึง เวลาที่ คณะผู้บ ริหารของเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกี ยด จะได้เ สนอร่างเทศบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด โดยจะ
ชี้แจงให้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและเหตุผล แนวนโยบายการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
สถานการคลัง
- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดมีสถานะการเงิน ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ สิ้น จานวนเงิน 38,015,211.93 บาท
1.2 เงินสะสม จานวน 24,640,211.21 บาท
1.3 ทุนสารองเงินสะสม จานวนเงิน 18,341,182.10 บาท
1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนีผ้ ูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน – โครงการ
1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน จานวน - โครงการ
2. เงินกู้คงค้าง จานวน 872,000.- บาท
การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. รายรับจริงทัง้ สิ้น จานวนเงิน 55,391,665.85 บาท
2. เงินอุดหนุนที่รฐั บาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวนเงิน 6,582,994.00 บาท
3. รายจ่ายจริง จานวนเงิน 45,687,049.13 บาท
4. รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวนเงิน 6,582,994.- บาท
5. รายจ่ายทีเ่ งินสะสม จานวนเงิน 9,137,147.- บาท
งบเฉพาะการ ไม่มี
โดยเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไว้ ดังนี้
- ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 56,571,360 บาท
- ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้ 56,571,360 บาท
ซึ่งเป็นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) ทั้งนี้ การใช้จ่าย
งบประมาณจะเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้ม ค่า และคาดว่าจะสามารถจัดท า
บริการ สาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นจึงเสนอมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ตะเกียดต่อไป

ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายพีระพล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
นายภานุรักษ์ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐศักดิ์ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล

-4จากคาแถลงงบประมาณของผูบ้ ริหาร และจากร่างเทศบัญญัติที่สมาชิกทุกท่าน
ได้รับไปแล้วนั้น มีท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่ อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกี ยดมี มติรับหลัก การแห่ง ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 8
ข้อ 103 (1) ความว่า “คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมี
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน” จึงขอให้ที่ประชุมสภาเสนอว่าจะ
กาหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนตามระเบียบฯ ขอเชิญเสนอ ครับ
ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 ท่านครับ
ผู้รบั รอง 1. นายพีระพล แบขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
2. นายมนูญ มีขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 ท่าน กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง
ในลาดับต่อไป ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ทเี่ ห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1 กรุณายกมือ
ผมขอเสนอ นายวิทยา ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ผู้รบั รอง 1. นายประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
2. นายพีระพล แบขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบเลือก
นายวิทยา ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง
ในลาดับต่อไป ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ทเี่ ห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 2 กรุณายกมือ
ผมขอเสนอ นายนิวัฒ ชุมสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ผู้รบั รอง 1. นายสมชิด มืดขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
2. นายสมาน แบขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
นายมนูญ ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายสมานฯ
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

-5มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบเลือก
นายนิวัฒ ชุมสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง
และ ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผูท้ ี่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3
กรุณายกมือ
ผมขอเสนอ นายสมชิด มืดขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ผู้รบั รอง 1. นายธรรม บนขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
2. นายพีระพล แบขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบเลือก
นายสมชิด มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 3 กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง
เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายชื่อ ครบ 3 ท่านแล้ว เป็นอันว่าคณะกรรมการแปร
ญัตติประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิทยา ไชยณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
2. นายนิวัฒ ชุมสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
3. นายสมชิด มืดขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ในลาดับต่อไป เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ให้ที่ประชุมเสนอ
กาหนดเวลาการแปรญัตติว่าจะกาหนดกี่วัน วันใดถึงวันใด
ผมขอเสนอให้ยื่นแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
ผู้รบั รอง 1. นายธรรม บนขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
2. นายมนูญ มีขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มีท่ านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก หรือไม่ ถ้าไม่ มี ขอมติที่ ป ระชุม สมาชิก ท่ านใด
เห็นชอบให้ส มาชิก สภาเทศบาล ยื่นแปรญัตติ ตั้ง แต่ วันที่ 14 สิง หาคม 2563
ตั้ ง แต่ 13.00 น – 16.00 น. วั น ที่ 17 - 18 สิ ง หาคม 2563 ตั้ ง แต่ เ วลา
08.30 – 16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.
กรุณายกมือ
มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง

ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

-6เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ
ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือก ประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ครับ
รับทราบ
เมื่อได้กาหนดวันยื่นแปรญัตติแล้ว ผมขอกาหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระต่อไป
รับทราบ
เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอเชิญผูบ้ ริหารเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณ
ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบและเสนอรายละเอียดรายการโอนงบประมาณ
ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แล้วนั้น เทศบาลฯ มีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ตั้ง จ่า ยรายการใหม่ เพื่ อให้ ก ารบริห ารงานของเทศบาลฯ เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอานาจตามความใน
หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 แห่ ง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง จ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ในการนี้ เทศบาลฯ มีความ
จาเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดังต่อไปนี้
โอนเพิ่ม
งบลงทุน
ค่าบารุงรักษาที่ดินและบารุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
+ บารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
จานวนเงิน 700,000 บาท

-7โอนลด
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11
จานวนเงิน 700,000 บาท
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะสอบถามหรื อไม่ เชิ ญ ครั บ ถ้ าไม่ มี ผมขอมติที่ ป ระชุ ม
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ
มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง
เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ครับ
ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม

ประธานสภาเทศบาล

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ไปรยา ไกรฤกษ์
(นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จดบันทึก

ภคพล ศิริโสม
เลขานุการสภาเทศบาล
(นายภคพล ศิริโสม)
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
(ลงชื่อ ธรรม บนขุนทด

ประธานกรรมการ

(นายธรรม บนขุนทด)
(ลงชื่อ) คนึง นุขุนทด

กรรมการ

(นายคนึง นุขุนทด)
(ลงชื่อ) มนูญ มีขุนทด

กรรมการ

(นายมนูญ มีขุนทด)

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
(นายชอบ ขิขุนทด)
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด

