บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2563
ประจาปี 2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายคม ปานกลาง ประธานสภา ทต.หินดาด คม ปานกลาง
2. นายที สารนอก รองประธานสภา ทต.หินดาด ที สารนอก
3. นายสมชาย กุดสระน้อย สมาชิกสภา ทต.หินดาด สมชาย กุดสระน้อย
4. นายเสมอ อ่อนศรี สมาชิกสภา ทต.หินดาด เสมอ อ่อนศรี
5. นายพล ประจันทะสี สมาชิกสภา ทต.หินดาด พล ประจันทะสี
6. นายแดง เอสันเทียะ สมาชิกสภา ทต.หินดาด แดง เอสันเทียะ
7. นางสาวทัศนียา ประสาร สมาชิกสภา ทต.หินดาด ทัศนียา ประสาร
8. นายชาตรี ใจการุณ สมาชิกสภา ทต.หินดาด
ชาตรี ใจการุณ
9. นายสุรัส มูลตรี สมาชิกสภา ทต.หินดาด สุรัส มูลตรี
10.นายสมัย วรสาร สมาชิกสภา ทต.หินดาด สมัย วรสาร
11.นายสถาพร หาญณรงค์ สมาชิกสภา ทต.หินดาด สถาพร หาญณรงค์
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายผดุงเกียรติ์ คุ้มมะม่วง
ประธานชุมชนโนนสง่า
ผดุงเกียรติ์ คุ้มมะม่วง
2.นางสาวสมลพร ชูตระกูล ประธานชุมชนเพชรเจริญ
สมลพร ชูตระกูล
3.นางสุดใจ ตรัสพรหม ประธานชุมชนหินดาด
สุดใจ ตรัสพรหม
4.นายศิริวัฒน์ เต็งวรกิจ ผช.กานัน
ศิริวัฒน์ เต็งวรกิจ
5.นางอรวียา พิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก
อรวียา พิเศษ
6.นายสมชาย หนไธสง ประธานชุมชนโนนจาปาฯ
สมชาย หนไธสง
7.นายประเสริฐ พูนศรี ประธานชุมชนศิลาประชารักษ์
ประเสริฐ พูนศรี
8.นายทศพร ปานมน
นายช่างโยธา
ทศพร ปานมน
9.นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง สุภาวดี พยัคฆกุล
10.นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ กฤชพล แสงสุนานนท์
11.นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์ หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ประภัสสร ตรัยศิลานันท์
12.นางปฏิมา สินโทรัมย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปฏิมา สินโทรัมย์
13.นางสาวภาวินี ทึมกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ภาวินี ทึมกระโทก
14.นายชยัน กลบกลาง พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
ชยัน กลบกลาง
15.นายแสวง วอยพิมาย พนง.ดับเพลิง
แสวง วอยพิมาย
16.นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา รองปลัดเทศบาล
ณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
17.นายเอนก พันธุ์ศรี ผู้อานวยการกองช่าง
เอนก พันธุ์ศรี
18.นางสาวธัญญรัศม์ ฉัตรพิกุลทอง นักทรัพยากรบุคคล/เลขาฯ
ธัญญรัศม์ ฉัตรพิกุลทอง

-2ผู้มาประชุม 11 คน
ผู้ไม่มาประชุม - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 1

8 คน

เมื่อถึงเวลา 09.00 น. นางสาวธัญญรัศม์ ฉัตรพิกุลทอง เลขานุการสภา ได้ตรวจสอบ
รายชื่อมาผู้ประชุม ปรากฏมีผู้มาประชุม 11 คน ครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาเข้าห้องประชุม โดย
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 25๖3
ประธานสภาฯ -การเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่
1 ประจาปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 ตามที่ สภาเทศบาลตาบลหินดาด ได้กาหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 ไปแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลหิน
ดาด สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
จึงกาหนดประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
2563 กาหนดเริ่มประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 กาหนดระยะเวลา
30 วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายสมชาย กุดสระน้อย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุม วันที่ 6 ธันวาคม 2562
กรรมการ
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องไม่มีข้อแก้ไข จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
และรับรองต่อไป
ที่ประชุม
- รับรอง
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี
2563 และกาหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564
ประธานสภาฯ - ให้เลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบและสมัยประชุมสภาที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบก่อน
พิจารณาในวาระต่อไป
นางสาวธัญญรัศม์ ฉัตรพิกุลทอง -เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ
เลขานุการสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวธัญญรัศม์ ฉัตรพิกุลทอง เลขานุการสภาขอชี้แจง
ตามระเบียบวาระที่
3เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3.1 การกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ
/กาหนดสมัย...

-3ประจาปี 2563 และกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 ตาม
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน และตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 (2) สาหรับเทศบาลให้สภากาหนดว่าสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อได แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน และให้กาหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วันในเบื้องต้นขอ
แจ้งกาหนดสมัยประชุมเดิมให้ทราบ คือ
สมัยที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 2 มีนาคม 2562 กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 2วันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2562 กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 – 18 สิงหาคม 2562 กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 กาหนด 30 วัน
จึงแจ้งให้สภารับทราบก่อนการพิจารณาในวาระที่ ๔ ขอบคุณคะ
ที่ประชุม - รับทราบ
3.2การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประธานสภาฯ -เชิญนายก ฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาล - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่ โดยให้ อปท.ดาเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากเทศบาลตาบลหินดาดยังไม่ได้บรรจุโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาเทศบาลตาบลหินดาด จึงมีความจาเป็นต้อง
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที3่ )พ.ศ.2561 ข้อ22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้ดาเนินการเพิ่มเติมแผนและได้
ประกาศให้ประชาชนรับทราบตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
3.3รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562)
ประธานสภาฯ - เชิญนายก ฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล- เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ
หน.ฝ่ายบริหารงานคลังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
ขอรายงานรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
/รายรับ...

-4รายรับ
1.ภาษีอากร
91.55 บาท
2.ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
6,574.00 บาท
3.รายได้จากทรัพย์สิน - บาท
4.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- บาท
5.รายได้เบ็ดเตร็ด
54,955.00 บาท
6.รายได้จากทุน
- บาท
7.ภาษีจัดสรร
3,218,295.60 บาท
8.เงินอุดหนุนทั่วไป
4,608,323.85 บาท
9.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
- บาท
รวมรายรับ
7,888,240.00 บาท
รายจ่าย
1.งบกลาง
1,122,732.79 บาท
2.เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
335,340.00 บาท
3.เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1
,169,970.00 บาท
4.ค่าตอบแทน
45,500.00 บาท
5.ค่าใช้สอย
1
,796,709.15 บาท
6.ค่าวัสดุ
131,715.39 บาท
7.ค่าสาธารณูปโภค 56,176.89 บาท
8.ค่าครุภัณฑ์
30,700.00 บาท
9.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- บาท
10.รายจ่ายอื่น
- บาท
11.เงินอุดหนุน
831,231.39 บาท
รวมรายจ่าย
5
,520,075.61 บาท
ซึ่งรายรับสูงกว่ารายจ่าย จานวน 2 ,368,164.39 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
3.4 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม
ประธานสภาฯ - เชิญนายก ฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาล - ตามที่สภาเทศบาลตาบลหินดาดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ โครงการแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านตาบลหินดาด ประจาปีงบประมาณ
2562 จานวน 19 โครงการ งบประมาณ 10,070,000 บาท ดาเนินการเสร็จและ
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จานวน 14 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 3 โครงการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ในส่วนโครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หน้าสถานีรถไฟหินดาษ ที่
สภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ 2,500,000 บาท เนื่องจากโครงการดังกล่าว
เทศบาลตาบลหินดาดได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว โครงการดังกล่าวจึงไม่ต้องมี
การเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งงบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสมต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
/3.5 ร่างเทศบัญญัติ...

-53.5 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ.2563
ประธานสภาฯ - เชิญนายก ฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาล - ตามที่ได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ หินดาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชนจะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญจากสุนัขและแมว เพื่อประโยชน์ในการ
รักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกัน
อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรกาหนดเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วนั้น ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณากาหนด
ข้อ 5.1 ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้
5.1.1 บริเว
ณตลาดสดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลหินดาด สถานีรถไฟหิน
ดาษ (ชานชาลา) เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวอย่างเด็ดขาด
ข้อ 5.2 ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจานวนที่กาหนด ดังนี้
5.2.1 บริเวณสวนสาธารณะ หน้าสถานีรถไฟหินดาษ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขเกิน จานวน 2 ตัว ต่อ ครัวเรือน
5.2.2 บริเวณสวนสาธารณะ หน้าสถานีรถไฟหินดาษ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย
แมวเกิน จานวน 2 ตัว ต่อ ครัวเรือน
หากสภามีข้อเสนอแนะที่จะกาหนดเขตห้ามปล่อยหรือเลี้ยงสุนัขและแมวเพิ่มเติม
นอกเหนือจากร่างที่เสนอนี้ก็สามารถจะดาเนินการได้ โดยสภามีมติให้ดาเนินการอย่างไรก็จะ
ได้กลับไปทาร่างเสนอมาใหม่
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ - ก่อนจะพิจารณาในวาระต่อไป ให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุม
รับทราบก่อน
นางสาวธัญญรัศม์ ฉัตรพิกุลทอง- ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
เลขานุการสภา ฉบับปัจจุบัน หมวด3 ข้อ 45 กาหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนที่ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ
/วาระที่...
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ที่ประชุม -

วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภา
ท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ
ข้อ 49 วรรคสี่ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
ข้อ 51 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
วาระที่สาม ขั้นลงมติ
ข้อ 53 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณากาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี 2563 และกาหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564
ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบในวาระที่ 3.1 แล้ว นั้น ขอให้ที่ประชุม
พิจารณากาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2563
นายพล ประจันทะสี – เสนอกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ จานวน 4 สมัย ดังนี้
สมัยที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563– 1 มีนาคม 2563 กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 2วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563 กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 – 18 สิงหาคม 2563 กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 กาหนด 30 วัน
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นายแดง เอสันเทียะ 2.นางสาวทัศนียา ประสาร
มีผู้ใดเสนอกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี 2563 อีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามที่ท่านพล ประจันทะสี
เสนอกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี 2563 ขอมติครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี 2563 ดังนี้
สมัยที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563– 1 มีนาคม 2563 กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 2วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563 กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 – 18 สิงหาคม 2563 กาหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 กาหนด 30 วัน
/ที่ประชุม...

-7ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมเสนอกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564
นายชาตรี ใจการุณ - เสนอกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 คือ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 มีนาคม 2564 มีกาหนด 30 วัน
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 1. นายสุรัส มูลตรี 2.นายสมัย วรสาร
มีผู้ใดเสนอกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 อีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามที่ท่านชาตรี ใจการุณ
เสนอกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 ขอมติครับ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบกาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564คือ วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 มีนาคม 2564 มีกาหนด 30 วัน
ที่ประชุม รับทราบ
4.2พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ.2563
ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบในวาระที่ 3.5 ขอให้ที่ประขุมได้
พิจารณาว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวเลยหรือไม่
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาล - ขอเสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติสามวาระรวดเดียว เนื่องจาก
ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ ร่างเทศบัญญัติฯ นี้ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 45 ได้กาหนดว่า ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ประธานสภาฯ - มีผู้ใดเสนออื่นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประขุมสภาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามที่ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ เสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอมติครับ
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ
– เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ - การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ.2563
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
ตามที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศ
บัญญัติฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบรับหลักการ หรือไม่เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
ขอมติครับ
ที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการ 10 เสียง ไม่รับหลักการ
– เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ - วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใดเสนอขอแปรญัตติ สามารถเสนอคา
แปรญัตติด้วยวาจาได้ มีท่านใดเสนอคาแปรญัตติหรือไม่
/ที่ประชุม...

8ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มี ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - วาระที่สาม ขั้นลงมติ วาระนี้ไม่มีการอภิปรายนอกจากที่ประชุมสภาจะลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร มีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
หินดาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ขอมติครับ
ที่ประชุม - เห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติฯ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
นายศิริวัฒน์เต็งวรกิจ ผช.กานัน - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ท่านกานันฝากประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดและสระน้าบริเวณวัดอุทัยมัคคาราม
เนื่องจากบริเวณสระน้าดังกล่าวใช้เป็นสถานที่จัดประเพณีเป็นประจา เช่น ประเพณีลอย
กระทง ฯลฯ จึงจะดาเนินการทาความสะอาดบริเวณวัดและสระน้าด้วย จะมีการปลูกต้นไม้
และจะติดไฟบริเวณวัด ซึ่งท่านกานันจะทาเป็นผ้าป่าจึงแจ้งให้สมาชิกสภาและผู้นาชุมชน
ได้รับทราบและชาวบ้านบริเวณตลาดสด ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตรวจสอบการทิ้งขยะที่
บริเวณนั้น เนื่องจากมีการนาขยะที่เป็นซากสัตว์ มูลสัตว์ ฯลฯ ซึ่งเป็นขยะจากนอกพื้นที่มา
ทิ้ง ทาให้สภาพถังขยะดังกล่าวมีสภาพไม่น่ามองและส่งกลิ่นเหม็นเน่าขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ
ที่ประชุม - รับทราบ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ –ขยะที่มีคนนอกพื้นที่มาทิ้งบริเวณตลาดสดนั้น จะทาการตรวจสอบและฝาก
ปลัด ทต. ผู้นาชุมชนหรือชาวบ้านที่พบเห็นก็สามารถบันทึกภาพหรือจดทะเบียนรถมาแจ้งที่เทศบาล
เพื่อที่เทศบาลจะดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
นายผดุงเกียรติ คุ้มมะม่วง –ชาวบ้านสอบถามเทศบาลมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับครัวเรือนหรือไม่
ประธานชุมชนโนนสง่า
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ –เทศบาลไม่มีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาล
ปลัด ทต.
เนื่องจากตามระเบียบไม่สามารถดาเนินการในพื้นที่ของเอกชนได้ หากไม่ได้รับความยินยอม
หรือมอบพื้นที่ในการขุดเจาะให้กับเทศบาล จึงขอแจ้งให้ทราบ
ที่ประชุม
- รับทราบ
/ประธานสภาฯ...

-9ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภา ปลัด เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้
กล่าวปิดประชุม เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ) ธัญญรัศม์ ฉัตรพิกุลทอง ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวธัญญรัศม์ ฉัตรพิกุลทอง)
เลขานุการสภาฯ
(ลงชื่อ)
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