บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 13 สิงหาคม 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
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
กฤชพล แสงสุนานนท์
นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
2. นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา รองปลัดเทศบาล
ณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
3. นายทศพร ปานมน
นายช่างโยธา
ทศพร ปานมน
4. นายประจวบ พิรักษา ผู้อานวยการกองวิชาการฯ ประจวบ พิรักษา
5. นางปฏิมา สินโทรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปฏิมา สินโทรัมย์
6. นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์ หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ประภัสสร ตรัยศิลานันท์
7. นางอรวียา พิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก
อรวียา พิเศษ
8. นางทัศนีย์ บารุงนอก ผู้อานวยการกองคลัง ทัศนีย์ บารุงนอก
9. นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
สุภาวดี พยัคฆกุล
10. นายแสวง วอยพิมาย พนง.ขับรถยนต์ดับเพลิง
แสวง วอยพิมาย
11. นายชยัน กลบกลาง พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
ชยัน กลบกลาง
12. นายเอนก พันธุ์ศรี ผอ.กองช่าง
เอนก พันธุ์ศรี
13. นางสาวฉัตรพร พุทธิชน พนง.จ้างเหมาบริการ ฉัตรพร พุทธิชน
ผู้มาประชุม 11 คน
ผู้ไม่มาประชุม - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 13 คน

-2เมื่อถึงเวลา 09.00 น. นายคม ปานกลาง ประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อมาผู้
ประชุม ปรากฏมีผู้มาประชุม 11 คน ครบองค์ประชุม จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาเข้าประชุม โดยประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 25๖3
ประธานสภาฯ - แจ้งประกาศสภาเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด
สมัยที่ 3 ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2563 มี
กาหนดระยะเวลา 30 วัน จึงประกาศให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 เลขานุการสภาเทศบาลตาบลหินดาดลาออก
ประธานสภาฯ - ตามที่ นางสาวธัญญรัศม์ ฉัตรพิกุลทอง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลหินดาด ยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากตาแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 256 3 ดังนั้นก่อนที่จะ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอให้ที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวในการทา
หน้าที่ก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ การเลือกตั้ง
ประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา ต้องมีสมาชิกเสนอและมีสมาชิกรับรอง
2 คน มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาชั่วคราว
นายสมชาย กุดสระน้อย - เสนอ นายสุรัส มูลตรี ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหินดาด เป็น
สมาชิกสภา
เลขานุการสภาชั่วคราว
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง
ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายพล ประจันทะสี
2. นายสมัย วรสาร
ประธานสภาฯ - มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นใดอีก ให้ถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อมีเพียงท่านเดียว ก็จะได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภาชั่วคราว คือ นายสุรัส มูลตรี ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหินดาด
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายสมชาย กุดสระน้อย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุม วันที่ 30 เมษายน 2563
กรรมการ
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2563 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องไม่มีข้อแก้ไข จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและ
รับรองต่อไป
ที่ประชุม
- รับรอง

/วาระที่ 3...

-3วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯ
นายกฯ
- ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บางรายการคาชี้แจงไม่ถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณจึงขอแก้ไขคาชี้แจงตาม
รายละเอียด ดังนี้
3.1.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ข้อความเดิม
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (
LED TV)
แบบ Smart TV ราคา 19,600บาทราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
-ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดจอภาพ (
Resolution) (พิกเซล)
- ขนาด 49 นิ้ว
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ
LED Backlight
-สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้( Smart TV)
-ช่องต่อ
HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
-ช่องต่อ
USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องรองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
-มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (
Digital)ในตัว
ข้อความใหม่
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (
LED TV)
แบบ Smart TV ราคา 19,600บาทราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ (ธันวาคม 2562)
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
-ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดจอภาพ (
Resolution) (พิกเซล)
- ขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ
LED Backlight
-สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้( Smart TV)
-ช่องต่อ
HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
-ช่องต่อ
USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องรองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
-มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (
Digital)ในตัว
ข้อความเดิม
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ชนิดติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว/
พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท โดยจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด
/ข้อความใหม่...

-4ข้อความใหม่
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว/พร้อมอุปกรณ์
การติดตั้ง จานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - มีท่านใดเสนอแนะหรือมีข้อสงสัยใดหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
3.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อความเดิม
งบลงทุน ค่าครุค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ โครงการปรับปรุงห้องน้าอาคาร
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสานักงานเทศบาลตาบลหินดาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้าอาคาร
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสานักงานเทศบาลตาบลหินดาด(ตามแบบเทศบาลตาบลหินดาด) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 98 ลาดับที่ 15 (สานักปลัดเทศบาล)
ข้อความใหม่
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงห้องน้าอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสานักงานเทศบาลตาบลหินดาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงห้องน้าอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสานักงานเทศบาลตาบลหินดาด(ตามแบบเทศบาลตาบลหิน
ดาด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 98 ลาดับที่ 15 (สานักปลัดเทศบาล)
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - มีท่านใดเสนอแนะหรือมีข้อสงสัยใดหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
3.1.3 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อความเดิม
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงห้องน้าตลาดสด
เทศบาลตาบลหินดาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้า และภูมิทัศน์บริเวณ ตลาดสดเทศบาลตาบล
หินดาดเป็นตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.257 ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 57 ลาดับที่ 3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ข้อความใหม่
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการ
ปรับปรุงห้องน้าตลาดสดเทศบาลตาบลหินดาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้า และภูมิทัศน์บริเวณ
ตลาดสดเทศบาลตาบลหินดาดเป็นตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 2)พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.257 ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561 – 2565)
หน้า 57 ลาดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
/ที่ประชุม...

-5ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - มีท่านใดเสนอแนะหรือมีข้อสงสัยใดหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี
3.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯ
นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ ฯ
และเอกสารประกอบที่ได้แจกให้ ซึ่งได้รวบรวมสถิติการคลัง รายรับ – รายจ่าย จากปีที่ผ่าน
มา เป็นรายละเอียดที่ได้จัดทางบประมาณรายรับและรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ 2 563
ซึ่งจะต้องนามาใช้ในการคานวณงบประมาณปี 256
4 ส่วนของรายละเอียดของ
ปีงบประมาณปี 256 4 นั้น โดยรายได้ที่ จัดเก็บเองประมาณการที่คาดว่าจะได้รับประมาณ
699,000 บาท รายได้จากรัฐบาล จัด เก็บแล้วจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18,661,000 บาท รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้ ท้องถิ่นก็จะมีหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
12,200,000 บาท รวมรายได้ที่คาดว่าปี 256 4 ที่ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ
31,560,000 บาท ส่วนรายละเอียดรายจ่าย ตั้งงบกลาง 5,281,500 บาท งบบุคลากร
9,168,500 บาท งบดาเนินงาน 14,135,000 บาท งบลงทุน 1,890,000 บาท
และงบเงินอุดหนุน 1,085,000 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,560,000
บาท เป็น การตั้งงบประมาณทั้งการประมาณการรายรับและรายจ่ายได้ตั้งแบบสมดุล คือ
รายรับและรายจ่ายเท่ากัน จึงให้สภาได้พิจารณาหากมีข้อสงสัยในการประมาณการราย
รับ-รายจ่ายใด สามารถซักถามได้และต่อไปจะได้ให้หัวหน้าหน่วยงานได้ชี้แจงรายจ่ายในส่วน
ที่รับผิดชอบต่อไป
นางประภัสสร - ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบและสอบถามมีผู้ใดมีข้อสงสัย
ตรัยศิลานันท์ ประการใดหรือไม่
หัวหน้าสานักฯ
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้ใดสอบถาม
นายประจวบ - ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบและสอบถามมีผู้ใดมี
พิรักษา
ข้อสงสัยประการใดหรือไม่
ผอ.กองวิชาการฯ
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้ใดสอบถาม
นางทัศนีย์
- ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบและสอบถามมีผู้ใดมี
บารุงนอก
ข้อสงสัยประการใดหรือไม่
ผอ.กองคลัง
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้ใดสอบถาม
นางอรวียา
- ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบและสอบถามมีผู้ใดมี
พิเศษ
ข้อสงสัยประการใดหรือไม่
รก.ผอ.กองการศึกษา
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้ใดสอบถาม
/น.ส.สุภาวดี...

-6น.ส.สุภาวดี - ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายแทน กองสาธารณสุขฯให้ที่ประชุมได้รับ
พยัคฆกุล ทราบและสอบถามมีผู้ใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางปฏิมา
- ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบและสอบถามมีผู้ใดมี
สินโทรัมย์
ข้อสงสัยประการใดหรือไม่
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้ใดสอบถาม
นายทศพร
- ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบและสอบถามมีผู้ใดมี
ปานมน
ข้อสงสัยประการใดหรือไม่
นายช่างโยธาฯ
ที่ประชุม
- ไม่มีผู้ใดสอบถาม
ประธานสภาฯ - มีท่านใดเสนอแนะหรือมีข้อสงสัยใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายกฯ
- กระผมในฐานะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด มีญัตติที่ขอให้
ประธานสภาบรรจุไว้ในการประชุมครั้งนี้เป็นวาระที่ 4.4 เรื่องการพิจารณาการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตาบลหินดาด ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3 วรรค 3 (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้นาเข้าวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาในการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตาบลหินดาด
เป็นวาระที่ 4.4
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ
– เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.1 การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตาบลหินดาด
ประธานสภาฯ – ขอให้สมาชิกเสนอชื่อเลขานุการสภาโดยมีผู้รับรอง 2 คนซึ่งสามารถเลือกสมาชิกสภาหรือ
พนักงานเทศบาลได้
นางทัศนียา ประสาร – เสนอนางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังเป็น
เลขานุการสภา
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง
ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1.นายสมัย วรสาร
2.นายแดง เอสันเทียะ
ประธานสภาฯ - มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นใดอีก ให้ถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อมีเพียงท่านเดียว ก็จะได้รับเลือกเป็น
เลขานุการสภา คือ นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ที่ประชุม รับทราบ

/4.2…

-74.2 พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประธานสภาฯ - ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วในวาระที่ 3.1 มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือมีข้อ
สงสัยประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอมติที่ประชุมอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ
– เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เลขานุการสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมอนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.3 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบเบื้องต้นฯ
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบเบื้องต้น คือ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติ
ร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติและให้ลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อเทศบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดาเนินการประชุมต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามอื่นใดอีก ก่อนการลงมติ จะได้ทาการนับองค์ประชุมก่อนการลงมติ
ซึ่งมีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจานวน 11 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม
ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ท่านใดเห็นควรรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม
- มีมติ รับหลักการ 10 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ -ให้เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุมให้สภารับทราบ
เลขานุการสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จานวน 10 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ขอชี้แจงที่ประชุมว่า เมื่อสมาชิกรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ขั้นตอนต่อไปขอชี้แจงให้สมาชิกทราบในเรื่องของกระบวนการ
หลังจากที่สมาชิกมีมติรับหลักการแล้ว ก็จะมีการตั้งกรรมการแปรญัตติตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุม ข้อ ๑๐๓ โดยให้เสนอกรรมการแปรไม่น้อยกว่า ๓ คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
๗ คน หลักการเสนอ ก็คือเสนอจานวนก่อน ให้ท่านสมาชิกยกมือเสนอ โดยหลักการเสนอ
ให้ใช้หลักการเดียวกับการ เลือกประธานสภาและรองประธานสภาก็คือจะต้องมีสมาชิกเสนอ
ชื่อคณะกรรมการและรับรองโดยสมาชิก ๒ ท่าน เมื่อมีการเสนอแล้วก็จะมีการเลือกตั้งตาม
จานวนที่เสนอ ตามลาดับต่อไป ครั้งแรกให้เสนอจานวนของกรรมการแปรญัตติ ก่อน ก็ขอ
ชี้แจงข้อบังคับระเบียบให้ทราบในเบื้องต้นขอเชิญท่านประธานดาเนินการประชุมต่อคะ
/ประธาน...

-8ประธานสภาฯ - มีผู้ใดสอบถามอีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เชิญที่ประชุมเสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าจะให้มีคณะกรรมการจานวนกี่คน
นายสมชาย กุดสระน้อย -ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน ครับ
สมาชิกสภา
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดเสนออย่างอื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออย่างอื่นอีก ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นด้วยที่ท่านสมชาย เสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 คน หรือไม่ ขอมติครับ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นด้วย 10 เสียง ไม่เห็นด้วย – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เลขานุการสภาฯ - สรุปที่ประชุมเห็นด้วยกับที่ท่านสมชาย กุดสระน้อย เสนอกาหนดจานวนคณะกรรมการ
แปรญัตติ จานวน ๓ คน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
นายแดง เอสันเทียะ - เสนอ นายสุรัส มูลตรี เป็นกรรมการฯคนที่ 1 ครับ
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
ที่ประชุม - ผู้รับรอง
1. นายพล ประจันทะสี
2. นายสมัย วรสาร
ประธานสภาฯ - มีท่านใดเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
เลขานุการสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอท่านอื่นอีก ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับที่ท่านแดง เสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 1 คือ ท่านสุรัส มูลตรี ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 2
นายสุรัส มูลตรี - ผมขอเสนอ นายพล ประจันทะสี เป็นกรรมการฯคนที่ 2 ครับ
สมาชิกสภา
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
ที่ประชุม - ผู้รับรอง
1. นายแดง เอสันเทียะ
2.นายสมชาย กุดสระน้อย
ประธานสภาฯ - มีท่านใดเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
เลขานุการฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอท่านอื่นอีก ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับที่ ท่านสุรัสเสนอชื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนที่ 2 คือ ท่านพล ประจันทะสี ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 3
นายสมชาย กุดสระน้อย- ผมขอเสนอ นายสถาพร หาญณรงค์ เป็นกรรมการฯ คนที่ 3 ครับ
สมาชิกสภา
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
ที่ประชุม - ผู้รับรอง
1. นายสมัย วรสาร
2.นายสุรัส มูลตรี
ประธานสภาฯ - มีท่านใดเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
/เลขานุการ...
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คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 คือ ท่านสถาพร หาญณรงค์
ประธานสภาฯ -ให้เลขานุการสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
เลขานุการสภา- ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1.นายสุรัส มูลตรี 2.นายพล ประจันทะสี 3.นายสถาพร หาญณรงค์
ขออนุญาตแจ้งเชิญคณะกรรมการแปรฯ ประชุม ในวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 09.00 น.
ลาดับต่อไปขอให้สภาฯ พิจารณากาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24
ชม.นับตั้งแต่วันที่มีมติรับหลักการ ตามระเบียบการประชุมสาฯ ข้อ 45 โดยขอแจ้งว่าสมัย
ประชุมสมัยนี้มีระยะเวลาสิ้นสุดการประชุมสภาในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 จึงขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯกาหนดวันเสนอคาแปรญัตติค่ะ
ประธานสภาฯ- สมาชิกจะกาหนดวันเสนอคาแปรญัตติในวันใดและเวลาเท่าใด
นายสมชาย กุดสระน้อย- ขอเสนอยื่นคาแปรญัตติ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.
ครับ โดยให้ยื่นแปรญัตติ วันที่ 14 - 15 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.และ
ในวันที่ 16 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00น.
สมาชิกสภา
ประธานสภาฯ - มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีกขอมติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ท่านสมชายเสนอยื่นคาแปรญัตติ
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.ขอมติครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธานสภาฯ - เนื่องจากวันสุดท้ายของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คือวันที่ 18 สิงหาคม
2563 ผมจึงขอกาหนดนัดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. การแต่งกายชุดสีกากี
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานสภาฯ - มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
4.4 พิจารณาการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตาบลหินดาด
ประธานสภาฯ - เชิญนายกฯ
นายกฯ ตามที่เทศบาลตาบลหินดาด ก่อสร้างตลาดซึ่งยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้าง
ตลาดแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจจะจาหน่ายสินค้าโดยใช้ตลาดสดเทศบาล จึงเห็นควรให้ผู้
ที่สนใจมาประกอบการค้าบริเวณตลาดสดของเทศบาลตาบลหินดาดแต่ในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 2 การจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 6
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ดาเนินการโดยวิธีประมูล
(1) มีกาหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
(2) มีกาหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้าทีความจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดาเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดาเนินการ
ประมูลก็ได้ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
/ดังนั้น...

-10ดังนั้นตามระเบียบดังกล่าว คณะผู้บริหาร จึงขอเสนอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลใน การกาหนด ให้ใช้สัญญาเช่าระยะเวล
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอื่นใดหรือไม่
นายชาตรี
- หากพ่อค้าแม่ค้าไม่มีข้อขัดแย้งและไม่มีปัญหาในการเลือกแผงหรือบริเวณตลาดสดเทศบาล
ใจการุณ ก็เห็นควรไม่ต้องประมูล
สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภาฯ - ขอมติจากสภาเทศบาลในการกาหนด ให้ใช้สัญญาเช่าระยะเวลา 1 ปี และไม่ต้อง
ดาเนินการประมูลตามข้อ 6 (2)
ที่ประชุม
- มีมติ อนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ
– เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เลขานุการสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณ 10 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ - แจ้งการโอนย้ายของพนักงานเทศบาล จานวน 2 ท่าน
ปลัด ทต.
ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางทัศนีย์
บารุงนอก ผู้อานวยการกองคลัง ย้ายมาจากเทศบาลตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม
- รับทราบ
ผอ.กองวิชาการฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายประจวบ
พิรักษา ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ย้ายมาจากเทศบาลตาบลรังกาใหญ่ อาเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
นางทัศนียา - แจ้งขอปรึกษาถนนช่วงเข้าซอยขาหมูเนื่องจากหลุมลึกเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
สมาชิกสภาฯ
นายกฯ มอบกองช่างประสานกานันตาบลหินดาด
ประธานสภาฯ - แจ้งถนนทางขึ้นร้านเนื้อย่างนาชัยมันชันเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
นายกฯ มอบกองช่างดาเนินการตรวจสอบ
นางทัศนียา - แจ้งเนื่องจากอู่ซ่อมรถร้านตรงป้ายชุมชนหินดาด ยังปล่อยน้ามันเครื่องอยู่เหมือนเดิม
สมาชิกสภาฯ
นายกฯ มอบ นายชยัน กลบกลาง ตรวจสอบ
นายพล
- แจ้งถนนสายชุมชนโนนจาปา – หัวทานบ เนื่องจากถนนชารุด
สมาชิกฯ
นายกฯ มอบกองช่างดาเนินการเร่งด่วน
ประธานสภาฯ - แจ้งถนนบริเวณหน้าบ้าน นายสุรัส มูลตรี ชารุด
นายกฯ มอบกองช่างดาเนินการตรวจสอบ
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
/ประธาน...
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ในครั้งนี้
กล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
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