บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 18 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. นายพล ประจันทะสี สมาชิกสภา ทต.หินดาด พล ประจันทะสี
5. นายแดง เอสันเทียะ สมาชิกสภา ทต.หินดาด แดง เอสันเทียะ
6. นางสาวทัศนียา ประสาร สมาชิกสภา ทต.หินดาด ทัศนียา ประสาร
7. นายชาตรี ใจการุณ สมาชิกสภา ทต.หินดาด
ชาตรี ใจการุณ
8. นายสุรัส มูลตรี สมาชิกสภา ทต.หินดาด สุรัส มูลตรี
9.นายสมัย วรสาร สมาชิกสภา ทต.หินดาด สมัย วรสาร
10.นายสถาพร หาญณรงค์ สมาชิกสภา ทต.หินดาด สถาพร หาญณรงค์
11. นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล เลขานุการสภา ทต. หินดาด สุภาวดี พยัคฆกุล
ผู้ไม่มาประชุม
1
. นายเสมอ อ่อนศรี สมาชิกสภา ทต.หินดาด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
กฤชพล แสงสุนานนท์
นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
2. นายทศพร ปานมน
นายช่างโยธา
ทศพร ปานมน
3. นายประจวบ พิรักษา ผู้อานวยการกองวิชาการฯ ประจวบ พิรักษา
4. นางปฏิมา สินโทรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ปฏิมา สินโทรัมย์
5. นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์ หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ประภัสสร ตรัยศิลานันท์
6. นางอรวียา พิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก
อรวียา พิเศษ
7. นางทัศนีย์ บารุงนอก ผู้อานวยการกองคลัง ทัศนีย์ บารุงนอก
8. นายแสวง วอยพิมาย พนง.ขับรถยนต์ดับเพลิง
แสวง วอยพิมาย
9. นายชยัน กลบกลาง พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ
ชยัน กลบกลาง
10. นางสาวภาวินี ทึมกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
ภาวินี ทึมกระโทก
11. นางสาวฉัตรพร พุทธิชน พนง.จ้างเหมาบริการ ฉัตรพร พุทธิชน
12. นายบุญยัง โฉมเฉลา พนง.จ้างเหมาบริการ
บุญยัง โฉมเฉลา
ผู้มาประชุม 11 คน
ผู้ไม่มาประชุม 1 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน

-2เมื่อถึงเวลา 09.
00 น. เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อมาผู้ประชุม ปรากฏมีผู้มา
ประชุม 10 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาเข้าประชุม โดยประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ - สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหินดาดได้เสนอ ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 และที่ประชุมสภาฯได้
พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการโดยได้มีมติรับหลักการไปแล้ว ใน
คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ขณะนี้
ยังคงมีญัตติที่จะต้องพิจารณาอีก 2 วาระ คือ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลง
มติ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายสมชาย กุดสระน้อย - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุม วันที่ 15 สิงหาคม 2563
กรรมการ
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2563 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องไม่มีข้อแก้ไข จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและ
รับรองต่อไป
ที่ประชุม
- รับรอง 9 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ประธานสภาฯ - 3.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 256 4
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้เลขานุการชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ
เบื้องต้นก่อนถึงวาระเพื่อพิจารณา
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว สุภาวดี พยัคฆกุล ตาแหน่งเลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
เบื้องต้นให้สภาได้รับทราบก่อนการพิจารณาในวาระที่ 4.1 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาของท้องถิ่นพ.ศ.2547 ข้อ ๕๑ ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ขอบคุณคะ
ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - มีผู้ใดสอบถามอีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
/วาระที่ 4...

-3วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256
4
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภาฯ - 4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
นายพล ประจันทะสี - มอบให้นายสถาพร หาญณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้สรุปรายงาน
ประธานกรรมการแปรฯ
นายสถาพร หาญณรงค์ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
กรรมการ ท่าน ผมนายสถาพร หาญณรงค์ กรรมการและเลขานุการฯ ขอสรุปผลรายงานการประชุม
ดังนี้ ตามที่สภาเทศบาลตาบลหินดาด ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
1/๒๕6 3 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 256 3 และได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พิจารณา โดยกาหนดให้เสนอคาแปร
ญัตติภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. นั้น
คณะกรรมการแปรฯขอรายงานว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหินดาดหรือ
คณะกรรมการแปรฯยื่นเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 แต่อย่างใดจึงเสนอยืนยันตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามร่างเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลหินดาดพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ - มีผู้ใดเสนอแนะอีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามอื่นใดอีก ก่อนการลงมติจะได้ทาการนับองค์ประชุมก่อนการลงมติ
ซึ่งมีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจานวน 9 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม
ขอให้ที่ประชุมลงมติ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับมติ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ที่ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม ที่นายกเทศมนตรีตาบลหินดาดเสนอขอมติ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เลขานุการสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยืนยันตามร่างเดิมที่
นายกเทศมนตรีตาบลหินดาดเสนอ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ประธานสภาฯ - วาระที่ 3 ขั้นลงมติ วาระนี้ไม่มีการอภิปรายให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าเห็นชอบหรือ
ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 ขอมติ
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เลขานุการสภาฯ - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
/ที่ประชุม...

-4ที่ประชุม - รับทราบ
ประธานสภาฯ - มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
นายกฤชพล แสงสุนานนท์- มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้สภาไดรับทราบ 2 เรื่อง
ปลัด ทต. 1.
เรื่อง การประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวเทศบาลตาบลหินดาด
เทศบาลตาบลหินดาดจะประชาสัมพันธ์(เสียงตามสายหอกระจายข่าว) ในเวลา 08.00 น.
ของทุกวันเวลาราชการ หากท่านใดมีข้อราชการให้เทศบาลตาบลหินดาดประชาสัมพันธ์
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันและเทศบาลจะประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องข้อราชการและ
ข้อมูลข่าวสารของราชการเท่านั้น
2. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ณ ชุมชนโนนจาปา – หัวทานบ เวลา 09.00 น.
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
นายชาตรี
- สอบถามเรื่องจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในขณะนี้ใช้ได้ทุกจุดหรือไม่
ใจการุณ
สมาชิกสภาฯ
นายกฤชพล แสงสุนานนท์ - ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงกล้องวงจรปิดทุกจุดให้ใช้งานได้
ปลัด ทต.
น.ส.ภาวินี
- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลทุกท่าน
ทึมกระโทก ขอเชิญร่วมเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์
ณ โรงเรียนหินดาดวิทยา
จพง.สาธารณสุขฯ เวลา 09.00 น.
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภา ปลัด เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้
กล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)

สุภาวดี พยัคฆกุล
ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล )
เลขานุการสภาฯ

คม ปานกลาง ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายคม ปานกลาง)
ประธานสภา ฯ

