บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕63
ครั้งที่ 1/๒๕63
วันที่ 3 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
*************************************

ผูมาประชุม 13 คน
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1. นายกรึก
คําปาน
2. นายบรรจบ
เชื้อรุง
3. นายปราณี
ลําเภา
4. นายอารมณ วิทยายนต
5. นางยุพิน
หลีสิน
6. นายสนาน
สืบดี
7. นายชัยยะ
ใครครวญ
8. นายมัก
จงศุภวิศาลกิจ
9. นายกิตติภพ สุขธูป
10. นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ
11. นายลําพันธ คําวงษ
12. นายสวิท
จันทรหอม
13. นางเตย
วงษกรณ
ผูไมมาประชุม

-

คน

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
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
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
กรึกคําปาน
บรรจบ
เชื้อรุง
ปราณี
ลําเภา
อารมณ
วิทยายนต
ยุพิน
หลีสิน
สนาน
สืบดี
ชัยยะ
ใครครวญ
มัก
จงศุภวิศาลกิจ
กิตติภพ
สุขธูป
งาม
จงศุภวิศาลกิจ
ลําพันธ
คําวงษ
สวิท
จันทรหอม
เตย
วงษกรณ

หมายเหตุ

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหวยกระเจา จํานวน 4 คน

ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1. นายสิริพงศ
สืบเนียม
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา สิริพงศ
สืบเนียม
2. นายวิโรจน
สืบดา
รองนายกเทศมนตรีฯ
3. นายอภิชาติ
สืบศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีฯ
อภิชาติ
สืบศักดิ์
4. นายสาโรช
ใจชื้น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สาโรช
ใจชื้น
5
นายฐิติพัฒนเชื้อทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ฐิติพัฒน เชื้อทอง
ผูไมมาประชุม 1 คน
1. นายวิโรจน สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา

หมายเหตุ

( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ผูเขาประชุม...

-2-

ผูเขาประชุม 7 คน
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุมาลี กนกศรีวิเชียร
นายธารณรัฐนนพรัธษธาดา
นางสาวกนกวรรณ พรนภาเจริญ
นายทรงศักดิ์ แววกิ่ง
นางพนิษฐาแววกิ่ง
นายณัฐนันทศรีสมบูรณ
นายพัชรพล
สืบดา

ตําแหนง
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
กํานันตําบลหวยกระเจา

ลายมือชื่อ
สุมาลี
กนกศรีวิเชียร
ธารณรัฐนนพรัธษธาดา
กนกวรรณ พรนภาเจริญ
ทรงศักดิ์
แววกิ่ง
พนิษฐา แววกิ่ง
ณัฐนันทศรีสมบูรณ
พัชรพล
สืบดา

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานสภาเทศบาล

:บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา มาประชุมกัน จํานวน ๑๒ ทาน ถือวา
ครบองคประชุมแลว จึงขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา สมัยประชุม สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 1/๒๕63 ประจําป ๒๕63 วันที่ 3มีนาคม 2563 ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธานสภาเทศบาล

:วัน นี้เ ป นการประชุ มสภาเทศบาลตําบลห ว ยกระเจา สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ครั้งที่ 1/๒๕63
ประจําป ๒๕63 วันที่ 3มีนาคม 2563 กระผมมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบวันนี้เทศบาลตําบล
หวยกระเจามีพนักงานจาง จํานวน 3 ทาน ขอเชิญแนะนําตัว ครับ
:กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ดิฉัน
นางสาวประภาภรณหอมทวนลมพนักงานจาง ตําแหนง คนงานทั่วไป คะ
:กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
กระผมนายณัฏฐกานต วองวีระกิจพนักงานจาง ตําแหนง คนงานทั่วไป ครับ
:กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
กระผมนายศตวรรษ บุตรพุมพนักงานจาง ตําแหนง คนงานทั่วไป ครับ

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการสภาฯ

- ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา สมัยสามัญ สมัย ที่สี่ ประจําป
2562 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 30ตุลาคม 2562
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผม
นายปราณี ลําเภา ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาล สําหรับเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/เทศบาลตําบล...

-3เทศบาลตําบลหวยกระเจา ผมขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แลว ซึ่งเปนการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
เวลา ๑๓.0๐ น. ไดจัดทําบันทึกรายงานการประชุมมีทั้งหมด 20 หนา ขอเชิญทานสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมวาตองการแกไขหรือไม สมาชิกสภาทานใดตองการ
แกไขหรือไม หากสมาชิกสภาไมตองการแกไขเพิ่มเติมถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลหวยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 2562 ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป และกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปแรกของปถัดไป
:สําหรับระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.1 ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการกําหนดการประชุมสมัยสามัญ
ประจําป และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปแรกของปถัดไปขอเชิญ เลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงครับ
:กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
กระผมนายปราณี ลําเภา ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา กระผมขอปรึกษา
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําปและกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจําปแรกของปถัดไป สมัยประชุมสามัญประจําปของเทศบาลจะกําหนดไมเกิน 30 วัน กรณี
เทศบาลนอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เห็นวาเปนการทําประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภา
เทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลที่ อยู ใ นตํ า แหน ง ทํ าคํ า ร อ งต อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ขอให เ ป ด สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ
เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหมี
กําหนดไมเกิน 15 วัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 24 ในป
หนึ่ ง ให มีส มั ย ประชุ ม สามั ญสี่ ส มั ย สมั ย ประชุ มสามั ญ ครั้ งแรกและวั น เริ่ ม ประชุ มสมั ย สามั ญ
ประจํ าป ให ส ภาเทศบาลกํ าหนด ประกอบกั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 (3) “รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวในที่เปดเผยไมนอยกวา
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ปละสอง...

-4สามสิ บวั น โดยอยางน อยป ละหนึ่ งครั้งภายในเดื อนธัน วาคมของทุ กป ” กระผมขอเสนอหารื อที่
ประชุมใหการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย ดังนี้
- สมัยที่สอง คือ ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2563 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน
- สมัยที่สาม คือ ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน
- สมัยที่สี่ คือ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

สมัยประชุมสามัญ ประจําป 2563
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจําป 2564 เริ่มตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป
มีกําหนด 30 วัน
:มีสมาชิกสภาทานใด มีขอสงสัยหรือสอบถามหรือไม ถาไมมีผมขอมติการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําป 2563 และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป 2564
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
3.2ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 2 3 4
และหมูที่ 6 เปนระบบกระจายเสียงไรสาย งบประมาณ 498,400.- บาท
:สําหรั บ ระเบี ย บวาระที่ 3 ข อ 3.2 ขอเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณรายจ าย ในหมวดค า
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สาย หมูที่ 2 3 4 และหมูที่ 6 เปนระบบกระจายเสียงไรสาย งบประมาณ 498,400.- บาทขอ
เชิญ นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจาขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ตามที่เ ทศบาลตํ าบลห วยกระเจา ได ตั้งงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจายเปน
คาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 2 3 4 6 ตําบลหวยกระเจา งบประมาณตั้งไวเปนเงิน
498,400.- บาท แตเนื่องจากไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทําใหไมสามารถดําเนินการได จึงมี
ความประสงคที่จะขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 และแก ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก ไขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/และสิ่งปลูกสราง...

-5และสิ่งปลูกสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น เดิม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสรางความเขมแขงของชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง
สิ่งสาธารณูปการ เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 2 3 4 6 ตําบลหวยกระเจา ติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ลํ า โพงฮอร น รายละเอี ย ดตามปริ ม าณงานและรู ป แบบที่ กํ า หนด งบประมาณตั้ ง ไว เ ป น เงิ น
498,400.- บาทเปนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสราง
ความเข ม แข ง ของชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ประเภทค า ก อ สร า งสิ่ ง
สาธารณูปการเพื่อจายเปนคาโครงการระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ 2 3 4 6 ตําบลหวยกระเจา
ติดตั้งเครื่องแมขาย เครื่องสงสัญญาณกระจายเสียงไรสาย พรอมอุปกรณลูกขาย รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและรูปแบบที่กําหนด งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 498,400.- บาท
ประธานสภาฯ
:มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท า นใดจะเสนอแนะหรื อหรื อไม ถ า ไม มี ขอมติ ที่ ป ระชุ มสภาเทศบาลฯ
เห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 2 3 4 และหมูที่ 6
เปนระบบกระจายเสียงไรสาย งบประมาณ 498,400.- บาท ตามแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานบริ หารงานทั่ วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแขงของชุมชน งบลงทุ น หมวดค าที่ดิ นและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
หมูที่ 2 3 4 6 ตําบลหวยกระเจา ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ลําโพงฮอรน รายละเอียดตามปริมาณ
งานและรูปแบบที่กําหนด งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 498,400.- บาท เปนแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแขงของชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการเพื่อจายเปนคาโครงการระบบกระจาย
เสียงไรสาย หมูที่ 2 3 4 6 ตําบลหวยกระเจา ติดตั้งเครื่องแมขาย เครื่องสงสัญญาณกระจายเสียง
ไรสาย พรอมอุปกรณลูกขาย รายละเอียดตามประมาณงานและรูปแบบที่กําหนด งบประมาณตั้งไว
เปนเงิน 498,400.- บาท
มติที่ประชุม
- ที่ ป ระชุ มมี ม ติ เ ห็ น ชอบขอเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แจงงบประมาณรายจ า ยในหมวดค า
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย หมูที่ 2 3 4 และหมูที่ 6 เปนระบบกระจายเสียงไรสาย งบประมาณ 498,400.ตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแขง
ของชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ เพื่อ
จายเปนคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่ 2 3 4 6 ตําบลหวยกระเจา ติดตั้งเครื่องขยาย
เสียง ลําโพงฮอรน รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่กําหนด งบประมาณตั้งไวเปนเงิน
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/498,400.- บาท

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

-6498,400.- บาทเปนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสราง
ความเข มแข งของชุ มชน งบลงทุ น หมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร า ง ประเภทค า ก อสร า งสิ่ ง
สาธารณูปการเพื่อจายเปนคาโครงการระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ 2 3 4 6 ตําบลหวย
กระเจา ติดตั้งเครื่องแมขาย เครื่องสงสัญญาณกระจายเสียงไรสาย พรอมอุปกรณลูกขาย
รายละเอียดตามปริมาณงานและรูปแบบที่กําหนด งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 498,400.- บาท
ยกมือ ทั้งหมด 11 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1, นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายลําพันธ คําวงษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ
สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นางเตย วงษกรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายสวิท
จันทรหอม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
3.3 ขอปรับลดงบประมาณโครงการถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา
งบประมาณตั้ ง ไว จํ า นวน 692,000.- บาท ปรั บ ลดจํ า นวน 195,000.- บาท คงเหลื อ
497,000.- บาท
:สําหรับระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.3ขอปรับลดงบประมาณโครงการถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลหวยกระเจา งบประมาณตั้งไว จํานวน 692,000.- บาท ปรับลดจํานวน 195,000.- บาท
คงเหลือ 497,000.- บาทขอเชิญ นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา กระผมขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ตามที่เ ทศบาลตํ าบลห วยกระเจา ได ขอใช ที่ร าชพั ส ดุจ ากกรมธนารักษ ในการก อสร าง
สํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา จํานวน 10 ไร – งาน 7 ตารางวาแตเนื่องจากกรมธนารักษได
แจงใหเทศบาลตําบลปรับลดพื้นที่ในการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจาจากเดิม 10
ไร – งาน 7 ตารางวา เป น 7 ไร - 3 งาน ดั ง นั้ น เทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจาจึ ง ต อ งขอปรั บ ลด
งบประมาณโครงการถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา งบประมาณตั้งไว จํานวน
692,000.- บาท ปรับลดจํานวน 195,000.- บาท คงเหลือ 497,000.- บาท
:มี ส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะหรื อหรื อ ไม ถ า ไม มี ขอมติ ที่ป ระชุ มสภาเทศบาลฯ
เห็ น ชอบขอปรั บ ลดงบประมาณโครงการถมดิ น บริ เ วณสํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา
งบประมาณตั้ ง ไว จํ า นวน 692,000.- บาท ปรั บ ลดจํ า นวน 195,000.- บาท คงเหลื อ
497,000.- บาท
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-7- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบขอปรั บ ลดงบประมาณโครงการถมดิ น บริ เ วณสํ า นั ก งาน
เทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา งบประมาณตั้ ง ไว จํ า นวน 692,000.- บาท ปรั บ ลดจํ า นวน
195,000.- บาท คงเหลือ 497,000.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1, นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายลําพันธ คําวงษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ
สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นางเตย วงษกรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายสวิท
จันทรหอม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
3.4ขอโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการวางทอสงน้ําเขาเมน
ประปาหมูบาน จากหมูที่ 6 บานหัวอาง เชื่อมตอหมูที่ 1 ต.หวยกระเจา
:สําหรับระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.4ขอโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการวาง
ทอสงน้ําเขาเมนประปาหมูบาน จากหมูที่ 6 บานหัวอาง เชื่อมตอหมูที่ 1 ต.หวยกระเจาขอเชิญ
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา กระผมขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ตามที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดดําเนินการสํารวจความเดือดรอนของประชาชนในหมูที่
1 13 16 และหมูที่ 21 ซึ่งเทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนใน
หมูบานดังกลาวในหลายๆ รูปแบบ จึงไดขอสรุปวา เทศบาลตําบลหวยกระเจาจะดําเนินการวางทอ
สงน้ําเรียบถนนลาดยางทั้งหมดไปทางบานอูชางโตเพื่อไปเชื่อมตอกับบานนายกระถิ่น สืบพลาย
ซึ่งตองรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตชางหนา และจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ครั้งเดียว ซึ่งงบประมาณในครั้งนี้มิไดใชงบประมาณในสวนอื่น แตจะใชงบประมาณที่มาจากการ
โอนงบประมาณของสวนราชการภายในของเทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปประมาณพ.ศ. 2563 จํานวน 10 รายการ ประกอบดวย
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และลงทะเบียนตางๆ งบประมาณตั้งไว
เปน เงิน 90,000.- บาท เบิกไปแลว 3,900.- บาท คงเหลือ 86,100.- บาท มี การโอนเพิ่ ม
งบประมาณ 200,000.- บาท ปจจุบันงบประมาณคงเหลือ จํานวน 286,100.- บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อจายเปนคาใชจาย
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและประกาศเกียรติคุณแกพนักงานและลูกจางเทศบาลตําบล
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/หวยกระเจา...

-8ห ว ยกระเจา งบประมาณตั้ งไว เ ป น เงิ น 30,000.- บาท ป จ จุ บั น งบประมาณคงเหลื อ จํ านวน
30,000.- บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 150,000.- บาท เบิกใชไปแลว 16,020.บาท ปจจุบันงบประมาณคงเหลือ จํานวน 133,980.- บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บี ที ยู งบประมาณตั้ ง ไว เ ป น เงิ น 257,400.- บาท ป จ จุ บั น
งบประมาณคงเหลือ จํานวน 257,400.- บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บี ที ยู งบประมาณตั้ ง ไว เ ป น เงิ น 162,000.- บาท ป จ จุ บั น
งบประมาณคงเหลือ จํานวน 162,000.- บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บี ที ยู งบประมาณตั้ ง ไว เ ป น เงิ น 108,600.- บาท ป จ จุ บั น
งบประมาณคงเหลือ จํานวน 108,600.- บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บี ที ยู งบประมาณตั้ ง ไว เ ป น เงิ น 188,000.- บาท ป จ จุ บั น
งบประมาณคงเหลือ จํานวน 188,000.- บาท
- แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค าที่ ดิน และสิ่ ง ก อสร าง
ประเภทคาถมดิน เพื่อจายเปนคาโครงการถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไวเปน
เงิน 692,000.- บาท ปจจุบันงบประมาณคงเหลือ จํานวน 692,000.- บาท
- แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค าที่ ดิน และสิ่ ง ก อสร าง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก อสราง งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 180,000.- บาท ป จจุบัน งบประมาณคงเหลื อ
จํานวน 180,000.- บาท
- แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 16 บานดอน
งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 500,000.- บาท ปจจุบันงบประมาณคงเหลือ จํานวน 500,000.บาท
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

แตเนื่องจาก…

-9แตเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตําบลหวยกระเจา มิไดตั้งงบประมาณ
เพื่อจายเปนคาโครงการวางทอสงน้ําเขาเมนประปาหมูบาน จากหมูที่ 6 บานหัวอาง เชื่อมตอหมูที่
1 ตํ า บลห ว ยกระเจา เพื่ อแก ไขป ญหาการขาดแคลนน้ํ าอุ ป โภค – บริ โ ภค ดั ง นั้ น จึ งมี ความ
ประสงคขอโอนลดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ทําใหลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงขอโอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ดังนี้
โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และลงทะเบียนตางๆ งบประมาณตั้งไว
เปนเงิน 90,000.- บาท เบิกจายไปแลว 3,900.- บาท คงเหลือ 86,100.- บาท มีการโอนเพิ่ม
งบประมาณ 200,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 200,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน
ลด จํานวน 86,100.- บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อจายเปนคาใชจาย
โครงการจั ด กิ จ กรรมวั น เทศบาลและประกาศเกี ย รติ คุณแก พนั กงานและลู กจ างเทศบาลตํ าบล
หวยกระเจา งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 30,000.- บาทขอโอนลดครั้งนี้ 30,000.- บาทคงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด - บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 150,000.- บาท เบิกจายไปแลว 16,020.บาท คงเหลื อ 133,980.- บาทขอโอนลดครั้ ง นี้ 14,000.- บาท คงเหลื อ งบประมาณ
หลังโอนลด 119,980.- บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 257,400.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
257,400.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด - บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ฟอกอากาศ)..

.

ประธานสภาฯ

-10ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 162,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
162,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด - บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 108,600.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
108,600.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด - บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 188,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
188,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด - บาท
- แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค าที่ ดิน และสิ่ งก อสร าง
ประเภทคาถมดิน เพื่อจายเปนคาโครงการถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไวเปน
เงิ น 692,000.- บาท ขอโอนลดครั้ งนี้ 195,000.- บาท คงเหลื อ งบประมาณหลั งโอนลด
497,000 บาท
- แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป บริ ห ารงานทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค าที่ ดิน และสิ่ งก อสร าง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง งบประมาณตั้ ง ไว เ ป น เงิ น 180,000.- บาท ขอโอนลดครั้ ง นี้
180,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด - บาท
- แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 16 บานดอน
งบประมาณตั้ ง ไว เ ป น เงิ น 500,000.- บาท ขอโอนลดครั้ ง นี้ 500,000.- บาท คงเหลื อ
งบประมาณหลังโอนลด - บาท
รวมรายการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 1 รายการ รายการโอนลด จํานวน 10
รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 1,835,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)เพื่อไปตั้ง
จายเปนรายการใหม โครงการวางทอสงน้ําเขาเมนประปาหมูบาน จากหมูที่ 6 บานหัวอาง เชื่อมตอ
หมูที่ 1ต.หวยกระเจา
:กระผมนายกรึก คําปาน ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม โครงการวางทอสงน้ําเขาเมนประปาหมูบาน จากหมูที่ 6 บานหัวอาง เชื่อมตอหมูที่ 1 ต.หวย
กระเจา ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ สืบเนื่องจากน้ําที่ใชในการผลิตน้ําประปาของ
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/หมูที่ 1 13…

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-11หมูที่ 1 13 16 และหมูที่ 21 ตําบลหวยกระเจา ไมเพียงพอที่จะใชในการผลิตน้ําประปา ซึ่งทาน
กํานันตําบลหวยกระเจาไดเขียนคํารองมายังเทศบาลตําบลหวยกระเจา เพื่อขอน้ําจากอางเก็บน้ํา
หนองนาทะเล ประกอบกับสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบรับโอนกิจการประปาบานซอง หมูที่ 1 ซึ่ง
เทศบาลตําบลหวยกระเจาโดยทานนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจาไดมอบหมายให นายวิโรจน
สืบดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา พรอมดวยนายกฤษฎา สืบเนียม ตําแหนง
หัวหนาฝาย ลงพื้นที่สํารวจแนวการวางทอ สงน้ําเขาเมนประปาหมูบานจากอางเก็บน้ําหนองนา
ทะเลไปยังระบบหมูบาน และผูที่เกี่ยวของ ซึ่งกระผมไดนําทีมสํารวจไปยังบานนายกระถิ่น สืบ
พลาย โดยเห็นวาพื้นที่ดังกลาวมีทอประปาขนาด 4 นิ้ว ซึ่งสามารถตอเขากับทอประปาดังกลาวได
หากจะขุดทอประปาเกาทอประปาอาจจะแตกไดรับความเสียหายได เมื่อตอเขากับทอประปาก็
สามารถสงน้ําไปยังหมูที่ 13 16 21 ได ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนปญหาความเดือดรอนของชาวบาน
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ตามที่ทานประธานสภาเทศบาลฯ ไดกลาวไปแลว
ขางตน งบประมาณในการดําเนินการโครงการฯ จํานวน 1,835,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสน
สามหมื่นหาพันบาทถวน) ขอฝากใหทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 2 เขต ไดพิจารณา และหากไม
เขาใจหรือมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได ขอบคุณครับ
:มี ส มาชิ กสภาเทศบาลท านใดจะเสนอแนะหรื อหรื อ ไม ถ า ไม มี ขอมติ ที่ป ระชุ มสภาเทศบาลฯ
เห็นชอบขอโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการวางทอสงน้ําเขาเมนประปา
หมูบาน จากหมูที่ 6 บานหัวอาง เชื่อมตอหมูที่ 1 ต.หวยกระเจา
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการ
วางทอสงน้ําเขาเมนประปาหมูบาน จากหมูที่ 6 บานหัวอาง เชื่อมตอหมูที่ 1 ต.หวยกระเจา
ยกมือ ทั้งหมด 11 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1, นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายลําพันธ คําวงษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ
สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นางเตย วงษกรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายสวิท
จันทรหอม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/3.5 ขอเปลี่ยน...

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ

-123.5 ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวน
ราชการ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ใน
การขยายเขตติดตั้งหมอแปลง สําหรับโครงการกอสรางภายในตําบลหวยกระเจา งบประมาณ
500,000.- บาท
:สําหรับระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.5ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวน
ภู มิ ภ าค ในการขยายเขตติ ด ตั้ ง หม อ แปลง สํ า หรั บ โครงการก อ สร า งภายในตํ า บลห ว ยกระเจา
งบประมาณ 500,000.- บาท ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตํ า แหน ง นายกเทศมนตรี ตํ า บล ห ว ยกระเจา กระผ มขอให น ายอภิ ช าติ สื บ ศั ก ดิ์
รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา เปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผม
นายอภิชาติ สืบศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
- สําหรับเรื่องขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุด หนุ น ส ว นราชการ เพื่ อจ ายเป น เงิ น อุ ด หนุ น การไฟฟ าส ว นภู มิภ าค งบประมาณตั้ งไว เ ป น เงิ น
500,000.- บาท สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดตั้งงบประมาณเพื่อติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจาหลังใหม ซึ่งหากมองจากความเปนจริงแลว เทศบาล
ตําบลหวยกระเจาไดดําเนินการขายแบบโครงการกอสรางสํานักงานเทศบาลฯ ในระหวางวันที่ 28
กมภาพันธ – วันที่ 13 มีนาคม 2563 และประกาศผลฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และจะตอง
เซ็ น สั ญ ญาในการก อ สร า งฯ ซึ่ ง คาดว า การก อ สร า งฯจะแล ว เสร็ จ หรื อ ไม แ ล ว เสร็ จ ภายใน
ปงบประมาณนั้ น ยั งไม ทราบ แต การขยายเขตไฟฟ าทางเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจายื น ยัน ราคา
ประมาณ 6 เดือน ประกอบกับหมูที่ 11 บานทุงมังกะหราไดกอสรางระบบประปาหมูบานและยังไม
มีหมอแปลงไฟฟา ทางเทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดเล็งเห็นวา หากสํานักงานเทศบาลตําบล หวย
กระเจากอสรางแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2564 ทางเทศบาลตําบลหวยกระเจาสามารถตั้ง
งบประมาณขึ้นใหมได และทางเทศบาลตําบลหวยกระเจาเห็นวาการแกไขปญหาภัยแลงภายในเขต
เทศบาลตําบลหวยกระเจานั้นสําคัญ จึงมีความประสงคที่จะขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 การโอนและแก ไขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข อ 29 การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ทําใหลักษณะ ประมาณ คุณภาพ
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/เปลี่ยน หรือเปลี่ยน…

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-13เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงขอเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณ เดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการ
ขยายเขต ติดตั้งหมอแปลง สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา ประกอบดวย คาติดตั้ง
แผนกแรงสูงภายนอก คาติดตั้งแผนกแรงสูงภายใน คาปฏิบัติงาน Hot Line คาสมทบแรงสูง KVA
รวมถึ ง ค า ใช จ า ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การขยายระบบไฟฟ า ดั ง กล า ว งบประมาณตั้ ง ไว เ ป น เงิ น
500,000.- บาท เป น แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบเงิ น อุ ด หนุ น หมวดเงิ น
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการ
ขยายเขต ติดตั้งหมอแปลง สําหรับโครงการกอสรางภายในตําบลหวยกระเจา รวมถึงคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของกับการขยายระบบไฟฟาดังกลาว งบประมาณตั้งไวเปนเงิน 500,000.- บาท
3.6 ขอยายทอPEทอน้ําชลประทานเพื่อไปวางทอเมนประปาไป หมูที่ 1 บานซอง
:สําหรับระเบียบวาระที่ 3 ขอ 3.6เรื่องขอยายทอ PE ทอน้ําชลประทานเพื่อไปวางทอเมนประปา
ไป หมูที่ 1 บานซอง ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตํ า แหน ง นายกเทศมนตรี ตํ า บลห ว ยกระเจา กระผมนายสิ ริ พ งศ สื บ เนี ย ม ตํ า แหน ง
นายกเทศมนตรี ตํ า บลห ว ยกระเจา ขอผู ชี้ แ จงว า สื บ เนื่ อ งจากเทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา
ดําเนินการจัดทําโครงการวางทอสงน้ําจากโรงสูบ น้ําของกรมชลประทานบริเวณสามแยกเขาแยง
เพื่อสูบน้ํามายังประปาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับราษฎรในชวง
ฤดูแลง แตเนื่องจากปจจุบันเทศบาลตําบลหวยกระเจามิไดสูบน้ําจากสถานที่ดงกลาวแลว จึงขอ
ยายทอ PE ทอน้ําชลประทานเพื่อไปวางทอเมนประปาไป หมูที่ 1 บานซอง เพื่อเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนใหกับราษฎร
:มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอแนะหรือไม ถาไมมี ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯเห็นชอบขอ
ยายทอ PE ทอน้ําชลประทานเพื่อไปวางทอเมนประปาไป หมูที่ 1 บานซอง
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอยายทอ PE ทอน้ําชลประทานเพื่อไปวางทอเมนประปาไป
หมูที่ 1 บานซองยกมือ ทั้งหมด 11 ทาน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายอารมณ วิทยายนต สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1, นายชัยยะ ใครครวญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายลําพันธ คําวงษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ
สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นางเตย วงษกรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายสวิท
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/จันทรหอม...

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

-14จันทรหอม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายงาม จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
:มีสมาชิกทานใด มีขอเสนอแนะหรือไม ขอเชิญ นายสิริพงศ สืบเนียม ตําแหนง นายกเทศมนตรี
ตําบลหวยกระเจา ขอเชิญครับ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา ขอผูชี้แจงวา ตามที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา ได
ดําเนินการแจกจายถังน้ํา ขนาด 2,000 ลิตร ใหกับหมูบานภายในตําบลหวยกระเจา ซึ่งแตละ
หมูบานจะไดรับการจัดสรรไมเทากัน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละพื้นที่ โดยถังน้ําดังกลาว
จะตองตั้งเปนถังน้ํากลางภายในหมูบา น
-การแจกจายน้ํา ทางเทศบาลตํ าบลหว ยกระเจาไดนํา รถบรรทุกน้ํ าดํ าเนิ นการแจกจ ายน้ําใหกับ
หมูบานที่ประสบปญหาความเดือดรอนทุกวัน ไดแก หมูที่ 12 15 17 19 21 ขณะนี้เทศบาล
ตําบลหวยกระเจา ไดทําหนังสือถึงสํานักงานชลประทานสวนกลาง ขอใหสูบน้ํา มาลงที่อางเก็บน้ํา
หนองนาทะเล โดยรับคําแนะนําจากนายชางโยธาของชลประทาน ซึ่งขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการสูบน้ํา
มาลงที่ อ า งเก็ บ น้ํ า หนองนาทะเล ซึ่ ง กระผมได รั บ การร อ งขอให พ นั ก งาน สมาชิ ก สภา กํ า นั น
ผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน อยูเวรที่โรงสูบน้ําฯ ซึ่งสวนหนึ่งทางเทศบาลตําบลหวยกระเจาจะ
ปลอยน้ําไปยังสระน้ําหมูที่ 13 บานกรอกฟาสาธุการ บริเวณหลังโรงเรียนบานซอง กระผมไดรับ
การประสานจากผูรับจางวา หมูที่ 5 บานเขากรวด ที่กําลังดําเนินการเจาะน้ําเพื่อผลิตน้ําประปา
ซึ่งเจาะแล ว ประมาณ 60 เมตร น้ํ ายังไม ออก โดยกระผมให ป ระสานกั บ ผูใหญ บ านหรื อผู ช ว ย
ผู ใ หญ บ า น เพื่ อ หาพื้ น ที่ ใหม สํ า หรั บ ถั ง น้ํ า ประปาทางผู รั บ จ า งจะติ ด ตั้ งครั้ ง เดี ย วให แ ล ว เสร็ จ
สําหรับเรื่องการสูบน้ําไปยังอางเก็บน้ําหนองนาทะเล กระผมไดพูดคุยกับกํานันตําบลหวยกระเจา
ตลอดเวลาวาใหชวยกันดูวาทางกรมชลประทานจะสูบน้ํามาจริงหรือไม เรื่องที่นาเปนหวง คือ คา
กระแสไฟฟาชองบานซอง ชาวบานจะตองเปดน้ําเขาไร – เขานาของตนเอง หากมีความเปนไปได
ควรที่จะประชาสัมพันธใหกับชาวบานไดรับทราบว า ขอใหน้ําเต็มสระประปาหมูบานกอน กระผม
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทานที่ไดใหความเห็นชอบโครงการที่ขอโอนงบประมาณ
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการวางทอสงน้ําเขาเมนประปาหมูบาน จากหมูที่ 6 บานหัวอาง
เชื่อมตอหมูที่ 1 ต.หวยกระเจา งบประมาณ 1,835,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนสามหมื่นหา
พันบาทถวน) ที่ไดใหความสําคัญกับโครงการดังกลาว ซึ่งการดําเนินการโครงการดังกลาวมิใชจะ
ดําเนินการไดทันที จะตองทําประการใน e – Auction และมีขั้นตอนในการดําเนินการรวมเดือน
กระผมเชื่อวาในอนาคตหากเราเชื่อมตอทอสงน้ําไดอยางที่เรากําหนดไวและน้ําที่อางเก็บน้ําหนอง
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นาทะเล...

-15นาทะเล จะสูบน้ําไปใหกับหมูที่ 1 13 16 และหมูที่ 21 ไมนาจะมีปญหาอะไร เดิมที่กระผมคิดวา
จะสูบน้ําไปใหกับหมูที่ 1 13 16 และหมูที่ 21 โดยตั้งใจวาจะสูบน้ําจากถังน้ําใสไปใหกับหมูบาน
หวยกระเจาไดใช ซึ่งปจจุบันเทศบาลฯ ตองเสียคาใชจายกระแสไฟฟาในการผลิตน้ําประปาเดือนละ
เกือบแสนกวาบาท เทศบาลตําบลหวยกระเจาไดรับงบประมาณสนับสนุนจากจั งหวัดกาญจนบุรี
โครงการกอสรางถังน้ําประปาทรงเคมเปญโดยสูบน้ําจากระบบประปาชุมชนหวยกระเจาขึ้นหอถัง
ประปาแล ว ปล อยลงมา ในอนาคตเทศบาลตํ าบลห ว ยกระเจาจะจั ด ทํ าโครงการเพื่ อขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณเปนระบบประปาขนาดใหญพิเศษ เพราะอางเก็บน้ําหนองนาทะเล หากรอง
ขอจากกรมชลประทานโดยแตละปหากมีการประกาศภัยแลง ทางกรมชลประทานจะชวยสูบน้ําให
โดยไมมีคาใชจาย ซึ่งเราตองชวยกัน กระผมไดอนุมัติงบประมาณใหกับสํานักปลัด เปนเงินจํานวน
250,000.- บาท ตามโครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง ประจําป 2563 เพื่อเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาทํางานลวงเวลาของพนักงานเทศบาล เปนตน
เทศบาลตําบลหวยกระเจา ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณเงิ นอุ ด หนุ น เฉพาะกิจ ใหแกองคกรปกครองส ว น
ทองถิ่น จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
รายการ เงินอุดหนุนสําหรับการกอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่น
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงแผนดิน กจ.ถ.39 – 008 สายบานทุงคูณ
หมูที่ 19 – บานโกรกสมอ หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจา กวาง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล ท างกว างข างละ 0.50 เมตร หรื อมี พื้ น ที่ ไม น อ ยกว า 17,400 ตารางเมตร
งบประมาณ 9,856,000 บาท
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงแผนดิน กจ.ถ. 39 – 011 สายบาน
กรอกฟาสาธุการ หมูที่ 13 – บานทุงมังกะหรา หมูที่ 11 ตําบลหวยกระเจา กวาง 6 เมตร ยาว
2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร งบประมาณ 9,856,000 บาท
รายการ เงินอุดหนุนสําหรับการกอสราง/ปรับปรุงและพัฒนาการระบบธนาคารน้ําใตดิน
- ก อสร างธนาคารน้ํ าใต ดิ น ระบบเปด บานโกรกสมอ หมู ที่ 17 จํ านวน 2 บ อ ตํ าบล
หวยกระเจา งบประมาณ 452,000.- บาท
รายการ เงินอุดหนุนสําหรับการกอสราง/ปรับปรุงและพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา
-ขุดลอกสระเก็บน้ําสาธารณะ หมูที่ 10 บานอุดมสุข ตําบลหวยกระเจา มีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 17,675 ลูกบาศกเมตร งบประมาณ 978,000.- บาท
รายการ เงินอุดหนุนสําหรับการกอสรางและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน
- ปรับปรุงระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญ เทศบาลตําบลหวยกระเจา หมูที่ 2
3 4 6 ตําบลหวยกระเจา งบประมาณ 5,993,000.- บาทขอบคุณครับ
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/กํานันตําบล....

กํานันตําบล

สมาชิกสภาเทศบาล

-16:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนาย
พัชรพล สืบดา ตําแหนง กํานันตําบลหวยกระเจา กระผมมีเรื่องแจงใหที่ประชุม ขณะนี้อางเก็บ
น้ําหนองหญากาด 2 กรมทรัพยากรน้ําภาค 7 จะเขาดําเนินการปรับปรุงคันอางเก็บน้ํา เนื่องจาก
คันอางเก็บน้ําพังไดรับความเสียหาย คาดวาจะเริ่มดําเนินการโดยเร็ววันนี้ โดยจะดําเนินการบดอัด
ขนาบ สําหรับเรื่องประปาหากดําเนินการใหแลวเสร็จนาจะไมมีปญหา เพราะน้ําที่มีอยู ณ ขณะนี้
ไมวาจะเปนที่อา งเก็บน้ําหนองนาทะเลและอางเก็บน้ําหนองหญากาดเปนน้ําแบบขุนถาวร ซึ่งเราสูบ
น้ําขึ้นมาจํานวน 100 ลิตร ผานกระบวนการและระบบขั้นตอนทําใหน้ําใสไดจํานวนกี่ลิตร ซึ่งน้ํา
จํานวน 3 สวน ผลิตไดน้ําใสจํานวน 2 สวน และเสีย 1 สวน ซึ่งคาใชจายในการผลิตน้ําประปามี
คอนขางมาก เมื่อยอนกลับไปถึงบริษัทเวิรคฟลด จํากัด ที่ไดรับสัมปทานมาจากบริษัท ซีกานิวแมท
ทีเรียลล (ประเทศไทย) จํากัด ในการกอสรางระบบประปา หาก ณ ขณะนั้นทางบริ ษัทเวิรคฟลด
จํากัด ไดใหขอมูล ที่ถูกต องเกี่ ย วกั บต นทุ นในการผลิต น้ําประปา จะทํ าใหเ ราไมต องทะเลาะกั บ
ชาวบาน เพราะกระผมไดสอบถามกับทางบริษัทเวิรคฟล ด วาตนทุนในการผลิตน้ําประปาอยูที่
เทาไร ซึ่งทางบริษัทฯ ไดแจงวามีตนการผลิตอยูที่ 2 บาท และขณะเดียวกันเทศบาลตําบลหวย
กระเจา มีอัตราคาเก็บน้ํา หนวยละ 4 บาท แตผลปรากฏวา ณ ปจจุบันการผลิตน้ําประปาไมคุมกับ
ตนทุนที่ผลิตน้ําประปา และทานนายอําเภอหวยกระเจาไดใหแนวคิดวาชวงฤดูฝนหากเราไมให
น้ํ าฝนที่ ต กลงมาลงอ างเก็ บ น้ํ า หนองนาทะเล แต ให ตั้ ง งบประมาณในการสู บ น้ํ า โดยช างจาก
ชลประทานไดประมาณการในการสูบน้ําประมาณคิวละ 1 บาท หากสูบน้ําเต็มอางเก็บน้ําหนองนา
ทะเลประมาณ 3 ลานลูกบาศกเมตร จะใชงบประมาณ 3 ลานบาท เราจะไดน้ําที่ใส เมื่อเวลานําน้ํา
มาผลิตเปนน้ําประปาจะไดน้ําที่ใสหนึ่งรอยเปอรเซ็นตเต็ม ซึ่งระบบประปาหนองมะสังข ตําบลวังไผ
จะไมใหน้ําฝนลงสระน้ําประปาแตจะใชน้ําใสในการผลิตน้ําประปาใหกับชาวบาน ซึงกระผมขอฝาก
เปนขอคิดใหกับทานสมาชิกสภาฯ พิจารณา ขอบคุณครับ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนาย
อารมณ วิทยายนต ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 1 กระผมมีเรื่องที่จะ
ปรึกษากับทางคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา ตามที่เทศบาลตําบลหวย
กระเจาไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงคูณ หมูที่
19 – บานโกรกสมอ หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจา งบประมาณ 9,856,000 บาท หากเปนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กฯ ซึ่งทางเดิมจะเปนเสนทางที่โคงและคดเคี้ยว และเปนถนนที่มีชวงหักศอก
มาก หากเทศบาตําบลหวยกระเจามีสวนรวมและมีผูออกทุนเพื่อซื้อที่ดินใหลัดตรงเปนบางสวน
เพราะวาหากทําถนนคอนกรีตฯ จะทําใหบรรทุกสิบลอหรือรถพวงจะเลี้ยวกลับรถลําบาก
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ผอ.กองชาง…

ผอ.กองชาง

สมาชิกสภาเทศบาล

ปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี

-17:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนาย
ทรงศักดิ์ แววกิ่ง ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ขอชี้แจงวา โครงการกอสรางฯดังกลาวเทศบาล
ตํ า บลห ว ยกระเจาได ทํ า เรื่ อ งของบประมาณไปที่ ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ประจํ า ป
งบประมาณ 2561 ในการสํารวจจะใชเสนทางเดิมสภาพเดิม ซึ่งทานสมาชิกสภาฯ ตองการตัดถนน
เพื่อใหการเดินทางสะดวกขึ้น กระผมยินดีครับ ถนนเสนทางดังกลาวจะไมมีทอระบายน้ํา ในอนาคต
หากไมมีทอระบายน้ําจะมีปญหาเกี่ยวกับน้ําทวมขัง หากเทศบาลฯ มีงบประมาณเพียงพอสามารถ
จัดทํางบประมาณรองรับไวกอน
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนาย
อารมณ วิทยายนต ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 1 ถนนเสนทางดังกลาว
มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเปนเสนทางที่มีน้ําผานจํานวนมาก หากเทศบาลฯออกแบบโดย
ไมมีการวางทอระบายน้ํา กระผมขอแนะนําใหมีการวางทอระบายน้ํา.
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนาย
ปราณี ลํ า เภาตํ า แหน ง ปลั ด เทศบาลตํ า บลห ว ยกระเจา ตามที่ ส มาชิ กสภาเทศบาลฯ และ
ผูอํานวยการกองชางไดกลาวไวแลวขางตน และผมขอเสนอแนะวา ถนนเดิมเปนถนนลูกรังเกา พื้น
ถนนค อนข างแนน หากตัดถนนให พื้นที่ ใหม และพื้นที่ใหมพื้นไม แนน เวลาดําเนิน การกอสรางฯ
จะทําใหถนนยุบตัว และหากเปนทางใหมตองบดอัดใหเรียบรอย ซึ่งเมื่อเทคอนกรีตหากเปนดินใหม
จะยุบและพังได
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนาย
อารมณ วิทยายนต ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 1 ตามที่ปลัดเทศบาลฯ
ไดกลาวไวขางตน หากทางโคงทําใหดินหลวมและไมแนน เราสามารถที่จะบดอัดดินเพิ่มเติมใหดิน
แนนไดหรือไม เพราะไมไดตัดถนนยาวตลอดทั้งเสน โดยจะดําเนินการเปนบางชวงที่มีถนนหักศอก
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลตําบลหวยกระเจา ตามที่ปลัดเทศบาลตําบลหวยกระเจาไดให
คําแนะนําและสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอแนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับผูรับเหมา งบประมาณทั้งหมด
จะต องปรั บ งบประมาณใหม ให เ ป น ป จ จุ บั น ซึ่ งจะต อ งออกแบบถนนเส น ดั ง กล าวอี กครั้ งว าจะ
ดําเนินการอยางไรไดบาง
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/สมาชิกสภา…

สมาชิกสภาเทศบาล

ผอ.กองคลัง

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานสภา

-18:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุกท าน กระผม
นายสวิท จันทรหอม ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา เขต 2กระผมอยากทราบ
วาเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงคูณ หมูที่
19 – บานโกรกสมอ หมูที่ 17 ตําบลหวยกระเจา และ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงแผนดิน สายบานกรอกฟาสาธุการ หมูที่ 13 – บานทุงมังกะหรา หมูที่ 11 ตําบล
หวยกระเจา แลวจะดําเนินการกอสรางเมื่อใด กระผมมองวาถาไมมีทอระบายน้ําเมื่อเวลาฝนตกน้ํา
จะข ามถนน กระผมคิ ด ว าควรจะมี ทอ ระบายน้ํ าอย างน อ ย 3 จุ ด เราจะแก ไ ขอย างไรและใช
งบประมาณสวนใด ที่จะดําเนินการวางทอระบายน้ํา และหากจะวางทอระบายน้ําเพิ่มเติมจะได
หรือไม ขอบคุณครับ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาว
กนกวรรณ พรนภาเจริญ ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง สําหรับงบประมาณ ณ ปจจุบัน ในสวน
ของเงินสํารองจาย เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลตําบลหวยกระเจา ขอใหสมาชิกสภาเทศาลตําบลหวยกระเจาได
เขียนคํารองมายังเทศบาลตําบลหวยกระเจา เพื่อขอรับการสนับสนุนการวางทอระบายน้ํา ตอไป
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศนมตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนาย
อภิชาติ สืบศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลตําบลหวยกระเจา เรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญ
กระผมจะประสานกับนายวิโรจน สืบดา รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจาและผูอํานวยการ
กองชาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ กํานัน และผูใหญบานในพื้นที่ที่มีสวนเกี่ยวของ โดยจะดําเนินการลง
สํารวจพื้นที่ในการวางทอระบายน้ํา และใหผูอํานวยการกองชางประมาณการในการวางทอระบาย
น้ํา
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนาย
บรรจบ เชื้อรุง ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา กระผมมีเรื่องที่จะเสนอตอ
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมดํา เนินการสํารวจน้ําที่จะใชในการผลิตน้ําประปา
หมูบานหมูที่ 19 บานทุงคูณ ซึ่งปจจุบันยังผลิตน้ําประปาไดปกติคาดวาหากพนจาก
เดือนมีนาคม 2563 จะไมมีน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาซึ่งเขาสูขั้นวิกฤต จึงขอใหคณะผูบริหารและ
สมาชิกไดพิจารณา ขอบคุณครับ
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) งาม จงศุภวิศาลกิจ
(ลงชื่อ) กิตติภพ สุขธูป
(นายงาม จงศุภวิศาลกิจ) (นายกิตติภพ สุขธูป)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นายกเทศมนตรี...

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-19:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนายสิริพงศ สืบเนียม
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลตําบลหวยกระเจา กระผมขอดูงบประมาณกอนวามีหรือไม หากมี
งบประมาณจะใชงบประมาณในการดําเนินการอยางไรบาง และขอปรึกษากับผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
การใหความชวยเหลือ
:เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศนมตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกทาน กระผมนาย
อภิชาติ สืบศักดิ์ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลตําบลหวยกระเจา ขอประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การสมัครลงทะเบียนจิตอาสาฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดที่ยังมิไดสมัครลงทะเบียนจิต
อาสา สามารถสมัครลงทะเบียนจิตอาสาฯไดที่สํานักทะเบียนอําเภอหวยกระเจา ระหวางวันที่ 1 –
10 ของทุกเดือน โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใชในการสมัครจิตอาสาฯ
- ที่ประชุมรับทราบ
:มีสมาชิกทานใด มีขอเสนอแนะหรือไมถาไมมีขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียสละเวลามาประชุม
ในครั้งนี้ ขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 15.43 น.
( ลงชื่อ ) ปราณี ลําเภา
( นายปราณี ลําเภา )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

( ลงชื่อ ) กรึกคําปาน

( นายกรึก คําปาน )
ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( ลงชื่อ ) สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( ลงชื่อ )งาม จงศุภวิศาลกิจ
( ลงชื่อ )กิตติภพ สุขธูป
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

