บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี ๒๕63
ครั้งที่ 1/๒๕63
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
*************************************
ผู้มาประชุม 13 คน
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1. นายกรึก
คาปาน
2. นายบรรจบ เชื้อรุ่ง
3. นายปราณี
ลาเภา
4. นายอารมณ์ วิทยายนต์
5. นางยุพิน
หลีสิน
6. นายสนาน
สืบดี
7. นายชัยยะ
ใคร่ครวญ
8. นายมัก
จงศุภวิศาลกิจ
9. นายกิตติภพ สุขธูป
10. นายงาม
จงศุภวิศาลกิจ
11. นายลาพันธ์ คาวงษ์
12. นายสวิท
จันทร์หอม
13. นางสาวใบเตย คาปาน
ผู้ไม่มาประชุม

-

ตาแหน่ง
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
กรึก
คาปาน
บรรจบ
เชื้อรุ่ง
ปราณี
ลาเภา
อารมณ์
วิทยายนต์
ยุพิน
หลีสิน
สนาน
สืบดี
ชัยยะ
ใคร่ครวญ
มัก
จงศุภวิศาลกิจ
กิตติภพ
สุขธูป
งาม
จงศุภวิศาลกิจ
ลาพันธ์
คาวงษ์
สวิท
จันทร์หอม
ใบเตย
คาปาน

หมายเหตุ

คน
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จานวน 4 คน

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
1. นายสิริพงศ์
สืบเนียม
2. นายวิโรจน์
สืบดา
3. นายอภิชาติ
สืบศักดิ์
4. นายสาโรช
ใจชื้น
5. นายฐิติพัฒน์ เชื้อทอง
ผู้ไม่มาประชุม - คน

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

สิริพงศ์
วิโรจน์
อภิชาติ
สาโรช
ฐิติพัฒน์

หมายเหตุ

สืบเนียม
สืบดา
สืบศักดิ์
ใจชื้น
เชื้อทอง

(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ผู้เข้าประชุม...

-2–
ผู้เข้าประชุม 10 คน
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1. นางสาวสุมาลี กนกศรีวิเชียร
2. นายทรงศักดิ์ แววกิ่ง
3. นายสายันต์ จินดาพันธุ์
4
นางสาวกนกวรรณ พรนภาเจริญ
5. นายธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา
6. นางพนิษฐา แววกิ่ง
7. นายณัฐนันท์ ศรีสมบูรณ์
8. นายสากล สืบด้วง
9
นายวัขรพงศ์ ใคร่ครวญ
10 นางสาวกาญจนาพันธ์ สืบทรง

ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานป้องกัน
คนงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
สุมาลี
กนกศรีวิเชียร
ทรงศักดิ์
แววกิ่ง
สายันต์
จินดาพันธุ์
กนกวรรณ พรนภาเจริญ
ธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา
พนิษฐา
แววกิ่ง
ณัฐนันท์
ศรีสมบูรณ์
สากล
สืบด้วง
วัขรพงศ์
ใคร่ครวญ
กาญจนาพันธ์ สืบทรง

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
เลขานุการสภา

:บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ลงชื่อมาประชุมกัน ครบองค์ประชุม จานวน ๑1
ท่าน ในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอกราบเรียนเชิญครับ
- (ประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) –
วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 นั้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน กาหนดวัน
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีกาหนด 30 วัน เพราะฉะนั้น
ช่วงเวลาในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 จะเริ่มตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - วันที่ 1 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 30 วัน ตามที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ได้กาหนดกันไว้ และในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด
การประชุมสภาฯ และได้ดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ขอกราบเรียนเชิญ
ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภาเทศบาล

:ในเมื่อที่ป ระชุมพร้ อม กระผมขอเปิด การประชุม สภาเทศบาลตาบลห้ ว ยกระเจา สมัยสามั ญ
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/๒๕63 ประจาปี ๒๕63 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตามระเบียบวาระ
การประชุม สาหรับระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ แนะนาตัวข้าราชการ (โอน)
ย้าย และพนักงานจ้าง จานวน 3 ราย
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/-นายสากล...

-3-นายสากล สืบด้วง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (โอน) ย้ายมาจาก
เทศบาลตาบลเขาโจด อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
-นายวัชรพงศ์ ใคร่ครวญ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
(โอน) ย้าย มาจากเทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
- นางสาวกาญจนาพันธ์ สืบทรง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง ขอเชิญแนะนา
ตัว ครับ
นายสากล สืบด้วง
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายสากล สืบด้วง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (โอน) ย้ายมาจาก เทศบาล
ตาบลเขาโจด อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครับ
นายวัชรพงศ์ ใคร่ครวญ :เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
วัชรพงศ์ ใคร่ครวญ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ(โอน) ย้าย
มาจากเทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
น.ส.กาญจนาพันธ์ สืบทรง :เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวกาญจนาพันธ์ สืบทรง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการสภาฯ

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ส อง
ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/25623 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายปราณี ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล สาหรับเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ผมขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งเป็นการ
ประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ ส อง ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2563 เวลา ๑๓.3๐ น. ได้จัดทาบันทึกรายงานการประชุมมีทั้งหมด 9 หน้า ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมว่าต้องการแก้ไขหรือไม่ สมาชิกสภาท่านใดต้องการ
แก้ไขหรือไม่ หากสมาชิกสภาไม่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ระเบียบวารที่...

-4ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ

เรื่องด่วน
3.1 ญัตติพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- วาระที่ 1 เสนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2564
:สาหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอเชิญครับ
:เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผมนายปราณี
ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ สาหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เป็นการเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้
นาเรียนที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วข้างต้นว่า การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ท่านสมาชิกสภาฯได้กาหนด
วันประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจาปีงบประมาณ 2563
ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2563 มีกาหนดระยะเวลา 30 วัน
หมายความว่า ในช่วงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสภาฯ จะ
ประชุมสภาสมัยสามัญกี่ครั้งก็ได้ โดยไม่ต้องขอเปิดประชุมสภาฯต่ อท่านนายอาเภอ ณ วันนี้
เกี่ยวกับเรื่องการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งตาม
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ คณะผู้บริหารจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ซึ่ง
ในวันนี้เราประชุมสภาฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ระเบียบกาหนดไว้ หากเสนอ
ร่ า งฯ ไม่ ทั น ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งท าหนั ง สื อ ชี้ แ จงต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และคณะผู้ บ ริ ห ารคื อ
นายกเทศมนตรีฯ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ อ
สภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจาเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯจะต้องพิจารณา 3
วาระ ในร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณา 3
วาระรวดมิได้ หมายความว่าท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอวาระที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้พิจารณาร่างฯ หรือจะสอบถามเรื่องอะไรแล้วแต่สภาฯ เมื่อเห็นที่สมควรแล้ว ประธาน
สภาฯ ก็จะขอมติที่ป ระชุมสภาฯ ว่าสภาฯมีมติรับหลั กการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 หรือไม่ ถ้าสมาชิกสภาฯ ยกมือรับหลักการ ก็จะเว้น
ไปอีกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงจะประชุมในวาระที่ 2 ในการแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ในการลง
มติให้เป็นตราเทศบัญญัติหรือไม่ ซึ่ง ณ วันนี้ ต้องการให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ หลักจากรับหลักการ
แล้ว ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบโครงการรายละเอียดต่างๆ ว่าสมเหตุสมผลกับงบประมาณ
ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อมาสู่วาระที่ 2 ในการแปรญัตติ ซึ่งกระผมขอชี้แจงระเบียบ กฎหมาย
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ที่เกี่ยวข้อง...

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

-5ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้ อ 22 ให้ ใ ช้ แ ผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น แนวทางในการจั ด ท า
งบประมาณ ให้ หั ว หน้ า หน่ว ยงานจัดทาประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่า ยและให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ
คานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในขั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ
ให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณประจาปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและ
จัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 62 จัตวา ให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา 62 ตรี วรรคห้ า ให้ แ ล้ ว เสร็ จภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ที่ ไ ด้ รั บ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ จ าก
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรา
เทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
ที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้มีคาสั่ง ยุบสภาเทศบาลในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การ
เสนอการแปรญัตติ หรือการกระทาด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทามิได้
:เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ล าดั บ ต่ อ ไป ขอเชิ ญ นายสิ ริ พ งศ์ สื บ เนี ย ม ต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี ต าบล
ห้วยกระเจา ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ขอเชิญครับ
:เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ทุ ก ท่ า น กระผมนายสิ ริ พ งศ์ สื บ เนี ย ม
ต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี ต าบลห้ ว ยกระเจา ในวั น นี้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารจะได้ เ สนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จึง ขอ
ชี้แจงญัตติพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังนี้

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/รายจ่ายประจา...
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รายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาลตาบลห้ วยกระเจา จึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
มีสถานะ
1.1.1. เงินฝากธนาคาร
จานวน 44,395,207.28 บาท
1.1.2. เงินสะสม
จานวน 13,438,689.23 บาท
1.1.3. เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน 10,674,566.15 บาท
1.1.4. รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน จานวน 1 โครงการ รวม 7,782,634.00 บาท
และยังไม่ได้เบิกจ่าย
1.1.5. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน - โครงการ รวม - บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(1) รายรับจริง จานวน 52,329,096.46 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน 119,129.70 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 318,638.55 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 352,252.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 2,086,546.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 608,800.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 18,169,476.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 30,674,253.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน
738,298.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 33,903,244.32 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน 13,291,009.50 บาท
งบบุคลากร
จานวน 12,761,689.00 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 7,288,634.18 บาท
งบลงทุน
จานวน 2,246,857.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/งบเงินอุดหนุน...

-7งบเงินอุดหนุน
จานวน
(4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้

2,936,075.00 บาท
จานวน
0.00 บาท
จานวน 5,943,700.00 บาท
จานวน 11,803,100.00 บาท
จานวน
0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง ปี
2562

ประมาณการ ปี
2563

ประมาณการ ปี
2564

1,173,914.51
324,743.90
382,309.05
2,073021.00
117,323.00
4,071,311.46

952,000.00
318,000.00
400,000.00
1,900,000.00
110,000.00
3,680,000.00

723,000.00
331,000.00
400,000.00
2,700,000
605,000.00
4,759,000.00

23,781,796.08 24,000,000.00 23,160,000.00
23,781,796.08 24,000,000.00 23,160,000.00
32,245,554.00 35,185,000.00 35,301,000.00
32,245,554.00 35,185,000.00 35,301,000.00
60,098,661.54 62,865,000.00 63,220,000.00

สาหรับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ
ได้ตรวจดูเอกสารตามที่ได้แจกให้กับทุกท่าน
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นักวิเคราะห์...

นักวิเคราะห์ฯ

นายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภา

-8:เรียนประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผมนายสากล สืบด้วง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี
ตาบลห้วยกระเจา ได้สอบถามเรื่องมิเตอร์น้าประปา หมู่ที่ 15 จานวน 7,000 บาท จัดเป็นวัสดุ
อื่น ๆ ตั้ งอยู่ ใ นหมวดวั ส ดุ งบด าเนิ น งาน ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน กิ จ การประปา ซึ่ ง ได้ ตั้ ง
งบประมาณไว้แล้ว
เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผมนายสิริพงศ์ สื บเนียม
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ขอชี้แจงว่า หมู่ที่ 15 มีระบบประปาของโรงเรียนบ้าน
ไพรงามโดยที่กรมทรัพยากรน้าได้มาเจาะให้ ทางเทศบาลได้เคยต่อท่อน้าไปให้ใช้ น้าของโรงเรียน
บ้านไพรงามนั้นได้มาตรฐานพร้อมที่จะใช้ เมื่อก่อนน้าในสระน้าของ หมู่ที่ 15 ไม่มีน้าแห้ง ทุกวันนี้
น้าที่ หมู่ที่ 15 ใช้ทางเทศบาลฯ ได้ทดน้าจากบ้านซ่องไป ซึ่งน้าค่อนข้างจะมาก กระผมมาคิดดูแล้ว
และมองการณ์ไกลว่า ตามที่เขาร้องขอติดมิเตอร์น้า โดยนาเข้าที่ประชุมสภาฯ หากต่อไปในอนาคต
หมู่ที่ 15 เกิดระบบประปามีปัญหาสามารถไปใช้ที่โรงเรียนได้ โดยใช้งบประมาณ 7,000 บาท
:ขอขอบคุณนายกสิ ริพงศ์ สื บเนียม ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลห้ ว ยกระเจา ที่ได้แถลง
งบประมาณรายจ่ ายให้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ ส าหรับรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมือ่ ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูเอกสารตามที่นายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงไปแล้ว ในระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 1 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2564 ในเบื้องต้นให้สมาชิกสภาฯรับหลักการก่อน เมื่อสมาชิกสภารับหลักการ
เรียบร้อยแล้ว ให้เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อให้สมาชิกสภาได้ตรวจดูรายละเอียด
โครงการให้ ค รบถ้ ว น ขอเชิ ญ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ได้ ต รวจสอบและพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ว่าควรจะรับร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ และก่อนที่จะพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่นั้น ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญครับ
:เรียนประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผมนายปราณี ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ขอชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ข้อ 43 ในการ...

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภา

-9ข้อ 43 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างขอบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย
เพื่อลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือ ไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถานรับรอง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม
:มีส มาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) หรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย
:เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
ประสงค์ จ ะอภิ ป ราย ขอให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลได้ ต รวจสอบและพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกครั้ง ก่อนที่จะพิจารณาว่ารับหรือไม่รับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวหรือไม่นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
:เรียนประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผมนายปราณี ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ขอชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้ อ 48 ในกรณี ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ ไ ม่ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด โดย
ให้นาวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้ วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่ง
ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้ง
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/นายอาเภอ...

-10นายอาเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ส ภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ

ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ให้ประธานสภาท้องถิ่นทาหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณทีผ่ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง ให้
สภาท้องถิ่นนาเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม ตามลาดับ
ข้ อ 49 ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนั งสื อ โดยให้ แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
:ลาดับต่อไป เป็นขั้นตอนการลงมติของสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) กระผมขอมติ
ที่ป ระชุมแห่ งนี้ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้ วยกระเจาท่านใด เห็ นควรรับหลั กการแห่ งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ยกมือ 11 ท่าน รวมผู้เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ดังนี้
นายบรรจบ เชื้อรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายอารมณ์ วิทยายนต์สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 , นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสนาน สืบดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, นายชัยยะ ใคร่ครวญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภ
วิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ,
นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นางเตย วงษ์กรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
2 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายงาม จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 (รับหลักการเมื่อเวลา 14.11 น.)
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ประธานสภา...

-11ประธานสภาฯ

เลขานุการสภา

:เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 วาระที่ 1 ขั้นรั บหลั กการ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว ประธานสภาเทศบาลก็จะได้ส่ งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ล าดับต่อไป ขอเชิ ญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
:เรียนประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผมนายปราณี ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ขอชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้ นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ส ภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้ อ 49 ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งส่ ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/สมาชิกสภา...

-12สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ
การเสนอคาแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้ว ยการแปรญัตตินั้นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่ นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ
คาแปรญั ต ติใ ห้ เ สนอล่ ว งหน้า เป็ นหนั ง สื อ ต่ อประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ภ ายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปร
ญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ 61 ห้ ามไม่ให้ แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผู กพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ประธานสภา...

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

-13:เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมแล้ ว ล าดับต่อไปเป็นการ
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอหารือที่ประชุมว่าควรจะ
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน ห้วงเวลาใด ระยะเวลาใด และ
สถานที่ใด ขอเชิญครับ
:กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางยุพิน หลีสิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1 ขอเสนอควรกาหนดระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม
2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
:มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีข้อเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน ครับ
:กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายสนาน สืบ ดี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้ว ยกระเจา เขต 1 กระผมขอรับรองการกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามที่เสนอครับ
:กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 2 กระผมขอรับรองการกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามที่เสนอครับ
:มีผู้รับรองถูกต้อง จานวน 2 ท่าน มีสมาชิกสภาเทศบาลฯจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรื อไม่ หากไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบกับข้อเสนอ
ของนางยุพิน หลีสิน ครับ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1 ว่าควรกาหนดระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม
2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
-ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ยื่ น ค าแปรญั ต ติ ใ นวั น ที่ 14 – 18 สิ ง หาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
:เนื่องด้วยคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมได้การปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นลงแล้วในการรับคาแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 และสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
จะต้องดาเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับคาแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 105
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/(3) และข้อ...

เลขานุการสภา

ประธานสภาเทศบาล

-14(3) และข้อ 106 (4) ซึ่งก่อนที่จะดาเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่รับคา
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2564 นั้น ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
:เรียนประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริห าร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผมนายปราณี ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ขอชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้
เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่ง
ในสี่ของจานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด
ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณี ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นา
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
:เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว กระผมขอมติในที่ประชุมสภาฯ
แห่งนี้ว่าเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติในการทาหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่
คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/สมาชิกสภา...

-15สมาชิกสภาเทศบาล
:กราบเรีย นท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผู้ ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสนาน
สืบดี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน
3 คน ครับ
ประธานสภาเทศบาล :ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
:กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายอารมณ์ วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้ วยกระเจา เขต 1 กระผมขอรั บรองให้ มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
:กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวใบเตย ค าปาน สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา เขต 2 ดิ ฉั น ขอรั บ รองให้ มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 คน ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล :เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจาสภา
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา จานวน 3 ท่าน ลาดับต่อไป ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติประจาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา โดยมีผู้
รับรอง จานวน 2 ท่าน และขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการแปร
ญัตติคนที่หนึ่ง ขอเชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล
:กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสนาน สืบดี
สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา เขต 1 ขอเสนอ นายอารมณ์ วิ ท ยายนต์ เป็ น
คณะกรรมการ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจาสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา คนที่หนึ่ง ครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

โดยมีผู้รับรองถูกต้อง 2 ท่าน ดังนี้
1. นายบรรจบ เชื้อรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1
2. นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 2
:กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิตติภพ
สุ ข ธู ป สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา เขต 2 ขอเสนอ นายบรรจบ เชื้ อ รุ่ ง
เป็ น คณะกรรมการแปรญั ตติ ร่า งเทศบั ญญั ติ ประจ าสภาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา คนที่ส อง
โดยมีผู้รับรองถูกต้อง 2 ท่าน ดังนี้
1. นายสนาน
สืบดี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1
2. นางสาวใบเตย คาปาน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 2
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/สมาชิกสภา...
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สมาชิกสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

:กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมนายงาม
จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1 ขอเสนอ นายลาพันธ์ คาวงษ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ประจาสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา คนที่สาม
โดยมีผู้รับรองถูกต้อง 2 ท่าน ดังนี้
1. นางยุพิน
หลีสิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1
2. นางสาวใบเตย คาปาน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 2
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายอารมณ์ วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง, นายบรรจบ เชื้อรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง, และนายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม
:เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว กระผมขอพัก
เวลาการประชุมสภาฯ ประมาณ 20 นาที ครับ
- เวลา 15.25 น. พักเวลาการประชุมสภาฯ –

เริ่มประชุมเวลา 15.45 น.
ประธานสภาเทศบาล : ลาดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงครับ
เลขานุการสภา
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผมนาย
ปราณี ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ขอชี้แจงว่าในช่วงพักการประชุม
สภาฯ ประมาณ 20 นาที กระผมได้เชิญคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน ประชุมเพื่อคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ผลปรากฎว่า นายอารมณ์
วิ ท ยายนต์ เป็ น ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ และนายบรรจบ เชื้ อ รุ่ ง เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ จึ ง ขอแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจาทราบ ต่ อ ไป
คณะกรรมการแปรญัตติจะปฏิบัติหน้าในการรับคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
มติที่ประชุม
-ที่ประชุมรับทราบ
ประธานสภาฯ

:เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอนัด
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ประชุมสภา...

-17ประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563 วันที่
25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
:มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือไม่ นายบรรจบ เชื้อรุ่ง ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา ขอเชิญครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายบรรจบ เชื้อรุ่ง ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลห้ วยกระเจา กระผมมีเรื่องที่จะ
สอบถาม เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯ สมัยแรก ที่กระผมได้นาเสนอเรื่องระบบประปา
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 กระผมเสนอว่าประมาณเดือนเมษายน 2563
น้าที่ผลิตน้าประปาน่าจะเกิดวิ กฤต คือน้าแห้งไม่มีน้าที่จะผลิตน้าประปา น่าจะประมาณ 5 เดือน
แล้วที่ชาวบ้านหมู่ที่ 19 ไม่มีน้าประปาใช้ ความเดือดร้อนท่านคงจะทราบดี การไม่มีน้าใช้ ไม่ต้องถึง
5 เดือน แค่ 5 วัน น่าจะมีปัญหาต่อการดารงชีวิตของแต่ละท่าน ตอนนั้นที่กระผมเสนอท่านวิโรจน์
สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ท่านได้รับปากว่าจะดูมอเตอร์ของบริษัท
ซิก้า นิว แมททีเรียลล์ (ประเทศไทย) จากัด ว่าทางบริษัทจะปิดโรงงานแบบถาวรหรือไม่ถาวร หาก
โรงงานปิดแบบถาวรท่านจะดาเนินการให้ และ ผู้อานวยการกองช่างท่านรับปากว่าจะดูมอเตอร์ที่มี
แรงดันสูง คือหมู่ที่ 19 ท่อน้าขึ้นภูเขาระบบน้าไปไม่ถึง 5 เดือนแล้วครับ ไม่มีความเคลื่อนไหว
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ท่านลองคิดดูว่า กลั บจากที่ทางานต้องไปเข็นน้าแบบสมัยก่อน
ผมว่ า น่ า จะหมดยุ ค นั้ น แล้ ว ครั บ กระผมขอให้ ท างผู้ บ ริ ห ารช่ ว ยดู แ ลและแก้ ไ ขให้ ด้ ว ยครั บ
ท่านสมาชิกสภาฯบางท่านมีไลน์ กลุ่ มของเทศบาลตาบลห้ ว ยกระเจา ซึ่งผมเคยอ่านไลน์กลุ่ ม ฯ
น้าประปาของ 4 หมู่บ้านในห้ว ยกระเจาเสีย บางครั้ง ท่านรีบดาเนินการแก้ไขจนถึง 22.00 –
23.00 น. ขอฝากท่านประธานสภาฯถึงคณะผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ
:ขอขอบคุณนายบรรจบ เชื้อรุ่ง ตาแหน่งรองประธานสภาฯ ที่ได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความ
เดือดร้อนของหมู่ที่ 19 ลาดับต่อไป ขอเชิญ นายวิโรจน์ สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ตาบลห้วยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายวิโรจน์ สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ขอขอบคุณนายบรรจบ เชื้อรุ่ง
ตาแหน่ง รองประธานสภาฯ ตามที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เป็นเรื่องที่สาคัญของพี่น้องประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เดิมที่ท่านพูดว่าจะนามิเตอร์จากบริ ษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลล์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ได้มีการพูดคุยไปส่วนหนึ่งว่าทาง
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/บริษัทจะปิด...

ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง

-18บริษัทจะปิดอย่างถาวรหรือไม่ ถ้าหากมีการปิดอย่างถาวร เราสามารถที่จะนามอเตอร์มาใช้ได้ แต่
เนื่องจากกระผมได้ประสานไปที่ผู้อานวยการกองช่าง ได้พูดคุยแล้วว่า มอเตอร์ของบริษัท ซีก้าฯ นั้น
มีขนาดใหญ่จริง แต่เฮดความดันเท่ากับมอเตอร์ของเราที่ส่งน้าไปให้กับหมู่ที่ 8 10 และหมู่ที่ 14
คือ เฮดความดันของเทศบาลฯที่สางน้ามีความดันเท่ากับ 50 ส่วนของบริษัท ซีก้าฯ มีความดัน
150 ซึ่งมีเฮดความดันพอๆกัน สาหรับเรื่องซัมเมอร์ส กระผมได้พูดคุยกับนายบรรจบ เชื้อรุ่ง
ตาแหน่ง รองประธานสภาฯ อยู่ตลอดว่า เรื่องซัมเมอร์สที่เสียหาย ทางหมู่บ้านได้จัดทารายรับ
รายจ่ายให้กับเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่อที่จะจัดซื้อซัมเมอร์สให้กับหมู่ที่ 19 ซึ่งการจัดซื้อของ
เทศบาลฯ ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อเทศบาลตาบลห้วยกระเจามิได้ตั้งงบประมาณไว้ เช่นเดียวกับหมู่ที่
18 มอเตอร์เสียเช่นเดียวกัน กระผมจะให้ทางผู้อานวยการกองช่างได้ ผู้ชี้แจง ขณะนี้ได้ให้ช่างลง
พื้นที่ตรวจสอบหรือยัง เพราะกระผมได้ประสานกับรองประธานสภาฯ เกี่ยวกับเรื่องซัมเมอร์สที่เสีย
ของหมู่ที่ 19 ไฟฟ้าก็เสีย กระผมได้ให้รองประธานสภาฯได้สอบถามกับช่างไฟฟ้า ว่าไฟฟ้ าเสีย
อย่างเดียวหรือว่าซัมเมอร์เสีย ซึ่งช่างไฟฟ้าได้ให้คาตอบว่าผมทราบแต่เรื่องไฟฟ้าส่วนเรื่องซัมเมอร์
เสียหรือไม่ผมไม่ทราบ เพราะฉะนั้นกระผมได้พูดคุยกับผู้อานวยการกองช่างว่า 2 เรื่อง ดังกล่าว คือ
หมู่ที่ 18 และ 19 จะดาเนินการอย่างไร ซึ่งผู้อานวยการกองช่างได้แ จ้งว่าต้องรอช่างผู้ชานาญงาน
เรื่องดังกล่าวลงพื้นที่ตรวจสอบว่าซัมเมอร์เสียหายเพราะสาเหตุใด สาหรับเรื่องที่เป็นห่วงคือ หมู่ที่
17 และ 19 กระผมได้ตรวจสอบดูรายการการขอรับการสนับสนุนน้าอุปโภค – บริโภค บางวัน
ส่งน้า จานวน 2 เที่ยว บางวันส่งน้า จานวน 1 เที่ ยว หรือบางวันจะเว้นวันส่งน้าซึ่งจะไปส่งน้าที่
ถังน้ากลางของหมู่บ้าน จุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมีถังน้ากลางหรือไม่ วันนี้ชาวบ้านได้โทรศัพท์
มายังกระผมว่าไม่มีน้าอุปโภค – บริโภคใช้ บริเวณบ้านนายเชาว์ กระผมได้ตรวจสอบการขอน้า
อุปโภค – บริโภคของหมู่ที่ 17 เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว รถบรรทุกน้าได้วิ่งส่งน้า จานวน 2 เที่ยว และเมื่อ
วันจันทร์ได้ส่งน้าให้อีก และกระผมได้สอบถามไปยังผู้ใหญ่สุวิทย์ ทองดี ว่ามีรถบรรทุกน้าส่งน้าให้
หรือไม่ และได้รับคาตอบจากผู้ใหญ่ว่า จานวน 4 เที่ยว ซึ่งกระผมจะตรวจสอบการส่งน้าในแต่ละ
วันครับ และขอให้ผู้อานวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับซัมเมอร์สและมิเตอร์ ขอบคุณ
ครับ
:ขอขอบคุ ณนายวิ โ รจน์ สื บ ดา ต าแหน่ ง รองนายกเทศมนตรีต าบลห้ ว ยกระเจา ที่ ได้ ชี้แ จง
รายละเอียด ลาดับต่อไป ขอเชิญ ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายทรงศักดิ์ แววกิ่ง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ขอนาเรียนเกี่ยวกับระบบประปา หมู่ที่ 19
เกี่ยวกับเรื่อง เฮดความดัน คือความสูง น้าประปาที่เราจ่ายน้าไป 5 หมู่บ้าน ทางบริษัท ซีก้ าฯ
ไม่ได้ผลิตและจ่ายน้าไปนานหยุดผลิตน้าไปเป็นปี มอเตอร์ก็จะมีปัญหา ทุกวันนี้แต่ละหมู่บ้านใช้น้า
จานวนมาก มิได้ใช้เฉพาะชาวบ้านเพียงอย่างเดียวใช้ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ด้วย เฉพาะใช้น้าใน
ครัวเรือนกระผมว่าหน่วยของน้าจะน้อยลง แต่ในชุมชนห้วยกระเจาจะเลี้ยงโคจานวนมาก และโค
1 ตัว จะใช้น้าในประมาณมาก จะเกี่ยวพันกับเรื่องระบบท่อส่งน้าประปาแรงดันน้าไม่ถึง เช่น หมู่ที่
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/19 ซึ่งเป็น...

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

-1919 ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ สู ง สุ ด ของต าบลห้ ว ยกระเจา การจ่ า ยน้ าจะต้ อ งจ่ า ยมายั ง เทศบาลต าบล
ห้วยกระเจา หมู่บ้านอีกจานวน 5 หมู่บ้าน ในการผลิตน้าประปาจึงไม่เพียงพอ ซึ่งกระผมได้นาเสนอ
เรื่องบูธเตอร์ปั๊ม จะต้องมีพื้นที่ติดตั้งบูธเตอร์ปั๊มเพราะจะต้องใช้ไฟฟ้า และมีค่าใช้จ่าย ขอเรียนว่า
จะพยายามหาช่างที่เกี่ยวกับมอเตอร์ ให้ตรวจเช็คให้มีสภาพใช้การได้ ช่ วงนี้แต่ละหมู่บ้านอุปกรณ์
ประปามีการชารุดเสี ยหายบ่อ บางครั้งต้องใช้ผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างมีชุดเดียว ทาให้เกิดความล้าช้า
กระผมจะพยายามเร่งดาเนินการเรื่องความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน ขอบคุณครับ
:ลาดับต่อไป ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผมนายสิริพงศ์ สืบเนียม
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ตามที่รองประธานสภาฯ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น
ถูกต้องทุกเรื่อง แต่บางเรื่องก็ไม่ได้อย่างที่คิด หมู่ที่ 19 เรื่องการดูแลทางเทศบาลฯ ก็ดูแลเรื่องการ
ส่งน้าให้อยู่แล้ว สาหรับเรื่องประปาทางหมู่บ้านมีงบประมาณในการขุดสระน้าและมีน้าใช้ แต่ท่าน
ต้ อ งการได้ ซั ม เมอร์ ส หรื อ มอเตอร์ แ บบเร่ ง ด่ ว น ท่ า นต้ อ งเข้ า ใจด้ ว ยว่ า ทางเทศบาลฯ มิ ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์นี้ไว้ ซึ่งทางเทศบาลฯจึงตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ ดังกล่าวไว้ใน
เทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 42,000 บาท หากท่านมีเงินทุนสารองที่
จะเบิกจ่ายก่อนหรือไม่ เมื่อถึงเวลาเทศบาลฯจะเบิกจ่ายคืนกลับให้ หากจะงบประมาณแปลงกระผม
มิให้แปลงงบประมาณเพราะจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งพูดในลักษณะว่าท่านหาเงินกองกลาง
ของหมู่บ้านไปดาเนินการและทางเทศบาลตาบลห้วยกระเจาจะอุดหนุนงบประมาณไปให้กับหมู่บ้าน
เพราะเป็นงบประมาณที่อยู่ในปลายปีงบประมาณ เทศบาลฯไม่มีงบประมาณอื่นที่จะสามารถโอน
งบประมาณได้ การขุดสระน้าท่านมิได้มีการวางแผน ท่านต้องวางแผนกันเงินงบประมาณไว้หาก
ต้องการจัดซื้อของ และเกิดปัญหามอเตอร์ไหม้ และมีหลายๆหมู่บ้านที่เดือดร้อน ซึ่งก่อนที่จะมีการ
ประชุมฯ ได้มีโทรศัพท์มายังผมบ้างมาพบผมบ้างซึ่งกระผมได้บอกว่าท่านต้องคุยกับสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ซึ่งกระผมของบประมาณให้กับ เขต 2 จานวน 2 โครงการ ให้กับหมู่ที่ 13 ซึ่งถังประปา
เกิดการรั่ ว ชารุดเสียหาย และหมู่ที่ 18 ซึ่งกระผมใช้งบประมาณตามความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด กระผมมองว่า หมู่ที่ 18 น้าออกดีไม่มีปัญหา สาหรับหมู่ที่ 10 น้าไม่ค่อยออก เมื่อ
หมู่ที่ 14 และหมู่ 18 ใช้น้า ปัญหาก็จะเกิดขึ้น ซึ่งกระผมมองว่ามีโครงการขอเงินอุดหนุนจานวน
5.7 ล้ านบาทเป็น โครงการวางท่อเมน ระยะทาง 17 กิโลเมตร ผู้ รับเหมากาลังดาเนินการวาง
ท่อเมนอยู่ โดยกระผมจะให้ผู้รับเหมาวางท่อเมนไปยังหมู่ที่ 18 แต่จะให้อยู่ในแผนผังการวางท่อ
โดยมิให้เข้าไปในหมู่บ้าน ซึ่งต่อไปในอนาคตจะตัดการส่งน้าให้กับหมู่ที่ 18 โดยจะให้ใช้เ ฉพาะหมู่ที่
8 10 14 และ 19 เพราะเรามีท่อเมนที่มีความยาวเพียงพอ ขอให้ท่านรองประธานสภาฯ ได้นา
แนวคิดที่กล่าวไว้ข้างต้นลองนาไปคิด ทางเทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้แล้ว แต่เป็นปลาย
ปีบประมาณ งบประมาณต่างๆจึงใช้ฉุกเฉินไม่ได้
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ประธานสภา...

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ

-20:ขอขอบคุ ณ นายสิ ริ พ งศ์ สื บ เนี ย ม ต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี ต าบลห้ ว ยกระเจา ที่ ไ ด้ ชี้ แ จง
รายละเอียด ลาดับต่อไป ขอเชิญ นายอารมณ์ วิทยายนต์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต
1 ชี้แจงครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายอารมณ์ วิทยายนต์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1 กระผมมีเรื่อง
นาเสนอในที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้
- เรื่องน้าท่วม ซึ่งเทศบาลตาบลห้วยกระเจาได้ดาเนินการไปแล้ว 2 – 3 ครั้ง หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยกระเจา ระหว่างทางหลวงแผ่นดินบริเวณทางโค้งบ้านช่างตี๋ เทศบาลฯได้นางบประมาณไป
ดาเนินการแล้วเข้าไปในบ้านเขาและมิได้ทาหนังสืออุทิศที่ดิน มีการเหยียบแตกบ้าง ถมดินทับที่บ้าง
ซึ่งก็ไม่ได้ผล กระผมขอเสนผ่านสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา และคณะผู้ บริหาร ให้ดาเนินการ
ติดต่อประสานกับทางหลวงให้ดาเนินการอย่างถาวร หากทาแบบเฉพาะหน้าคงจะเหมือนเดิมเพราะ
เป็นที่น้าขังสะสม และอันตรายเพราะเป็นทางโค้งพอดี ฝนตกมากหรือไม่มากน้าก็จะท่วมขังบริเวณ
ดังกล่าวซึ่งต้องให้ทางหลวงเป็นผู้ดูแล
- สาหรับเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหมู่ที่
19 เรื่องระบบประปาผมได้พูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่า ที่จะนาเอาน้าจากสระลงมา จะต้องใช้
งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่หากจะแก้ปัญหาเรื่องมอเตอร์ ซึ่งกระผมได้เช็คราคา
ของมอเตอร์ ขนาด 3 แรง 3 HT และ 2 แรง 3 HT และมีใบพัดจานวน 2 ใบพัดอย่างดี สามารถที่
จะดันน้าขึ้นหอถังได้ ราคาประมาณ 7,000 – 8,000 บาท ซึ่งถูกกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติฯ ประจาปีงบประมาณ 2564 จึงไม่ต้องเปลี่ยนซัมเมอร์ส ขอบคุณครับ
:ลาดับต่อไป ขอเชิญ นางใบเตย คาปาน ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ชี้แจงครับ
:เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทุก ท่ า น ดิ ฉั น
นางใบเตย คาปาน ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 2 มีเรื่องชี้แจงในที่
ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้
- โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านขอสอบถามว่าจะได้ใช้เมื่อไร
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ – หมู่ที่ 11
บ้านทุ่งมังกะหร่ าได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ยังคงเหลื อระยะทางอีกประมาณ
200 เมตร ข้างโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า มีงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่
:ขอเชิญนายวิโรจน์ สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายวิโรจน์ สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา สาหรับเรื่องโครงการก่อสร้าง
ระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า กระผมได้ไปตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต่อท่อน้าประปาจนแล้ว
เสร็จ โดยการต่อท่อน้าระบบกาลักน้า ส่วนเรื่องไฟฟ้าทางเทศบาลฯ มิได้นิ่งนอนใจได้ทาหนังสือไป
ยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอห้วยกระเจาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางการไฟฟ้าฯได้ทาการติดตั้งหม้อ
ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/แปลงไฟฟ้า...

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

รองนายกเทศมนตรีฯ

-21แปลงไฟฟ้า แต่ยังมิได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งกระผมไม่ทราบว่า มีปัญหาติดขัดในเรื่อง จึงได้ทา
หนังสือไปยังการไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ ขอบคุณครับ
:ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผมนายสิริพงศ์ สืบเนียม
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ตามที่นางใบเตย คาปาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ได้ทักท้วงหรือแนะนา ซึ่งกระผมได้สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านว่ามีน้าใช้หรือไม่ และได้รับ
คาตอบว่าไม่มี ซึ่งมิใช้เป็นความผิดของทางเทศบาลตาบลห้วยกระเจา กระผมขอให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ทั้ง 2 เขต ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขอให้แจ้งช่างไปดาเนินการสารวจว่าจะต้องดาเนินการ
อย่างไรบ้าง ในการประชุมครั้งต่อไปหากมีงบประมาณจะดาเนินการกันเงินงบประมาณไว้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
- สาหรับเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ –
หมู่ ที่ 11 บ้ า นทุ่ง มั ง กะหร่ า ซึ่ งยั ง คงเหลื อ ระยะทางอี ก ประมาณ 200 เมตร นั้ น จะต้ อ งขอ
งบประมาณจาก อบจ.กาญจนบุรี กระผมจะติดต่อประสานงานกับนายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ
สมาชิกสภาจังหวัดกาญจนบุรี
- เรื่องระบบประปาของบริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลล์ (ประเทศไทย) ที่จะส่งน้าไปให้กับ
หมู่ ที่ 1 16 ขอให้ นิ่ ง ไว้ ก่อ น ขณะนี้ เ ทศบาลตาบลห้ ว ยกระเจา ได้ จัด ท าโครงการเพื่ อ ขอรั บ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเป็นโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้าใส
และมีบริษัทฯ ซึ่งมีงบประมาณมาอีก โดยเทศบาลฯขอถังเก็บน้าใส งบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่ง
เก็บน้าใสประมาณ 1 ล้านคิว และในอนาคตเทศบาล จะขอรับการสนับสนุนในการก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ่ให้กับหลายหมู่บ้าน เมื่อวันที่กระผมได้เข้าร่ว มประชุมเรื่องจิตอาสา เทศบาล
ตาบลห้วยกระเจามิได้เข้าประชุมเพื่อนาเสนอโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเป็น
ความผิดพลาดของสานักงานจังหวั ดกาญจนบุรีที่มิได้แจ้งมายังเทศบาลตาบลห้วยกระเจา โดยได้
โครงการฯที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 4 โครงการ จากจานวน 8 โครงการ จึงทาให้
โครงการฯ นั้นตกไป
:ขอเชิญ นายอารมณ์ วิทยายนต์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเชิญครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายอารมณ์ วิทยายนต์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1 สาหรับหมู่ที่ 19
กระผมได้พูดคุย กับ ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้ าน ที่จะช่ว ยเหลื อให้ ได้น้าใช้ อย่างน้อยทางเทศบาลฯ ได้ตั้ ง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากท่านนายกได้จัดทาโครงการ
ใดแล้วมีเงินเหลือจ่าย กระผมของงบประมาณดังกล่าวไปให้กับหมู่ที่ 19 เพื่อจัดซื้อมอเตอร์ จานวน
7,000 บาท ขอบคุณครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายวิโรจน์ สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา สาหรับเรื่องโครงการก่อสร้าง
(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/แปลงไฟฟ้า...

ประธานสภาฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

-22ระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า กระผมได้ไปตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต่อท่อน้าประปาจนแล้ว
:ขอเชิญนายวิโรจน์ สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายวิโรจน์ สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา สาหรับเรื่องแผนยุทธศาสตร์
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (อบจ.กาญจนบุรี) งบประมาณในการพัฒนาของ
อาเภอห้วยกระเจา ในปีงบประมาณ 2564 เป็นของตาบลวังไผ่และตาบลสระลงเรือ เนื่องจาก
งบประมาณในปีที่แล้วเป็นของตาบลห้วยกระเจาและตาบลดอนแสลบ โดยจะหมุนเวียนปีละ 2
ตาบล
:ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ชี้แจงครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผมนายสิริพงศ์ สืบเนียม
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ขณะนี้อ่างเก็บน้าหนองนาทะเล กรมทรัพยากรน้าได้
ดาเนินการออกแบบขยายพื้นที่อีกประมาณ 100 ไร่ โดยจะเข้าแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ 4 แสนล้าน เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ทาโครงการของบประมาณ 20 ล้านบาท การ
ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (หลังใหม่) โดยมีสัญญาในการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 8 เดือ น ขอให้ ท่านสมาชิกฯ ได้มาตรวจสอบดูบ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตั้ง
งบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางรูปตัว U เข้าสานักงาน และก่อสร้างเสาธงชาติ ความสูง
16 เมตร ในปีนี้คาดว่าจะยังมิได้เข้าอยู่สานักงาน สาหรับการก่อสร้างศาลพระภูมิ เจ้าที่ จะยังมิได้
ดาเนินการก่อสร้างโดยให้อาคารสานักงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และเข้าอยู่แล้วจึงจะดาเนิ นการ
ก่อสร้างศาลพระภูมิ เจ้าที่ต่อไป

มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

- ที่ประชุมรับทราบ
:มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือไม่ถ้าไม่มีขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุม ใน
ครั้งนี้ ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.48 น.
(ลงชื่อ)
ปราณี ลาเภา
( นายปราณี ลาเภา )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

กรึก คาปาน
( นายกรึก คาปาน )
ประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สนาน สืบดี
( นายสนาน สืบดี )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

งาม จงศุภวิศาลกิจ
( นายงาม จงศุภวิศาลกิจ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

กิตติภพ สุขธูป
( นายกิตติภพ สุขธูป )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
*****************************
ผู้มาประชุม 3 คน
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายอารมณ์ วิทยายนต์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
อารมณ์ วิทยายนต์
2
นายลาพันธ์ คาวงษ์
คณะกรรมการแปรญัตติ
ลาพันธ์ คาวงษ์
3
นายบรรจบ เชื้อรุ่ง
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
บรรจบ เชื้อรุ่ง
ผู้ไม่มาประชุม - คน
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ประธานคณะกรรมการฯ :เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายอารมณ์ วิทยายนต์ ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการ แปร
ญัตติฯ จึงขอเปิดการประชุม ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจาสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ :วันนี้เป็นการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ สภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สมัยสามัญ สมัย ที่
1 ครั้ งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 วันที่ 21 สิ งหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2562 โดยที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติรับหลัดการแห่งร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้มีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ จานวน 3 ท่าน
เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
1. นายอารมณ์ วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1
2. นายบรรจบ เชื้อรุ่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1
3. นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 2
ซึ่งในช่วงระยะเวลาการพักการประชุมประมาณ 20 นาที เลขานุการสภาฯ ได้เรียกคณะกรรมการ
แปรญัตติประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ปรากฏว่า ที่ประชุมได้คัดเลือกนายอารมณ์ วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และนายบรรจบ เชื้อรุ่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1 เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยที่ประชมสภา
เทศบาลฯได้กาหนระยะเวลาในการรับยื่นคาแปรญัตติ ในวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2562 เวลา
08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา และได้กาหนด
นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านที่ได้
เสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอคาแปรญัตติในครั้งนี้
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมรับทราบ
/ระเบียบวาระ...

-2ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การพิ จ ารณาของคณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ ในการแปรญัต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานคณะกรรมการฯ :ตามนายกเทศมนตรี ตาบลห้ ว ยกระเจา ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ในคราวประชุม
สมัย สามัญ สมั ย ที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 15 สิ ง หาคม 2562 และสมาชิกสภา
เทศบาลได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กาหนดระยะเวลาในการยื่นคาขอแปรญัตติ ในวันที่ 16 - 20
สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. และได้กาหนดนัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ปรากฏว่า
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา มายื่นคาขอแปรญัตติแต่อย่างใด ระยะเวลาในการยื่นคาขอแปรญัตติ 8 ชั่วโมง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา มายื่นคาขอแปรญัตติแต่อย่างใด ระยะเวลาในการยื่นคาขอแปรญัตติ 8 ชั่วโมง
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา มายื่นคาขอแปรญัตติแต่อย่างใด ระยะเวลาในการยื่นคาขอแปรญัตติ 8 ชั่วโมง
รวมระยะเวลาในการยื่นรับคาขอแปรญัตติ 24 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ปรากฏ
ว่า ไม่ มีส มาชิ กสภาเทศบาลตาบลห้ ว ยกระเจามายื่ น หนั งสื อ ขอเสนอแปรญั ต ติร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ แต่อย่างใด
ประธานคณะกรรมการฯ :ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอ
เชิญครับ
เลขานุการฯ
:เรียนท่านประธานฯ กระผมนายบรรจบ เชื้อรุ่ง ตาแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ
110 “ญั ต ติ ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่น ลงมติ รั บ หลั ก การและส่ ง ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ
พิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อ บัญญัตินั้น
ตามร่ า งเดิ ม และตามที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พร้ อ มทั้ ง รายงานและบั น ทึ ก ความเห็ น ยื่ น ต่ อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย”
ประธานคณะกรรมการฯ :เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรือยื่นคาแปรญัตติแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายหรือไม่ และท่านใดมีอะไร
/แก้ไขเปลี่ยนแปลง...

คณะกรรมการฯ

ประธานฯ
มติที่ประชุม
ประธานฯ

-3แก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้าง ขอเชิญครับ
: เรียนท่านประธานฯ กระผมนายลาพันธ์ คาวงษ์ ตาแหน่ง คณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อไม่มี
ผู้ใดยื่นคาเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบ จึงเห็นด้วยและให้
ยืนตามร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจาเสนอมาครับ
: มีท่านใดจะเสนอแนะหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้
มีการยืนร่างฯเดิมตามร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจาเสนอมาหรือไม่
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการยืนร่างฯเดิมตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจาเสนอมา
:เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติฯจะรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มีขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 10.00 น.
(ลงชื่อ)

บรรจบ เชื้อรุ่ง
( นายบรรจบ เชื้อรุ่ง )
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

อารมณ์ วิทยายนต์
( นายอารมณ์ วิทยายนต์ )
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา (กิจการสภา)
ที่ กจ 55101/วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง ขอส่งรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 1 ชุด
ตามมติที่ประชุมเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้กาหนดระยะเวลาในการเสนอคาแปรญัตติ ในวันที่ 16 - 20
สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบ ลห้ ว ยกระเจา และได้มีมติ
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นั้น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการรับเสนอคาแปรญัตติฯ ในระหว่างวันที่ 16
สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา ดังนี้
- วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา มา
ยื่นคาขอแปรญัตติแต่อย่างใด ระยะเวลาในการยื่นคาขอแปรญัตติ 8 ชั่วโมง
- วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา มา
ยื่นคาขอแปรญัตติแต่อย่างใด ระยะเวลาในการยื่นคาขอแปรญัตติ 8 ชั่วโมง
- วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา มา
ยื่นคาขอแปรญัตติแต่อย่างใด ระยะเวลาในการยื่นคาขอแปรญัตติ 8 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการยื่นคาขอแปรญัตติ 24
ชั่วโมง
ในการนี้ คณะกรรมการแปรญัต ติ ฯ ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจาเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
( นายอารมณ์ วิทยายนต์ )
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
วันที่
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
............................................................................................................................. ........................................................................
– ความเห็นคิดของประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
-เห็นควรนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป
(ลงชื่อ)
( นายสวิท จันทร์หอม )
ประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
วันที่
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
เวลา 17.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
*****************************
ผู้มาประชุม 3 คน
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1
นายอารมณ์ วิทยายนต์
กรรมการแปรญัตติ
อารมณ์ วิทยายนต์
2
นายบรรจบ เชื้อรุ่ง
กรรมการแปรญัตติ
บรรจบ เชื้อรุ่ง
3
นายลาพันธ์ คาวงษ์
กรรมการแปรญัตติ
ลาพันธ์ คาวงษ์
ผู้ไม่มาประชุม - คน
เริ่มประชุมเวลา 17.30 น.
เลขานุการสภา
:เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม กระผม นายปราณี ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา ได้ขอเรียนเชิญนายอารมณ์ วิทยายนต์ ตาแหน่ง กรรมการแปรญัตติฯ เป็นผู้อาวุโส
สูงสุดในที่ประชุม ทาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชั่วคราว ขอเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ชั่วคราว
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานฯ ชั่วคราว
เลขานุการสภาฯ

:วันนี้เป็นการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ สภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ครั้งที่ 1 ประจาปี
๒๕62 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ
- ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
- ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- การเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:สาหรับเรื่องการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เป็น
ผู้ชี้แจงในรายละเอียดครับ
:เรียนท่านประธานฯ นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่า น กระผมนายปราณี ลาเภา
ตาแหน่ ง เลขานุ การสภาเทศบาลตาบลห้ ว ยกระเจา ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลื อก
ประธานและเลขานุ ก ารคณะกรรมการแปรญัต ติ ฯ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 109 การนัดประชุม และเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมี
/กรรมการมา…

ประธานฯชั่วคราว

กรรมการแปรญัตติฯ
ประธานฯ ชั่วคราว
มติที่ประชุม
ประธานฯ
กรรมการแปรญัตติ
ประธานฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานฯ

-2กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออก
เสียงชี้ขาด
:ตามที่สภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สมั ยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2662 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
ห้ ว ยกระเจา ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจามี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 1 และที่ประชุมสภาเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา ได้มีการเสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ โดยเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอารมณ์ วิทยายนต์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1
2. นายบรรจบ เชื้อรุ่ง ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 1
3. นายลาพันธ์ คาวงษ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 2
ลาดับต่อไป ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จานวน 1 ท่านครับ
:เรียนท่านประธานฯ กระผมนายบรรจบ เชื้อรุ่ง ขอเสนอชื่อนายอารมณ์ วิทยายนต์ เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
:มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายอารมณ์ วิทยา
ยนต์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่
- ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายอารมณ์ วิทยายนต์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
: ลาดับต่อไปเป็นการเลือกเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ท่านเสนอชื่อเพื่อเป็น
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
:เรียนท่านประธานฯ กระผมนายลาพันธ์ คาวงษ์ ขอเสนอชื่อนายบรรจบ เชื้อรุ่ง เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
:มี ท่ า นใดจะเสนอท่ า นอื่ น อี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี กระผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ น ายบรรจบ
เชื้อรุ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่
- ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายบรรจบ เชื้อรุ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามา
ประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 17.50 น.
(ลงชื่อ)
บรรจบ เชื้อรุ่ง
( นายบรรจบ เชื้อรุ่ง )
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

อารมณ์ วิทยายนต์
( นายอารมณ์ วิทยายนต์ )
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

