บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี ๒๕64
ครั้งที่ 2/๒๕64
วันที่ 30 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

*************************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ผู้ไม่มาประชุม

13 คน
ชื่อ - นามสกุล
นายอารมณ์ วิทยายนต์
นายเสี่ยง
วิทยายนต์
นายปราณี
ลาเภา
นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่
นายจิตร
สืบด้วง
นายมัก
จงศุภวิศาลกิจ
นายสุวัฒน์
คาปาน
นายสวิท
จันทร์หอม
นายกิตติภพ สุขธูป
นายกิตติทัต คาปาน
นายกรึก
คาปาน
นายลาพันธ์ คาวงษ์
นายสมหวัง กลัดตลาด
-

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

อารมณ์
เสี่ยง
ปราณี
สมบูรณ์
จิตร
มัก
สุวัฒน์
สวิท
กิตติภพ
กิตติทัต
กรึก
ลาพันธ์
สมหวัง

ลายมือชื่อ
วิทยายนต์
วิทยายนต์
ลาเภา
เชื้ออยู่
สืบด้วง
จงศุภวิศาลกิจ
คาปาน
จันทร์หอม
สุขธูป
คาปาน
คาปาน
คาวงษ์
กลัดตลาด

หมายเหตุ

คน
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จานวน 5 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
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

สิริพงศ์
วิโรจน์
อภิชาติ
สาโรช
ฐิติพัฒน์

หมาย
เหตุ

สืบเนียม
สืบดา
สืบศักดิ์
ใจชื้น
เชื้อทอง

(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/ผู้เข้าประชุม...

-2–
ผู้เข้าประชุม 8 คน
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1.
นายทรงศักดิ์
แววกิ่ง
2.
นางสาวกนกวรรณ พรนภาเจริญ
3.
นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
4
นางสาวนงค์นุช
วงษ์กรณ์
5.
นายณัฐนันท์
ศรีสมบูรณ์
6.
นายสากล
สืบด้วง

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
ทรงศักดิ์
แววกิ่ง
กนกวรรณ พรนภาเจริญ
ธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา
นงค์นุช
วงษ์กรณ์
ณัฐนันท์
ศรีสมบูรณ์
สากล
สืบด้วง

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลขานุการสภา
:บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ลงชื่อมาประชุมกัน ครบองค์ประชุม จานวน 12 ท่าน
ในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตาบลห้ว ยกระเจา ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย ขอกราบเรียนเชิญครับ
- (ประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) –
วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 นั้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน กาหนดวัน
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2564 มีกาหนด 30 วัน เพราะฉะนั้นช่วงเวลา
ในการประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจ าปี 2564 ครั้ง ที่ 2/2564 จะเริ่ ม ตั้ง แต่ วัน ที่ 1
สิงหาคม 2564 - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลา 30 วัน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ได้กาหนดกันไว้ และในโอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ
และได้ดาเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ขอกราบเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
:วั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม สภาเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ส อง ครั้ ง ที่ 2/๒๕64
ประจาปี ๒๕64 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 วันนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงิน
เหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ร่างเทศบัญญัติที่ค้าง
เพื่อพิจารณา และ 3. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในการจัดซื้อซับเมอร์ส ให้กับหมู่ที่ 7 , 20 ซึ่งจะกล่าวในระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

- ที่ประชุมรับทราบ
เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจาปี
2564 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2564
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/เรียนท่านประธาน...

เลขานุการสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-3:เรี ย นท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม
นายปราณี ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สาหรับเรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลห้ว ยกระเจา ผมขอให้ ท่านสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ ว
ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 น. ได้จั ดทาบันทึกรายงานการประชุมมีทั้งหมด 41 หน้า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมว่าต้องการแก้ไขหรือไม่ สมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไข
หรือไม่ หากสมาชิกสภาไม่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลห้ว ยกระเจา สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจาปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2564
- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
เรื่องขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
: สาหรับเรื่องการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ขอเชิญเลขานุการภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ
:เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม นาย
ปราณี ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สาหรับเรื่องการขออนุมัติกันเงิน
เหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 6 โครงการ เป็น
โครงการที่ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ได้ พิ จ ารณาและมี มติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การโอนงบประมาณโครงการฯ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ทางกองคลังได้ตรวจสอบแล้วว่า โครงการทั้ง 6 โครงการนี้ เป็นการคาด
เดาว่าอาจจะก่อหนี้ผู กพันไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพราะว่าในวันนี้เป็นที่ 30 สิ งหาคม
2564 และอีก 1 เดือนข้างหน้านี้ คือเดือน กันยายน วันที่ 30 กันยายน 2564 ถือว่าเป็นวันสิ้ น
ปีงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2561
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากเราคาดเดาว่าไม่ส ามารถหาผู้ รับจ้างและลงนามได้ ให้ นาโครงการทั้งหมดเสนอสภาฯ
เพื่อให้สภาฯ อนุมัติในการกันเงินเหลื่อมปี เมื่อสภาฯ พิจารณาอนุมัติแล้วหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ก็
สามารถหาผู้รับจ้างและดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้วสามารถเบิกงบประมาณให้กับ ผู้รับจ้างได้ ขอนา
เรียนกับท่านสมาชิกสภาฯ อีกครั้งว่า โครงการทั้ง 6 โครงการทั้งหมดนี้ หากดาเนินการก่อหนี้ผูกพันทัน
ตามระยะเวลาทันนั้นไม่เป็นไร หากดาเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันจะต้องขอ
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/อนุมัติจาก...

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

-4อนุ มั ติ จ ากสภาฯ ก่ อ น และหากไม่ เ สนอสภาฯ และก่ อ หนี้ ผู ก พั น จะถื อ ว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้
ดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ครับ
:ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ 2564 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน
2564 เราคาดการณ์ว่าโครงการ ทั้ง 6 โครงการ ไม่สามารถดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 2564
จึงนาเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอสภาฯ อนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๖ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท
:สาหรับการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๖ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๖ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท ขอให้ยกมือ
ครับ
- ที่ประชุมมีมติ เ อกฉัน ท์ เห็น ชอบให้กัน เงินเหลื่ อมปีกรณี ไ ม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน ได้ทัน
ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด หมู่ ที่ ๒, ๓, ๔, ๖
งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
2. โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ เจ้าที่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
:สาหรับการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ เจ้าที่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้

(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/กันเงินเหลื่อมปี...

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-5กันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง
ศาลพระภูมิ เจ้าที่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขอให้ยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติ เ อกฉัน ท์ เห็น ชอบให้กัน เงินเหลื่อมปีกรณี ไ ม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน ได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ เจ้าที่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
3. โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณโดยรอบส านั ก งานเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท
:สาหรับการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณโดยรอบส านั ก งานเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา งบประมาณ
๑๘๐,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ กันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสานักงานเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท ขอให้ยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติ เ อกฉัน ท์ เห็น ชอบให้กัน เงินเหลื่อมปีกรณี ไ ม่ส ามารถก่อหนี้ผูกพัน ได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสานักงานเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/4. โครงการ...

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-64. โครงการวางท่อระบายนาบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลัง
ใหม่) งบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐.- บาท
:สาหรับการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการวางท่อระบายนาบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่) งบประมาณ
๒๙๔,๐๐๐.- บาท มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ กันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบายนาบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา (อาคารหลังใหม่) งบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐.- บาท ขอให้ยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติ เ อกฉั น ท์ เห็น ชอบให้กัน เงินเหลื่อมปีกรณี ไ ม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน ได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบายนาบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่) งบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
5. โครงการวางท่อนาทิงบริเวณหลังอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (หลังใหม่)
งบประมาณ ๕๕,๙๕๐.- บาท
:สาหรับการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการวางท่อนาทิงบริเวณหลังอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (หลังใหม่) งบประมาณ
๕๕,๙๕๐.- บาท มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ กันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อนาทิงบริเวณหลังอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา (หลังใหม่) งบประมาณ ๕๕,๙๕๐.- บาท ขอให้ยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติ เ อกฉัน ท์ เห็น ชอบให้กัน เงินเหลื่อมปีกรณี ไ ม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน ได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการวางท่อนาทิงบริเวณหลังอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา (หลังใหม่) งบประมาณ ๕๕,๙๕๐.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/เขต 1 นายจิตร...

-7เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

6. โครงการวางท่อระบบประปา (PVC) บ้านพยอมงาม หมู่ที่ ๑๒ – บ้านกรอกฟ้าสาธุการ
หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๓๔๒,๑๐๐.- บาท
:สาหรับการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการวางท่อระบบประปา (PVC) บ้านพะยอมงาม หมู่ที่ ๑๒ – บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณ ๓๔๒,๑๐๐.- บาท มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ กันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบบประปา (PVC) บ้านพะยอมงาม
หมู่ที่ ๑๒ – บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๓๔๒,๑๐๐.- บาท ขอให้ยกมือครับ
- ที่ประชุมมีมติ เ อกฉัน ท์ เห็น ชอบให้กัน เงินเหลื่อมปีกรณี ไ ม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน ได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบบประปา (PVC) บ้านพะยอมงาม หมู่ที่ ๑๒ –
บ้านกรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๓๔๒,๑๐๐.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ญัตติร่างเทศบัญญัติที่ค้างเพื่อพิจารณา
๑. พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วาระที่ ๒ แปรญัตติ/อภิปราย

ประธานสภาฯ

:ตามที่สภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจามีมติเห็นชอบ
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/รับหลักการ...

-8รับหลักการ และได้มีการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยได้กาหนดระยะเวลาในการยื่นคา
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้ ว ยกระเจา ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุ ม
พิจารณาร่ างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม
2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ได้
ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554)
ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงาน
นั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง
ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”
ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติว าระที่ส อง ให้ ปรึกษาเรียงล าดับ ข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้ อใดแล้ว
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ประธานสภาฯ
:ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ร ายงานผลการรั บคาแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียด ครับ
ประธานคณะกรรมการฯ :กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสมหวัง
กลัดตลาด ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ขอรายงานผลการรับคาแปรญัตติ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ดังต่อไปนี้
ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อเวลา 10.18 น. และได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติฯ และได้กาหนด
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/ระยะเวลา...

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภา

-9ระยะเวลาการยื่ น ค าแปรญั ต ติ ต่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ รวมระยะเวลา 3 วั น ในวั น ที่
19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจาหรือผู้บริหารท้องถิ่นมายื่นหนังสือขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ แต่อย่างใด
2. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตาบลห้ว ยกระเจาเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใด
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติมายังประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามนัยข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 พร้อมกับได้แนบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิม และสาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจาพิจารณาต่อไป
: ในขั้นตอนแปรญัตติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ
:กราบเรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายปราณี
ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา และเจ้าหน้าที่งบประมาณเทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา สาหรับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติที่ค้างเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากเมื่อ
วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตาบลห้ว ยกระเจา ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา และสภาเทศบาลฯ ได้
พิจ ารณารั บ หลั ก การร่ างเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็ น ที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2564 ซึ่ ง ตามระเบี ย บฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ
งบประมาณที่เกี่ยวกับการเงินจะพิจารณา 3 วาระรวดไม่ได้ เมื่อสมาชิกสภาฯรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ
ในวาระที่ 1 แล้ว จะต้องเว้นระยะออกไปมาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ถึงจะดาเนินการพิจารณาในวาระที่ 2
ได้ ทั้งนี้ เพื่อสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติฯ ว่าเหมาะสม หรือแก้ไขบัญหาความเดือดร้อน
ความจาเป็นต่อพี่น้องประชาชนตาบลห้วยกระเจาครอบคลุมหมดหรือไม่ ซึ่งสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาใน
วาระที่ 1 รับ หลั กการร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จากวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ถึง ณ วันนี้ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เกินระยะเวลา
24 ชั่วโมง ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ
ที่ 2 เป็นขั้นตอนการอภิปรายหรือแปรญัตติของการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/งบประมาณ...

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล

-10งบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือแปรญัตติ สามารถทาได้ในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติฯ เมื่อท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะประสงค์อภิปราย และคณะผู้บริหารจะชี้แจงเหตุผลถึง
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เข้าใจถึงเหตุผลความจาเป็น เมื่อท่านสมาชิก
สภาและคณะผู้บริหารได้อภิปรายเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะเวลาพอสมควร เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ประสงค์ที่จะอภิปราย ประธานสภาฯจะขอมติที่ประชุมว่าที่ประชุ มมีมติเห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 2
หรือไม่ เมื่อผ่านในวาระที่ 2 แล้วจะเข้าสู่ในวาระที่ 3
:ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการ
รั บ คาแปรญั ตติและรายงานมติข องคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไ ด้
รายงานว่ า ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯท่ า นใดยื่ น ค าแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจาเสนอต่อสภาเทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา โดยไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ในการพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 จึงไม่มีการพิจารณาคาแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะ
อภิปรายญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 หรือไม่
ก่อนที่กระผมจะได้ขอมติที่ประชุมในวาระนี้
ถ้าไม่มี ลาดับต่อเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) กระผมขอมติที่ประชุม
แห่ ง นี้ ว่ า สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ ค งร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ 2565 ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตาบลห้ ว ยกระเจาเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม และให้ผ่านวาระที่ 2 นี้ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป ผู้ใดเห็นชอบขอให้ยกมือครับ
- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ค งร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ 2565 ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจาเสนอ และให้ผ่านวาระที่ 2 นี้
ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป
- วาระที่ 3
- ลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ
:เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565
ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจาเสนอ ลาดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565 วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้
ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/กราบเรียนท่าน...

เลขานุการสภา

ประธานสภาเทศบาล

-11:กราบเรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายปราณี
ลาเภา ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ขอชี้แจงรายละเอียดระเบียบ กฎหมาย
ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
:การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565 ในวาระที่ 3 จะไม่มีการ
อภิปราย เว้น แต่มีเหตุอันสมควรและที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติให้มีอภิปราย ดังนั้น กระผมจึงขอ
สอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่ามีท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะอภิปราย กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบ
ให้ เสนอผู้ ว่าราชการจั งหวัด เพื่อ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗
บ้านเขาศาลา จานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๘,๖๐๐.- บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗
บ้านเขาศาลา จานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๘,๖๐๐.- บาท
โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู หน้า ๕๙ งบประมาณคงเหลือ ๑๑๓,๔๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
๔๘,๖๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๖๔,๘๐๐.- บาท
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/สาหรับเรื่อง...

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

-12:สาหรับเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญนายกเทศมนตรี
ตาบลห้วยกระเจา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่
๗ บ้านเขาศาลา จานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๘,๖๐๐.- บาท ชี้แจงครับ
:กราบเรี ย นประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายสิ ริพงศ์ สื บเนียม
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา สาหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด
๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาศาลา และหมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่ กระผมได้เคยชี้แจง
ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ แล้วว่า กรมทรัพยากรน้าบาด ได้เจาะบ่อบาดาล ให้กับ 2 หมู่บ้านนี้ สาหรับ
รายละเอียดกระผมขอมอบหมายให้นายวิโรจน์ สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
ได้เป็นผู้ชี้แจง ขอเชิญครับ
:กราบเรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายวิโรจน์
สื บ ดา ตาแหน่ ง รองนายกเทศมนตรี ตาบลห้ ว ยกระเจา ส าหรับ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ ขอโอนงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ ทั้งหมด 113,400 บาท
โดยโอนงบประมาณให้กับหมู่ที่ 7 จานวน 48,600 บาท และหมู่ที่ 20 จานวน 48,600 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 97,200 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 16,200 บาท ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
ตาบลห้วยกระเจา ได้ชี้แจงแล้วว่า ทางกรมทรัพยากรน้าบาดาล โดยท่านศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล ได้ให้เจ้าหน้าที่สารวจและเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา โดยเจาะไป
ประมาณ 144 เมตร ปริมาณน้า 5 คิวต่อชั่วโมง ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ เป็น
หมู่บ้านที่ช่วยตนเองมาตลอด ทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณในการที่จะจัดซื้อซั บเมอร์สและกล่องควบคุม
จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลตาบลห้วยกระเจาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อซั บเมอร์สและกล่อง
ควบคุมดังกล่าว โดยท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้ทางสานักปลัดตรวจสอบงบประมาณเพื่อที่จะโอนนงบ
ประมาณไปให้ความช่วยเหลือดังกล่าว โดยกระผมได้สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านแล้วปรากฎว่า ยังขาดซั บ
เมอร์สและกล่องควบคุม สาหรับท่อน้าทางหมู่บ้านจะเป็นผู้ดาเนินการเองโดยจะเชื่อมต่อกับถังน้าประปา
ระยะทางประมาณ 100 เมตร สาหรับหมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่ เดิมนั้นเป็นบ่อคนละฝากทางสายฝั่งบ้าน
นายสุพิพัฒน์ ทองนุ่ม อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้าได้มาเจาะบ่อบาดาลใหม่ตรงถัง
น้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 เจาะได้ประมาณ 33 เมตร และเจาะต่อไม่ได้ เนื่องจากแรงดันน้าดันน้า
ขึ้นมา ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ เราจึงให้ซับเมอร์สและกล่องควบคุม เพื่อที่จะสูบน้า
ขึ้นหอถังน้าประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ ส่วนไฟฟ้าเราไม่ต้องขยายเขตไฟฟ้า
ถือว่าเป็นความโชคดี และเป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้กับทั้ง 2 หมู่บ้าน
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/สืบดา ตาแหน่ง...
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

จึงขอโอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู หน้า ๕๙ งบประมาณคงเหลือ ๑๑๓,๔๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
๔๘,๖๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๖๔,๘๐๐.- บาท
เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗
บ้านเขาศาลา จานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๘,๖๐๐.- บาท
ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดาเนินการในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ
:มีส มาชิก สภาเทศบาลฯ ท่า นใดจะเสนอแนะหรือ ไม่ ถ้ าไม่ มี กระผมขอมติที่ ป ระชุม สภาเทศบาลฯ
เห็นชอบให้โอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ าไฟฟ้ า
(ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาศาลา จานวน ๑ ชุด งบประมาณ
๔๘,๖๐๐.- บาท
- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท์ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
แผนงานพาณิ ช ย์ งานกิ จ การประปา งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร
เพื่อจ่า ยเป็น ค่า โครงการจัดซื้อเครื่ องสูบน้าไฟฟ้า (ซั บเมอร์ ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้ อมอุปกรณ์
หมู่ที่ ๗ บ้านเขาศาลา จานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๘,๖๐๐.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภา เทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่
20 บ้านทุ่งประดู่ จานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๘,๖๐๐.- บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 20
บ้านทุ่งประดู่ จานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๘,๖๐๐.- บาท
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
จิตร สืบด้วง
(ลงชื่อ )
สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายจิตร สืบด้วง )
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/โอนลด...
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ

โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู หน้า ๕๙ งบประมาณคงเหลือ ๖๔,๘๐๐.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๔๘,๖๐๐.บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑๖,๒๐๐.- บาท
:มีส มาชิก สภาเทศบาลฯ ท่า นใดจะเสนอแนะหรือ ไม่ ถ้ าไม่ มี กระผมขอมติที่ ป ระชุม สภาเทศบาลฯ
เห็นชอบให้โอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ าไฟฟ้ า
(ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่ จานวน ๑ ชุด งบประมาณ
๔๘,๖๐๐.- บาท
- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท์ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
แผนงานพาณิ ช ย์ งานกิ จ การประปา งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟ้า (ซับเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่
20 บ้านทุ่งประดู่ จานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๘,๖๐๐.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภา เทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
:ส าหรั บ การโอนงบประมาณ เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน ขอเชิ ญ
คณะผู้บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ
:กราบเรีย นประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนาย
อภิชาติ สืบศักดิ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา สาหรับการโอนงบประมาณ เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาล
ตาบลห้วยกระเจา ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการในการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อ
ติดตั้งภายในอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา (หลังใหม่) จึงมีความประสงค์ที่จะขอโอนลด
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่มีความจาเป็นต้องจ่าย เพื่อนามาใช้ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/3. จัดซื้อ...
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ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

1. จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จานวน 1 ตู้ งบประมาณ 23,000.- บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จานวน 1 ตู้ งบประมาณ 23,000.- บาท
โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านั กงาน เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น (ราคารวมค่าติด ตั้ง) แบบตั้งพื้นหรื อแบบแขวน ขนาด
26,๐๐๐ บีทียู งบประมาณตั้งไว้ 108,000.- บาท ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 33,0๐๐.บาท โอนลดครั้งนี้ 23,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 10,000.- บาท
:มีส มาชิก สภาเทศบาลฯ ท่า นใดจะเสนอแนะหรือ ไม่ ถ้ าไม่ มี กระผมขอมติที่ ป ระชุม สภาเทศบาลฯ
เห็นชอบให้โอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จานวน 1
ตู้ งบประมาณ 23,000.- บาท
- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท์ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จานวน 1 ตู้ งบประมาณ 23,000.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11
ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภา เทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
2. จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ (L2
Switch) ขนาด 16 ช่ อ ง จ านวน 1 ชุ ด
งบประมาณ 2,800.-บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน
1 ชุด งบประมาณ 2,800.-บาท
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/โอนลด...

-16โอนลด

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านั กงาน เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น (ราคารวมค่าติด ตั้ง) แบบตั้งพื้นหรื อแบบแขวน ขนาด
36,๐๐๐ บีทียู งบประมาณตั้งไว้ 188,000.- บาท ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 73,5๐๐.บาท โอนลดครั้งนี้ 2,800.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 70,700.- บาท
:มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯเห็นชอบ
ให้โอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน 1 ชุด งบประมาณ 2,800.-บาท
- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท์ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน 1 ชุด
งบประมาณ 2,800.-บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภา เทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
3. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 2 ชุด
งบประมาณ 42,000.-บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
จานวน 2 ชุด งบประมาณ 42,000.-บาท
โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านั กงาน เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น (ราคารวมค่าติด ตั้ง) แบบตั้งพื้นหรื อแบบแขวน ขนาด
36,๐๐๐ บีทียู งบประมาณตั้งไว้ 188,000.- บาท ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 70,7๐๐.บาท โอนลดครั้งนี้ 42,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 28,700.- บาท
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/มีสมาชิกสภา...

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

-17:มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯเห็นชอบ
ให้โอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 2 ชุด งบประมาณ 42,000.-บาท
- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท์ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน
2 ชุด งบประมาณ 42,000.-บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภา เทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
4. จั ด ซื้ อ อุป กรณ์ กระจายสั ญญาณไร้ ส าย (Access Piont) แบบที่ 1 จานวน 2 ชุ ด
งบประมาณ 10,800.- บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Piont) แบบที่ 1 จานวน 2
ชุด งบประมาณ 10,800.- บาท
โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านั ก งาน เครื่ องปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น (ราคารวมค่า ติ ดตั้ ง ) แบบตั้ งพื้ นหรื อแบบแขวน ขนาด
36,๐๐๐ บีทียู งบประมาณตั้งไว้ 188,000.- บาท ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 28,700.บาท โอนลดครั้งนี้ 10,800.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 17,900.- บาท
:มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯเห็นชอบ
ให้โอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Piont) แบบที่ 1 จานวน 2 ชุด งบประมาณ 10,800.- บาท
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/ที่ประชุมมี...

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-18- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ อกฉั น ท์ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Piont) แบบที่ 1 จานวน 2 ชุด
งบประมาณ 10,800.- บาท ยกมือ ทั้งหมด 11 ท่าน
นายเสี่ยง วิทยายนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายจิตร สืบด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายมัก จงศุภวิศาลกิจ สมาชิกสภา เทศบาล
เขต 1 , นายสุวัฒน์ คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 , นายสวิท จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 , นายลาพันธ์ คาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกิตติภพ สุขธูป สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 , นายกิตติทัต คาปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , นายกรึก คาปาน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 และ นายสมหวัง กลัดตลาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
:มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือไม่ ขอเชิญนายสิริพงศ์ สืบเนียม ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบล
ห้วยกระเจา ขอเชิญครับ
:กราบเรีย นประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายสิริพงศ์ สื บเนียม
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ขอแจ้งผลการดาเนินงานที่กระผมและคณะผู้บริหารได้
ดาเนินการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
- การเบิ ก จ่ ายงบประมาณเกี่ยวกับผู้ กั กตัว ที่ศูน ย์พักคอย โดยเราใช้งบกลางในการเบิกจ่า ย
ประมาณ 200 กว่าราย เราได้ดาเนินการตามคาร้องขอจากสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ทั้ง 2 แห่ง ตามหนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ส าหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 การอุ ด หนุ นงบประมาณต่า ง ๆ ของกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดกาญจนบุรี
อาจจะน้ อ ยลง ซึ่ ง ในปี งประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ รับ งบประมาณเงิน อุ ดหนุ นทั้ งจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ประมาณ 1,200 กว่าล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณ 600 ล้านบาท คาดว่า
อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายเท่าที่ควร
- ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตาบลห้วยกระเจาได้รับการจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม
เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ทั้งหมด 21 หมู่บ้าน
จานวน 401 คน ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมด้วยช่วยกันในการบริการผู้ที่จะมาฉีดวัคซีน ขอให้ท่านได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนกับเทศบาลตาบลห้วยกระเจาเท่านั้น โดยท่าน
สมาชิกสภาฯ สามารถขอรายชื่อได้จากเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/กรมทรัพยากรน้า...

ประธานสภาฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ

รองนายกเทศมนตรีฯ

-19- กรมทรัพยากรน้าบาดาลได้แจ้งมายังกระผม และกระผมจึงมอบหมายให้นายวิโรจน์ สืบดา
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับท่านประธานสภาฯ ได้ลงพื้นที่สารวจ หมู่ที่ 15 โดยทางกรม
ทรัพยากรน้าบาดาล จะทาจุดบริการน้าฟรีแบบท่องวงช้าง หากสามารถตั้งจุดบริการน้าที่ หมู่ที่ 15 ได้จะ
สามารถกระจายน้าไปพื้นที่ใกล้เคียงได้ หากมีงานอุปสมบท งานมงคลสมรส สามารถมาเอาน้าจากจุดนี้ได้
ซึ่งจุดบริการน้าฟรี จะมีอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา และสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา โดยตู้น้า
ดื่มจะมีขนาดเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ทเี่ ป็นแบบเดียวกับที่น้าพุ
- โครงการที่เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ทาเรื่องของบประมาณเกี่ยวกับท่อน้า งบประมาณ 30
กว่าล้านบาท ซึ่งยังไม่แน่ว่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณ เนื่องจากกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้รับการ
จัดสรรงบประมาณน้อยกว่าเก่า
- สาหรับอาคารสานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ท่านสมาชิกสภาฯ ต้องเข้ามาดูบ้างเราได้
ดาเนินการในเรื่องใดไปบ้างแล้ว สาหรับรายละเอียดกระผมจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป
ครับ
:มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือไม่ ขอเชิญนายอภิชาติ สืบศักดิ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบล
ห้วยกระเจา ขอเชิญครับ
:กราบเรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายอภิชาติ
สืบศักดิ์ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ขอชี้แจงผลการดาเนินงานของคณะผู้บริหารที่
ผ่านมา สาหรับเรื่องการโอนงบประมาณที่มิใช่โครงการก่อสร้างฯ จะต้องดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เช่น การติดตั้งโทรศัพท์ภายในอาคารสานักงาน การติดตั้งอินเทอร์เน็ต
คาดว่าช่วงต้นปีงบประมาณน่าจะเข้าไปอยู่ก่อนได้
:กราบเรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายวิโรจน์
สืบดา ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลห้ วยกระเจา ขอนาเรียนกับท่านสมาชิกสภาฯ ว่าเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 กระผมได้นาเรื่องการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ณ ทางหลวงชนบท
จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 23 เส้นทาง มีเอกสารบางส่วนที่มีภาพถ่ายประกอบการขึ้นทะเบียนทางหลวง
ท้อ งถิ่ น นั้ น ใช้ไ ม่ ได้ เดิ ม ภาพถ่า ยที่ป ระกอบการขึ้ นทะเบี ย นทางหลวงท้ องถิ่ นครั้ งที่ ผ่ านมาสามารถ
ถ่ายภาพติด กับถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง แต่ปัจจุ บันไม่สามารถใช้ได้แล้ ว จึงต้องดาเนินการแก้ไข
ถ่ายภาพใหม่ ซึ่งกระผมได้ดาเนินการถ่ายภาพเพื่อแก้ไขถนนที่ติดกับถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ในพื้นที่
เขต 2 แล้ว และจะนาเรื่องดังกล่างส่งทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่ง และขอค้างถนนไว้
อีก 2 เส้นทาง เนื่องจากท่านสมาชิกฯ ได้แจ้งเรื่องมาทีหลัง คือถนนต้นสน หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม เชื่อมต่อ
กับ เขาใหญ่ ตาบลดอนแสลบ และอีกหนึ่ งเส้ น ทางคื อ ถนนเส้ น สระประปา หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม
เชื่อมต่อกับสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา ระยะทางประมาณ 1,765 เมตร
(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
/- การซ่อมไฟ...

-20- การซ่อมไฟสาธารณะภายในตาบลห้วยกระเจา ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งเป็นพนักงาน
ขับรถกระเช้า อยู่ ในช่วงพักฟื้นอาการป่วยจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้นายแสวง สาสุ ข เป็นผู้ ขับรถ
กระเช้าเป็นบางวันในการซ่อมไฟสาธารณะ จึงขอฝากท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ
ด้วย
- การฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ กระผมได้ร่วมกับกองช่างได้ดาเนินการฝัง
กลบยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อ 2 - 3 วันนี้ กระผมได้มีโอกาสลงพื้นที่หมู่ที่ 13 ขณะนี้การทิ้งขยะ
มิใช่มีเฉพาะตาบลห้ ว ยกระเจาต าบลเดีย ว กระผมทราบข่าวว่าหมู่บ้านทางอาเภอพนมทวนในตอน
กลางคืนได้นารถยนต์มาทิ้งขยะ การทิ้งขยะมิใช่ทิ้งขยะในบ่อขยะแต่ทิ้งบริเวณชายขอบบ่อขยะทาให้เศษ
ถุงพลาสติกเกลื่อนเต็มบ่อขยะ กระผมจึงให้ลุงที่อยู่บ่อขยะได้บันทึกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ไว้ เพื่อที่จ ะ
ได้พูดคุยว่าการทิ้งขยะสามารถทิ้งได้แต่ขอให้ทิ้งขยะเข้าไปในบ่อขยะด้วย ซึ่งการฝังกลบบ่อขยะในครั้งต่อ
กระผมได้พูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีฯ ไว้ว่าเราจะทาเป็นด่านหรือ ทาไม้กั้นได้หรือไม่ และกระผมได้
สอบถามไปยังชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ปรากฎว่าไม่ได้เนื่องจากชาวบ้านจะใช้บริเวณขอบบ่อขยะเพื่อการ
สัญจรไป - มา หากมีงบประมาณเราจะกันงบประมาณไว้ โดยขุดให้ลึกและทาทางแยกไม่ให้เกี่ยวกับตรงนี้
และใช้ชาวบ้านสัญจรทางด้านล่าง ซึ่งหมู่บ้านทางผู้ใหญ่เช้ง โคกคา จะได้รับผลกระทบมากที่สุด
- ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบว่า ในขณะนี้ทุกพื้นที่หรือในหลายพื้นที่ มีฝาบ่อท่อพักน้า
สูญหาย ซึ่งของเราก็มีสูญหายแล้ว 1 อัน บริเวณหน้าบ้านนายปรีชา พยัคฆวงศ์ ซึ่งกระผมได้พยายามหา
ปูนมาโบกปิดก่อน ซึ่งบ่อท่อพักน้าจะต้องมีการหล่อใหม่
- เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีและ
ร่วมกับเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้มอบบ้านให้กับ นางพัน ธ์ ป้องกัน หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา ซึ่งเป็น
บ้านผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
มติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

-ที่ประชุมรับทราบ
:มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือไม่ถ้าไม่มีขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุม ในครั้งนี้
ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.13 น.
(ลงชื่อ)

ปรำณี ลำเภำ
( นายปราณี ลาเภา )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

อำรมณ์ วิทยำยนต์
( นายอารมณ์ วิทยายนต์ )
ประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

กรึก คำปำน
( นายกรึก คาปาน )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

จิตร สืบด้วง
( นายจิตร สืบด้วง )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ )

สมบูรณ์ เชื้ออยู่
( นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่ )
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ตามประกาศ ทต.ห้วยกระเจา ลงวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
(ลงชื่อ)
(นายปราณี ลาเภา)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกรึก คาปาน)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจิตร สืบด้วง)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมบูรณ์ เชื้ออยู่)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ในสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
จึงได้ลงชื่อรับรองไว้เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอารมณ์ วิทยายนต์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

