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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
    สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00  น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

      ---------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1.  นายอำนาจ  สุริยา   ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
2.  นายถนอม  กอสูงเนิน           รองประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

  3.  นายนพดล    ไกลจัตุรัส          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
4.  นางสนม  พัศนุวงศ์         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  

  5.  นายสอน  อยู่ยัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
  6.  นายบุญมี  เล็กสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
  7.  นางสุฑามาศ  ศรีศักดิ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
   8.  นายเฉลิม  บูรณะโภคา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

9.  นายอุทัย  รัตนารักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
          10. ดาบตำรวจอุดม ขวางรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
          11. ร้อยตำรวจตรีวลิาศ ขอสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ            
          12. นางสาวรัฐฑิญากร   ศุภกำเนิด           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายสมปอง  อนุตรวิชา    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายมาโนช    มะลิขาว   นายกเทศมนตรี 

2.  นายวรพรชัย  ชาญสูงเนิน  รองนายกเทศมนตรี 
3.  นางวรินทร  เสนพลกรัง  รองนายกเทศมนตรี  
4.  นางสาวกัลยา มะลิขาว   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายธนพล  ปราณีตพลกรัง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ  ปลัดเทศบาล 
7.  นายนัฐวุฒ ิ  อุดรรัตน์   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.  นางวารินทร ์  นาคสูงเนิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

          9.  นายธงชัย  ทนทาน   ประธานชุมชนหนองคู 1 
10. นางสุพรรณี  สุระพินิจ  ประธานชุมชนหนองคู 2 
11 นางภมร  จันทวลี   ตัวแทนประธานชุมชนหนองคู 3 
12. นายนพดล  ศิลปะ   ประธานอปพร. 
13. นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก  รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา 
14. นางนาฎยา  คำพวง   รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
15. นางสาวรักชนก วงษ์วรรณ  รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 
16. นางสาวณัฐภัสสร แก้วม่วงพะเนาว์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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17.นางวันวิสา  เสนาฤทธิ์  ผู้เข้าร่วมประชุม 
18. นางเข็มพร  พรมจันทร์  ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน 
     

ที่ประชุม                              กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน 
 

นายอำนาจ  สุริยา  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม   วันนี้เป็นการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ก่อนเปิดการประชุม     
  ได้รับรายงานว่า มีสมาชิกเข้าที่ประชุม  จำนวน.....11....ท่าน  ครบองค์ประชุม      

  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

นายอำนาจ  สุริยา   เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  วันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
 

    ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ    
                                         สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
 

นายอำนาจ  สุริยา   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน                  

ได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  หากมีความประสงค์ที่จะแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อความ ขอให้ยกมือ 

 

ที่ประชุม    ไม่มี 
    

นายอำนาจ  สุริยา   มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดขอ
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน  ยกมือรับรองรายงาน 

การประชุม   
 

มติที่ประชุม    ยกมือรับรองรายงานการประชุม จำนวน 11 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี4          เรื่อง  คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี5        เรื่อง ที่เสนอใหม ่ 
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5.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  
 

นายอำนาจ  สุริยา       ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ                

 

นายมาโนช  มะลิขาว        ด้วยคณะผู้บริหารขอเสนอญัตติ  เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
นายกเทศมนตรี   คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายละเอียดดังนี้ 
 
     กองการศึกษา 

คำชี้แจงเดิม 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน    
-  ปั้มน้ำอัตโนมัติ  ตั้งไว้  15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ  แรงดันคงที่ ขนาดไม่น้อยกว่า     
750 วัตต์ จำนวน  1  เครื่อง  

   

คำชี้แจงใหม่ 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

   

-  ปั้มน้ำอัตโนมัติ  ตั้งไว้  15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ  แรงดันคงท่ี ขนาดไม่น้อยกว่า     
150 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน  1  เครื่อง 
คณะผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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นายอำนาจ  สุริยา   ขอเชิญเลขานุการสภา  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  
 
 

นางสาวรัฐฑิญากร ศุภกำเนิด  ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กร
เลขานุการสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 29“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

นายอำนาจ  สุริยา   มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   ถ้ามีขอเชิญ 
ประธานสภาฯ   
 

ที่ประชุม                 ไม่มี 
 

นายอำนาจ  สุริยา   เมื่อไม่มีท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ก็ขอมติที่ประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปี 2562  ดังรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้ยกมือ   
   

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่ 
1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จำนวน 11 เสียง  

 
 
5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี3)  
 

 

นายอำนาจ  สุริยา   ต่อไปเป็น เรื่อง ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2562 (ครั้งที3่)  
 

นายมาโนช มะลิขาว                ตามท่ีเทศบาลตำบลขามทะเลสอได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562  
นายกเทศมนตรีฯ  เสร็จเรียบร้อยและได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  มิได้ตั้ง 
   งบประมาณรายจ่ายตามหมวด/แผนงาน/งานและประเภทนี้ไว้ ประกอบกับมี 

ความจำเป็นที่ต้องการเบิกจ่าย จึงขอโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

    กองช่าง 
โอนลด 

     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน 
งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
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-  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ 1,000,000 บาท   เบิกจ่ายแล้ว  
840,920  บาท โอนเพิ่มตั้งแต่ต้นปี 65,200 บาท  คงเหลือ 224,280 
บาท    
โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  31,000 บาท  คงเหลือ 193,280 บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้นเป็นเงิน  31,000  บาท 

 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

     ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-  ค่าปรับปรุงเวทีแอโรบิค บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองคู บ้าน
หนองคู หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 31,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเวทีแอโร
บิค (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้นเป็นเงิน  31,000 บาท 

 
คณะผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  ข้อ 27 จึงเรียนมาเพ่ือ
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
นายอำนาจ  สุริยา     ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภา    
                                               

นางสาวรัฐฑิญากร ศุภกำเนิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ                      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541   

ข้อ 27“การโอน งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

             
นายอำนาจ  สุริยา           ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 
 
ที่ประชุม       ไม่มี 
 
นายอำนาจ สุริยา          เมื่อไม่มีท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ก็ขอมติที่ประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นชอบที่จะโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562          

ดังรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้ยกมือ   
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มติที่ประชุม           สมาชิกสภาฯมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 11 เสียง  
  
5.3 ญัตติพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระ 2 และวาระ 3 
 
นายอำนาจ  สุริยา     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.3 
ประธานสภา  - ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 วาระ 2 และวาระ 3 ตามที่สภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ได้มีมติ รับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระที่ 1  
เมื่ อ วันที่  30กรกฎาคม 2 5 6 2  ไป แ ล ้วนั ้น  สภาเทศบาล  ได้ มี มติ เลื อก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  
จำนวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย 

     1. นายบุญมี   เล็กสูงเนิน 
     2. ร.ต.ต.วิลาศ ขอสูงเนิน 
     3. นางสนม  พัศนุวงศ์ 

ที่ประชุมสภาฯ  ได้กำหนดระยะเวลาคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ       
แปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562 นั้น ขอเชิญ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการประชุมฯ ให้ที่ประชุมทราบ 

 
 

นายบุญมี  เล็กสูงเนิน   ตามท่ีประชุมสภาฯ ได้กำหนดระยะเวลาคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ           แปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562 ซึ่งภายใน 
 แปรญัตติฯ    ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติดังกล่าว  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด  

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00น.
คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า เห็นควรคงร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงเรียนมาให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายอำนาจ  สุริยา   มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายอำนาจ  สุริยา     ตามที่ ประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ  ได้ ชี้ แจงรายละเอี ยด โดย                 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการฯ มีมติให้คงร่างเดิมรายละเอียดปรากฏตามบันทึกของ 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  ในวาระที่ 2  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ  ในวาระท่ี 2 
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นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด  ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ดังนี้   
     ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง                       

เทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานนั้น 
อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้างการ    
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการ
ใด การสงวนและบันทึกความเห็นของกรรมการแปรญัตติ   ตลอดจนการสงวน            
คำแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ ประกอบรายงานนั้น 

ข้อ 51  ในการพิจารณาข้อบัญญัติวาระที่ 2  ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น   จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 

นายอำนาจ  สุริยา   สมาชิกทุกท่านคงทราบแล้วว่าในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 นั้น  
ประธานสภาเทศบาล  ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ 

แก้ไขเท่านั้น  ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ก็มีมติให้คงร่างเดิม
แห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนั้น จึงขอมติที่
ประชุม  ผู ้ใดเห็นสมควรให้ร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2563  ผ่านวาระที่ 2  ขอให้ยกมือ                                                                                                                                                                                                                                                      
  

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 2563  ผ่านวาระที่ 2  จำนวน 11 เสียง 

 

นายอำนาจ  สุริยา   ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2563  ในวาระที่ 3  ก่อนที่จะพิจารณาขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สภาฯ ทราบ 
 
นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด ขอชี้แจงข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย 
เลขานุการสภา                        เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามเีหตุอันควรในการ 

   พิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
   
 

นายอำนาจ  สุริยา  ขอมติที่ประชุมว่า  ผู้ใดเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา                         รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ตามร่างที่เสนอให้สภาฯ พิจารณานี้ 

  ขอให้ยกมือ 
 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 11 เสียง 
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5.4ญัตติขอความเห็นชอบเพื่อยืนยันบันทึกความตกลง(MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาล 
ตำบลสูงเนิน  

 

นายอำนาจ  สุริยา   ต่อไปเป็น เรื่องญัตติขอความเห็นชอบเพื่อยืนยันบันทึกความตกลง 
ประธานสภาฯ     (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเนิน  
      
นายมาโนช มะลิขาว        ตามพระราชบัญ ญั ติ  รักษาความสะอาดและความ เป็ น ระเบี ยบ
นายกเทศมนตรีฯ   เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการ 
     กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องการทำความตกลงร่วมมือ 
     กันจัดทำบริการสาธารณะของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบคณะกรรมการจัดการปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้
เทศบาลตำบลสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพดำเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ cluster (คลัส-เตอ-ร) สูงเนิน   

ดังนั้น เพ่ือยืนยันบันทึกความตกลง(MOU) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
ร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเนิน คณะผู้บริหาร จึงขอความเห็นชอบ เพ่ือยืนยันบันทึก
ความตกลง(MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเนิน  จึงเรียนมา
เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
นายอำนาจ  สุริยา           ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอเห็นชอบ เพ่ือยืนยันบันทึกความตกลง 
ประธานสภาฯ   (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเนิน มีท่านใดที่จะสอบถาม 
    เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 
 
ที่ประชุม       ไม่มี 
 
นายอำนาจ สุริยา          เมื่อไม่มีท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ก็ขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบยืนยันบันทึกความตกลง(MOU) การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับ

เทศบาลตำบลสูงเนิน ดังรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้ยกมือ   
   
มติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ  เพื่อยืนยันบันทึกความตกลง (MOU) การ

จัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 11 เสียง 
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5.5 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 

นายอำนาจ  สุริยา   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง  
ประธานสภา ฯ   
 
นายมาโนช  มะลิขาว  ด้วยคณะผู้บริหารขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อหนี้ 
นายกเทศมนตรี ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่ งคาดว่า          

จะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ  จำเป็นจะต้องขออนุมัติกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้  

๑. ก่อสร้างผิวจราจรถนนจุฬาพัฒนา โดยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิมพร้อม 
ตีเส้นจราจร  บ้านหนองคู  หมู่ที่  ๒  ขนาดถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร         
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด) เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท 

๒. ก่อสร้างผิวจราจรถนนสายโคกแฝก โดยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม  
พร้อมตีเส้นจราจร  บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ขนาดถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  
หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด)   เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐ บาท 

๓. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบล  
ขามทะเลสอ บ้ านหนองขุ่น  หมู่ที่  ๔ก่อสร้างโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ .๐๐ เมตร               
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง            
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด)  เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๙,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน-) 
 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 คณะ
ผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน นำเรียนที่
ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายอำนาจ  สุริยา  ตามท่ีฝ่ายบริหาร เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมิได้ก่อหนี้  
ประธานสภาฯ    ผูกพันมีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา  เมื่อไม่มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ก็ขอมติที่ประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาฯ               เห็นชอบ ในการอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังรายละเอียดที ่

 ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  ขอให้ยกมือ   
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มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จำนวน 11 เสียง              

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 
นายอำนาจ  สุริยา    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   มีสมาชิกท่านใด  มีข้อราชการ 
ประธานสภา ฯ   หรือมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือ  หรือให้พิจารณาเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
นายอุทัย รัตน์รักษ์   ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ถนนเส้นหนองคูติดกับวัดน้ำฉ่า  
สมาชิกสภาเทศบาล  ถนนที่ซ่อมแซมก่อนกับหลังดูแตกต่างกัน คือ ถนนเส้นที่ซ่อมแซมใหม่จะสูงกว่าถนนเส้นที่     

ซ่อมแซมเก่า ขอให้เทศบาลฯตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการครับ 
   เรื่องที่ 2 จากการประชุมคราวที่แล้ว ผมของบประมาณไว้ที่จะลอกราง

ระบายน้ำบริเวณบ้านสีจาน ดำเนินการให้ได้หรือไม่อย่างไรครับ 
 
นายมาโนช มะลิขาว   ครับ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้อีกครั้งครับ 
นายกเทศมนตรี 
 
นายพงษ์พันธ์  สัจจาคุณ   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมขอแจ้งเรื่องให้ทราบดังนี้ 
ปลัดเทศบาลฯ  1.  เรื่องภาษี  ต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีใหม่ จะดำเนินการ

ประกาศให้ประชาชนรับทราบก่อน 30 วันครับ 
2. วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ 

    ผู้นำชุมชนทุกท่าน เข้าร่วมงานโครงการจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 
เอนกประสงค์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น.  

3. เรื่อง พิธีมอบบ้าน หมู่  2 จะดำเนินการมอบในวันที่  14 สิงหาคม 
2562  เวลา 10.00 น. 

 
ที่ประชุม    รับทราบครับ/ค่ะ 
 
นายธงชัย  ทนทาน   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับผมขอให้ช่วยตรวจดูถนนบริเวณ
ประธานชุมชนหนองคู1  อ่างหนองคูชำรุดเนื่องจากรากไม้จากต้นก้ามปูดันขึ้นทำให้ถนนบริเวณดังกล่าว 

เสียหาย  ดังนั้นผมอยากหารือในเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง    
หากจะนำต้นกามปูออกจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร 
 

นายมาโนช มะลิขาว   ครับ ผมขอตรวจสอบการดำเนินการในส่วนนี้ให้อีกครั้งครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
          

นายอำนาจ  สุริยา    ถ้าหากไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้    
ประธานสภา ฯ   ผมขอปิดประชุม  
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เลิกประชุมเวลา    14.30 น. 




