~๑~
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖3 ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 เวลา ๑๐.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงอภัย
.........................................................................................
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
นางสมหมาย เทพขุนทด
นายสมัตถ์ ยันบัวบาน
นายสวัสดิ์ กันหา
นายบุญเทียม เทียมจัตุรัส
นายละมูล สมางชัย
นายเดชะ ครอบบัวบาน
นายพิเชษฐ เทียมจัตุรัส
นายสมหมาย สีนารี
ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายวิวัฒน์ เชาวนสมบูรณ์
๒
นายสนับ รองพล
๓
นายเฮียง โตละหาน
๔
นายสมดี เคนเหลี่ยม
๕
จ่าเอกวัฒรักษ์ หาญรบ
๖
จ่าเอกสมบัติ หงษ์ทอง
๗
นางธันนิดา กงทอง
๘
นางอุบลรัตน์ ยลโสภณ
๙
นางสาวอมินตา ศรีระทัต

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
สมหมาย เทพขุนทด
สมัตถ์ ยันบัวบาน
สวัสดิ์ กันหา
บุญเทียม เทียมจัตุรัส
ละมูล สมางชัย
เดชะ ครอบบัวบาน
พิเชษฐ เทียมจัตุรัส
สมหมาย สีนารี
อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
หน.ฝ่ายอานวยการ
หน.ฝ่ายธุรการ
หน.ฝ่ายสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองคลัง
หน.ฝ่ายแผนฯ

ลายมือชื่อ
วิวัฒน์ เชาวนสมบูรณ์
สนับ รองพล
เฮียง โตละหาน
สมดี เคนเหลี่ยม
วัฒรักษ์ หาญรบ
สมบัติ หงษ์ทอง
ธันนิดา กงทอง
อุบลรัตน์ ยลโสภณ
อมินตา ศรีระทัต

หมายเหตุ

~๒~
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางนงค์นุช ยันบัวบาน
นางสาวสุรัษฎา ก้อนในเมือง
นางสาวณัฐถรินันท์ จันทะรัง
นายพิชิต น้อยทอง
นางมรกต จุลอักษร
นางกาญจนา คุ้มไข่น้า
นางสาวณัฏฐณิชา ด้วงปัญญา
นายธนรัฐ สิมนอก
นายอนิวรรต พุ่มพวง
นายวีรวัฒน์ รองพล

นักจัดการงานทั่วไป
ผช.นวก.คอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
คนงานทั่วไป
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
ผช.นวก.คลัง
ผช.นายช่างโยธา
พนักงานตกแต่งสวน
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นงค์นุช ยันบัวบาน
สุรัษฎา ก้อนในเมือง
ณัฐถรินันท์ จันทะรัง
พิชิต น้อยทอง
มรกต จุลอักษร
กาญจนา คุ้มไข่น้า
ณัฏฐณิชา ด้วงปัญญา
ธนรัฐ สิมนอก
อนิวรรต พุ่มพวง
วีรวัฒน์ รองพล

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖3 ครั้งที่ ๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖3 ครั้งที่ ๑ เพื่อกาหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญประจาปี 2563 และกาหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจาปี
2564 เพื่อทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ประจาปีงบประมาณ 2562 และพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ 2563 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 14 เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหลวงอภัย

ระเบียบวาระที่ ๑
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
1. ที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางสภาเทศบาลก็ขอแสดงความเสีย
ใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
2. เกี่ยวกับ พรบ.งบประมาณของรัฐบาล ทุกท่านคงได้ติดตามข่าวตอนนี้ได้ผ่านชั้น
ของ สส.แล้วต่อไปคงเป็นชั้นของ สว. ก็รอดูบ่ายนี้ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับ

~๓~
3. วันนี้เป็นวันของฝรั่ง 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทม์เป็นวันแห่งความรักก็ขอให้ทุก
คนแสดงความรักต่อกันอย่าถือโทษโกรธกันนะครับ มีอะไรก็ให้อภัยแก่กันนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๒
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ญัตติ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖2 ครั้งที่ ๑
ในวันพุธ ที่ ๒7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 ขอเชิญท่านสมาชิกเปิดดูพร้อมกันเลยนะ
ครับ ท่านใดจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญมาดูไปพร้อมๆ กันนะครับ เชิญ
ท่านเดชะครับ

นายเดชะ ครอบบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ 9 ที่ท่านรองเฮียงได้พูดไว้บรรทัดที่ 7 ครับ
เดิม 4.บ้านนางจ่อย กุลแย้ม แก้ไขเป็น 4.บ้านนายจ่อย กุลแย้ม

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะแก้ไขส่วนไหนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีก
ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัย
สามัญที่ ๔/ ๒๕๖2 ครั้งที่ ๑ ในวันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 ท่านใด
รับรองโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ รับรอง 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม / กระทู้ด่วน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ญัตติที่เสนอใหม่
๕.๑ กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖3 และกาหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖4 ขอเชิญท่านเลขาครับ

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๑ สาหรับเทศบาลให้สภาเทศบาล
กาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีกาหนดกี่วัน ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปี

ขาดประชุม - คน

~๔~
สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมี
มติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ตามเดิมที่เราเคยกาหนดก็
คร่าวๆ ดังนี้
๑. สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖3 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 มี
กาหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖3 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 มี
กาหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖3 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 มี
กาหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖3 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3 มี
กาหนด ๓๐ วัน
๕. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖4 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖4 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
หรือท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นต่างจากนี้ก็ขอเรียนเชิญแสดงความคิดเห็นได้ครับ
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะเสนอเป็นแบบใหม่อีกไหมครับ เราจะเสนอเป็นแบบใหม่ก็ได้นะครับ
ออกความเห็นได้เลยนะครับ เชิญท่านสวัสดิ์ครับ

นายสวัสดิ์ กันหา
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

เห็นควรตั้งไว้เหมือนเดิมครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 1.ท่านสมหมาย เทพขุนทด 2.ท่านเดชะ ครอบบัวบาน
มีท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านเลขาครับ

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖3 ดังนี้
๑. สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖3 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 มี
กาหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖3 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 มี
กาหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖3 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 มี
กาหนด ๓๐ วัน

~๕~
๔. สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖3 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3 มี
กาหนด ๓๐ วัน
๕. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖4 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖4 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ 8 เสียง

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ข้อ ๕.๒ ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ประจาปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาครับ

นายละมูล สมางชัย
(สมาชิกสภาฯ)

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 9 ท่าน
ได้แก่ 1.นายละมูล สมางชัย
สมาชิกสภา (ประธานกรรมการ)
2.นางสมหมาย เทพขุนทด
สมาชิกสภา (กรรมการ)
3.นายสมหมาย สีนารี
สมาชิกสภา (กรรมการ)
4.นายสมควร คงกระพี้
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
5.นายถนอม ศรีจันกลาง
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (แทน)
6.นางทองสุข น้อยจัตุรัส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นายเทพพร แถววิชา
ผู้แทนภาครัฐ/วิสาหกิจ ผอ.รร.บ้านหนองโจด
8.จ่าเอกวัฒรักษ์ หาญรบ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัด (กรรมการ)
9.นางสาวอมินตา ศรีระทัต
หัวหน้าฝ่ายแผนฯ (เลขานุการ/กรรมการ)
ซึ่งการประชุมเป็นไปตามแผนและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ประจาปีงบประมาณ 2562 ก็ได้เห็นถึงความพร้อม ความถูกต้องและการ
ทางานของคณะผู้ บริ ห ารที่ ผ่ านมา ซึ่ง ในแผนโครงการต่า งๆ ที่ผ่ านมาก็ได้ ผ ลเป็ น
เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูง มีบ้างเป็นบางประการที่ยังไม่สาเร็จทางคณะกรรมการก็ได้มี
การประชุมและให้ทางคณะผู้บริหารได้ดาเนินการต่อไป ก็ขอให้คุณอมินตาซึ่งเป็นเลขา
คณะกรรมการได้เป็นผู้รายงานถึงรายละเอียดครับ

ขาดประชุม - เสียง

~๖~
นางสาวอมินตา ศรีระทัต
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณฯ) ประจาปี งบประมาณ 2562 ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขั้นตอน
ในการติ ด ตามก็ คื อ 1) ก าหนดแนวทางวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา 2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3) รายงานผลและ
เสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
กรอบและแนวทางในการติด ตามประเมิ นผลแผนพัฒ นาได้ ดาเนิ นการตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10
ตุล าคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
3) คู่มือการติดตามและประเมินการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ( โ ด ย ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญ คือ การนาไปใช้แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ระหว่างดาเนินโครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้
1) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดาเนินการตามโครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
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2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้
ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์
ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4) สามารถเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ
สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการการ
และรับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
6) การวินิจฉัย สั่งการ ของผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้างานสั่งการได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่น
7) ทาให้ภารกิจต่างๆ สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
8) สามารถรักษามาตรฐานการทางานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
สาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2561 มีจานวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จานวน
226 โครงการ งบประมาณ 58,964,100 บาท งบประมาณรายจ่ ายประจาปี
2562 มีดังนี้
1) การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ
14,481,100 บาท
2) การพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต จ านว น 87 โครงการ งบประมาณ
15,308,600 บาท
3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน 30 โครงการ งบประมาณ 4,336,000
บาท
4) การพั ฒ นาด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงและความสงบ จ านวน 36 โครงการ
งบประมาณ 7,176,800 บาท
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 15 โครงการ
งบประมาณ 5,837,000 บาท
6) การพัฒ นาด้า นการเมื อง การปกครอง การบริ ห ารจั ดการที่ดี จานวน 28
โครงการ งบประมาณ 11,824,700 บาท
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จานวนทั้งหมด 226 โครงการ เราก็นามาจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2562 จานวน 101 โครงการ งบประมาณ 29,228,079 บาท แยก
ได้ดังนี้
1) การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ
3,816,800 บาท
2) การพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต จ านว น 37 โครงการ งบประมาณ
16,997,479 บาท
3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 504,800 บาท
4) การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 14 โครงการ งบประมาณ
1,227,400 บาท
5) การบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม จานวน 5 โครงการ
งบประมาณ 1,347,400 บาท
6) การพัฒ นาด้า นการเมื อง การปกครอง การบริ ห ารจั ดการที่ดี จานวน 21
โครงการ งบประมาณ 5,334,200 บาท
รายละเอียดจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของเทศบาลตาบล
หนองบัวระเหวในภาพรวมแต่ละด้านมีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ
30.50 ระดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 28.29
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ
28.67 ระดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 27.68
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ
27.02 ระดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 26.08
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 30.50 ระดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 28.29
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 27.57 ระดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 25.19
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี ระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 30.22 ระดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 27.35
ทางคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 2 ข้อ คือ
1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬาแต่ละโรงเรียนภายในเขตเทศบาล
2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้าค่ายลูกเสือแต่ละโรงเรียนภายในเขตเทศบาล
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ก็ได้แจ้งไปทางผู้เสนอว่าให้ท่านนาเรื่องไปเข้าที่ประชุมเขตพื้นที่การศึกษาของท่านถ้าหา
กว่าทางเขตไม่มีงบประมาณให้ก็ให้นารายงานการประชุมนั้นมาเสนอสภาเทศบาลเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลได้ค่ะ ก็ขอนาเสนอรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพียงเท่านี้ค่ะ
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติต่อไปเลยครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยวี การงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันเพื่อนามาบริหารงานคลังของเทศบาล ซึ่งเป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามหมวด ๔ ข้อ ๒๗,๒๙ ดังต่อไปนี้
1.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน 321,000 บาท
ขอโอนลด สานักปลัดเทศบาล เป็นเงินจานวน 321,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
สานักงาน ค่าซื้อเครื่องกรองน้าดื่ม มีงบประมาณ ตั้งไว้ 321,00๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณ ก่อนโอน ครั้งนี้ 321,000 บาท ขอโอนลด ครั้งนี้ 321,000 บาท
คง เ หลื อ งบ ป ระ ม าณ ห ลั ง โ อน ล ด ค รั้ ง นี้ 0 บา ท ตั้ ง จ่ า ย จา ก เงิ น รา ย ไ ด้
หน้า 109
๒.ขอโอนเพิ่ม เป็นจานวนเงิน 321,000 บาท
ขอโอนเพิ่ม สานักปลัดเทศบาล เป็นเงินจานวน 321,000 บาท
แผนงานงบกลาง
ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบลงทุน เงินสารองจ่าย เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยฯ มีงบประมาณ ตั้งไว้ 949,870
บาท คงเหลืองบประมาณก่อนเพิ่ม ครั้งนี้ 30.14 บาท ขอโอนเพิ่ม ครั้งนี้ 321,000
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพิ่มครั้งนี้ 321,030.14 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน้า 208

~ ๑๐ ~
ข้อกฎหมาย
การโอนเงินงบประมาณ โอนลด โอนเพิ่ม เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗,๒๙ ว่าด้วย
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
การโอนงบประมาณเพิ่ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเรี ย บร้ อ ยและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการทางานเห็นผลเป็นรูปธรรมเห็นควรดาเนินการโอนเงินงบประมาณ
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระ
เหว เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป
ขอแสดงความนั บ ถื อ ลงชื่ อ นายสนั บ รองพล
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวระเหว
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอขอบคุณท่านรองสนับครับ มีท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ
ขอเชิญท่านบุญเทียมครับ

นายบุญเทียม เทียมจัตุรัส
(สมาชิกสภาฯ)

การโอนเงินมาแผนงานงบกลางเอามาทาอะไรบ้างผมยังไม่เข้าใจขอคาอธิบายครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

ปีนี้แล้งมากตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีการประกาศภัยแล้ง แล้วก็มาประกาศยกเลิกเมื่อชาวนา
ได้รับค่าชดเชยในการทานา แล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม ก็ได้มาประกาศภัยพิบัติแล้ง
ครอบคลุมทั้งอาเภอ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ก็ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือฉุก เฉิน
ของระเหวก็มี 2 หมู่บ้าน มีห มู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ไม่มีน้าทาน้าประปาหมู่บ้าน
เพี ย งพอให้ เ ทศบาลให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ตามที่ ก ระทรวงการคลั งก าหนด ก าหนดการ
ช่วยเหลือไม่เกินสามเดือน ขอชี้แจงการใช้จ่ายยอดเงินที่ตั้งในเทศบัญญัติ 949,870
บาท ดังนี้
11 ตุลาคม 2562 ค่าน้ามันเครื่องสูบน้า ม.7 เป็นเงิน 10,540 บาท
21 ตุลาคม 2562 โอนลดโครงการจิตอาสา/สานักปลัด เป็นเงิน 100,000 บาท
24 ตุลาคม 2562 โอนลดโครงการจิตอาสา/สานักปลัด เป็นเงิน 40,000 บาท
24 ตุลาคม 2562 โอนลดวัสดุ/กองช่าง (ปรับปรุงอาคารป้องกัน) เป็นเงิน
200,000 บาท

~ ๑๑ ~
28 ตุลาคม 2562 โอนลดทาระบบประปาไปงานป้องกัน เป็นเงิน 300,000
บาท
4 พฤศจิกายน 2562 โอนลดสมาคมสันนิบาต เป็นเงิน 8,000 บาท
6 พฤศจิกายน 2562 ค่าน้ามันสูบน้า ม.3 เป็นเงิน 22,810.02 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 ค่าน้ามันสูบน้า ม.3 เป็นเงิน 38,279.84 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 ค่าน้ามันสูบน้า ม.7 เป็นเงิน 5,210 บาท
13 พฤศจิกายน 2562 โอนลดค่าวัสดุซ่อมแซมถนน/กองช่าง เป็นเงิน 100,000
บาท
21 พฤศจิกายน 2562 โอนลดค่าวัสดุงานบ้านงานครัว/สานักปลัด เป็นเงิน
25,000 บาท
28 พฤศจิกายน 2562 โอนลดซ่อมแซมทรัพย์สิน/สานักปลัด เป็นเงิน 70,000
บาท
28 พฤศจิกายน 2562 โอนลดวัสดุสานักงาน/กองช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 949,839.86 บาท คงเหลือเงิน 30.14 บาท ตอนนี้เราได้รับ
หนังสือจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ช่วยเหลือภัยพิบัติแล้งของหมู่ที่ 2,3 เรื่อง
น้าประปาหมู่บ้านซึ่งก็ไม่ได้มีแค่น้าประปายังมีชาวบ้านที่ทาการเกษตรอีกด้วย แต่
ตอนนี้เราก็คงเอาเรื่องประปาเป็นหลักก่อน ส่วนเรื่องการเกษตรคงต้องมีการหารือกัน
อีกครั้งว่าเราจะให้การช่วยเหลืออย่างไร แล้วก็มีหมู่ที่ 4 ทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่าทาง
วัดเขาตาเงาะอุดมพรขอสนับสนุนเครื่องสูบน้าและน้ามันเพื่อสูบน้าเข้าสระวัดพระ
อาจารย์จื่อ เราก็ได้ดาเนินการให้แล้วเหมือนกันครับ จึงได้มาขออนุมัติงบประมาณเพื่อ
ไว้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนกันทั้งเขตในช่วงนี้ อีกจุดหนึ่งคือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก
ผักปลอดสารพิษเราได้ช่วยเหลือไปแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วเราก็ได้ดาเนินการ
ช่วยเหลือเหมือนกันครับ แล้วก็มีหนังสือสั่งการเร่งด่วนมาอีกคือการทาธนาคารน้าใต้ดิน
ที่เราต้องเร่งดาเนินการ กองช่างได้ออกแบบเพื่อดาเนินการอยู่ที่ หมู่ 6 เพื่อแก้ไข
ปัญหาการระบายน้าให้กับชุมชน จานวน 2 จุด จุดแรกอยู่ตรงสนามกีฬา จุดที่สอง
คือแถวๆ รีสอร์ท งบประมาณที่ออกแบบมา 83,000 บาท แล้วก็มีคลองดาดหมู่ที่
6 ชารุดเราก็จะไปแก้ไขให้งบประมาณห้าหมื่นกว่าบาท ตอนแรกว่าจะใช้เงินสะสมเมื่อ
ได้คุยกับ ผอ.คลัง ก็กลัวว่าจะกระทบกับค่าตอบแทนของบุคลากรหากว่าเงินอุดหนุน
เราไม่เข้าเราก็ต้องมาใช้เงินสะสมสั่งจ่ายก่อน จึงไม่สามารถที่จะใช้เงินสะสมได้ครับ จึง
มาขอโอนงบประมาณผ่านทางสภาครับผม

~ ๑๒ ~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านละมูลครับ

นายละมูล สมางชัย
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมขอเรียนถามท่านประธานสภาว่าข้อกฎหมายในการขอโอนเงินก้อนนี้
หากจะมีการโอนไปใส่ในเงินสารองจ่าย ใช้จ่ายยามฉุกเฉินมันจะเป็นการผิดข้อกฎหมาย
หรือไม่ ก็เป็นข้อกังวลของสมาชิกครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านละมูลก็เกิดข้อกังวลในการขอโอนครั้งนี้ขอเชิญผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบด้วยครับ

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
บอกว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอนจากค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นครุภัณฑ์สานักงาน ค่าเครื่องกรองน้า โอนมาตั้งไว้ในรายจ่ายประจา งบกลาง เงิน
สารองจ่าย ซึ่งตอนนี้ของเราเรื่องที่จาเป็นก็คือเรื่องของภัยแล้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศให้ทุกตาบลในหนองบัวระเหวประสบปัญหาภัยแล้ง แล้วก็ประกาศซ้ามาอีก
ฉบับหนึ่งว่าให้ช่วยเหลือหมู่ที่ 2 และ 3 โดยเร่งด่วนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์
มีกาหนดสามเดือน แล้วตอนนี้มีโรคโควิด 19 กาลังระบาดหากมีเข้ามาในพื้นที่เราแล้ว
ไม่มีงบประมาณในการดาเนินการก็คงจะเกิดปัญหาพอสมควรครับ ตอนนี้ก็ขอโอนเงิน
เข้ามาไว้ในหมวดเงินสารองจ่ายไว้ก่อน หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นจริงๆ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณเข้าแผนงานงบกลาง เป็นเงิน 321,000 บาท
โปรดยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ 5 เสียง
ขาดประชุม - คน

งดออกเสียง 3 เสียง

~ ๑๓ ~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ที่ประชุมมีมติ

มีญัตติที่จะขออนุมัติเพิ่มในระเบียบวาระการประชุมอีกหนึ่งญัตติ เป็นญัตติเร่งด่วน
ผมขออนุญาตขอมติจากสมาชิกสภานะครับ ท่านใดเห็นชอบให้นาญัตติการโอนเงิน
งบประมาณดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นข้อที่ 5.4 ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ
เห็นชอบ 8 เสียง
งดออกเสียง - เสียง
ขาดประชุม - คน

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ข้ า พเจ้ า นายสนั บ รองพล ต าแหน่ ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิ บั ติ ร าชการแทน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวระเหว ขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันเพื่อนามาบริหารงาน
คลั ง ของเทศบาล ซึ่ ง เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามหมวด ๔ ข้ อ ๒๗,๒๙
ดังต่อไปนี้
1.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
ขอโอนลด สานักปลัดเทศบาล เป็นเงินจานวน 5,000 บาท
แผนงานการเกษตร
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อต่อยอด "โครงการในน้ามีปลา ชาวประชา
มีสุ ข" มีงบประมาณ ตั้งไว้ 100,00๐ บาท คงเหลื องบประมาณ ก่อนโอน ครั้ง นี้
19,600 บาท ขอโอนลด ครั้งนี้ 5,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ครั้งนี้
14,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 125
๒.ขอโอนเพิ่ม เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท
ขอโอนเพิ่ม สานักปลัดเทศบาล เป็นเงินจานวน 5,000 บาท
แผนงานงบลงทุน
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
จัดซื้อตู้ชาร์จแบต (แบบรถเข็น ขนาด 60A/60V ) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,000
บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

~ ๑๔ ~
- ผลิตจากเหล็กที่มีคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
- มีไฟเขียวแจ้งเตือนเมื่อมีการชาร์ทไฟ
- กระแสไฟออก 60 VDC-60A
- สายชาร์ทขั้ว + (บวก) และ - (ลบ)
- มีคู่มือและคาแนะนาในการชาร์ทอยู่บนเครื่องสะดวกต่อการศึกษาการใช้งาน
- มีเสียงร้องเตือนมีคีบแบตเตอรี่สลับขั้วขณะชาร์ท
- สามารถเปลี่ยนฟิวส์ได้เมื่อกระแสไฟรั่ว
- มีล้อและด้ามจับแบบรถเข็นทาให้สามารถลากเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- ปากคีบของเครื่องชาร์ทแข้งแรง ทนทาน ป้องกันไฟดูดได้ดีในระดับหนึ่ง
- มีฟิวส์ป้องกันกระแสไฟรั่ว
- มีมิเตอร์บอกกระแสไฟขณะชาร์ทไฟ
- ใช้คอยส์ทองแดงแท้
- สามารถปรับความเร็วในการชาร์จได้ 10 STEP
เพื่อใช้ในการบารุงและซ่อมแซมแบตเตอรี่รถยนต์ มีงบประมาณ ตั้งไว้ 0 บาท คงเหลือ
งบประมาณก่ อ นเพิ่ ม ครั้ ง นี้ 0 บาท ขอโอนเพิ่ ม ครั้ ง นี้ 5,000 บาท คงเหลื อ
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ครั้งนี้ 5,000 บาท (เป็นรายการตั้งใหม่)
ข้อกฎหมาย
การโอนเงินงบประมาณ โอนลด โอนเพิ่ม เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ
๒๗,๒๙ ว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
การโอนงบประมาณเพิ่ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเรี ย บร้ อ ยและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการทางานเห็นผลเป็นรูปธรรมเห็นควรดาเนินการโอนเงินงบประมาณ
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณจานวน 5,000 บาท รายละเอียดตามที่ท่าน
รองสนับได้เสนอไปแล้วนั้น ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

~ ๑๕ ~
ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ 8 เสียง
ขาดประชุม - คน

งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ครับขอเชิญครับ มีท่านใดไหมครับสาหรับวาระอื่นๆ ไม่มีนะครับ
สาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภาฯ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าราชการพนักงานผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
ประชุมมาครบระเบียบวาระแล้วนะครับ ก็ขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.40 น.
(ลงชื่อ)

นงค์นุช ยันบัวบาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางนงค์นุช ยันบัวบาน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จ่าเอก สมบัติ หงษ์ทอง
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( สมบัติ หงษ์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ลงชื่อ)สิบตารวจโท อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
คณะกรรมการสามัญในการตรวจรายงานการประชุมประจาสภา ได้ประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖3 ครั้งที่ ๑ และรับรองรายงานการประชุมสภาถูกต้องแล้วเมื่อวันที่
3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3

(ลงชื่อ)

อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร)
ประธานสภาเทศบาลฯ

เลขานุการ/กรรมการ

~ ๑๖ ~
(ลงชื่อ)

เดชะ ครอบบัวบาน
( นายเดชะ ครอบบัวบาน )
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

สมหมาย เทพขุนทด
( นางสมหมาย เทพขุนทด )
รองประธานสภาเทศบาล ฯ

ประธานกรรมการ

ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้วและที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖3 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3

(ลงชื่อ)

อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร )
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

