รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ
********************
ผูเขาประชุม
๑. นายนาวิน แมนศรนรา
๒. นายเสริง จินดาพันธ
๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๔. นางมณี ศรีประสิทธิ์
๕. นายวิมล กลาวาจา
๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท
๗. นายสมนึก นิจพลกรัง
๘. นายแสวง ชูไทย
๙. นายหนูแดง ยั่งยืน
๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ
๑๑. นายอาทิตย พิเศษ
๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู

ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ

ผูไมมาประชุม ไมมี
ผูเขารวมประชุม
๑. นางวงเดือน ศิรวิ งศ
๒. นางกณิศา จันทรงาม
๓. นายชวน ตุมนาค
๔. นายบุญนำ การกรณ
๕. นางสาวสมสวน แขพิมาย
๖. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห
๗. นายนฤบล มณีเนตร
๘. นายประสิทธิ์ ทศดร
๙. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง
๑๐. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา
๑๑. นางกาญจนา ศรีประสิทธิ์

นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอำนวยการกองชาง
หัวหนาสำนักปลัด
นักบริหารงานการเกษตร
นักทรัพยากรบุคคล

/เริ่มประชุม...

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๒ คน เขาห อ ง
ประชุม และเชิญนายกเทศมนตรี เจาหนาที่งบประมาณ เจาหนาที่ผูบันทึกการประชุม ผูอำนวยการกองชาง รวม
๕ คน เขาหองประชุม และผูเขารวมประชุม ผาน Application LINE Meeting จำนวน ๖ คน โดยมีนายนาวิน
แมนศรนรา ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ ประชุม และกลาวเป ดประชุมตาม
ระเบียบวาระประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. เรื่อง ขอบคุณประชาชนในพื้นที่เขารวมซอมแซมถนนลาดยาง
- ขอบคุณ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ ที่เขารวม
ซอมแซมถนนลาดยาง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำเร็จลุลว งไปดวยดี

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
กงรถ สมัย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึ งหน าสุดทาย
เปนที่เรีย บรอยและสอบถามที่ป ระชุมสภาฯวามีผูใดขอแกไขหรือเพิ่ม เติม
ขอความหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมีผูใดขอแกไข

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตรวจสอบแลวมีสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุม ๑๒ คน ครบเปนองค
ประชุมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมสภาฯ

- มี ม ติ เป น เอกฉั น ท ๑๑ เสี ย ง รับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

๒.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
กงรถ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๔ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึงหนาสุดทายเปนที่เรียบรอย
และสอบถามที่ประชุมสภาฯวามีผูใดขอแกไขหรือเพิ่มเติมขอความหรือไม
/ที่ประชุม...

๓

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมีผูใดขอแกไข

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตรวจสอบแลวมีสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุม ๑๒ คน ครบเปนองค
ประชุมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมั ย วิ ส ามั ญ สมัย ที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่ อ วัน ที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมสภาฯ

- มี ม ติ เป น เอกฉั น ท ๑๑ เสี ย ง รับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยวิส ามั ญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่ อวัน ที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๔
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทูถาม
-ไมมี-

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
๔.๑ ญัตติ เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงรายละเอียดตอสภาเทศบาล

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- ขาพเจา ขอเสนอญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอสภาเทศบาลตำบลกงรถ รายละเอียดดังตอไปนี้

หลักการ
ตามที่ เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการจัดทำรางเทศบั ญ ญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใชในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู บริห ารที่ ไดวางไวตามแผนพั ฒนา
ทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
ดาน
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณยอดรวม(บาท)

หมายเหตุ

๙,๑๑๓,๙๓๐.๐๐
๒๗๕,๐๐๐.๐๐
๓,๔๗๔,๘๖๙.๐๐
๑,๔๕๔,๙๐๐.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑,๙๐๐,๔๘๐.๐๐
/แผนงานสราง...

๔

ดาน
งบประมาณยอดรวม(บาท)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๒๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๒๑๕,๐๐๐.๐๐
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา
๒,๔๕๔,๘๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร
๑,๑๕๙,๓๒๐.๐๐
ดานการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
๙,๖๕๑,๗๐๑.๐๐
รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๓ ใหเจาหนาที่งบประมาณทำการพิจารณา
ตรวจสอบ วิ เคราะห และแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอ คณะผู บ ริ หารท องถิ่ น เมื่ อคณะผูบ ริห าร
ท องถิ่ น ไดพิ จารณาอนุ มัติให ตั้งงบประมาณยอดใดเป นงบประมาณประจำป แ ลว ให เจาหน าที่งบประมาณ
รวบรวม และจั ดทำเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่ นอี กครั้งหนึ่ง เพื่ อคณะผูบ ริห าร
ทองถิ่น ไดนำเสนอต อสภาทองถิ่ น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม เพื่อ ใชในการดำเนิน งานตามนโยบายของคณะ
ผูบ ริห ารที่ ได ว างแผนไว ต ามแผนพั ฒ นาท องถิ่น ตลอดป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึ งเสนอร า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ พิจารณา เห็นชอบ
อนุมัติ ตอไป ดังรายละเอียดรางเทศบัญญัติฯที่เสนอมาพรอมนี้
ระเบียบกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ
ขอ ๒๓ ใหเจาหนาที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณใน
ชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น
เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจำป
แลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดนำเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่
ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการรางเทศบัญญัติและลงมติวารับหลักการ
รางเทศบัญ ญัติหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่น ประสงคจ ะอภิปราย หาม
ไมใหลงมติกอนที่ สมาชิกสภาท องถิ่ นไดอภิ ปรายในเรื่องนั้ นพอสมควรแลว
เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะให
คณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได
/นายนาวิน...

๕

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย
- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม เมื่อไมมีผูใดอภิป รายเพิ่มเติม
แลว ขอมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณหรือไม
- ดังนั้น ให ที่ป ระชุมพิจารณารายละเอียดตามรางเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไดแจกใหลวงหนาแลวนั้น และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระแรกหรือไม ผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบรับหลักการในวาระที่ ๑
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เพื่ อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยข อ บั ง คั บ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๙ ญัตติรางเทศบัญญัติที่สภา
ทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่น สงรางเทศบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท องถิ่นจะตองกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายใหที่ประชุมทราบ

นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

- ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัต ติที่สภาทองถิ่น กำหนดตามวรรคหนึ่ ง
ผูบริห ารทองถิ่น หรือ สมาชิ กสภาทอ งถิ่น ผูใดเห็ นควรจะแกไขเพิ่ มเติมรา ง
เทศบัญญัติก็ใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติ
เปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก
สภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจ ะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่น รับ รองเชนเดียวกับ
การเสนอญัตติหากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็ นควรวาจะต องสงรางเทศ
บัญญัติใหคณะกรรมการแปรญัตติ ใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูที่จะเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวย ขอบังคั บการประชุม สภาท องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๒๗ หมวด ๘
ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามั ญ ประกอบด ว ยสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
มีจำนวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิส ามั ญ ประกอบด ว ยสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวาสามคน แต
ไมเกินเจ็ดคน
ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับ ขอ ๑๐๓ และข อ ๑๐๔ สภาท อ งถิ่ น มี อำนาจ
เลื อ กสมาชิก สภาทอ งถิ่ น หรือ บุ คคลที่ ไม ได เป น สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น เป น
คณะกรรมการสมาชิก สภาทอ งถิ่ นชุด ต า งๆตามความจำเป น แก กิจ การใน
หนาที่ของสภาทองถิ่น
/คณะกรรมการ...

๖

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
สำหรับ เทศบาลตำบลกงรถจะพิ จ ารณาเลือกสมาชิ กสภาเทศบาล
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติมีหนาที่พิจารณาราง
เทศบัญ ญัติโดยละเอียด สวนการเลือกนั้นก็จะใชมติที่ป ระชุมสภาเทศบาล
โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ และตองมีสมาชิ กสภาเทศบาลรับ รอง
ไมนอยกวา ๒ คน จำนวนของคณะกรรมการ จะมีไมนอยกวา ๓ คน แตไม
เกิน ๗ คน ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกเสนอจำนวนของคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

นายสมจิตร พะภาตะนันท
สมาชิกสภาฯเขต ๒
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ

- ผมขอเสนอจำนวนของคณะกรรมการแปรญัตติ เปน ๕ ทาน
- มีสมาชิกทานอื่น เสนออีกหรือไม
- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมสภาฯดวยครับ
- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการแปรญั ต ติฯ
จำนวน ๕ คน
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ
นายสมนึก นิจพลกรัง
สมาชิกสภาฯเขต ๒

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการแปรญัตติฯ คนที่หนึ่ง ขอเชิญเสนอครับ
- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร กระผม
นายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิกสภาฯเขต ๒
- เสนอ นายสมจิตร พะภาตะนันท เปนกรรมการแปรญัตติฯคนที่หนึ่ง โดยมี
นายอาทิตย พิเศษ และนายหนูแดง ยั่งยืน รับรองถูกตอง

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานอื่นเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมี เมื่อมีผูเสนอกรรมการ
แปรญัตติฯคนที่หนึ่ง มีผเู สนอเพียงทานเดียว เปนอันวา นายนายสมจิตร
พะภาตะนันท เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนทีห่ นึ่ง
- และขอเชิญสมาชิก สภาเทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรบั แตงตั้งเปน
กรรมการแปรญัตติฯ คนที่สอง ขอเชิญเสนอครับ
- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร กระผม
นายอาทิตย พิเศษ สมาชิกสภาฯเขต ๒
- เสนอ นางสาวชยุดาพร พาเรือง เปนกรรมการแปรญัตติฯคนที่สอง โดยมี
นายสมนึก นิจพลกรัง และ นายสมจิตร พะภาตะนันท รับรองถูกตอง

นายอาทิตย พิเศษ
สมาชิกสภาฯเขต ๒

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานอื่นเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมี เมื่อมีผูเสนอ
กรรมการแปรญัตติฯคนที่สอง มีผเู สนอเพียงทานเดียว เปนอันวา
นางสาวชยุดาพร พาเรือง เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สอง
/-และขอเชิญ...

๗

นายสมจิตร พะภาตะนันท
สมาชิกสภาฯเขต ๒

- และขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่สาม ขอเชิญเสนอครับ
- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร กระผม
นายสมจิตร พะภาตะนันท สมาชิกสภาฯเขต ๒
- เสนอ นายสมนึก นิจพลกรัง เปนกรรมการแปรญัตติฯคนที่สาม โดยมี
นายอาทิตย พิเศษ และ นายหนูแดง ยั่งยืน รับรองถูกตอง

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานอื่น เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไม มีเมื่อมี ผูเสนอกรรมการ
แปรญัตติฯคนที่สาม มีผูเสนอเพียงทานเดียวเปนอันวา นายสมนึก นิจพลกรัง
เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สาม
- และขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่สี่ ขอเชิญเสนอครับ

นางมณี ศรีประสิทธิ์
สมาชิกสภาฯเขต ๒

- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร ดิฉัน
นางมณี ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯเขต ๒
- เสนอ นายหนูแดง ยั่งยืน เปนกรรมการแปรญัตติฯคนที่สี่ โดยมี
นายสมนึก นิจพลกรัง และ นายสมจิตร พะภาตะนันท รับรองถูกตอง

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานอื่น เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไม มีเมื่อมี ผูเสนอกรรมการ
แปรญัตติฯคนที่สี่ มีผูเสนอเพียงทานเดียว เปนอันวา นายหนูแดง ยั่งยืน
เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนทีส่ ี่
- และขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่หา ขอเชิญเสนอครับ

นายสมนึก นิจพลกรัง
สมาชิกสภาฯเขต ๒

- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร กระผม
นายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิกสภาฯเขต ๒
- เสนอ นายอาทิตย พิเศษ เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หา โดยมี
นางมณี ศรีประสิทธิ์ และ นายสมจิตร พะภาตะนันท รับรองถูกตอง

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานอื่น เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไม มีเมื่อมี ผูเสนอกรรมการ
แปรญัตติฯคนที่หา มีผูเสนอเพียงทานเดียว เปนอันวา นายอาทิตย พิเศษ
เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนทีห่ า

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบให
๑. นายสมจิตร พะภาตะนันท
๒. นางสาวชยุดาพร พาเรือง
๓. นายสมนึก นิจพลกรัง
๔. นายหนูแดง ยั่งยืน
๕. นายอาทิตย พิเศษ
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
/นายนาวิน...

๘

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ
นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

- เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติฯครบแลวขอเชิญเลขาสภาฯชี้แจงตอ
สมาชิก
- เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติแลวตอไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติวาจะ
ใชระยะเวลากี่วัน จากวันที่เทาไรถึงวัน ที่ เท าไร ซึ่งกำหนดระยะเวลาใน
การเสนอคำแปรญัตตินั้นจะตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ขอเชิญสมาชิก
เสนอครับ

นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภา

- ขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ เปน
ระยะเวลา ๓ วัน คือ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
และวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

เมื่อมีผูเสนอเพียง ๑ ทาน เปนอันวาใหรับคำแปรญัตติ มีกำหนด ๓ วัน
คือ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
และวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ
ตามที่เสนอ
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
๔.๒ ญัตติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงชื่อโครงการในแบบแปลน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงชื่อโครงการใน
แบบแปลน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

ขาพเจา ขอเสนอญัตติ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงชื่อโครงการในแบบแปลน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค กรปกครองส ว นห อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้ น ตามข อ ๒๙ การแก ไขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จง
งบประมาณรายจ ายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ งปลู กสราง ที่ ท ำใหลักษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจของสภาทองถิ่น
/เหตุผล...

๙

เหตุผล
กองการศึกษา เทศบาลตำบลกงรถ ไดตรวจสอบโครงการดังกลาว กอนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
จัด ซื้ อ จั ดจ า งภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลปรากฏวา พบชื่ อในแบบแปลนโครงการไม ต รงกับ ชื่อ ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หนาที่
๒๒๐ ข อ ๕๐ จึงควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงชื่อโครงการในแบบแปลนตามเทศบัญญั ติ งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหตรงกับชื่อในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕'๖๔ และ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หนาที่ ๒๒๐ ขอ ๕๐ ซึ่งการดำเนินการดังกลาว
งบประมาณเทาเดิมและไมทำใหรัฐเสียหาย ดังตอไปนี้
รูปแบบรายการเดิม
๑. โครงการกอสรางตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกงรถ
แบบเลขที่ ท.กร.๑๓/๒๕๖๔ )
รูปแบบรายการใหม
๑. โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกงรถ
แบบเลขที่ ท.กร.๑๓/๒๕๖๔ )
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น ตามขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แ จงงบประมาณ
รายจายในหมวดครุภัณ ฑ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจของสภาทองถิ่น
จึงเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เมื่ อ คณะผู บ ริห ารชี้ แ จง เรื่อ ง การเปลี่ ยนแปลงคำชี้แ จงชื่ อ โครงการใน
แบบแปลน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ตอที่ประชุมสภาเทศบาลแลว มีสมาชิกทานใดสงสัย หรือไม

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานใดสงสัย หรือไม หากไมมี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง ใหเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงชื่อโครงการในแบบ
แปลน ตามเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ตามที่เสนอ
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
๔.๓ ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลกงรถ

/นายนาวิน...

๑๐

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง การคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลกงรถ เพื่อ แตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบั ติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตำบล
กงรถ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง การคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลกงรถ ดังนี้

ดวยเทศบาลตำบลกงรถ จะดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บัติร าชการ
ตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบา นเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลกงรถ ตามพระราชกฤษฎี กาวาดวย
หลักเกณฑและวิ ธีการบริห ารกิจการบ านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๘ ที่ กำหนดใหส วนราชการจัดใหมีผู
ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราซการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพ
การใหบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ
ดังนั้น เพื่อ ใหการปฏิ บั ติงานของเทศบาลตำบลกงรถ เป น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด วย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอเสนอญัตติ การคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภา
เทตบาลตำบลกงรถ จำนวน ๒ ทาน เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลกงรถ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อดำเนินการตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

นายวิมล กลาวาจา
สมาชิกสภาฯเขต ๑

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธี
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลกงรถ คนที่หนึ่ง ขอเชิญเสนอ
ครับ
- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร กระผม
นายวิมล กลาวาจา สมาชิกสภาฯเขต ๑
- เสนอ นายเสริง จินดาพันธ เปนกรรมการฯ คนที่หนึ่ง โดยมี นายแสวง
ชูไทย และนายหนูนา มูลยาพอ รับรองถูกตอง

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานอื่นเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมี เมื่อมีผูเสนอ
กรรมการฯคนที่หนึ่ง มีผูเสนอเพียงทานเดียว เปนอันวา
นายเสริง จิ นดาพั น ธ เป น กรรมการฯ คนที่ ห นึ่ ง และขอเชิญ สมาชิก สภา
เทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการฯคนที่สอง ขอเชิญเสนอ
ครับ

นายแสวง ชูไทย
สมาชิกสภาฯเขต ๑

- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร กระผม
นายแสวง ชูไทย สมาชิกสภาฯเขต ๑
- เสนอ นายวิมล กลาวาจา เปนกรรมการฯคนที่สอง โดยมี
นายสมนึก นิจพลกรัง และ นายสมจิตร พะภาตะนันท รับรองถูกตอง
/นายนาวิน...

๑๑

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานอื่นเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีเมื่อมีผูเสนอกรรมการฯ
คนทีส่ อง มีผูเสนอเพียงทานเดียว เปนอันวา นายวิมล กลาวาจา
เปนกรรมการฯ คนที่สอง
- เปนอันวาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลกงรถ มีจำนวน ๒ ทาน คือ
๑. นายเสริง จินดาพันธ
๒. นายวิมล กลาวาจา

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบ ให
๑. นายเสริง จินดาพันธ
๒. นายวิมล กลาวาจา
เปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธี
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลกงรถ
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
๔.๔ ญัตติ เรื่อง ขอใชที่ดินในเขตปาไมเพื่อรับรองการสรางวัดบานโคกแค

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ
นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- ขอเชิญ คณะผูบ ริห ารชี้แจงญัต ติ เรื่อง ขอใชที่ดิน ในเขตป าไมเพื่อ รับ รอง
การสรางวัดบานโคกแค

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอใชที่ดินในเขตปาไมเพื่อรับรองการสรางวัด
บานโคกแค ดังนี้
หลักการ
ตามหนังสือที่ทำการผูใหญบาน บานโคกแค หมูที่ ๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องขอใช
ที่ดนิ ในเขตปาไมเพื่อรับรองการสรางวัดบานโคกแค เนื่องจากที่พักสงฆบานโคกแค ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา ไดปลูกสิ่งกอสรางเสนาสนะตาง ๆ ไวในเขตปาไม ในการนี้ที่พักสงฆบานโคกแค จึงขอความ
อนุเคราะหเทศบาลตำบลกงรถ นำเรื่อง ขอใชที่ดินในเขตปาไมเพื่อรับรองการสรางวัดบานโคกแค เสนอตอที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ พิจารณาใหความเห็นชอบ ในการใชพื้นที่ปาไมดังกลาวในการสรางวัดไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ปจจุบันที่พักสงฆบานโคกแค ตั้งอยูบนพื้นที่ของปาไม
พิมาย แปลง ๒ จำนวน ๘ ไร ในเขตเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนคราชสีมา
ดวยเหตุนี้ ผูใหญบานและชาวบาน บานโคกแค หมูที่ ๗ จะดำเนินการขออนุญาตใชสถานที่ให
ถูกตองตามกฎหมาย เปนไปตามหลักของสำนักพุทธศาสนา เพื่ อใชเปน สถานที่ป ระกอบพิธีก รรรมทางพุ ทธ
ศาสนาและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบานโคกแค
เหตุผล
เพื่อให การขออนุญ าตใชพื้น ที่ปาสงวน เปนไปดวยความถูกตองตามระเบี ยบคณะกรรมการ
พิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตใหเขาทำ
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙ การขออนุ ญาตใหเขาทำประโยชนหรืออยู
อาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตองมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ (๖) เพื่อสรางศาสนสถานและ
สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง (๖) เอกสารหลักฐาน
ที่แสดงถึงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ปานั้นตั้งอยู
/ดังนั้น...

๑๒

ดังนั้น เพื่อประโยชนแหงเทศบาล ประชาชนหมูที่ ๗ บานโคกแค ซึ่งอยูในเขตเทศบาลรวมทั้งประชาชน
ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง ไดมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อใหเอกสาร
การประกอบขออนุญาตใชปาสงวนเปนไปดวยความถูกตอง จึงขอเสนอญัตติขอใชที่ดินในเขตปาไม พิมายแปลง
๒ จำนวน ๘ ไร เพื่อสรางวัดบานโคกแค หมูที่ ๗ ทั้งนี้ การสรางวัดไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางบก ทาง
น้ำและทางอากาศ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบ
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เมื่อคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอใชท่ดี ินในเขตปาไมเพื่อรับรอง
การสรางวัดบานโคกแค มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือไม หากไมมี
ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๑ เสียง เห็นชอบใหใชที่ดิน ในเขตปาไมเพื่อรับรอง
การสร า งวั ด บ า นโคกแค ตามที่ เ สนอ ทั้ ง นี้ จ ะต อ งไม ส ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
๔.๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุญาตใชที่ดินสาธารณประโยชนภายในตำบลกงรถ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุญาตใชที่ดินสาธารณประโยชน
ภายในตำบลกงรถ

นางวงเดือน ศิริวงศ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุญาตใชที่ดินสาธารณประโยชนภายใน
ตำบลกงรถ เพื่อ เป นเอกสารประกอบในการยื่ น ขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ดังกลาว และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ตำบลกงรถ
ดังนี้

หลักการ
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่มีอำนาจใน
การจัดสรรงบประมาณ ในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชนตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของแต
ทั้งนี้ยังขาดเอกสารผลการพิจารณาเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อเปนเอกสารประกอบในการยื่นขอ
สนับสนุนงบประมาณดังกลาว และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ตำบลกงรถ นั้น
เหตุผล
กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ มีความประสงคจะขอใชที่สาธารณประโยชนภายในตำบลกงรถ
ดังนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อที่สาธารณประโยชน
กระทรวงมหาดไทย ปาชาบานกงรถ
กระทรวงมหาดไทย (หนองคูเมือง ๑)
กระทรวงมหาดไทย (หนองคูเมือง ๒)
กระทรวงมหาดไทย (ทำเลเลี้ยงสัตวบานหัวทำนบ)
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานหัวทำนบ)
กระทรวงมหาดไทย (ทำเลเลี้ยงสัตวบานหัวทำนบ)

จำนวนเนื้อที่
๒๓ ไร - งาน ๗๔ ตารางวา
๒ ไร ๓ งาน ๙๒ ตารางวา
๓๐ ไร ๒ งาน ๓๙ ตารางวา
๒๔๗ ไร ๓ งาน ๐๑ ตารางวา
๓๒ ไร ๒ งาน ๖๔ ตารางวา
๙๔ ไร -งาน ๔๘ ตารางวา
/ลำดับที่ ๗...

๑๓

ลำดับที่
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

ชื่อที่สาธารณประโยชน
กระทรวงมหาดไทย (สระน้ำบานหัวทำนบ)
กระทรวงมหาดไทย (สระบานหัวทำนบ)
กระทรวงมหาดไทย (หนองสาธารณประโยชน )
กระทรวงมหาดไทย (สระหนองกระโดน)
กระทรวงมหาดไทย (ทำเลเลี้ยงสัตวบานซาเลือด)
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานซาเลือด)
กระทรวงมหาดไทย (ที่สาธารณประโยชน)
กระทรวงมหาดไทย (หนองสาธารณประโยชน)
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานหนองบัวรอง)
กระทรวงมหาดไทย (สระหนองบัว)
กระทรวงมหาดไทย (หนองหัวลิง)
กระทรวงมหาดไทย (สระหนองโดน)
กระทรวงมหาดไทย (หนองบัวนอย)
กระทรวงมหาดไทย (หนองขาม)
กระทรวงมหาดไทย (อางเก็บน้ำบานโนนขี้ตุน)
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานสี่แยก)
กระทรวงมหาดไทย (อางเก็บน้ำบานสี่แยก)
กระทรวงมหาดไทย (ทำเลบานสี่แยก)
กระทรวงมหาดไทย (สระคึกฤทธิ์)
กระทรวงมหาดไทย (สระคึกฤทธิ์ ๒)
กระทรวงมหาดไทย (สระใหญ )
กระทรวงมหาดไทย (ปาชาบานโคกแค)
กระทรวงมหาดไทย (หนองน้ำกิน)
กระทรวงมหาดไทย (สระน้ำบานหนองซำ)
กระทรวงมหาดไทย (สระบานหัวทำนบพัฒนา )

จำนวนเนื้อที่
๑ ไร ๒ งาน ๐.๓๙ ตารางวา
๑๔ ไร ๓ งาน ๖๙ ตารางวา
๗๐ ไร ๒ งาน ๒๗ ตารางวา
๑ ไร ๒ งาน ๓๓.๘ ตารางวา
๑๑๓ ไร - งาน ๕๕ ตารางวา
๒๕ ไร – งาน ๙๗ ตารางวา
๑๒ ไร ๑ งาน ๓๖ ตารางวา
๕ ไร ๓ งาน ๕๔ ตารางวา
๕๒ ไร ๓ งาน ๒๙ ตารางวา
๖ ไร ๒ งาน ๒๓.๗ ตารางวา
๑ ไร ๓ งาน ๙๒.๗ ตารางวา
๑ ไร ๒ งาน ๓๓.๘ ตารางวา
๑๒ ไร - งาน ๘๒ ตารางวา
๙ ไร ๒ งาน ๕๔ ตารางวา
๓๒ ไร ๒ งาน ๙๒.๘ ตารางวา
๑๖ ไร ๓ งาน ๖๔ ตารางวา
๒๖ ไร ๑ งาน ๑๓.๖ ตารางวา
๑๕ ไร ๓ งาน ๐.๑๕ ตารางวา
๑ ไร ๒ งาน ๖๕.๖ ตารางวา
๑ ไร ๒ งาน ๖๕.๖ ตารางวา
๑๑ ไร ๑ งาน ๕๔.๔ ตารางวา
๔ ไร ๓ งาน ๑.๘ ตารางวา
๕ไร ๓ งาน ๘๐.๒ ตารางวา
๑ ไร ๒ งาน ๙๒.๒ ตารางวา
- ไร ๒ งาน ๒๙.๑ ตารางวา

ระเบียบ/ขอกฎหมาย
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน สำหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การขออนุญ าต ตามมาตรา ๙
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบ
/นายนาวิน...

๑๔

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เมื่อคณะผูบริหารชี้แจงญั ตติ เรื่อง ขออนุ ญาตใชที่ดิน สาธารณประโยชน
ภายในตำบลกงรถ มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือไม

นางสาวชยุดาพร พาเรือง
สมาชิกสภาเขตฯ๒

- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร ดิฉัน
นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯเขต ๒ มีขอสงสัยจากการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเสนอญัตติ ชื่อที่สาธารณประโยชน พบวามีการซ้ำกั น
และบางรายการไมพ บหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง หรือพบหนังสื อสำคัญ
สำหรับที่หลวง แตไมพบชื่อที่สาธารณประโยชน ที่จะขออนุญาตใช

นายประสิทธิ ทศดร
ผูอำนวยการกองชาง

- เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร กระผม
นายประสิทธิ์ ทศดร ผูอำนวยการกองชาง สำหรับเอกสารที่เสนอไป กองชาง
ขอตรวจสอบเอกสาร

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เนื่องจากเอกสารที่กองชางเสนอมายังหลายขอ หลายประเด็นที่ยังไมชัดเจน
ประกอบกับจะตองปฏิบัติตามมาตรการทางดานสาธารณสุข จึงควรมอบให
คณะผูบ ริหารนำกลับ ไปดำเนิ นการแก ไขให ถูก ต อง และเสนอกลับ เข ามา
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
- มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือไม หากไมมี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปน เอกฉันท ๑๑ เสียง เห็น ชอบให ฝา ยบริห ารนำเอกสารกลับ ไป
ดำเนินการแกไขใหถูกตอง และเสนอกลับเขามาพิจารณาในการประชุ ม
ครั้งตอไป
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- นายกเทศมนตรีต ำบลกงรถ สมาชิกสภา หรือผูเขารวมประชุมทานใดจะ
เสนอเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ
- เนื่องจากเวลาลว งเลยมามากแลว ผมขอยกวาระอื่น ๆ ไวในการประชุม
ครั้งตอไป ผมขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.
ลงชื่อ

สุมนตรา ลับโกษา บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุมนตรา ลับโกษา)
ตำแหนง นักบริหารงานการเกษตร
ลงชื่อ

อำนวย โคตรชมภู
ตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย โคตรชมภู)
ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ
/ลงชื่อ...

๑๕

ลงชื่อ

วิมล กลาวาจา
(นายวิมล กลาวาจา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

แสวง ชูไทย
(นายแสวง ชูไทย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ชยุดาพร พาเรือง
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยุดาพร พาเรือง)

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ลงชื่อ

นาวิน แมนศรนรา
(นายนาวิน แมนศรนรา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ

