
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลค าก้าว  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลค าก้าว 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเดือน  รัตนแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เดือน  รัตนแสง 
2 นายคิด  จรทะผา รองประธานสภาเทศบาลต าบลค าก้าว คิด  จรทะผา 
3 นางทองบ่อ  อุ่นทะยา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลค าก้าว ทองบ่อ  อุ่นทะยา 
4 นางสมาน  ภูชมศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 สมาน  ภูชมศรี 
5 นายบุญโฮม  ภูแช่มโชติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 บุญโฮม  ภูแช่มโชติ 
6 นายอุดม  นิตยาชิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 อุดม  นิตยาชิตร 
7 นายสมบูรณ์  พละเอ็น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 สมบูรณ์  พละเอ็น 
8 นายประเทียง  ภูกาบเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 1 ประเทียง  ภูกาบเพ็ชร 
9 นายประหยัด  ภูกงลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 1 ประหยัด  ภูกงลี 
10 นายคงเดช  ภูนพทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 1 คงเดช  ภูนพทอง 
11 นายประวัติ  ศุภฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 2 ประวัติ  ศุภฤกษ์ 
12 นายบุญส่ง  แสนสี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าว เขต 1 บุญส่ง  แสนสี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสมหมาย  อุ่นทะยา นายกเทศมนตรีต าบลค าก้าว สมหมาย  อุ่นทะยา 

2 นายวัชรินทร์  ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีต าบลค าก้าว วัชรินทร์  ภูมาศ 
3 นายทวี  ช่างหล่อ รองนายกเทศมนตรีต าบลค าก้าว ทวี  ช่างหล่อ 

4 นางสาวรัตติยา  ประสงค์ผล ปลัดเทศบาลต าบลค าก้าว รัตติยา  ประสงค์ผล 
5 นางอภิญญา  ศรีโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง อภิญญา  ศรีโคตร 

6 นายประยูร  ไชยสีหา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประยูร  ไชยสีหา 
7 นางสาวสิริภัทร  ภูคงทอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช านาญการ สิริภัทร  ภูคงทอง 
8 นางวรลักษณ์  โยวะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วรลักษณ์  โยวะ 
9 นายค าสี  นาถมทอง นายช่างโยธาช านาญงาน ค าสี  นาถมทอง 

  เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อได้เวลาประชุม  นางทองบ่อ  อุ่นทะยา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล 

   ค าก้าว  ได้เชิญ นายเดือน  รัตนแสง  ประธานสภาเทศบาลต าบลค าก้าว  จุดธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาฯ   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2564  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม 12 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม
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และมีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  3  คน  พนักงานเทศบาล  จ านวน  
6  คน  แล้วเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

นายเดือน  รัตนแสง - วันนี้เป็นวันที่  30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สภาฯ ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
(ประธานสภาฯ)  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ประธานสภาฯ ได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ ในวันนี้ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

/ระเบียบ... 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายเดือน  รัตนแสง - ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลค าก้าวได้หารือกันในวันที่  19  สิงหาคม  2564  ในประเด็น  
(ประธานสภาฯ)  การมาอยู่เวรของสมาชิกสภาฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเทศบาลต าบลค าก้าว  บัดนี้ 
   ประธานสภาฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  มา 

ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเทศบาลต าบลค าก้าว  เพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
ประจ าเดือน  กันยายน  2564  รายละเอียดตามค าสั่งที่  2/2564  เรื่อง  แต่งตั้งรอง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลค าก้าว  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลค าก้าว สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลค าก้าว  ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเทศบาลต าบลค าก้าว  ประธานสภาฯ จะ 
มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ แจ้งค าสั่งให้ทุกท่านทราบในล าดับต่อไป 

  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
นายเดือน  รัตนแสง       - ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเทียง ภูกาบเพ็ชร  - กระผม  นายประเทียง  ภูกาบเพ็ชร  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอน า
(ประธานกรรมการตรวจฯ)  เรียนว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา 
 เทศบาลต าบลค าก้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม 2564  ตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข 
 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2554 
   ข้อ 33 วรรคหนึ่ง  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30 น.  เรียบร้อยแล้ว  พรอ้ม 
 ได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าก้าวทุกท่าน  ได้มี 

โอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุม  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลค าก้าวรับรองรายงานการ
ประชุมครับ 

ที่ประชุม                   - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
  -  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1  พิจารณาค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
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นายเดือน  รัตนแสง - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
นายคิด  จรทะผา - ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  เพ่ือพิจารณา 
(ประธานคณะกรรมการแปรฯ) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ได้มีมติแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  3  คน  และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในวันที่ 
 16,17,18  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
 พ.ศ. 2564  วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  ได้มีมติเลือกกระผม  นายคิด  จรทะผา เป็น 
 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  นายประเทียง  ภูกาบเพ็ชร  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ   
 นายอุดม  นิตยาชิตร  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เมื่อพ้นระยะเวลาเสนอ 
 ค าแปรญัตติฯ แล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติฯ  และไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในความ 
 หรือข้อใดในร่างเทศบัญญัติฯ  
ที่ประชุม -รับทราบ 

/4.2ราย... 
  4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นายเดือน  รัตนแสง - ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม   
(ประธานสภาฯ) 
นายคิด  จรทะผา - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติฯ  ในวันที่  19  สิงหาคม   
(ประธานคณะกรรมการแปรฯ)  พ.ศ. 2565  ที่ประชุมมีมติเห็นควรเสนอร่างเทศบัญญัติต าบล  เรื่อง  งบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามร่างเดิมให้ประธานสภาฯ เพื่อด าเนินการ 
 ต่อไป 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2565  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ    
นายเดือน  รัตนแสง - ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป 
(ประธานสภาฯ) 
นางทองบ่อ  อุ่นทะยา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(เลขานุการสภาฯ) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง 
 ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
 เท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
 ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข 
 ในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่ 
 ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ 
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 เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก  ในกรณีท่ี 
 มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณา 
 เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป 
 สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม  เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว   
 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามวรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค 
 สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น  ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ 
 สี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ในการประชุมต่อวาระที่สอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้ 
 เท่านั้น 
นายเดือน  รัตนแสง - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ให้ท่านได้ทราบแล้ว 
(ประธานสภาฯ) ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติให้คงไว้ 
 ซึ่งร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  (ไม่มี) 
 ปรากฏว่าไม่มีท่านใดยื่นเสนอค าแปรญัตติหรือซักถามใดๆ เพ่ิมเติมและคณะกรรมการ 
 แปรญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ผู้บริหารตั้งจ่ายไว้แต่ละรายการมี 
 ความเหมาะสมแล้ว  จึงไม่ได้มีการแปรญัตติเพ่ือขอลดรายจ่ายรายการใด  และให้คงไว้ 

/ซึ่งร่าง... 
 ซึ่งร่างเดิม  ดังนั้น  กระผมจึงขอแต่งตั้งที่ประชุมสภาเป็นคณะกรรมการเต็มสภา  โดยมี 
 ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานคณะกรรมการเต็มสภา  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่าง 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 2  ขั้น 
 แปรญัตติฯ  ต่อไป  กระผมจึงขอให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณาท่านใดเห็นชอบตามมติ 
 คณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งมีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมตามที่ผู้บริหารได้เสนอมา  กระผมขอมติ 
 หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา  จ านวน  11  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 
 

   5.2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ 
นายเดือน  รัตนแสง - ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมายให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป 
(ประธานสภาฯ) 
นางทองบ่อ  อุน่ทะยา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และ 
(เลขานุการสภาฯ) ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 
 ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุม 
 สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
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  การพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
 หรือไม่ 
นายเดือน  รัตนแสง  - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  กระผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ทุกท่านได้พิจารณา  ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากสมาชิกสภาฯ 
 ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2565  จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
    5.3 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
นายเดือน  รัตนแสง - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล  - ด้วยเทศบาลต าบลค าก้าวได้รบัทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  ในเรื่อง
(ปลัดเทศบาลฯ)  ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในจุดเสี่ยงที่ยังขยายไปไม่ถึง  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ 
   โอนงบประมาณ  รายละเอียดดังนี้ 
   โอนลด : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
   ชุมชน  งบเงินอุดหนุน  ประเภทรายจ่าย  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 
   โครงการ/รายการ  อุดหนุนกลุ่มอาชีพ  งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ  100,000  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  100,000  บาท  ขออนุมัติโอนลด  100,000  บาท  งบประมาณ 
   คงเหลือหลังโอนลด   0  บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  :  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบเงินอุดหนุน 
   ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการ/รายการ  อุดหนุนอ าเภอหนองกุงศรี 
   ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  100,000  บาท 
 

/โอนลด... 
   โอนลด : แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์  โครงการ/รายการ  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติตาม 
   เทศบัญญัติ  140,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  140,000 บาท  ขออนุมัติโอน 
   ลด  140,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด   0  บาท 
   โอนเพิ่ม  :  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
   งบด าเนินงาน  ประเภทรายจ่าย  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  โครงการ/รายการ   
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  งบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติ  200,000  บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  12,500  บาท  ขออนุมัติโอนเพ่ิม  140,000  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม  152,500  บาท   
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
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   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน 
   เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาค่ะ 
นายเดือน  รัตนแสง - จากรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออภิปรายใน 
(ประธานสภาฯ)  รายละเอียดหรือไม่  (ไม่มี)  หากท่ีประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออภิปราย  กระผม 
   จะขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
นายเดือน  รัตนแสง - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางอภิญญา  ศรีโคตร - เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  ท่านปลัดฯ  
(ผอ.กองคลัง) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
 1. ธนาคารกรุงไทยได้เสนอสินเชื่อข้าราชการการเมือง  ในอัตราดอกเบี้ย  6.72%  ต่อปี 

ข้าราชการการเมือง  ได้แก่  ประธานสภา  รองประธานสภา  เลขานุการสภา  สมาชิกสภา  
นายกฯ  รองนายกฯ  สินเชื่ออนุมัติวงเงิน  10%  ของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  500,000  บาท  
เอกสารที่ใช้ในการท าธุรกรรม  ได้แก่บัตรประจ าตัวประชาชน  สลิปเงินเดือน  ผู้ขอยื่นรับ
สินเชื่อต้องตรวจ NCB  สินเชือ่จะอนุมัติภายใน  2  สัปดาห์  หลังจากตรวจ  NCB  ผ่าน  
นายกฯ ได้ท า MOU   กับธนาคารกรุงไทยแล้ว  กองคลังจะได้หักเงินเดือนผ่านบัญชีแล้ว
น าส่งธนาคารต่อไป 
2. เดือนกันยายน  จะสิ้นปีงบประมาณ  2564  สถานะการคลัง  เงินที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ 
27 ล้านบาท  เงินเข้าประมาณ  24  ล้านบาท  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ บาง
โครงการไม่ได้ด าเนินการ  มีบางโครงการที่ตั้งจ่ายไว้งบประมาณมีไม่เพียงพอ  เช่น  สารส้ม  
คลอรีน  ต้องใช้เป็นจ านวนมาก  เนื่องจากปัญหาน้ าขุ่น  น้ าไหลมาจากเขื่อน 
3. การโอนงบประมาณฯ ในประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
หนองกุงศรี  ในการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลค าก้าว  โอนจากโครงการ/รายการ  
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ  เนื่องจากปีนี้กลุ่มอาชีพไม่ได้ส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณฯ  ซึ่ง
ขั้นตอนในการด าเนินงานเทศบาลจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพ   

/4.งบ... 
 
4. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลฯ  4 แสนกว่าบาท  
ซึ่งได้โอนงบประมาณฯ มาใช้จ่ายในหมวดงบกลาง  หมวดค่าซ่อมแซมซึ่งเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารในการโอนงบประมาณฯ  ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

นายเดือน  รัตนแสง - ขอบคุณ ผอ.กองคลัง  ที่ได้น าข้อมูลข่าวสารมาแจ้งต่อที่ประชุม 
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(ประธานสภาฯ) 
นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล  - ในส่วนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
(ปลัดเทศบาลฯ) ที่สภาฯ ได้มีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว  จะเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่าน 
 นายอ าเภอหนองกุงศรีตามล าดับต่อไป  เพ่ือจะให้ประกาศทันใช้วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 
 2564  เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ 
 จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 
นายสมหมาย  อุ่นทะยา - จากที่ท่าน ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม  การโอนงบประมาณฯ มี 2 ส่วน  สว่นที่ 1 
(นายกเทศมนตรี) เป็นการโอนงบประมาณฯ โดยอ านาจผู้บริหาร  ส่วนที่ 2  เป็นการโอนงบประมาณฯ โดย 
 อ านาจของสภาท้องถิ่น  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา  ขอขอบคุณสภาเทศบาลฯ ที่ได้ก ากับดูแลการ 
 ด าเนินงานของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลต าบลค าก้าว  วันนี้ 
 ขอขอบคุณสภาเทศบาลฯ ที่ได้อนุมัติโอนงบประมาณฯ  อนุมัติผ่านร่างเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
นายเดือน  รัตนแสง -  ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  - ไม่มี 

นายเดือน  รัตนแสง - หากที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  กระผมขอปิดการประชุม 

(ประธานสภาฯ) 
 

  ปิดประชุมเวลา  10.20 น. 
 
  

 (ลงชื่อ)     ทองบ่อ  อุ่นทะยา  ผู้จดรายงานการประชุม 
         ( นางทองบ่อ  อุ่นทะยา )   
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลค าก้าว 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล้วถูกต้อง  เมื่อวันที่  1  กันยายน พ.ศ. 2564 
 

 

(ลงชื่อ)       ประเทียง  ภูกาบเพ็ชร ประธานกรรมการ   
                  ( นายประเทียง  ภูกาบเพ็ชร ) 
 
 

(ลงชื่อ)          อุดม  นิตยาชิตร   กรรมการ  (ลงชื่อ)      คงเดช  ภูนพทอง    กรรมการ 
            ( นายอุดม  นิตยาชิตร )       ( นายคงเดช  ภูนพทอง ) 
 

สภาเทศบาลต าบลค าก้าว  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลค าก้าว   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 
 (ลงชื่อ)      เดือน  รัตนแสง             
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                   ( นายเดือน  รัตนแสง ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลค าก้าว 


