
-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วันพุธที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลตลาด 

...................................... 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

   ๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ร.ต. พิณ     เงินโพธิ์ 

นำยเพ็ชร     แชจอหอ 

นำยชื่น        ทือเกำะ 

นำงติ๋ม        กองโคกสูง 

นำยธีรพงษ์  สูงกลำง 

นำยธูป        รอดจอหอ 

นำยธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 

น.ส.น  ำอ้อย  แสงเงนิ 

นำยชำญ     พวงโพธิ์ 

น.ส.ฐิตมิำ    ขอนโพธิ์ 

นำยมนัส    ดอกบุญนำค 

ประธำนสภำเทศบำลต ำบลตลำด 

รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลตลำด 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๑ 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๑ 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๑ 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๑ 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๒ 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๒ 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๒ 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๒ 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๒ 

สมำชิกสภำเทศบำลฯ    เขต ๒ 

สนอง  ไขโพธิ์ 

 พิณ     เงินโพธิ์ 

เพ็ชร    แชจอหอ 

ชื่น        ทือเกำะ 

ติม๋    กองโคกสูง 

ธีรพงษ์  สูงกลำง 

ธูป     รอดจอหอ 

ธนกฤต  เช่ียวจอหอ 

น  ำอ้อย  แสงเงิน 

ชำญ     พวงโพธิ์ 

ฐิติมำ    ขอนโพธิ์ 

มนัส    ดอกบุญนำค 

 

ผูข้ำดประชุม        - คน 

ผูล้ำประชุม          - คน 

 

 

 

 

 



-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

นำยดวน        ฤทธิ์จอหอ 

นำยประสิทธิ์    ถำงโพธิ์ 

นำยธีรภัทร์     สังขวร 

นำยวิทยำ      เชี่ยวจอหอ 

นำยสวง        ชวนโพธิ์ 

นำงเกษร      ประจันดุม 

นำงพัชรี      สงสันเทียะ 

นำยชำติชำย  รัตนสงครำม 

นำงศุภำวรรณ  เพชรวเิศษ 

นำยอำคม       เชื อบัณฑติ 

นำยบดินทร์    ชัยวงศ์ 

น.ส.ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์ 

นำยศรำยุทธ  พินจิจอหอ 

นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลตลำด 

รองนำยกเทศมนตรตี ำบลตลำด 

รองนำยกเทศมนตรตี ำบลตลำด 

เลขำนุกำรนำกเทศมนตรตี ำบลตลำด 

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลตลำด 

ปลัดเทศบำลต ำบลตลำด 

ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง 

ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง 

นักบริหำรงำนทั่วไป ๖ 

นักบริหำรงำนสำธำรณสุข ๖ 

นิตกิร ๓ 

นักบริหำรงำนช่ำง ๖ 

ผูช่้วยนำยช่ำงเขียนแบบ 

ดวน          ฤทธิ์จอหอ 

ประสิทธิ์     ถำงโพธิ์ 

ธีรภัทร์        สังขวร 

วิทยำ         เช่ียวจอหอ 

สวง           ชวนโพธิ์ 

เกษร         ประจันดุม 

พัชร ี         สงสันเทียะ 

ชำติชำย     รัตนสงครำม 

ศุภำวรรณ  เพชรวิเศษ 

อำคม        เชื อบัณฑิต 

บดินทร์      ชัยวงศ์ 

ขัตตยรัตย์  สงวนสัตย์ 

ศรำยุทธ    พินจิจอหอ 

 

 - เมื่อถึงเวลำก ำหนดกำรประชุม  นำงเกษร  ประจันดุม  เลขำนุกำรสภำฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมสมำชิกสภำฯ เข้ำประชุมครบ ๑๒ คน กล่ำวเชิญ  นำยสนอง ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ  ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและเปิดประชุม 

เริ่มประชุมเวลา - ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- 

 

 

 

 

- 

เรื่อง  กำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิติ์  พระบรมรำชินนีำถ 

ประจ ำปี ๒๕๕๘ ในวันอังคำรที่  ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล

ตลำด เวลำ ๐๘.๐๐ น. มีกำรท ำบุญตักบำตรข้ำวสำร อำหำรแห้งและพิธีถวำยเครื่อง

รำชสักกำระแด่องค์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ  จึงขอเชิญ  สมำชิกสภำ

ทุกท่ำนเข้ำร่วมงำนตำมวันและเวลำดังกล่ำว  

ขอขอบคุณ  สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน คณะผูบ้ริหำร พนักงำนเทศบำลทุกคนที่ได้รว่มกัน 

จัดงำนประเพณีเข้ำพรรษำ  ประจ ำปี ๒๕๕๘  ในช่วงวันที่ ๒๕,๒๖กรกฎำคม  และพิธี 

ถวำยเทียนพรรษำ  ทั ง ๒ วัด ในวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘  ท ำให้งำนส ำเร็จลุล่วง 

ด้วยดี ขอขอบคุณครับ 



-๓- 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘  วันท่ี ๗ พฤษภาคม   

๒๕๕๘ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล ครั งที่แลว้ว่ำมีขอ้ควำม

ตอนใด  ควรแก้ไขหรอืเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ อย่ำงไร ไม่มีกระผมขอมตริับรองครับ 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์   จ ำนวน ๑๑ เสียง  งดออกเสียง  จ ำนวน – เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- 

 

- 

ญัตติท่ี ๑  เรื่องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  

๒๕๕๙ 

ขอเชญิท่ำนนำยกเทศมนตรีฯได้กล่ำวแถลงงบประมำณ ครับ 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- บัดนี ถึงเวลำแล้วที่คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลตลำด   จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี  ๒๕๕๙  ต่อสภำเทศบำลต ำบลตลำดอีกครั งหนึ่ง  ฉะนั น

ในโอกำสนี คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลตลำด จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำและ

สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลตลำดทุกท่ำน   ได้ทรำบถึงสถำนะทำงกำรคลังตลอดจน

แนวนโยบำยในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังตอ่ไปนี  

สถานการณ์คลัง 

      ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙เทศบำลต ำบลตลำด ได้ประมำณกำรรำยรับไว้  

๒๙,๔๗๐,๖๐๐.-บำท   และประมำณกำรรำยจ่ำยไว้  ๒๙,๔๗๐,๖๐๐.-บำท   และได้

จัดท ำงบประมำณแบบสมดุล(รำยจ่ำยเท่ำกับรำยรับ) ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถไปจัดท ำ

บริกำรสำธำรณะด้ำนต่ำง ๆ  ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น  เพื่อบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข ให้

ประชำชนในต ำบลตลำด และขณะนี เทศบำลต ำบลตลำดมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 

๑๗,๓๗๔,๒๘๔.๒๐  บำท  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แจกให้ทุกท่ำนแล้วขอเชิญ

สมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนได้พิจำรณำ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ  ได้แถลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙   

ไปแล้วนั น  ล ำดับต่อไปกระผมขอถำมสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนว่ำจะร่วมกันอภปิรำย 

รำยจ่ำยของแตล่ะหน่วยงำนก่อนหรอืไม่  ก่อนที่เรำจะเข้ำไปสู่วำระที่ ๑ ขั นรับหลักกำร 

นำงเกษร  ประจันดุม 

เลขำนุกำรสภำฯ 

- หลังจำกที่ท่ำนนำยกเทศมนตรฯี ได้แถลงหลักกำรและเหตุผลต่อสภำฯ แล้วจะอภปิรำย 

ในแต่ละหน่วยงำน  เนื่องจำกได้จัดส่งร่ำงเทศบัญญัติฯ  ให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำก่อนแล้ว 

๓  วัน ขอให้ทุกท่ำนได้ตรวจดูรำยจ่ำยในแตล่ะหนว่ยงำนขอให้ทุกท่ำนได้ดูร่ำงเทศ

บัญญัติฯ  หน้ำ ๔ ค ำแถลงงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ เริ่มกันที่

ประมำณกำรรำยรับ  ประมำณกำรไว้ดังนี  

 



-๔- 

รายรับ 

รายรับ รายรับจรงิ 

ปี   ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๙ 

รายได้จัดเก็บเอง    

หมวดภำษีอำกร ๑,๐๘๗,๙๓๕.๔๐ ๑,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๘๗,๘๐๐.๐๐ 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต     ๗๓๕,๒๐๖.๒๐ ๖๑๗,๘๐๐.๐๐ ๗๔๖,๗๐๐.๐๐ 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน ๓๘๑,๘๙๑.๒๕ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘๑,๘๐๐.๐๐ 

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร

พำณชิย์ 

- - - 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด ๙๕,๙๒๐.๐๐ ๒๔๙,๔๐๐.๐๐ ๔๖,๐๐๐.๐๐ 

หมวดรำยได้จำกทุน ๘,๒๙๕.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง ๒,๓๐๙,๒๔๗.๘๕ ๒,๒๗๖,๒๐๐.๐๐ ๒,๒๖๒,๙๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภำษีจัดสรร ๑๙,๑๑๘,๘๖๒.๓๓ ๒๐,๒๖๖,๒๐๐.๐๐ ๒๐,๐๕๘,๗๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๙,๑๑๘,๘๖๒.๓๓ ๒๐,๒๖๖,๒๐๐.๐๐ ๒๐,๐๕๘,๗๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๗,๑๔๙,๐๑๖.๐๐ ๗,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๔๙,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๗,๑๔๙,๐๑๖.๐๐ ๗,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๔๙,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๒๘,๕๗๗,๑๒๖.๑๘ ๒๙,๖๘๒,๔๐๐.๐๐ ๒๙,๔๗๐,๖๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 



-๕- 

รายจ่าย 

รายการ รายจ่ายจริง 

ปี   ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๙ 

รายจ่ายจากงบประมาณ    

งบกลำง ๖๒๒,๒๔๐.๓๙ ๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๔๒,๕๐๐.๐๐ 

งบบุคลำกร(หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ 

และค่ำจำ้งช่ัวครำว) 

    

๗,๘๕๘,๑๖๔.๐๐ 

 

๙,๖๔๒,๗๔๐.๐๐ 

 

๑๐,๑๒๙,๕๔๐.๐๐ 

งบด ำเนินงำน(หมวดค่ำตอบแทน  

ใช้สอย และวัสดุและหมวดค่ำ

สำธำรณูปโภค) 

๕,๔๐๘,๓๒๙.๙๙ ๘,๗๑๕,๑๒๐.๐๐ ๘,๓๖๙,๖๘๐.๐๐ 

งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้ำง ) 

 

๓,๔๑๕,๖๗๐.๐๐ 

 

๖,๕๕๑,๘๘๐.๐๐ 

 

๗,๕๖๔,๘๘๐.๐๐ 

งบรำยจ่ำยอื่น ๆ(หมวดรำยจำ่ยอื่น) ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๒,๗๑๘,๐๘๙.๓๑ ๓,๔๑๗,๖๖๐.๐๐ ๒,๑๔๔,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายจ่าย ๒๐,๐๔๒,๔๙๓.๖๙ ๒๙,๖๘๒,๔๐๐.๐๐ ๒๙,๔๗๐,๖๐๐.๐๐ 

 

นำงเกษร  ประจันดุม 

เลขำนุกำรสภำฯ 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

จะเห็นได้ว่ำปีนี เรำตั งงบประมำณแบบสมดุลคือรำยรับเท่ำกับรำยจ่ำย  และดิฉันจะ

ชี แจงกำรตั งงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักปลัดตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดังตอ่ไปนี  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไปตั งไว้รวม ๖,๙๗๔,๙๔๐.-บำท แยกเป็น

งบบุคลำกร  ๕,๘๘๖,๙๔๐.-บำท  งบด ำเนินงำนตั งไว้รวม  ๙๙๖,๐๐๐.-บำท   

งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ

พร้อมติดตั งไว้  ๗๒,๐๐๐.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องปรับอำกำศ ขนำด 

๒๔,๐๐๐บีทียู  พรอ้มตดิตั งจ ำนวน ๒  เครือ่ง รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบ

ภำยใน  ตั งไว้รวม ๗๐,๐๐๐.-บำท   

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งำนป้องกันภัยฝำ่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ตั งไว้รวม  ๒,๒๓๐,๐๐๐.-บำท  แบ่งเป็นงบด ำเนินงำน  ๔๐,๐๐๐.-บำท  และ    

งบลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์

รถบรรทุกน  ำอเนกประสงค์ ตั งไว้  ๒,๑๙๐,๐๐๐.-บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อ

รถบรรทุกน  ำอเนกประสงค์ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 

๖,๐๐๐ ซีซี รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ ์



-๖- 

 - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของ   

ชุมชน ตั งไว้รวม ๔๘๐,๐๐๐.-บำท รำยละเอียดตำมเอกสำรที่จัดสง่ให้กับทุกท่ำนแลว้ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีสมำชิกสภำฯ  ท่ำนใดจะสอบถำมกำรตั งงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักปลัดหรือไม่  

หำกไม่มีขอเชิญกองคลังได้ชี แจง 

นำงพัชรี  สงสันเทียะ 

ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง 

- 

- 

 

กองคลัง  ตั งงบประมำณไว้ทั งสิ น ๒,๘๖๑,๐๐๐.-บำท  ตำมรำยละเอียดดังนี  

แผนงำนบริห ำรงำนทั่ วงำนทั่ ว ไป   งำนบริห ำรงำนคลั ง  งบบุ คลำกร ตั ง ไว้  

๑,๖๔๒,๐๐๐.-บำท     งบด ำเนินงำนตั งไว้  ๑,๒๑๙,๐๐๐.-บำท  รำยละเอียดตำม

เอกสำรที่ได้จัดสง่ให้กับทุกท่ำนแลว้ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีสมำชิกสภำฯ  ท่ำนใดจะสอบถำมกำรตั งงบประมำณรำยจ่ำยของกองคลังอีก

หรอืไม่  หำกไม่ม ี ขอเชญิกองช่ำง ได้ชี แจง 
นำยชำติชำย  รัตนสงครำม 

ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง 
- 

- 

 

 

- 

 

- 

กองชำ่งตั งงบประมำณรำยจำ่ยของกองช่ำงตำมรำยละเอียดดังนี  

แผนงำน เคหะ ชุม ชน  งำนบ ริห ำรทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ งำน เคห ะ ชุม ชน  ตั ง ไว้ รวม  

๒,๙๓๑,๔๐๐.-บำท แยกเป็นงบบุคลำกรตั งไว้  ๑,๑๙๐,๐๐๐.-บำท  งบด ำเนินงำน   

ตั งไว้ ๑,๒๔๑,๐๐๐.-บำท  งบลงทุนตั งไว้  ๕๐๐,๔๐๐.-บำท 

แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  ตั งไว้ ๒,๓๗๖,๑๖๐.-บำท  แยกเป็น งบลงทุน 

ตั งไว้ ๑,๐๔๗,๐๐๐.-บำทและงบเงินอุดหนุน ตั งไว้ ๑,๓๒๙,๑๖๐.-บำท 

แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบ ำบัดน  ำเสีย  ตั งไว้ ๒,๐๒๔,๓๒๐.-บำท แยกเป็น  งบลงทุน 

ตั งไว้ ๒,๐๒๔,๓๒๐.-บำท  รำยละเอียดแต่ละโครงกำรตำมเอกสำรที่ท่ำนได้รับแล้ว

พร้อมประมำณกำรรำคำก่อสรำ้ง  ขอเชญิทุกท่ำนได้พิจำรณำครับ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีสมำชิกสภำฯ  ท่ำนใดจะสอบถำมกำรตั งงบประมำณรำยจ่ำยของกองช่ำงหรือไม่  

หำกไม่ม ี ขอเชญิกองกำรศึกษำ ได้ชี แจง 

น.ส.สังวำลย์  นินพุดซำ 

นักวิชำกำรศกึษำ ๖ว 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

กองกำรศกึษำ  ตั งงบประมำณรำยจ่ำยแยกตำมแผนงำนดังนี  

แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ ตั งไว้รวม ๑,๙๐๙,๒๐๐.-บำท  

แยกเป็น งบบุคลำกร ตั งไว้ ๗๓๐,๖๐๐.-บำท งบด ำเนินงำนตั งไว้  ๗๗๖,๖๐๐.-บำท 

งบลงทุน  ตั งไว้ ๔๐๒,๐๐๐.-บำท หมวดค่ำครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

ครุภัณฑเ์ครื่องปรับอำกำศเพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื อเครื่องปรับอำกำศ ขนำด ๒๔,๐๐๐บีทียู  

พร้อมตดิตั งจ ำนวน ๒  เครื่อง รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ ์

แผนงำนกำรศกึษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  ตั งไว้รวม ๓,๑๐๕,๐๘๐.-

บำท  แยกเป็นงบด ำเนินงำน  ตั งไว้  ๑,๒๐๑,๐๘๐.-บำท  งบเงินอุดหนุนตั งไว้  

๑.๙๐๔,๐๐๐.-บำท 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตั งไว้

รวม ๒๐๐,๐๐๐.-บำท  แยกเป็นงบด ำเนินงำน  ตั งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บำท 



-๗- 

 - แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  งำนกีฬำและนันทนำกำร  ตั งไว้รวม 

๒๕๐,๐๐๐.-บำท  แยกเป็นงบด ำเนินกำร  ตั งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บำท  รำยละเอียด

ต่ำง ๆ ขอเชญิสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำจำกเอกสำรที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่ำน 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

 มีสมำชิกสภำฯ  ท่ำนใดจะสอบกำรตั งงบประมำณรำยจ่ำยของกองกำรศึกษำ

หรอืไม่  หำกไม่มีขอเชิญกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี แจง 

นำยอำคม  เชื อบัณฑติ 
นักบริหำรงำนสำธำรณสุข ๖ 

- 

- 

 

 

 

 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมตั งงบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดังน ี  

แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข ตั งงบประมำณไว้รวม  

๒,๕๗๖,๐๐๐.-บำท แยกเป็นงบบุคลำกร ตั งไว้ ๖๘๐,๐๐๐.-บำท  งบด ำเนินงำน 

ตั งไว้ ๑,๖๕๖,๐๐๐.-บำท งบเงินอุดหนุน ตั งไว้ ๒๔๐,๐๐๐.-บำท  

แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น  ตั งไว้รวม  

๒๐๐,๐๐๐.-บำท  แยกเป็น  งบด ำเนินงำน  ๒๐๐,๐๐๐.-บำท  

แผนงำนกำรเกษตร  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  ตั งไว้รวม ๔๐,๐๐๐.-บำท 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะสอถำมกำรตั งงบประมำณรำยจ่ำยของกองสำธำรณสุขฯ 

อีกหรอืไม่  หำกไม่มีต่อไปเป็นรำยจ่ำยงบกลำง  ขอเชิญส ำนักปลัด ได้ชี แจง 
นำงศุภำวรรณ  เพชรวเิศษ 

นักบริหำรงำนท่ัวไป ๖ 
- แผนงำนงบกลำง  งำนงบกลำง  ตั งไว้รวม ๑,๒๔๒,๕๐๐.-บำท  แยกเป็นหมวด

งบกลำงตั งไว้  ๗๙๖,๐๐๐.-บำท  และบ ำเหน็จ/บ ำนำญ  เพื่อสมทบกองทุน

บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตั งไว้ ๔๔๖,๕๐๐.-บำท  ขอเชิญทุกท่ำน

ได้พิจำรณำตำมเอกสำรค่ะ 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์

รองประธำนสภำฯ 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระผมมีประเด็นที่จะต้องอภิปรำยในเรื่องกำรตั งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๕๙  ดังนี  

ในกำรจัดท ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ คณะ

ผู้บริหำรต้องยึดระเบียบหนังสือด่วนมำกที่ มท. ๐๘๐๘.๒ /ว๐๖๖๖  ลงวันที่ ๓๐ 

มกรำคม  ๒๕๕๘  เรื่องกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ข้อที่ ๑-ข้อที่ ๗ 

หนังสือด่วนมำก  ที่ ๐๘๐๘.๒/ว๓๔๕๖  ลงวันที่  ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เรื่อง

ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  มำจัดท ำร่ำงเทศ

บัญญัติประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙  ของเทศบำลต ำบลตลำด  ขณะนี คณะ

ผูบ้ริหำรได้น ำเสนอร่ำงเทศบัญญัติฯ แต่กระผมได้ศึกษำค้นคว้ำตำมระเบียบนี   เห็น

ว่ำทำงคณะผูบ้ริหำรจัดท ำเทศบัญญัติไม่ 

เรียบร้อย มีบำงอย่ำงไม่ได้จัดท ำ  คอื 



 

-๘- 

 - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรงำนก่อสร้ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท ำเป็นเอกสำรแยกต่ำงหำก

จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและจัดส่งให้สมำชิกสภำท้องถิ่น ล่วงหน้ำก่อนกำร

พิจำรณำสำมวัน  เช่น  ประมำณรำคำค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร แบบแปลน  จุด

ต ำแหน่งที่จัดท ำโครงกำร ซึ่งเทศบำลฯยังขำดหลักฐำนตรงนี   เพื่อให้สมำชิกได้

ตรวจสอบพิจำรณำก่อนกำรประชุมสภำเอกสำรดังกล่ำวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

กำรจัดท ำเทศบัญญั ติประจ ำปี งบประมำณ  ๒๕๕๙  มี งบประมำณที่ตั งไว้ 

๒๙,๔๗๐,๖๐๐.-บำท มีแผนงำนตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีมีดังนี 

แผนงำนงบกลำง  ๑,๒๔๒,๕๐๐.-บำท แผนงำนกำรเกษตร  ๔๐,๐๐๐.-บำทแผนงำน

กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ๔๕๐,๐๐.-บำทแผนงำนกำรสร้ำงควำม

เข้มแข็งของชุมชน ๔๘๐,๐๐๐.-บำท แผนงำนเคหะชุมชน ๗,๓๓๑,๘๘๐.-บำท 

แผนงำนสำธำรณสุข  ๒,๗๗๖,๐๐๐.-บำทแผนงำนกำรศึกษำ  ๕,๐๑๔,๒๘๐.-บำท 

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บำท และแผนงำนกำรบริหำรงำน

ทั่วไป ๙,๘๓๕,๙๔๐.-บำท  รวมทั งสิ น ๒๙,๔๗๐,๖๐๐.-บำทจำกแผนงำนทั งหมด

ประชำชนทีไ่ด้รับประโยชน์จริงๆ เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่ำง เช่นโครงกำรพื นฐำน  

ถนน ไฟฟ้ำ น  ำประปำ รำงระบำยน  ำ รวมแล้วประมำณ ๓-๔ ล้ำนบำท เป็นงบลงทุน  

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้ำนบุ  ๒๙๑,๐๐๐.-บำท โครงกำรก่อสร้ำง

ถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้ำนหนองตะคลอง ๗๕๖,๐๐๐.-บำท โครงกำรรำงระบำยน  ำ  

หมูท่ี่ ๕ บ้ำนกระฉอด ๖๗๘,๐๐๐.-บำท  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ หมู่ ๘ บ้ำน

บุพัฒนำ ๓๖๖,๓๒๐.-บำท  โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน  ำหมู่  ๑   บ้ ำนบุ 

๙๘๐,๐๐๐.-บำท รวมทั งสิ น ๓,๐๗๑,๓๒๐.-บำท ทั งหมดนี กระผมก็เห็นสมควร

เนื่องจำกเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชำชน แต่กระผมเห็นว่ำเป็นส่วนน้อยคิดเป็น 

๑๐.๔๒ %  และ ๘๙.๕๘ % เป็นค่ำใช้จ่ำยงบด ำเนินงำน  กระผมขอ ให้ท่ำนผู้บริหำร

ได้คิดว่ำแต่ละกองใช้งบประมำณเกินตัวหรอืไม่  ผมพิจำรณำดูตัวเลขแล้วบำงรำยกำร

ก็มำกจนเกินไป บำงรำยกำรที่ตั งไว้ใช้หมดหรือไม่  มีกำรตรวจสอบกันบ้ำงหรือเปล่ำ  

โปร่งใสแค่ไหน หำกไม่ได้ใช้ก็ตกเป็นเงินสะสมต่อไปถือว่ำเทศบำลของเรำบริหำรงำน

ไม่เป็นไม่ได้มำตรฐำนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนำสำมปีที่ได้จัดท ำขึ น  โครงกำรตำ่ง ๆ 

หลำยร้อยโครงกำร  ผมมองควำมเหมำะสมน้อยมำกในกำรน ำมำบรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมำณประจ ำปี  ๒๕๕๙   

 

 



-๙- 
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เรื่องยำนพำหนะของเทศบำล  รถปิ๊กอัพ มี ๒ คัน  รถบรรทุกขยะมี ๒ คัน รถจักร 

ยำนยนต์  มี ๓  คัน กำรใชว้ัสดุเชื อเพลิงและน  ำมันหลอ่ลื่นผมรวมดูแลว้ตั งไว้ทั งหมด   

๔๖๐,๐๐๐.-บำท กองคลัง  ๑๕๐,๐๐๐.-บำท  กองสำธำรณสุข  ๒๔๐,๐๐๐.-บำท 

กองชำ่ง ๗๐,๐๐๐.-บำท คิดเป็นรำคำน  ำมันดีเซลทุกวันนี รำคำลติรละ ๒๓.๕๖ บำท 

ถ้ำเรำไปซื อน  ำมันในรำคำ ๔๖๐,๐๐๐.-บำทก็จะได้น  ำมันดีเซลทั งหมด ๑๙,๕๒๐ ลิตร 

รถยนต์ปิ๊กอัพธุรกำรและรถบรรทุกขยะในหนึ่งเดือนจะใช้อยู่ประมำณ ๒๐  วัน หนึ่งปี  

ใช้ประมำณ  ๒๒๐ วัน จะใช้น  ำมัน ๑๙,๕๒๐ ลิตร  หนึ่งวันใช้น  ำมัน ๘๑.๓๕ ลิตร  

กระผมเห็นว่ำงบประมำณที่ตั งไว้สูงเกินไป  ท่ำนใช้ประหยัดลงกว่ำนี ได้หรือไม่คิด

ระยะทำงไปกลับเท่ำไหร่  ซื อกันตรงไหน  วำงบิลที่บริษัทอะไร สมำชิกสภำจะได้รับรู้

ด้วย  ในโอกำสต่อไปพวกกระผมจะขอตรวจสอบได้หรือไม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กับประชำชนที่เสียภำษีเป็นเงินเดือนให้กับพวกเรำ  

งบประมำณที่ตั งไว้จัดซื อวัสดุส ำนักงำน  ส ำนักปลัด ตั งไว้ ๗๐,๐๐๐.-บำท  กองคลัง

ตั งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บำท  กองช่ำงตั งไว้  ๓๐,๐๐๐.-บำท  กองกำรศึกษำ  ตั งไว้ 

๒๕,๐๐๐.-บำทและกองสำธำรณสุขฯ ตั งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บำท รวมแล้ว ๑๙๕,๐๐๐.-

บำท ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด  ตั งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บำท  กองคลัง  ตั งไว้ 

๓๐,๐๐๐.-บำท  กองช่ำงตั งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บำท  กองกำรศึกษำ  ตั งไว้ ๑๕,๐๐๐.-

บำท และกองสำธำรณสุขฯ  ตั งไว้ ๑๕,๐๐๐.-บำท  รวมแล้ว ๑๓๐,๐๐๐.-บำท 

กระผมได้เห็นว่ำกำรตั งงบประมำณรำยจ่ำยทั ง ๒  รำยกำร  เป็นยอดที่สูงหำกซื อ

กระดำษเอ ๔ ดับ เบิ ล เอ ในรำคำรีมละ ๑๑๐ บำท  จะได้กระดำษทั งหมด 

๑,๗๗๒.๓๗ รีม เฉลี่ยแล้วหนึ่งเดือนจะได้กระดำษ ๑๗๔.๓๗  รีม หนึ่งวันจะใช้

กระดำษ ๗.๓๙ รีม จำกสถิติที่กระผมยกตัวอย่ำงมำใหเ้ห็นเนื่องจำกเป็นห่วงเรื่องกำร

ใช้วัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์  อยำกให้ท่ำนผู้บริหำรและสมำชิกสภำฯ ได้

พิจำรณำว่ำควรจะใช้ประหยัดลงกว่ำนี หรอืไม่ และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี แจงดว้ย 

เรื่องโครงกำรปรับปรุงห้องกระจำยเสียงส ำหรับเทศบำลต ำบลตลำด  ตั งไว้ 

๕๐๐,๔๐๐.-บำท นั น กระผมเห็นว่ำยังไม่จ ำเป็นเนื่องจำกเทศบำลของเรำมีรถประชำ 

สัมพันธ์อยู่แล้ว และหำกมีเรื่องประชำสัมพันธ์ก็ท ำเป็นหนังสือขอควำมร่วมมือให้

ประชำสัมพันธ์อยู่ตลอดและกองช่ำงยังได้ตั งงบประมำณส ำหรับซ่อมแซมหอกระจำย  

ข่ำวในหมู่บ้ำนไว้ ๑๐,๐๐๐.-บำท กระผมเห็นว่ำควรน ำเงินจ ำนวนดังกล่ำวไปจัดท ำ

โครงสร้ำงพื นฐำนเพื่อให้ประชำชนจะได้ประโยชน์สูงสุด  และเห็นควรน ำโครงกำร

ดังกล่ำวไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 

ต่อไป 

 



-๑๐- 

 - กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ซึ่งประกำศใช้ภำยในวันที่ ๓๐ 

มิถุนำยน ๒๕๕๘  และผู้บริหำรได้ปรับเปลี่ยนแก้ ไขแผนพัฒนำฯ เมื่อวันที่  ๒๙ 

กรกฎำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๑๔.๐๐ น. กระผมเห็นว่ำไม่ชอบด้วยกฎหมำยเนื่องจำก

คณะกรรมกำรไม่ได้รับหนังสือเชิญใหเ้ข้ำประชุมตำมมติสภำที่ได้แต่งตั งไว้   ถือว่ำกำร

ประชุมเพื่อปรับแผนในครั งนั น ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและเมื่อประชุมแล้วท่ำนได้ปิด

ประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบหรอืไม่  
นำยธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ 
- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ในแผนพัฒนำสำมปี มีโครงกำร ๒๐๐-๓๐๐ โครงกำรแต่เอำมำบรรจุในเทศบัญญัติ

เพียงปีละ ๕-๖  โครงกำร ตำมร่ำงเทศบัญญัติที่ได้ส่งให้พิจำรณำบำงโครงกำร  บำง

เรื่องยังไม่จ ำเป็นต้องด ำเนนิกำร  เชน่  

ค่ำครุภัณฑส์ ำนักงำนของส ำนักปลัด เครื่องปรับอำกำศ  ผมเห็นว่ำยังไม่จ ำเป็นต้องซื อ

เนื่องจำกสำมำรถล้ำงและซ่อมบ ำรุงได้และท่ำนยังได้ตั งงบประมำณในกำรซ่อมแซม  

ไว้อกี ๑๐๐,๐๐๐.-บำท เงินจ ำนวน ๗๒,๐๐๐.-บำทสำมำรถชว่ยโครงสรำ้งพ ืนฐำนได้ 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมยำนพำหนะของกองช่ำง  ที่ตั งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บำทนั นผมว่ำ

สูงเกินไป  เนื่องจำกกองช่ำงมีรถจักรยำนยนต์ ๑ คัน และรถกระเช้ำไฟฟ้ำก็ยังไม่ได้มำ 

และรถกระเช้ำภำยใน ๔ ปีแทบจะไม่ต้องซ่อมเลยและยังมีงบซ่อมแซมที่ตั งไว้ที่กอง

สำธำรณสุขฯ อีก ๘๐,๐๐๐.-บำทและจัดซื อวัสดุยำนพำหนะอีกน่ำจะใช้ด้วยกันได้ 

โครงกำรปรับปรุงห้องกระจำยเสียงส ำหรับเทศบำลต ำบลตลำด  ตั งไว้ ๕๐๐,๔๐๐.-

บำท ผมเห็นว่ำยังไม่เหมำะสม  เนื่องจำกเทศบำลมีรถประชำสัมพันธ์แล้วและยังมีหอ

กระจำยข่ำวที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่อีก หำกมีข่ำวสำรผมเห็นว่ำท ำเป็นหนังสือเพื่อ

ขอควำมร่วมมือใหก้ ำนันผู้ใหญ่บ้ำนได้ประชำสัมพันธ์ใหก้็ได้ควรน ำเงินจ ำนวนดังกล่ำว

ไปจัดท ำโครงกำรโครงสรำ้งพ ืนฐำนจะดีกว่ำ 

โครงกำรเทศบำลสัญจร  ของส ำนักปลัด  ผมเห็นว่ำยังไม่เหมำะสมเพรำะต ำบลเรำมี

พื นที่ไม่มำกดูได้จำกกำรจัดโครงกำรต่ำงประชำชนไม่สนใจเข้ำมำร่วมโครงกำร

เนื่องจำกเศรษฐกิจไม่ดี  แตล่ะคนตอ้งด ินรนท ำมำหำกิน  

ผมอยำกให้รวมค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรที่แต่ละกองตั งแยกไว้ เช่น วัสดุงำนบ้ำนงำน

ครัว  วัสดุส ำนักงำน  วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุน  ำมันเชื อเพลิงและหล่อลื่น  ค่ำใช้จ่ำย

ในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ซึ่งแตล่ะกองตั งแยกไว้ซึ่งมีหลักกำรและเหตุผลเดียวกัน 

โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว  ตั งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บำท

และโครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ตั งไว้ 

๗๐,๐๐๐.-บำท  จำกกำรที่ผมได้เข้ำร่วมโครงกำรในแต่ละครั งกำรเตรียมงำน  พิธี

กำรก็เหมือนกันท ำไมจึงตั งแตกต่ำงกัน 

 



-๑๑- 

นำยชำญ  พวงโพธิ์ 

สมำชิกสภำ ฯ เขต ๒ 

- 

 

- 

 

 

 

- 

โครงกำรโครงสร้ำงพื นฐำนในเขตที่เทศบำลตั งอยู่  เห็นมีหลำยโครงกำร  แต่เขตโซน

สุรนำรีไม่คอ่ยมี 

กำรขยำยเขตน  ำประปำมีเงินอุดหนุนทั งหมู่ ๑-๘  ในเขตที่เทศบำลตั งอยู่มีประปำ

หมู่บ้ำนและประปำภูมิภำคตั งอยู่เกือบทุกหมู่บ้ำนเช่น  หมู่ ๑,๒,๘  และหมู่ ๕,๖,๗ 

และหมู่ ๓,๔ ก็ใช้ด้วยกันแต่ทำงโซนสุรนำรีนั นไม่มี  ผมอยำกขอร้องให้ทุกท่ำนช่วยกัน

ดูแลประชำชนให้มนี  ำอุปโภคบริโภคอย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่ม 

เรื่องข้อมูลข่ำวสำรนั น  รถประชำสัมพันธ์ของเทศบำลก็มี  และหำกมีข่ำวสำรควร

จัดท ำเป็นเอกสำรและขอควำมร่วมมือให้ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนได้ประชำสัมพันธ์อีกทำง

หนึ่ง เช่นข่ำวสำรกำรประชุมสภำวันนี  ประชำชนบำงคนอยำกรู้อยำกเห็นเขำจะได้เข้ำ

มำรับฟัง  จะได้เห็นวำ่สมำชิกสภำที่เขำเลือกเข้ำมำแล้วนั นมีกำรประชุมกันอย่ำงไร 

นำยประสิทธิ์  ถำงโพธิ์ 

รองนำยกเทศมนตรฯี 

- ตำมที่ ร.ต.พิณ  เงนิโพธิ์  รองประธำนสภำฯ บอกว่ำยังไม่มีเอกสำรแบบแปลนส ำหรับ

แจกให้กับสมำชิกสภำฯ นั น ผมขอกล่ำวถึงกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญครั งที่ ๑/

๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎำคม ๒๕๕๘  น.ส.ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์  ได้แจ้งกับ

ท่ำนในที่ประชุมแล้วว่ำ เรื่องแบบแปลนหำกถ่ำยเอกสำรจะต้องใช้กระดำษจ ำนวนมำก  

ดังนั น  จึงได้แจ้งกับทุกท่ำนว่ำจะฉำยภำพถ่ำยแบบแปลนและจุดด ำเนินกำรให้ท่ำนดู

ในห้องประชุมแต่หำกสมำชิกสภำฯท่ำนใดประสงค์จะขอตรวจสอบก็ให้ติดต่อขอดู

เอกสำรได้ที่กองช่ำงครับ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะอภปิรำยหรอืสอบถำมเรื่องใดอีกหรอืไม่  หำกไม่มีผมจะใหแ้ต่

ละกองได้ชี แจงและตอบค ำถำมเริ่มที่ส ำนักปลัดครับ 

นำงเกษร  ประจันดุม 

เลขำนุกำรสภำฯ 

- 

 

 

 

- 

ขณะนี เป็นกำรอภิปรำย  ซักซ้อม สอบถำมกันก่อน  ยังไม่มีกำรลงควำมเห็นในขั นรับ

หลักกำรตำมที่สมำชิกสภำฯ ทั ง ๓ ท่ำนได้สอบถำมดิฉันในฐำนะเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 

ขอตอบทั งหมด  แตร่ำยกำรงบลงทุนและโครงสรำ้งพ ืนฐำนขอให้คณะผู้บริหำรได้ชี แจง

และทั งหมดที่ทุกท่ำนได้สอบถำมมำนั นเป็นรำยจำ่ยประจ ำ  

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำของส ำนักปลัดจะรับผิดชอบ  คณะ

ผูบ้ริหำร  สมำชิกสภำฯ  ทั ง ๑๒ คน และข้ำรำชกำรและพนักงำนในส ำนักปลัดทั งหมด 

ซึ่งค่ำใช้จ่ำยแต่ละหลักสูตรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนที่แตกต่ำงกัน เช่น  หลักสูตร 

นำยกเทศมนตรีฯ หลักสูตรรองนำยกเทศมนตรีฯ  ที่ ท่ำนนำยกฯและรองธีรภัทร์ 

หลักสูตร ๒๑วัน ที่ทั งสองท่ำนเข้ำรับกำรอบรมมำแล้วค่ำลงทะเบียน ๒๔,๐๐๐.-บำท

และหลักสูตรกำรอบรมของข้ำรำชกำรเช่น  หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  ที่ 

ส.อ.นนทกร  ก ำลังเข้ำรับกำรอบรมอยู่ มีค่ำลงทะเบียน ๓๒,๓๐๐.-บำท ซึ่งจะเห็นว่ำ

อยู่ในอัตรำที่สูง  และในหนึ่งปีขำ้รำชกำรทุกกอง  จะต้องได้รับกำรฝึกอบรมเพื่อ 

 



-๑๒- 
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- 
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- 

 

 

 

 

- 

เพิ่มพูนทักษะในกำรท ำงำน  เชน่มรีะเบียบใหม่ๆ ทุกคนต้องได้รับรู้เพื่อใหก้ำรท ำงำน 

ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ  ค่ำที่พัก  ค่ำเบี ยเลี ยง

ส ำหรับบุคลที่เดินทำงไปรำชกำรกลับมำต้องเบิกค่ำใช้จำ่ยนี  ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใด

ไปอบรมมำก็สำมำรถเบิกได้  ยกเว้นในเขตอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ไม่สำมำรถเบิกได้ 

งบลงทุนประกอบด้วย ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง รำยจ่ำยประจ ำประกอบ 

ด้วย เงินเดอืน  ค่ำตอบแทน  ใชส้อย  และวัสดุ  สำธำรณูปโภค 

โครงกำรเทศบำลสัญจร ท่ำนยังไม่ได้ลองท ำดูท่ำนจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำไม่มีคนมำร่วมงำน 

โครงกำรน ีอยู่ในรำยจ่ำยประจ ำ หำกตั งและด ำเนินกำรแล้วไม่ประสบผลส ำเร็จปีต่อไป

ก็ไม่ต้องตั งอีก  โครงกำรน ีเป็นผลดีกับคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ  จะได้ใกล้ชิดปู่ย่ำ

ตำยำยมำกยิ่งขึ น บำงคนยังไม่รู้จักเลยว่ำใครเป็นสมำชิกสภำฯ ในเขตของเขำ เรำจะ

จัดโครงกำรโดยอิงจำกโครงกำรอ ำเภอยิ มแล้วไปในหมู่บ้ำนชุมชน มีกำรตัดผมฟรี กำร

ออกบูธของหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ กำรขำยสินค้ำโอท๊อปจำก อปท.ใกล้เคียง เพื่อให้

ประชำชนได้รู้และเขำ้ใจบทบำทของเทศบำลมำกยิ่งขึ น  

ค่ำวัสดุส ำนักงำน  ต้องตั งแยกแต่เวลำเบิกจ่ำยเป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่พัสดุที่กองคลัง

เป็นผูด้ ำเนินกำรและเพื่อเป็นกำรสร้ำงวินัยในกำรใช้และกำรจัดเก็บของแต่ละกองต้อง

ควบคุมเอง 

โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  และโครงกำรเฉลิม

พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ  เรำต้องจัดให้สมพระเกียรติ 

เช่น  กำรประดับธงเฉลิมพระเกียรติตำมเสำไฟฟ้ำที่ทุกท่ำนเห็น หำกพระบรมฉำยำ

ลักษณ์เรำจะเอำภำพโทรม ๆ มำประดับก็ไม่เหมำะสมหำกปีไหนที่พระบรมฉำยำ

ลักษณ์ดูเศร้ำหมองเรำก็ต้องจัดซื อใหม่ และปีไหนยังดูดีเรำก็ไม่ต้องซื อและเงินก็จะตก

เป็นเงินสะสม 

วัสดุส ำนักงำนตั งไว้แยกแต่ละกองเนื่องจำกแต่ละงำนใช้กระดำษมำกน้อยแตกต่ำงกัน

และแต่ละกองไม่ได้ซื อแต่กระดำษ ยังมีพวกแฟ้มต่ำง ๆ แฟ้มเสนองำน  แฟ้มเก็บงำน 

ดินสอ ปำกกำ น  ำยำลบค ำผิด ถ่ำนนำฬิกำ ปำกกำไวท์บอร์ด จิปำถะ ต้องใช้ในงบนี 

ทั งหมด  และเวลำรับหนังสือรำชกำรมำจำกอ ำเภอ จังหวัด  เรำต้องมำปริ นสิ่งที่ส่งมำ

ด้วยเองทุกเรื่อง  เช่นกำรประชุมวันนี ก็เช่นกัน ต้องมีเอกสำรให้ท่ำนได้ตรวจสอบ 

วัสดุน  ำมันเชื อเพลิงและหล่อลื่น  ส ำนักปลัด  มีรถดับเบิ ลแค๊ป  ๒  คัน โดยให้กองคลัง

เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมน  ำมัน กองช่ำง มีรถจักรยำนยนต์  ๑ คัน กองคลังมี

รถจักรยำนยนต์ ๑ คัน กองสำธำรณสุขฯมีรถบรรทุกขยะ ๒ คันและรถจักรยำนยนต์ 

๑ คัน และน  ำมันนี ไม่ได้เติมเพียงแค่รถเท่ำนั น  ยังมเีครื่องตัดหญ้ำที่ตอ้งใชน้  ำมันเติม  



-๑๓- 

  

 

 

 

- 

 

- 

และมีกำรควบคุมกำรใช้ จะเห็นได้ว่ำในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ตั งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บำท  

ในปี ๒๕๕๙ ตั งไว้เพียง ๑๕๐,๐๐๐.-บำท กองสำธำรณสุขฯ ตั งไว้ ๒๔๐,๐๐๐.-บำท

เท่ำเดิม  และกองช่ำงตั งไว้ ๗๐,๐๐๐.-บำท ขณะนี ก ำลังด ำเนินกำรซื อรถกระเช้ำ

ไฟฟ้ำ  มำแล้วจะได้ช่วยซ่อมไฟฟ้ำตำมหมู่บ้ำน ตัดแตง่กิ่งไม้ที่กีดขวำงสำยไฟฟ้ำ 

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมยำนพำหนะของช่ำงนั น  ต้องตั งไว้เพรำะรถวิ่งไป ๕,๐๐๐ กม. 

ต้องเปลี่ยนถ่ำยน  ำมันเครื่องเพื่อเป็นกำรยืดอำยุกำรใชง้ำนของรถ 

กำรเบิกจ่ำยน  ำมันนั นเทศบำลฯได้เครดิตกับปั๊มบำงจำกตรงถนนสุรนำรำยณ์  เนื่อง 

จำกเป็นน  ำมันที่ถูกกว่ำเมื่อเทียบกับ ปตท. รถที่ไปเติมต้องเป็นรถยนต์ส่วนกลำง

เท่ำนั นมีกำรจัดท ำสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน และกำรเบิกจ่ำยนำยกฯ  เป็น

ผู้อนุมัติ ปลัดและผอ.กองคลังเป็นผู้ควบคุม กำรเบิกจ่ำย ในแต่ละสัปดำห์จะมีกำร

รำยงำนว่ำรถหมำยเลขทะเบียนนี ใช้น  ำมันไปเท่ำไหร่เครื่องตัดหญ้ำเครื่องนี เติมเท่ำไหร่ 

ไปตัดตรงจุดใด รถหมำยเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ ขับไปไหน  ใครเป็นผู้ขออนุญำต 

และมีผู้นั่งไปในรถกี่คน ไปเวลำเท่ำไหร่ กลับเวลำเท่ำไหร่และกำรใช้รถเป็นไปตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ วรรค ๒  ควำมว่ำ “ กำรใช้รถยนต์ปกติให้ใช้ภำยเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หำกจะใช้รถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้ำที่นอกเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ำเป็นรถยนต์ส่วนกลำงต้องรับอนุญำตเป็นหนังสือจำกผู้บริหำร

ท้องถิ่นก่อน  ส ำหรับรถประจ ำต ำแหน่งก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งนั น

ตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเหมำะสม” มีเอกสำรให้ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบ รำยจ่ำย

ต่ำง ๆ ที่แต่ละกองได้ตั งมำได้กลั่นกรองแล้วใช้ตำมควำมเหมำะสมเช่นค่ำตอบแทน

โบนัสทุกปีเคยตั งแต่ปีน ีท่ำนนำยกฯ ตัดลดเหลือเพียง ๑๐๐,๐๐๐.-บำทแต่คำ่เงินเดือน 

ค่ำจ้ำงพนักงำน ค่ำสวัสดิกำร ต้องไม่เกิน ๔๐ % ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๓๕ และค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวหำกคิด

จำกเงินรำยได้มีค่ำใช้จ่ำยอยู่ที่ ๓๗ % กว่ำ ๆ แต่หำกคิดโดยรวมเงินอุดหนุนจะอยู่ที่ 

๒๘.๘๓ % เรำปฏิบัติงำนโดยยึดระเบียบทุกอย่ำงสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนสบำยใจได้ 
นำยธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 

สมำชิกสภำ ฯ เขต ๒ 
 ที่ผมกล่ำวมำเพื่อต้องกำรให้ท่ำนลดรำยจำ่ยบำงรำยกำรที่ตั งไว้สูงเกินไป เช่น ค่ำซ่อม 

แซมยำนพำหนะของกองช่ำงที่ตั งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บำท  ต ำบลเรำมีพื นที่ไม่มำกผมให้รถ

กระเช้ำออกวิ่งวันหนึ่งไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร หนึ่งเดือนไม่เกิน ๙๐๐ กิโลเมตร และรถ

สมัยใหม่ถ่ำยน  ำมันเครื่องอยู่ที่ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร/ครั ง และครั งละไม่เกิน ๓,๐๐๐.-

บำท  ๙๐๐ กิโลเมตร X ๑๐ เดือน = ๙๐๐๐  กิโลเมตร ทั งปีไม่น่ำจะถึง ๑๐,๐๐๐ 

กิโลเมตร และรถกระเชำ้มีคุณสมบัติในกำรท ำงำนของมันคือวิ่งไปแล้วจอดท ำงำน 

ไม่ได้วิ่งไปทั่วเหมือนรถบรรทุกขยะ 



-๑๔- 

นำยชำติชำย  รัตนสงครำม 

ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง  
- ที่ตั งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บำท เป็นกำรตั งเผื่อไว้เมื่อได้รถกระเช้ำมำเรำไม่รู้ว่ำมีค่ำสึก

หรออะไรบ้ำง แตห่ำกท่ำนสมำชิกสภำฯจะตัดลดก็แล้วแตค่ณะผูบ้ริหำรครับ 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- คณะผู้บริหำรได้ประชุมและตัดลดค่ำใช้จ่ำยในรำยจ่ำยประจ ำจำกทุกกองมำแล้ว

จ ำนวน ๙๐๐,๐๐๐.-บำท กว่ำ ๆ หำกท่ำนเห็นว่ำยังไม่เหมำะสมก็แล้วแต่ท่ำนสมำชิก

สภำฯ  จะเห็นสมควร  

นำงเกษร  ประจันดุม 

เลขำนุกำรสภำฯ  

- ถ้ำจะปรับลดขอให้ปรับเข้ำไปอยู่ในรำยกำรค่ำซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ของกองช่ำง

ได้หรอืไม่จะได้อยู่ในหมวดเดียวกัน   

นำยประสิทธิ์  ถำงโพธิ์ 

รองนำยกเทศมนตรฯี 

- ตำมที่ ส.ท.ธนกฤต กล่ำวว่ำรถกระเช้ำไฟฟ้ำจะถ่ำยน  ำมันเครื่องที่ ๑๐,๐๐๐ กม.แต่

กำรท ำงำนของรถกระเช้ำจะต้องติดเครื่องไว้ตลอดเวลำเพื่อให้เครนท ำงำนจนกว่ำกำร

ท ำงำนจุดนั นจะเสร็จสิ น  อำจจะต้องถ่ำยน  ำมันเครื่องที่ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ กิโลเมตร 

และถ้ำหำกตัดเหลือ  ๓๐,๐๐๐.-บำท  กองช่ำงจะใช้จ่ำยพอหรือไม่ ปรับแล้วจะไปไว้ที่

ส่วนไหน 
นำยศรำยุทธ  พนิจิจอหอ 

ผู้ช่วยนำยช่ำงเขียนแบบ 
- ที่เรำตั งไว้  ๖๐,๐๐๐.-บำท  เนื่องจำกเรำยังไม่รู้ว่ำรถตัวนี มำจะเป็นอย่ำงไร  จะใช้

อะไรบ้ำงส ินเปลืองเท่ำไหร ่น  ำมันไฮโดรริก  ค่ำสึกหรอตำ่ง ๆ เรำยังไม่รู้ 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 

รองประธำนสภำฯ 

- ก่อนกำรจัดท ำรำ่งเทศบัญญัตินี ผมมแีนวคิดว่ำคณะผูบ้ริหำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ต้องมำประชุมกันเพื่อพิจำรณำว่ำรำยจ่ำยใดที่จ ำเป็นต้องตั ง  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

ก่อนกำรประชุมสภำฯ 

นำยประสิทธิ์ ถำงโพธิ์ 

รองำยกเทศมนตรฯี 

- คณะผู้บริหำรได้ประชุมร่วมกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรมำ ๒-๓ ครั ง เพื่อพิจำรณำร่ำง

เทศบัญญัติฉบับนี  ครั งแรกได้ตัดรำยจ่ำยประจ ำมำ ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บำทแต่กอง

กำรศึกษำเห็นว่ำค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กยังไม่เพียงพอจึงขอเพิ่มไปและได้ตัดมำ

ประมำณ ๙๐๐,๐๐๐.-บำท 

นำยเพ็ชร  แชจอหอ 

สมำชิกสภำ ฯเขต ๑ 

- ผมว่ำทุกท่ำนคงได้ท ำกำรบ้ำนมำแล้ว  เนื่องจำกได้รับเอกสำรก่อนกำรประชุม

หลำยวันถ้ำปรับลดแล้วเอำไปท ำอะไรโครงกำรใด  จุดไหน ผู้บริหำรท่ำนก็ได้ตัด

มำแล้วครั งหนึ่ง 

นำยธูป  รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ขอแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรับร่ำงเทศบัญญัติประงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

งบประมำณ  ๒๕๕๙  มีสมำชิกสภำฯ  หลำยท่ำนยังไม่เห็นสมควรในบำงโครงกำร เช่น  

ค่ำบ ำรุงและซ่อมแซมยำนพำหนะของกองช่ำง  ควรคุยกันให้เข้ำใจตัดแล้วจะเอำไปท ำ

อะไรจะได้เข้ำใจกันทั งผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ และข้ำรำชกำร 
นำยธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 
- กระผมขอตอบค ำถำม ส.ท.เพ็ชร  แชจอหอ ที่ผมกล่ำวมำเพื่อรวบรวมเงินจำกแต่ละ

กองกำรที่จะด ำเนินโครงกำรใด  และจุดไหนนั นเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรที่จะ

ด ำเนินกำร  และผมไม่เข้ำใจแนวคิดในกำรตั งรำยจ่ำยประจ ำว่ำใช้ระเบียบกฎหมำย  

ตัวใด และเอำตัวเลขใดมำคิด ขอค ำชี แจงดว้ย 



-๑๕- 

นำงเกษร  ประจันดุม 

เลขำนุกำรสภำฯ 

- เงินตัวนี มำจำกยอดรับจริงของปีงบประมำณ ๒๕๕๗ และมำตั งเป็นประมำณกำร

รำยรับของปีงบประมำณ ๒๕๕๙ สมมติมีเงิน ๑๐๐.-บำท   ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

ต้องตั งในวงเงิน ๑๐๐.-บำท  โดยแจง้ให้ส่วนรำชกำรแต่ละกองประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย

ของแต่ละกองเข้ำมำ แล้วปลัดในฐำนะเจ้ำหน้ำที่งบประมำณตรวจสอบว่ำจ่ำยเป็นเงิน 

เดือนเท่ำไหร่ ค่ำใช้สอยเท่ำไหร่ ค่ำวัสดุเท่ำไหร่ ค่ำสำธำรณูปโภคเท่ำไหร่  เบ็ดเสร็จ

เป็นเงินเท่ำไหร่  เหลือเท่ำไหร่จะน ำเงินนั นยื่นให้ผู้บริหำร  ผู้บริหำรจะดูในแผนว่ำมี

โครงกำรอะไรที่ต้องด ำเนินกำรถ้ำเหลืออยู่ ๔๐.-บำท  ผู้บริหำรจะดูว่ำอุดหนุนไฟฟ้ำ  

อุดหนุนประปำ  ท ำรำงระบำยน  ำ ในวงเงิน ๔๐.-บำท  เป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) 

ค่ำอำหำรกลำงวัน  เสร็จแล้วจะมำประชุมในแต่ละกองว่ำมีค่ำใช้จ่ำยเท่ำไหร่   สรุปว่ำ

ผู้บริหำรได้รำยจ่ำยที่ชัดเจนแล้วจัดท ำญัตติเพื่อเสนอต่อประธำนสภำฯ เพื่อที่จะได้

เชิญประชุมสภำฯ เพื่อให้สมำชิกสภำฯได้รับรู้ว่ำมีค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี  ท่ำนก็มำดูว่ำแต่

ละคำ่ใช้จ่ำยสำมำรถปรับลดอะไรได้บ้ำง แต่รำยจ่ำยประจ ำผู้บริหำรยืนยันว่ำไม่ได้แล้ว 

แตง่บลงทุนหำกอภปิรำยพอสมควรและเข้ำใจดีแลว้ก็ไม่ต้องแปรญัตติแต่ถ้ำหำกยังตก

ลงกันไม่ได้ก็ให้รับหลักกำรและประธำนให้เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติ  อย่ำงน้อย 

๓  คน แต่ไม่เกิน  ๗ คน และเมื่อได้รับเลือกแล้วคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวจะต้องมำ

ประชุมกันเพื่อเลือกประธำนคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร  หลังจำกนั นต้องก ำหนด

วันรับเรื่องแปรญัตติจำกสมำชิกสภำฯ และหำกสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีควำมประสงค์

จะยื่นค ำแปรญัตติให้ท ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ภำยใน

ก ำหนดยี่สิบสี่ ช่ัวโมงและประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติฯจะต้องเสนอเรื่องต่อ

ประธำนสภำฯและประธำนสภำฯ จะต้องแจ้งเรื่องต่อคณะผู้บริหำรหำกมีสมำชิกสภำฯ 

ยื่นเรื่องขอแปรญัตติฯ  และผู้บริหำรจะมำชี แจงให้กับสภำฯได้ทรำบในวันลงมติว่ำจะ

ผำ่นรำ่งเทศบัญญัตินี หรอืไม่  

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ  

- มีสมำชิกสภำฯ  ท่ำนใดจะอภปิรำยเพิ่มเติมหรอืไม่  หำกไม่มีผมจะเข้ำสู่วำระที่ ๑    

ขั นรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๙  

ขอมติรับหลักกำรครับ 

มตทิี่ประชุม - มีมติรับหลักกำร ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๙ 

จ ำนวน  ๕ เสียง ไม่รับหลักกำร จ ำนวน ๕ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑  เสียง  

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- 

 

 

 

เมื่อคะแนนเสียงเท่ำกันกระผมในฐำนะที่เป็นประธำนผมขอรับร่ำงและให้สมำชิกสภำฯ

ไปแปรญัตติ  

สรุป  มตทิี่ประชุมมีมตริับหลักกำร  จ ำนวน  ๖ เสียง ไม่รับหลักกำร จ ำนวน ๕  เสียง

และงดออกเสียงจ ำนวน ๑  เสียง   

 



-๑๖- 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- กำรแต่งตั งคณะกรรมกำรแปรญัตติเชญิสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนได้เสนอว่ำจะแตง่ตั ง   

กี่คน เชญิครับ 

นำยชำญ  พวงโพธิ์ 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ 

- ขอเสนอ ๓  คน 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- ขอมตคิรับ 

มตทิี่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ  จ ำนวน  ๓  คน 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- เชญิสมำชิกสภำฯ  เสนอชื่อครับ 

นำยชำญ  พวงโพธิ์ 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ 

- กระผมขอเสนอ  ร.ต.พิณ  เงนิโพธิ์  เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่ ๑  

มตทิี่ประชุม   - มีมติเลอืก  ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  สมำชิกสภำฯ เขต ๑ เป็นกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 

ผูร้ับรองคนที่ ๑ น.ส.น  ำอ้อย  แสงเงิน     สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

ผูร้ับรองคนที่ ๒ น.ส.ฐิตมิำ  ขอนโพธิ์      สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

นำยธูป  รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ผมขอเสนอ นำงติม๋  กองโคกสูง สมำชิกสภำฯ เขต ๑ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ  

คนที่ ๒ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- ขอผูร้ับรอง ๒ คน ครับ 

มตทิี่ประชุม    มีมติเลอืก นำงติ๋ม  กองโคกสูง สมำชิกสภำฯ เขต ๑ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 

คนที่ ๒ 

ผูร้ับรองคนที่ ๑ นำยธีรพงษ์  สูงกลำง     สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 

ผูร้ับรองคนที่ ๒ นำยชื่น  ทือเกำะ          สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 

นำงติ๋ม  กองโคกสูง 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๑ 

- ดิฉันขอเสนอ นำยชื่น  ทือเกำะ สมำชิกสภำฯ เขต ๑ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ  

คนที่ ๓ 

มตทิี่ประชุม   - มตเิลือก นำยชื่น ทือเกำะ สมำชิกสภำฯ เขต ๑ เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 

ผูร้ับรองคนที่ ๑ นำยธูป  รอดจอหอ        สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

ผูร้ับรองคนที่ ๒ นำยมนัส  ดอกบุญนำค   สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- ขอให้คณะกรรมกำรฯทั ง ๓ ท่ำนที่ได้รับกำรแต่งตั ง  มำประชุมกันในวันที่ ๖ สิงหำคม 

๒๕๕๘  เวลำ ๐๙.๐๐ น. เพื่อเลือกประธำนคณะกรรมกำรฯและเลขำนุกำรฯ  และ

ก ำหนดให้รับเรื่องเสนอแปรญัตติจำกสมำชิกสภำฯ ตั งแต่วันที่ ๗-๙  สิงหำคม พ.ศ. 

๒๕๕๘  ตั งแตเ่วลำ ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. เมื่อครบก ำหนดวันรับเรื่องเสนอแปรญัตติ

แล้วคณะกรรมกำรฯชุดดังกล่ำวต้องมำประชุมกันเพื่อรวบรวมเรื่องที่สมำชกิสภำฯ 



 

-๑๗- 

 

  

 

 

- 

เสนอเรื่องแปรญัตติฯ  ส่งให้กับประธำนสภำฯ เพื่อแจง้ให้คณะผู้บริหำรได้รับทรำบ 

และขอนัดประชุมสมัยสำมัญที่ ๓ ครั งที่ ๒ /๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔  สิงหำคม ๒๕๕๘  

เวลำ ๐๙.๓๐ น.  

มีสมำชิกสภำฯ  ท่ำนใดจะสอบถำมหรือเพิ่มเติมเรื่องใดหรอืไม่  หำกไม่มีก็ขอขอบคุณ

ทุกท่ำนที่ได้มำร่วมประชุมในวันนี   ปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น. 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              

(นำยธนกฤต  เช่ียวจอหอ)   (นำงเกษร  ประจันดุม) ผูบ้ันทึกรำยกำรงำนประชุม 

ประธำนคณะกรรมกำรฯ      เลขำนุกำรสภำฯ 

 

     

 (นำยเพ็ชร  แชจอหอ)            (นำยสนอง  ไขโพธิ์) ผูต้รวจรำยกำรงำนประชุม 

     กรรมกำรฯ              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลตลำด 

 

                   

(นำยธีรพงษ์  สูงกลำง)              

     กรรมกำรฯ 

 

 

 

 

 



-๑๗- 

 

  

 

 

- 

เสนอเรื่องแปรญัตติฯ  ส่งให้กับประธำนสภำฯ เพื่อแจง้ให้คณะผู้บริหำรได้รับทรำบ 

และขอนัดประชุมสภำสมัยสำมัญที่ ๓ ครั งที่ ๒ /๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๘  

เวลำ ๐๙.๓๐ น.  

มีสมำชิกสภำฯ  ท่ำนใดจะสอบถำมหรือเพิ่มเติมเรื่องใดหรอืไม่  หำกไม่มีก็ขอขอบคุณ

ทุกท่ำนที่ได้มำร่วมประชุมในวันนี   ปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น. 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

      ธนกฤต  เช่ียวจอหอ      เกษร  ประจันดุม  

(นำยธนกฤต  เช่ียวจอหอ)   (นำงเกษร  ประจันดุม) ผูบ้ันทึกรำยกำรงำนประชุม 

ประธำนคณะกรรมกำรฯ      เลขำนุกำรสภำฯ 

 

    เพ็ชร  แชจอหอ                สนอง  ไขโพธิ์  

 (นำยเพ็ชร  แชจอหอ)            (นำยสนอง  ไขโพธิ์) ผูต้รวจรำยกำรงำนประชุม 

     กรรมกำรฯ             ประธำนสภำเทศบำลต ำบลตลำด 

 

   ธีรพงษ์  สูงกลำง                 

(นำยธีรพงษ์  สูงกลำง)              

     กรรมกำรฯ              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  -๓- 

  

 

- 

๐๙.๐๐ น. พธิีถวำยเทียนพรรษำวัดโคกตลำดและวัดบ ำรุงธรรม จงึขอเชญิสมำชิกสภำฯ  

ทุกท่ำนเข้ำร่วมประเพณีดังกล่ำวโดยพร้อมเพียงกัน  

ด้วยเทศบำลต ำบลตลำด จะจัดโครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 

พระบรมรำชินีนำถ  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๘  ในวันที่  ๑๑  สิงหำคม  ๒๕๕๘

โดยจัดใหม้ีพธิีท ำบุญตักบำตรขำ้วสำรอำหำรแห้งพระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป พิธีถวำย

เครื่องรำชสักกำระ  และพิธีวำงพำนพุ่มเงนิพุ่มทอง  จงึขอเชญิสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำน

เข้ำร่วมพธิีดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน  กำรแต่งกำย ด้วยชุดผ้ำไทย  หรอืชุดสุภำพ

โทนสีฟ้ำ                

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๓ 

 

นำยสนอง   ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

 

 

- 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

ญัตติท่ี ๑กำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๘  

ขอเชญิ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ  ได้ชี แจงเหตุผลกำรขอจ่ำยขำดเงินสะสม ปีงบประมำณ 

๒๕๕๘ 

นำยดวนฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน กำร

เก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

สำมำรถใช้จ่ำยเงินสะสมได้  โดยให้เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่นที่จะอนุมัตินั น ด้วยคณะ

ผู้บริหำรได้เล็งเห็นควำมเดือดร้อนของประชำชน  ถนนหลำยสำยได้รับควำมเสียหำยซึ่ง

ปัญหำดังกล่ำวต้องได้รับกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน จึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบล

ตลำดและขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน ได้ทรำบถึงสถำนะ

ทำงกำรคลัง  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน  ๒๕๕๘ 

เทศบำลต ำบลตลำด มีเงินสะสมทั งสิ น ๑๗,๓๗๔,๒๘๔.๒๐ .-บำท (สิบเจ็ด

ล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่บำทยี่สิบสตำงค์) และสำมำรถน ำมำ

บริหำรจัดกำรได้  ๑๖,๕๗๐,๗๑๑.๕๗  บำท  (สิบหกล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสิบ

เอ็ดบำทห้ำสิบเจ็ดสตำงค์)   และได้หักยอดรำยจ่ำยไว้บริหำรจัดกำรจ ำนวน  ๓  เดือน  

โดยประมำณ ๒,๑๐๐๐,๐๐๐.-บำท  (สองล้ำนหนึ่งแสนบำท)  และเงินที่จะน ำไปจ่ำย

ขำดได้จริง คือ  ๑๔,๔๗๐,๗๑๑.๕๗บำท   (สิบสี่ล้ำนสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสิบเอ็ด

บำทห้ำสิบเจ็ดสตำงค์) แต่จะขอจ่ำยขำดเพียง  ๔,๒๒๓,๐๐๐.- บำท(สี่ล้ำนสองแสน



สองหมื่นสำมพันบำทถ้วน)   

 

-๔- 

  เงินสะสมคงเหลือ ๑๐,๒๔๗,๗๑๑.๕๗  บำท  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้จัดส่งให้

ทุกท่ำนแล้ว  ซึ่งในเอกสำรมี ๖ โครงกำร จึงขอจ่ำยขำดเพียง ๕  โครงกำร   ส่วนเรื่อง

กำรซื อรถบรรทุกน  ำอเนกประสงค์เนื่องจำกขณะนี สถำนกำรณ์ภัยแล้งได้คลี่คลำยลง

แล้วและได้มีหนังสือจำกอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  เรื่องกำรประกำศสิ นสุดภัยแล้ง  ลง

วันที่  ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘  หำกจัดซื อไปเกรงว่ำจะถูกทักท้วงจำก ส ำนักงำนตรวจ

เงินแผ่นดิน จึงของดซื อไว้ก่อนและจะน ำไปตรำไว้ในเทศบัญญัติประจ ำปีงบประมำณ 

๒๕๕๙   ต่อไป  และขออนุมัตวิงเงินจำ่ยขำดเงินสะสมในวงเงนิ ๔,๒๒๓,๐๐๐.-บาท 

ขอให้สมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนได้โปรดพิจำรณำ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะสอบถำมเกี่ยวกับวงเงินที่ขออนุมัติจ่ำยขำดหรอืไม่ 

ร.ต.พิณ   เงนิโพธิ์ 

รองประธำนสภำฯ 

- กระผมได้รอคอยเวลำและโอกำสนี มำนำน  ว่ำท่ำนประธำนสภำฯ  จะเรียกประชุมสภำ

สมัยวิสำมัญเพื่อจ่ำยขำดเงินสะสม  ครั งแรกเห็นมี  ๖ โครงกำร แต่ท่ำนนำยก ฯ ขอ

ยกเลิก  เหลือเพียง ๕ โครงกำร  เพื่อให้ประชำชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งโครงกำร

ทั ง ๕  ที่น ำมำด ำเนินกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน  สำธำรณภัย ฝนตก  

ลมแรง ถนนทรุด  จงึจะสำมำรถน ำมำใช้ได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร

รับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ และต้องได้รับกำรร้องทุกข์จำกประชำชน 

มำประกอบกำรพิจำรณำและต้องมีประมำณกำรรำคำพร้อมทั งแบบแปลน  ตลอดจน

แผนที่จุดที่จะด ำเนนิกำรให้สมำชิกสภำฯ ได้พิจำรณำด้วย 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- ขอให้สมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนได้รว่มกันพิจำรณำทั ง ๕  โครงกำร ตำมที่ผูบ้ริหำรน ำเสนอ 

 - โครงกำรที่ ๑โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำพร้อมก่อสร้ำงประตูเปิด-ปิดน  ำ  คลองแคบ้ำนบุ 

หมูท่ี่ ๑ปริมำณวำงท่อระบำยน  ำ คสล.ขนำด ø ๑.๒๐เมตร จ ำนวน ๖ ท่อน พร้อม

ก่อสร้ำงประตูเปิด-ปิดน  ำ  จ ำนวน  ๑  ชุด  พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์ 

ตำมแบบเทศบำลต ำบลตลำดก ำหนด งบประมำณ ๑๒๕,๐๐๐.-บำท  ขอเชิญกองช่ำง

ได้ชี แจงครับ 
น.ส.ขัตตยรัตยสงวนสัตย์ 

นักบริหำรงำนช่ำง ๖ 
- ขณะนี กองช่ำงได้ด ำเนินกำรประมำณกำรรำคำและแบบแปลนเสร็จแล้วและโครงกำรที่ 

๑ ตำมหนังสือจำกก ำนันวิทูร รอดจอหอ ก ำนันต ำบลตลำด ลงวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะหท์ ำประตูปิด-เปิดท่อระบำยน  ำคลองแค พรอ้มรำยชื่อผู้ได้รับ



ควำมเดือดรอ้นเนื่องจำกขำดน  ำอุปโภค บริโภค  จุดด ำเนินกำรอยู่บริเวณคลองแค

รอยต่อทำงล ำบริบูรณ์ ถึงศำลปู่มว่งประกอบด้วยท่อระบำยน  ำขนำด ๑.๒๐ เมตร 

จ ำนวน ๖ ท่อน พรอ้มประตูปิด–เปิด จ ำนวน ๑ บำน มีพวงมำลัยหมุน มีงำนดำด 

-๕- 

  คอนกรีตด้ำนหนำ้ด้ำนหลังเพื่อกันเซำะ จ ำนวน ๒ จุด แบบแปลนและจุดด ำเนินกำร

ตำมสไลด์ที่ก ำลังฉำยใหทุ้กท่ำนได้ดูต้องขออภัยทุกท่ำนด้วยที่ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำร

แบบแปลนใหทุ้กท่ำนได้เนื่องจำกเอกสำรเยอะมำก หำกท่ำนประสงค์จะขอดูเอกสำร

เชญิติดต่อขอดูได้ที่กองช่ำง  และเชญิทุกท่ำนได้พิจำรณำค่ะ 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะสอบถำมเพิ่มเติมอีกหรอืไม่   

นำยเพ็ชรแชจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 

 เดิมทีโครงกำรนี ท่ำน สท.ธูป  รอดจอหอ  เป็นผู้เสนอ เนื่องจำกประชำชนได้รับควำม

เดือดร้อนและล ำบำกจรงิ ๆ บริเวณตรงนี หำกเรำไม่ฝังท่อหรอืท ำประตูปิดเปิดมโีอกำส 

ที่คลองตรงนี จะขำดค่อนข้ำงสูง แล้วถ้ำท ำประตูปิด –เปิด น  ำจะดันตั งแต่บ้ำนตลำด 

บ้ำนโพธิ์ขึ นไป บริเวณนี ทั งหมด  ผมเห็นดีดว้ยกับโครงกำรนี ครับ 

นำยธูป รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- เรื่องประตูเปิด – ปิดน  ำคลองแค ไปสมทบกับฝำยที่ชลประทำนท ำให้มันจะเป็นแก้มลิง

ออกไปทำงด้ำนซ้ำย  เพื่อประโยชน์ของประชำชนที่ท ำนำบริเวณนี   เมื่อวันก่อนผมได้

เชิญนำยกฯสท.ธนกฤตฯ  เพื่อไปเจรจำกับชลประทำนให้เขำด ำเนินกำร  อยำกให้เพื่อ

สมำชิกทุกท่ำนได้ลงพื นที่กันจริง ๆ ไปดูว่ำประชำชนเขำเดือดร้อน จะได้รู้โครงกำรนี 

จ ำเป็นต้องด ำเนนิกำร  และขอใหส้มำชิก ฯ ทุกท่ำนได้พิจำณำด้วยครับ 
นำยธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 
- กำรจ่ำยขำดเงินสะสมเรื่องกำรชี แจงรำยละเอียดต่ำง ๆ เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพรำะกำร

จ่ำยขำดเงินสะสมเป็นเรื่องที่แตกต่ำงจำกงบประมำณประจ ำปี หำกจ่ำยไม่ถูกต้อง 

ประชำชนเดือดร้อนไม่จริง เหตุผลไม่เพียงพอ สมำชิกสภำฯ ที่ยกมือให้จะมีควำมผิดจึง

ต้องพิจำณำให้ถูกต้องทุกอย่ำง  ทุกกระบวนกำร  ซึ่งใครเดือดร้อนตรงไหน  ใครส่ง

หนังสือเข้ำมำ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำ  หำกจ่ำยไม่ดี  ไม่เป็นไปตำม

ระเบียบกฎหมำย มีควำมผิดแน่นอน   

นำยประสิทธิ์  ถำงโพธิ์ 

รองำยกเทศมนตรฯี 

- ตำมที่รองประธำนสภำฯ  ถำมว่ำเหลือระยะเวลำ อีก ๒ เดือน ซึ่ง ๒ เดือนดังกล่ำวคือ

ตำมเทศบัญญัติงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ แต่ว่ำตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 

และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘๙ (๓) ควำมว่ำ  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมแล้ว  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องด ำเนินกำรก่อหนี ผูกพันและเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ นภำยใน

ระยะเวลำไม่เกิน ๑ ปีถัดไป  หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรจ่ำย

ขำดเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป  และเรื่องแบบแปลนในกำรซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณ



ประจ ำปีไม่ได้ระบุไว้ว่ำต้องแนบแบบแปลน  แต่ในกำรซักซ้อมกำรจัดท ำงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙  ได้ระบุไว้ชัดเจนเพรำะฉะนั นในปีงบประมำณหน้ำทุกท่ำน

จะได้รับแบบแปลนพร้อมครับ 

-๖- 

นำยสนองไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะสอบถำมอีกหรือไม่  หำกไม่มี ต่อไปโครงกำรที่ ๒โครงกำร

ซ่อมแซมถนน คสล.จ ำนวน ๓ จุด บ้ำนกระฉอด หมู่ที่ ๕ ปริมำณจุดที่ ๑  ขนำดกว้ำง 

๔.๐๐ เมตร ยำว ๕.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร  จุดที่ ๒ ขนำดกว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว 

๓๒.๐๐ เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร  จุดที่ ๓ขนำดกว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว ๒๐.๐๐ เมตร  

หนำ ๐.๑๕ เมตร  พื นที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ ๒๒๘ ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร

และป้ำยประชำสัมพันธ์  ตำมแบบเทศบำลต ำบลตลำดก ำหนด งบประม ำณ 

๑๒๑,๐๐๐.-บำท  ขอเชิญกองชำ่งได้ชี แจงครับ 
น.ส.ขัตตยรัตน์สงวนสัตย์

นักบริหำรงำนช่ำง ๖ 

- โครงกำรที่ ๒ โครงกำรซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ ๕ บ้ำนกระฉอดเนื่องจำกช่วงนี เป็นฤดูฝน 

ถนนทรุด ท ำให้น  ำท่วมขังประชำชนที่สัญจรไปมำได้รับควำมล ำบำก ตำมหนังสือจำก

นำยมำตร ไขโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้ำนกระฉอด หมู่ที่ ๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เรื่องขอ

ควำมอนุเครำะห์แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน  พร้อมรำยชื่อผู้ได้รับควำมเดือดร้อน จุด

ด ำเนนิกำรที่๑ อยู่บริเวณหนำ้บ้ำนอดีตผู้ใหญ่สร้อย จำ่งโพธิ์ ถนนกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๕ 

เมตร จุดที่ ๒ บริเวณที่น  ำขังอยู่กลำงหมู่บ้ำนใกล้กับบ้ำน สท.ธนกฤต ฯ และจุดที่ ๓ 

บริเวณ โค้งโพธิ์  แบบแปลนตำมแบบถนนทั่วไป  จึงน ำเรียนให้สมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำน

ได้พิจำรณำ 

นำยธูป รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ผมขอชี แนะผมเคยท ำเมื่อปีก่อนถนนประเภทนี ท ำแล้วไม่ได้ระดับ  พอแก้ไขจุดนี น  ำก็ไป

ขังจุดใหม ่ อยำกใหช่้ำงพิจำรณำให้ดีๆ เมื่อท ำแล้วจะได้ไม่ตอ้งตำมแก้ไขอีก 
นำยธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 
- ปัญหำที่ผู้เดือดรอ้นส่งเข้ำมำเขำตอ้งกำรคอืต้องกำรท ำรำงระบำยน  ำ  ฝนตกท ำให้น  ำ

ท่วมขัง ผมเห็นท่ำนนำยกฯ  ไปขุดร่องระบำยน  ำ  ถนนแคบเวลำรถสวนกันอำจเกิด

อุบัติเหตุได้ แตอ่ยู่ในภำวะจ ำยอม ตอ้งเอำน  ำออกไปให้ได้ 
น.ส.ขัตตยรัตน์สงวนสัตย์ 

นักบริหำรงำนช่ำง ๖ 
- ช่ำงจะไล่ระดับให้ถนนเท่ำกันเพื่อแก้ไขปัญหำน  ำขังไปก่อน  น  ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะ 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

 นำยกเทศมนตรีฯ 

- เนื่องจำกชำวได้แจ้งเข้ำมำว่ำน  ำท่วมขังผมจึงเอำรถไปขุดร่องเพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำ

เฉพำะหน้ำไปก่อน น  ำท่วมขังเนื่องจำกมีเจ้ำของที่ดินได้เอำดินมำกองขวำงทำงน  ำ  และ

ผมได้ติดต่อไปยังเจ้ำของที่ดังกล่ำวแล้วเพื่อให้เขำรับทรำบและมำแก้ไขปัญหำที่ท ำให้น  ำ

ท่วมขังบริเวณดังกล่ำว 

นำยสนองไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มสีมำชิกสภำฯ  ท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องใดอีกหรอืไม่ หำกไม่มีต่อไปโครงกำรที่ ๓ โครง 

กำรก่อสร้ำงถนน คสล.เลียบคลองส่งน  ำชลประทำนฝั่งซ้ำย ไปโรงเรียนบุญวัฒนำ ๒ 

บ้ำนตลำด หมู่ที่ ๓ ปริมำณ ขนำดกว้ำง ๖ เมตร ยำว ๘๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 



พื นที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ ๔,๘๐๐ ตำรำงเมตร ไม่มีไหล่ทำง พร้อมป้ำยโครงกำรและ

ป้ำยประชำสัมพันธ์ ตำมแบบเทศบำลต ำบลตลำดก ำหนดงบประมำณ ๒.๔๓๐,๐๐๐.-

บำทขอเชญิกองช่ำงชี แจงรำยละเอียด 

-๗- 

น.ส.ขัตตยรัตน์สงวนสัตย์ 

นักบริหำรงำนช่ำง ๖ 
- เริ่มที่หนังสือจำกศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ที่ นม ๐๑๑๘ (ศดร.)/๒๒๒ 

ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๗ เรื่องรำษฎรได้รับควำมเดือดร้อน  และหนังสือจำก นำย

ชำญ พวงโพธิ์ และ น.ส.น  ำอ้อย แสงเงิน สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ เรื่องถนนเลียบคลองส่ง

น  ำเป็นหลุมเป็นบ่อ  และทำงคณะผู้บริหำรได้รับกำรติดต่อจำกสถำนีโทรทัศน์  KC TV  

ได้ตดิต่อสอบถำมมำเนื่องจำกได้รับกำรรอ้งทุกจำกประชำชนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนใน

กำรสัญจร  ว่ำทำงคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ  และเจ้ำหน้ำที่เทศบำลมีแนวทำงกำร

แก้ไขปัญหำเรื่องถนนดังกล่ำวอย่ำงไร  ได้ออกไปพบกับเจ้ำหน้ำที่จำก  KC TV  กัน

หลำยท่ำน เพื่อชี แจงและท ำควำมเข้ำใจ เนื่องจำกถนนสำยดังกล่ำวประชำชนที่สัญจร

ไปมำได้รับควำมเดือดร้อนเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะในช่วงเวลำเร่งด่วน  คือเวลำ 

๐๗.๐๐ น.-๐๙.๐๐ น. มีรถสัญจรไปมำเป็นจ ำนวนมำก  เบื องต้นจะท ำไป ๘๐๐  เมตร

ก่อน และท่ำนนำยกฯ จะหำงบประมำณมำท ำต่อ ซึ่งควำมยำวของถนนเส้นนี ยำว 

๑๔๔๐ เมตร ซึ่งจุดเริ่มต้นจำกทำงโค้งสำมแยกไปทำงโรงเรียนบุญวัฒนำ ๒ ระยะทำง 

๘๐๐ เมตร จุดสิ นสุดจะเลยรีสอร์ทไปประมำณ ๑๐๐ เมตรควำมกว้ำงของถนน ๖  

เมตร  เนื่องจำกเป็นเหมืองทั งสองฝั่งจึงไม่มีไหล่ทำง พร้อมตีเส้นจรำจร  ตำมแบบ

แปลนที่ก ำลังฉำยใหส้มำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนได้พิจำรณำค่ะ 

นำยชำญ  พวงโพธิ์ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ถนนเส้นนี เป็นถนนที่ประชำชนใช้สัญจรไปมำในเวลำเร่งด่วน คือเวลำ ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ 

น. และเวลำ ๑๖.๓๐ น. เพื่อรับส่งบุตรหลำนและเดินทำงไป- กลับเพื่อท ำงำนซึ่งมี

ปริมำณรถทั งรถขนำดใหญ่และรถขนำดเล็กสัญจรไปมำเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละวัน  

บำงครั งเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันเนื่องหลบหลุมบ่อบนถนนหรือบำงครั งยำมค่ ำคืนไฟฟ้ำ

แสงสว่ำงไม่เพียงพอ  รถจักรยำนยนต์ตกคลองก็มี ผมจึงขอกำรพิจำรณำพื่อนสมำชิก

ว่ำขอให้เห็นด้วยกับกำรก่อสร้ำงถนนเส้นนี เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชำชนชำวต ำบลตลำดครับ 
นำยธนกฤตเชี่ยวจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 
- ขอสอบถำมกองช่ำงว่ำรูปแบบกำรท ำงำนของช่ำงว่ำจะเททับไปบนพื นถนนเดิมหรือร ือ

แล้วท ำใหม่แล้วเหล็กเป็นแบบไหน ถ้ำวำงแผนไม่ดีท ำแล้วอำจต้องซ่อมอีก  และจะมี

แนวทำงแก้ไขปัญหำน  ำมำกระทบทั งสองฝ่ังหรอืไม่  อำจมีโอกำสพังได้และปริมำณกำร

ใช้รถของประชำชนมมีำกน้อยเพียงใด 
น.ส.ขัตตยรัตน์สงวนสัตย

นักบริหำรงำนช่ำง ๖ 
- เดิมทีถนนเส้นนี เป็นแคปซีนมีปริมำณรถวิ่งต่อวันเป็นจ ำนวนมำกจึงไม่สำมำรถรับ

น  ำหนักได้  นอกจำกปี ๒๕๕๓  แล้ว  ถนนเส้นนี น  ำท่วม  แต่ปีที่ผ่ำนมำไม่ท่วมแสดงให้

เห็นว่ำระดับถนนเดิมน  ำท่วมไม่ถึง  งำนที่ท ำนี มีงำนร ืออยู่ด้วย และเป็นคอนกรีตที่



สำมำรถรับน  ำหนักได้  เหล็กเป็นเหล็กวำยเมต มีหน้ำที่รับแรงอัด กำรเสริมเหล็กเพี่อ

กันถนนแตกหรอืเหล็กกันร้ำว  และรับน  ำหนักได้  ๒๑ ตัน 

 

-๘- 

นำยประสิทธิ์  ถำงโพธิ์ 

รองนำยกเทศมนตรฯี 

- กระผมขอเพิ่มเรื่องปริมำณกำรใช้รถสัญจรไปมำของประชำชนในช่วงเวลำเร่งด่วน  

ตั งแตเ่วลำ ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. และเป็นข้อมูลที่รองธีรภัทร์สังขวร และ สท.มนัส 

ดอกบุญนำค ได้ไปจัดท ำสถิติมำ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ดังนี   รถจักรยำน       

จ ำนวน ๒ คัน รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน ๑๑๙ คัน รถยนต์ จ ำนวน ๗๘ คัน รถบรรทุก  

จ ำนวน ๑๐ คัน และรถอื่น ๆ (จักรยำนยนต์พ่วงข้ำง ) จ ำนวน ๓  คัน  รวมรถทุก

ประเภท ๒๑๒ คัน และวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ มีจ ำนวนกำรใชร้ถ ดังนี  รถจักรยำน 

จ ำนวน ๒  คัน  รถจักรยำนยนต์  จ ำนวน  ๑๑๘  คัน  รถยนต์  จ ำนวน  ๘๓ คัน 

รถบรรทุก จ ำนวน ๘ คัน และรถอื่น ๆ จ ำนวน ๔  คัน  รวมรถทุกประเภท  ๒๑๕  คัน 

น.ส.น  ำอ้อย  แสงเงนิ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ถนนเส้นนี ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนมำก  เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง และถนนสำย ฉ. 

เมื่อวำนชำวบ้ำนมำร้องเรียนว่ำผูด้ ำเนินโครงกำรเขำไม่ให้ปล่อยน  ำไป  ท่ำนนำยกฯ  

พอจะมีแนวทำงใดแก้ไขได้บ้ำง 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- เรื่องนี ขอให้กระผมได้ไปส ำรวจสภำพพื นที่ก่อนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 

นำยธูป  รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ผมยินดีและสนับสนุนให้ท ำถนนเส้นนี เพรำะประชำชนได้รอ้งทุกข์มำตลอด และเมื่อท ำ

แล้วประชำชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงแท้จริงเพรำะเป็นถนนสำยหลักทั ง ๓  ต ำบล 

นำยสนองไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีท่ำนใดจะสอบถำมเรื่องใดอีกหรือไม่ หำกไม่มีต่อไปโครงกำรที่ ๔ โครงกำรก่อสร้ำง

ถนน คสล.บ้ำนหนองตะคลอง  หมู่ที่ ๗  สำยบ้ำนรำษฎร์ประสงค์ ไปหนองตะคลอง  

ประมำณ ขนำดกว้ำง  ๖ เมตร  ยำว ๓๔๕ เมตร หนำ ๐.๑๕  เมตร พื นที่ด ำเนินกำร

ไม่น้อยกว่ำ ๒,๐๗๐  ตำรำงเมตร  ลงไหล่ทำงหินคลุกทั ง ๒ ข้ำง ๆละ ๐.๕๐  เมตร 

พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์  ตำมแบบที่เทศบำลต ำบลตลำดก ำหนด 

งบประมำณ ๑,๑๐๘,๐๐๐.-บำท  ขอเชิญกองช่ำงชี แจง 
น.ส.ขัตตยรัตน์ สงวนสัตย์ 

นักบริหำรงำนช่ำง ๖ 
- ตำมหนังสอืจำก  นำยวินัย  ชวนโพธิ์  ผูใ้หญ่บ้ำนหมูท่ี่ ๗  วันที่  ๒๖  มิถุนำยน ๒๕๕๘  

เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้รับควำมเดือดร้อน  ทำงกองช่ำงได้ไปตรวจ สอบน ำเสนอ

ประมำณรำคำออกมำ ตำรำงเมตรละ ๕๓๕ บำท แบบแปลนจะคล้ำย ๆ กับถนนของ

หมู ่๓ จุดเริ่มตน้จะอยู่ตรงรอยต่อของคอนกรีตตัวใหม่  ที่เรำได้รับเงินอุดหนุนมำจุดสิ น 

สุดจะอยู่ตรงบ้ำนพักของเจ๊หมวย  ตรงข้ำมกับทำงเข้ำของโครำชด ำรง  ควำมกว้ำง ๖  

เมตร เทครั งละ ๓ เมตรและจะมีไหล่ทำงขึ นมำจะเทสูงกว่ำถนนเดิม  มีกำรตเีส้นจรำจร   

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ - ขอเพิ่มในกำรท ำถนน คสล.เส้นนี จะวำงท่อตรงกลำงได้หรอืไม่เพรำะที่ท ำถนนขึ นมำ



รองประธำนสภำฯ เหมอืนเป็นทำงกั นน  ำ  วำงท่อเพิ่มอกีได้หรือไมเ่พื่อจะได้ไม่เสียงบประมำณ 
น.ส.ขัตตยรัตน์ สงวนสัตย์ 

นักบริหำรงำนช่ำง ๖ 
- โครงกำรนี วำงท่อไม่ได้เนื่องจำกถนนดังกล่ำวติดกับที่ของชำวบ้ำน  และที่เอกชนได้สอบ 

ถำมแล้วไม่มใีครยอม เนื่องจำกต้นทำงเริ่มจำกหมู่บ้ำนเพชรลดำไม่มีทำงส ำหรับให้น  ำไป  

เหตุผลที่เรำท ำถนน ๖  เมตร เดิมทีถนนนี กว้ำง ๘ เมตร และใส่ไหล่ทำงเพื่อป้องกัน  

-๙- 

  ชำวบ้ำนรุกที่เข้ำมำ  เมื่อถนนเดิมดีและไม่เป็นหลุมเป็นบ่อทำงกองช่ำงคิดไว้จะท ำท่อ

ระบำยน  ำข้ำงถนน  โดยไม่ใหก้ินผิวถนนเดิมและถนนเส้นนี ยำว ๓ กิโลเมตร และหมู่บ้ำน

มำตั งตรงกลำงที่ ๑.๕ กิโลเมตร จะไปทำงไหนก็ระยะทำงเท่ำกัน ซึ่งรำงละบำยน  ำหรือ

ท่อทำงกองช่ำงได้ถอดรำคำออกมำแล้วรำคำ เมตรละ ๓,๓๐๐ .-บำทและคูณกับ 

๑,๕๐๐ เมตร เป็นเงินงบประมำณจ ำนวนมำกคงตอ้งใชเ้วลำในกำรพัฒนำ 

นำยประสิทธิ์  ถำงโพธิ์   

รองนำยกเทศมนตรฯี 

- ผมขอชี แจงปริมำณกำรใช้รถผ่ำนถนนสำยหนองตะคลองบ้ำนรำษฎร์ประสงค์ ต่อวัน   

ซึ่ง สท.ติ๋ม กองโคกสูง, สท.ชื่น  ทือเกำะ และ สท.ธีรพงษ์ สูงกลำง  ได้ไปจับมำในวันที่  

๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘  เวลำ ๐๗.๐๐ น ดังนี  รถจักรยำน จ ำนวน ๒ คัน รถจักรยำยนต์ 

จ ำนวน ๙๙ คัน รถยนต์ จ ำนวน ๕๓ คัน รถบรรทุก ๑ คัน และรถอื่น จ ำนวน ๔ คัน  

และเวลำ  ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.  มีจ ำนวนรถดังนี    รถจักรยำน  จ ำนวน ๒ คัน 

รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน ๑๐๗ คัน  รถยนต์ จ ำนวน ๖๒ คัน รถบรรทุก ๖ คัน และรถ

อื่น จ ำนวน ๒ คัน  จะเห็นว่ำปริมำณกำรใช้รถต่อวันของถนนเส้นนี ไม่น้อยไปกว่ำสำย

บ้ำนตลำด 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีท่ำนใดจะสอบถำมอกีหรือไม่  หำกไม่มีตอ่ไปโครงกำรที่ ๕  โครงกำรก่อสร้ำงรำง

ระบำยน  ำ คสล.รูปตัวยู  ซอยเพชรลดำ  ๓ (ช่วงที่ ๑) บ้ำนบุพัฒนำ หมู่ที่ ๘ ปริมำณ 

ขนำดกว้ำง ๐.๕๐  เมตร ยำว ๙๒ เมตร พร้อมฝำปิด คสล. และวำงท่อ คสล. ขนำด 

Ø ๐.๔๐ เมตร จ ำนวน ๓๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนำด ๑.๐๐X ๑.๐๐X ๑.๔๐ เมตร 

ฝำปิดตะแกรงเหล็กหล่อจ ำนวน ๕ บ่อ พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์  

แบบตำมที่เทศบำลต ำบลตลำดก ำหนด งบประมำณ ๔๓๙,๐๐๐.-บำท ขอเชิญกองช่ำง

ชี แจง  
น.ส.ขัตตยรัตน์ สงวนสัตย์ 

นักบริหำรงำนช่ำง ๖ 
- เริ่มที่หนังสือจำกนำยสมศักดิ์  ไทยงูเหลือม  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๘  ลงวันที่ ๒๒  ธันวำคม 

๒๕๕๗ เรื่องขอควำมอนุเครำะห์แก้ไขปัญหำน  ำท่วมจนล้นเข้ำบ้ำนพักอำศัย  ปัญหำ

ควำมเดือดร้อนของรำงระบำยน  ำอยู่ที่หมู่บ้ำนเพชรลดำ  โครงกำร ๓ เนื่องจำกถนนสูง

กว่ำและไม่มีทำงระบำยน  ำและทำงระบำยน  ำที่หมู่บ้ำนท ำไว้คือ เขำเอำท่อใยหินกับบ่อ

พักระบำยน  ำในบ้ำนพอฝนตกน  ำและมีกำรใช้น  ำจำกหลำยครัวเรือนและท่อใยหิน ขนำด 

๒๐ เซนติเมตร จึงไม่สำมำรถรับน  ำได้  และถนนสำยหลักสูงกว่ำถนนในซอยท ำให้ซอย

นี เกิดน  ำท่วมขัง และขอขอบคุณ สท.ธนกฤต เช่ียวจอหอ ที่ได้มีส่วนช่วยในกำรออกแบบ  

จุดเริ่มต้นโครงกำรจะอยู่ตรงริมถนนคอนกรีตเส้นที่จะออกไปถนนมิตรภำพจนถึงสำม



แยกซอยแรกของเพชรลดำ ๓ ตำมแบบ ทั งหมด ยำว ๙๒ เมตร เรำจะตัดถนนที่ทำง

หมู่บ้ำนท ำไว้เพื่อให้น  ำจำกบ้ำนเรือนมำเชื่อมกับบ่อพักที่เรำท ำตำมแบบที่ก ำลังฉำย

ภำพให้ทุกท่ำนได้ดู 

 

-๑๐- 

นำงติ๋ม กองโคกสูง 

 สมำชิกสภำเขต ๑ 

- ขอให้เพื่อสมำชิกทุกท่ำนได้ชว่ยพิจำรณำโครงกำรนี ด้วยเพื่อบรรเทำควำมเดือดรอ้น

ของประชำชน 

นำยเพ็ชร  แชจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๑ 

- ขอสอบถำมซอยกลำงตรงโรงเย็บผำ้เรำสำมำรถตัดถนนผ่ำนได้หรอืไม่ 

นำงเกษร  ประจันดุม 

เลขำนุกำรสภำฯ 

- ต้องตรวจสอบก่อนว่ำมีในแผนหรอืไม่  และอำจจ่ำยขำดเงินสะสมในปีงบประมำณ 

๒๕๕๙  และเมื่อเสร็จสิ นภำรกิจปีงบประมำณ ๒๕๕๘  ให้ท่ำนน ำช่ำงไปตรวจสอบ

พื นที่ด้วย 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีท่ำนใดจะสอบถำมอกีหรือไม่  ทั ง ๕  โครงกำรที่ได้กล่ำวมำ รวมเป็นเงิน 

๔,๒๒๓,๐๐๐.-บำท ผมขอหำรอืว่ำจะลงมติครั งเดียวทั ง ๕ โครงกำรหรอืว่ำลงมติ

ครั งละ ๑ โครงกำร 

นำยธูป  รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ผมเสนอใหล้งมติครั งเดียวทั ง  ๕ โครงกำร 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- มีท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรอืไม่  หำกไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมครับ 

มตทิี่ประชุมฯ - เห็นชอบวงเงินจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ในวงเงิน ๔,๒๒๓,๐๐๐.-

บำท และเห็นชอบให้ด ำเนินกำร จ ำนวน ๕ โครงกำร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ  

จ ำนวน ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ ำนวน – เสียง งดออกเสียง จ ำนวน  – เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ  

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- เรื่องกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘  เพื่อตั งจ่ำย เป็น

รำยกำรใหม่รำยกำร อุดหนุนส ำนักงำนประปำส่วนภูมิภำคขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค 

หมู ่๑, หมู ่๒,หมู ่๗, หมู ่๘  ขอเชญิท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ   ชี แจง   

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- เนื่องจำกเรื่องกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘  เพื่อตั ง

จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่รำยกำร  อุดหนุนส ำนักงำนประปำส่วนภูมิภำคขยำยเขตประปำ

ส่วนภูมิภำค หมู่ ๑, หมู่ ๒, หมู่ ๗ ,และ หมู่ ๘  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๖  ควำมว่ำ  

กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นอ ำนำจของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น ดังนั น  

กระผมจงึขอแจง้ให้สมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบโดยโอน  จ ำนวน  ๒  รำยกำร  ได้แก่ 

1. ๑.ส ำนักปลัดหมวดค่ำตอบแทน ประเภท ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น 



ประโยชน์แก่ อปท. รำยกำรเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เดิมตั งไว้  

๕๐๐,๐๐๐.-บำท ได้โอนลดจ ำนวน  ๔๐๐,๐๐๐.-บำท 

 

 

-๑๑- 

  ๒.กองคลังหมวด ค่ำวัสดุ ประเภท วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น เดิมตั งไว้  ๒๕๐,๐๐๐.-

บำท  ได้โอนลด  จ ำนวน  ๑๐๐,๐๐๐.-บำท รวมเป็นเงินที่ขอโอนเพื่อตั งจ่ำยเป็น

รำยกำรใหม่ทั งสิ น  ๕๐๐,๐๐๐.-บำท จึงน ำเสนอเพื่อให้สมำชิกสภำเทศบำลฯ ทุกท่ำน  

ได้รับทรำบ 

นำยมนัส ดอกบุญนำค 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ท ำไมในรำยกำรโอนไม่มีหมู่ที่ ๕  บ้ำนกระฉอด 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

 ครั งแรกได้อุดหนุน สนง.ประปำส่วนภูมิภำคเป็นค่ำขยำยเขตส ำหรับ หมู่ ๓,หมู่ ๕ และ

หมู่ ๖ ในวงเงิน ๘๗๗,๖๖๐.-บำท ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกหมู่ และในปีนี ฝนแล้งมำกระบบ

ประปำหมู่บ้ำนมีก ำลังผลิตไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน  กระผมจึงได้

ประสำนไปยัง สนง.ประปำส่วนภูมิภำค ขณะนี ก ำลังรวบรวมข้อมูลพื นที่แต่ละแหง่ หำก

เทศบำลต ำบลตลำดต้องกำรให้น  ำประปำครอบคลุมทั งหมดให้สนับสนุนงบประมำณ

เพิ่มได้อกี 

นำยธูป  รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ขอสอบถำมว่ำ หมู่ ๑ หมู ่๒ หมู ่๗ หมู่ ๘  จะด ำเนินกำรในถนนเส้นใด 

นำยศรำยุทธ  พนิจิจอหอ 

ผู้ช่วยนำยช่ำงเขียนแบบ 
- ผมได้น ำประปำส่วนภูมิภำคออกส ำรวจทั ง ๔ หมู่บ้ำนแล้ว เขำจะเป็นผู้พิจำรณำเองว่ำ

จะด ำเนินกำรซอยไหน  จุดใดเหมำะสมที่จะลงทุน และซอยไหนมีผู้ใช้น  ำเยอะ ผมไม่

สำมำรถระบุได้  แล้วประปำส่วนภูมิภำคจะแจ้งมำอีกครั งหนึ่งว่ำจะด ำเนินจุดใด 

น.ส.น  ำอ้อย  แสงเงนิ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- ขอสอบถำมท่ำนนำยกฯ  โครงกำรประปำของหมู่ ๓  โนนทัพม้ำได้ด ำเนินกำรถึง

ขั นตอนไหนแล้ว     

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- จะด ำเนินกำรในรอบนี   จะออกส ำรวจที่โนนส ำโรงและโนนทัพม้ำด้วย  หำกสมำชิก

ท่ำนใดมีเวลำว่ำงก็ขอใหอ้อกมำส ำรวจด้วยกัน 

นำยชำญ  พวงโพธิ์ 

สมำชิกสภำฯ เขต ๒ 

- กระผมยินดีเข้ำร่วมกำรออกส ำรวจกับท่ำนด้วย  หำกกำรประปำเขำด ำเนินกำร

รบกวนแจง้ผมด้วยผมยินดีออกส ำรวจทุกหมู่ พรอ้มกับท่ำน 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- ด้วย ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  รองประธำนสภำฯ  ได้ยื่นกระทู้ด่วนเพื่อสอบถำมท่ำนนำยกฯ  

ว่ำโครงกำรโครงสร้ำงพื นฐำนตำมเทศบัญญัติประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘  ท่ำนได้

ด ำเนินกำรไปแล้วกี่โครงกำร เป็นเงินเท่ำไหร่  และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรกี่โครงกำร  

เพรำะใกล้สิ นปีงบประมำณแล้ว 

นำยประสิทธิ์  ถำงโพธิ ์ - โครงกำรที่ด ำเนินกำรจำกเงินรำยได้  จ ำนวน ๗  โครงกำร  ได้แก่  ถนน ๕  โครงกำร



รองนำยกเทศมนตรฯี และท่อระบำยน  ำ ๒ โครงกำร  ซึ่งโครงกำรทั งหมด  ได้ประมำณกำรรำคำเสร็จแล้ว  

โดยอ้ำงอิงรำคำน  ำมันที่ลดรำคำ  แต่ปัญหำคือ โครงกำรก่อสร้ำงศำลำพักผู้โดยสำร

บริเวณหน้ำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกระฉอดนั น   เนื่องจำกได้รับหนังสือแจ้ง

จำกโรงพยำบำลฯ ว่ำโครงกำรดังกล่ำวหำกก่อสรำ้งไปจะบดบังทัศยนีภำพของ 

-๑๒- 

  โรงพยำบำลและอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจำกบดบังวิสัยทัศน์กำรใช้รถใช้ถนนของผู้

ขับขี่ยำนพำหนะ  ซึ่งโครงกำรตำ่ง ๆ ที่กล่ำวมำหำกเงนิรำยได้เข้ำมำจะด ำเนินกำรทันที 

นำงพัชรี  สงสันเทียะ 

ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง 

- ขออธิบำยถึงขั นตอนกำรท ำงำน  เมื่อกองคลังได้รับกำรประมำรรำคำกลำงแล้วจะ

ด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำง  เมื่อได้ผู้รับจ้ำงแล้ว จะเรียกให้ผู้รับจ้ำงมำท ำสัญญำ  และ

หำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จจะขอกันเงนิไว้ในกรณีที่ยังไม่ก่อหนี ผูกพัน 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 

รองประธำนสภำฯ 

- ที่ผมสอบถำมเพื่อสมำชิกฯจะได้ทรำบด้วย  และน ำไปกล่ำวแก่ประชำชนหำกได้รับกำร

สอบถำมมำ ด ำเนินกำรแล้วกี่โครงกำร  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรกี่โครงกำร  เรื่องนี ต้อง

เร่งด ำเนินกำรเพื่อไม่ใหเ้สียผลประโยชน์ของประชำชน 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- กระผมไม่สำมำรถจะหำเอกสำรต่ำงๆ ตำมที่ท่ำนได้ยื่นกระทู้ได้ภำยในเวลำ ๓๐  นำที   

ดังนั น หำกท่ำนยื่นเร็วกว่ำนี กระผมจะได้หำค ำตอบไว้ให้ทุกท่ำนได้ทรำบ เรื่องเงินรำยได้

เข้ำตอนไหน  และด ำเนินกำรอย่ำงไรขอเชิญผอ.กองคลังชี แจง 

นำงพัชรี  สงสันเทียะ 

ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง 

- เดือนกุมภำพันธ์ ได้รับกำรจัดสรรเงินรำยได้และได้น ำไปจัดหำรถบรรทุกไฮโดรลิก

พร้อม กระเช้ำไฟฟ้ำ ขณะนี อยู่ ระหว่ำงด ำเนินกำรเนื่องจำกเรำต้องสอบถำม

รำยละเอียดจำกพื นที่ข้ำงเคียง  เพื่อให้ได้รำยละเอียดมำกที่สุดและขณะนี อยู่ในช่วงกำร

ประกวดรำคำ  ส ำหรับโครงกำรของ  หมู่ ๘  บ้ำนบุพัฒนำนั นเงินรำยได้ยังเข้ำมำไม่

เพียงพอที่จะด ำเนินกำร  และมีเงินรำยได้เข้ำมำอีกในช่วงเดือนมิถุนำยน  ก ำลัง

ด ำเนินกำรโครงกำรทั ง ๗ ตัวที่ท่ำนรองประสิทธิ์ฯ  ได้กล่ำวมำ และเนื่องจำกรำคำ

กลำงใช้ได้เพียง ๓๐  วัน เนื่องจำกรำคำน  ำมันมีกำรผันผวน  จึงต้องด ำเนินกำร

ประมำณรำคำกลำงใหม่ 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์   

รองประธำนสภำฯ 

- ผมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำรเงินของกองคลัง  เรำต้องมีกำรวำงแผน  ควำมเร่งด่วนแตล่ะ

โครงกำรควรจัดล ำดับก่อนหลัง 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- เงินรำยได้ไม่ได้เข้ำมำเป็นก้อนครั งละมำก ๆ ได้รับกำรจัดสรรเป็นระยะหำกมีเงินเพียง 

พอจึงจะด ำเนินกำรได้  หำกท่ำนสงสัยใหเ้ข้ำมำสอบถำมได้ครับ 

นำยประสิทธิ์ ถำงโพธิ์ 

รองนำยกเทศมนตรฯี   

- กระผมได้มอบหมำยให้แตล่ะกองได้จัดท ำกรำฟแผนกำรด ำเนินงำน  วำ่โครงกำรใด

ด ำเนนิกำรช่วงใด  หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณมำเพียงพอจะด ำเนินกำร แต่ปัญหำ

คือกำรจัดสรรเงินรำยได้มำไม่เป็นก้อน  จึงไม่เพียงพอจะด ำเนนิกำร 

นำยธูป  รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ 

- กระผมขอชื่นชมทั งสองฝ่ำยที่ซักและตอบค ำถำมเพื่อให้เพื่อนสมำชิกฯได้รับทรำบ 



นำยชำญ  พวงโพธิ์ 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ 

- อยำกสอบถำมเพื่อนสมำชิกฯ  และผู้บริหำรเรื่องถนนตรงทำงรถไฟซึ่งเป็นหน้ำเป็นตำ

ของเทศบำล  เป็นหลุมเป็นบ่ออย่ำงมำกเมื่อฝนตกน  ำก็ท่วมขังมีแนวทำงจะด ำเนินกำร

อย่ำงไร 

 

-๑๓- 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- ได้ให้ช่ำงไปตรวจสอบแล้วจะท ำสโลบประมำณ ๕๐๐ เมตรตำมทำงรถไฟเข้ำแผนไว้

แล้ว 

นำยธูป  รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ 

- เมื่อชำวบ้ำนข้ำมทำงรถไฟมำ  ทำงรถไฟสูงเลยไปก็เป็นแอ่ง  ฝังท่อ ๒ ข้ำงแล้วยัง

ไม่หำยถ้ำท ำทำงระบำยน  ำมำทำงวัดโคกตลำดอำจจะหำย 

นำยประสิทธิ์ ถำงโพธิ์ 

รองนำยกเทศมนตรฯี 

- ชุมชนวัดโคกตลำด  ได้เสนอโครงกำรร่องระบำยน  ำมำแล้วก ำลังดูอยู่ 

นำยธนกฤต เช่ียวจอหอ 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ 
- ขอสอบถำมท่ำนนำยกฯ  เรื่องท่อระบำยน  ำ หมู ่๗  ไม่น่ำจะท ำได้ 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- ได้ตรวจสอบแล้ว  จะขุดลอกยำวไปถึงศำลตำปู่  ถ้ำไม่ท ำก็จะท ำถนนข้ำง ๆ เพื่อให้

น  ำไหลธรรมชำติ 

นำยประสิทธิ์ ถำงโพธิ์ 

รองนำยกเทศมนตรฯี 

- วันนี วัดบ ำรุงธรรมได้จัดสถำนที่เพื่อเตรยีมพิธีหล่อเทียนในวันเสำร์ที่  ๒๕ นี  ขอเชิญ   

ทุกท่ำนได้ไปร่วมกันจัดสถำนที่ด้วย 

นำยอำคม  เชื อบัณฑติ 
นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 

- วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘  จะเริ่มด ำเนินกำรพ่นหมอกควันเพื่อก ำจัดยุงและ

จะด ำเนินกำรเรื่อยไปจนถึงเดือน สิงหำคม ฝำกทุกท่ำนได้น ำเรียนให้ประชำชนได้ทรำบ

ด้วย 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเพิ่มเติมเรื่องใดอีกหรือไม่  หำกไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้

เข้ำร่วมประชุมในวันนี   บรรยำกำศในกำรประชุมวันดีจริง ๆ ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่ง   

ปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        ผูจ้ดบันทึกกำรประชุม 

          (นำยธนกฤต  เชี่ยวจอหอ)          (นำงเกษร  ประจันดุม) 

            ประธำนกรรมกำรฯ  เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

         ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 

            (นำยเพ็ชร  แชจอหอ)          (นำยสนอง  ไขโพธิ์) 

                  กรรมกำรฯ   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลตลำด 



 

          (นำยธีรพงษ์  สูงกลำง) 

                 กรรมกำรฯ 

 

-๑๓- 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- ได้ให้ช่ำงไปตรวจสอบแล้วจะท ำสโลบประมำณ ๕๐๐ เมตรตำมทำงรถไฟเข้ำแผน      

ไว้แล้ว 

นำยธูป  รอดจอหอ 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ 

- เมื่อชำวบ้ำนข้ำมทำงรถไฟมำ  ทำงรถไฟสูงเลยไปก็เป็นแอ่ง  ฝังท่อ ๒ ข้ำงแล้วยัง

ไม่หำยถ้ำท ำทำงระบำยน  ำมำทำงวัดโคกตลำดอำจจะหำย 

นำยประสิทธิ์ ถำงโพธิ์ 

รองนำยกเทศมนตรฯี 

- ชุมชนวัดโคกตลำด  ได้เสนอโครงกำรร่องระบำยน  ำมำแล้วก ำลังดูอยู่ 

นำยธนกฤต เช่ียวจอหอ 

สมำชิกสภำฯ  เขต ๒ 
- ขอสอบถำมท่ำนนำยกฯ  เรื่องท่อระบำยน  ำ หมู ่๗  ไม่น่ำจะท ำได้ 

นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 

นำยกเทศมนตรีฯ 

- ได้ตรวจสอบแล้ว  จะขุดลอกยำวไปถึงศำลตำปู่  ถ้ำไม่ท ำก็จะท ำถนนข้ำง ๆ 

เพื่อให้น  ำไหลธรรมชำติ 

นำยประสิทธิ์ ถำงโพธิ์ 

รองนำยกเทศมนตรฯี 

- วันนี วัดบ ำรุงธรรมได้จัดสถำนที่เพื่อเตรยีมพิธีหล่อเทียนในวันเสำร์ที่  ๒๕ นี  ขอเชิญ   

ทุกท่ำนได้ไปร่วมกันจัดสถำนที่ด้วย 

นำยอำคม  เชื อบัณฑติ 
นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 

- วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘  จะเริ่มด ำเนินกำรพ่นหมอกควันเพื่อก ำจัดยุงและ

จะด ำเนินกำรเรื่อยไปจนถึงเดือน สิงหำคม ฝำกทุกท่ำนได้น ำเรียนให้ประชำชนได้

ทรำบด้วย 

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 

ประธำนสภำฯ 

- สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเพิ่มเติมเรื่องใดอีกหรือไม่  หำกไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้

เข้ำร่วมประชุมในวันนี   บรรยำกำศในกำรประชุมวันดีจริง ๆ ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่ง   

ปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ธนกฤต  เช่ียวจอหอ               เกษร  ประจันดุม     ผูจ้ดบันทึกกำรประชุม 

          (นำยธนกฤต  เชี่ยวจอหอ)          (นำงเกษร  ประจันดุม) 

            ประธำนกรรมกำรฯ  เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

เพ็ชร  แชจอหอ    สนอง  ไขโพธิ์  ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 

            (นำยเพ็ชร  แชจอหอ)          (นำยสนอง  ไขโพธิ์) 

                  กรรมกำรฯ   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลตลำด 



ธีพงษ์  สูงกลำง 

(นำยธีรพงษ์  สูงกลำง)                  

กรรมกำรฯ 

 


