
-ส ำเนำ- 
 

รำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561  
วันพุธที่ 28 กันยำยน  2561 เวลำ 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด 
************************ 

รำยช่ือผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายสนอง      ไขโพธิ์ ประธานสภาเทศบาล สนอง      ไขโพธิ์ 
2 ร.ต.พิณ        เงินโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาล พิณ        เงินโพธิ์ 
3 นายเพ็ชร      แชจอหอ สมาชิกสภาฯ  เขต 1 เพ็ชร      แชจอหอ 
4 นายชื่น        ทือเกาะ สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ชื่น        ทือเกาะ 
5 นางติ๋ม        กองโคกสูง สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ติ๋ม        กองโคกสูง 
6 นายธีรพงษ์   สูงกลาง สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ธีรพงษ์   สูงกลาง 
7 นายธนกฤต   เชี่ยวจอหอ สมาชิกสภาฯ  เขต 2 ธนกฤต   เชี่ยวจอหอ 
8 น.ส.น ้าอ้อย   แสงเงิน สมาชิกสภาฯ  เขต 2 น ้าอ้อย   แสงเงิน 
9 นายชาญ       พวงโพธิ์ สมาชิกสภาฯ  เขต 2 ชาญ       พวงโพธิ์ 

10 น.ส.ฐิติมา      ขอนโพธิ์ สมาชิกสภาฯ  เขต 2 ฐิติมา      ขอนโพธิ์ 
11 นายมนัส       ดอกบุญนาค สมาชิกสภาฯ  เขต 2 มนัส       ดอกบุญนาค 

 

ผู้ขาดประชุม    -     คน  ผู้ลาประชุม    -       คน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายดวน        ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีฯ ดวน        ฤทธิ์จอหอ 
2 นายสุเทพ     เปรียบจัตุรัส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สุเทพ     เปรียบจัตุรัส 
3 นายวิทยา     เชี่ยวจอหอ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ วิทยา      เชี่ยวจอหอ 
4 นางเกษร       ประจันดุม ปลัดเทศบาล เกษร       ประจันดุม 
5 นายประกอบ  ปานสันเทียะ รองปลัดเทศบาล ประกอบ  ปานสันเทียะ 
6 นางศุภาวรรณ   เพชรวิเศษ หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ศุภาวรรณ   เพชรวิเศษ 
7 นางปราณี       เลาะสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ ปราณี        เลาะสูงเนิน 
8 นายอาคม  เชื อบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อาคม       เชื อบัณฑิต 
9 นางพัชรี  สงสันเทียะ ผู้อ้านวยการกองคลัง พัชรี         สงสันเทียะ 
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เริ่มประชุมเวลำ 

 
 
 
- 

เมื่อถึงเวลาก้าหนดการประชุม  นางเกษร ประจันดุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับสมาชิกฯ  
เข้าประชุมครบ ๑1 คน กล่าวเชิญ นายสนอง ไขโพธิ์ ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุม 
๐๙.0๐ น. 

 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 
  

- วันนี เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1/2561 วันที่ 28 กันยายน 
2561 ซ่ึงมีเรื่องที่ต้องพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่ผู้บริหารเทศบาลได้
เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ระเบียบวำระท่ี 1  - เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี 2 
 
มติที่ประชุม  

 
 
- 

รับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2  เม่ือวันที่ 19 
กันยำยน 2561  
ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 10 สียง รับรอง
รำยงำนกำรประชุม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 19 กันยำยน 2561  

ระเบียบวำระท่ี 3  กระทู้ถำม 
-ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี 4 
 

 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
-ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี 5 
 
 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

เรื่อง ที่เสนอใหม่   
5.๑ พิจำรณำกำรขออนุมัติกันเงินงบประมำณ ตำมร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 59 กรณีท่ีมีรายจ่าย  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี ผูกพัน แต่มีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ  ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน ฯ  ตามรายละเอียด ที่ได้
จัดส่งเอกสารให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว นั น   
กระผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านว่า เราจะพิจารณา ทีละรายการ หรือ
พิจารณาพร้อมกัน ทั งหมด ทุกรายการ  

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ผมขอเสนอให้สภาฯ พิจารณารวดเดียว ทุกรายการที่เสนอญัตติมาครับ เริ่มที่ส้านัก
ปลัดเทศบาล 
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
 
 

ผู้บริหารเทศบาลต้าบลตลาด ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน  ในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  สายดับเพลิง (ยางสังเคราะห์) จ้านวน 2 เส้น 
(ส้านักปลัด)  ตั งไว้ 20,000.-บาท  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี  ฉบับเพ่ิมเติม ครั งที่ 1 หน้า 34 ล้าดับที่ 179 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ล้าดับต่อไปเป็นการพิจารณาการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ของกองช่าง   
จ้านวน 13 รายการ  รายละเอียด ดังนี   
แผนงำนเคหะและชุมชน  
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
ค่ำครุภัณฑ ์
ค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
ค่าจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ลแคบ (4 ประตู) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมำณ 814,000.- บำท (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 1 หน้า 33 ล้าดับที่ 172 ) 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                                   
งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนสุขสบาย  ซอยรุ่งเรือง บ้านราษฎร์
ประสงค์  หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ  248,000.-บำท  (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที ่2 หน้า 10  ล้าดับที่ 12) 

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านบุ  ชุมชนประชารัฐพัฒนา  
เส้นหน้า รร.สอนขับรถยูดีไดว์เวอร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร   ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั งสองข้าง ๆ ละ 
0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด  งบประมำณ 470,000.- บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที ่2 หน้า 16  ล้าดับที่ 27 ) 
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 - 
 
 
 
 
 

- 

 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8  บ้านบุพัฒนา  ชุมชนปู่ตาร่วมใจ
พัฒนา  ซอยพันตรีวีรยุทธ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์  รายละเ อียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด   งบประมำณ  
257,000.-บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 
2 หน้า 18  ล้าดับที่ 34 ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบุ  ชุมชนวัดโคกตลาด ซอย
สวนป่า  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 233  เมตร หนา 0.15 เมตร  พื นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางทั ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด 
งบประมาณ  522,000.- บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 ฉบับเพ่ิมเติม
ครั งที่ 2 หน้า 15  ล้าดับที่ 26 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 14  หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 111 ลบ.
ม.  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด
ก้าหนด งบประมำณ 143,000.-บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561–
2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 2 หน้า 6  ล้าดับที่ 4) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู  หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาร่วม
ใจพัฒนา ซอยบ้านช่างจอยไปสี่แยกบ้านยายเลียบ ขนาดปากรางกว้าง 0.50  ม. 
ยาว 150 ม. ลึก 0.60  ม. ฝาปดิ คสล. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ 439,000.-บำท  (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 82  ล้าดับที่ 138 ) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านบุ  ชุมชนวัดโคกตลาด  ซอยม่วงเขียว 
(เลี ยวซ้าย) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ยาว 56 เมตร  ลึก 0.60 เมตร และฝาปิด คสล. 
พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลตลาด
ก้าหนด  งบประมาณ 166,000.-บาท (ตามแผนพัฒนาสี่ป ีพ.ศ. 2561–2564  หน้า 
40 ล้าดับที่ 30) 
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- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองจาน  หมู่ที่  4 บ้านโพธิ์   ชุมชน
โพธิ์แสนสุข (ช่วงที่ 2)  ขยายถนน คสล. สองข้างๆละ 1.00  เมตร  ยาว 85  เมตร 
หนา 0.15 เมตร   พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์   รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด  งบประมำณ  86,000.-บำท (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่  2 หน้า 8  ล้าดับที่ 8 ) 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  บ้านโพธิ์จากบ้านนางสาว
ประนอม  -ไปเหมืองเกสร (คลองส่งน ้าหมู่ 3-4) ชุมชนโพธิ์แสนสุข ซอยเลียบเหมือง
เกสร  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร    ยาว 1,055 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลง
ไหล่ทางทั ง 2 ข้าง ๆละ 0.20 เมตร พท.ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 4,220 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดก้าหนด   
งบประมาณ 2,129,000.-บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564  หน้า 
106 ล้าดับที่ 256)  

ถมดินที่สาธารณประโยชน์  บริเวณด้านหลังส้านักงานเทศบาล  หมู่ที่ 5  บ้านกระ
ฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี พื นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 425 ตรม. หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดตาม แบบ ทต.
ตลาด ก้าหนด งบประมำณ 124,000.-บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561–
2564  ฉบับเพ่ิมเติม ครั งที่ 1 หน้า 38 ล้าดับที 205 

โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่ที่ 3 หลังย่าโม  ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี  ท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ยาว 44  เมตร บ่อพักขนาด 1.00 เมตร ยาว 
1.00 เมตร  ลึก 1.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  ตามแบบ
เทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด  งบประมำณ 113,000.- บำท (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 2 หน้า 8 ล้าดับที ่7) 

โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยโพธิ์แสนสุข  หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์  ชุมชนโพธิ์แสนสุข 
วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 160  เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล.กว้าง 1.00X1.00X1.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ 429,000.- 
บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 1 หน้า 
20  ล้าดับที่ 82) 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามเรื่องการขออนุมัติกันเงินฯ ของกองช่างและ
ส้านักปลัด หรือไม่  หากไม่กระผมขอมติที่ประชุม  
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มติที่ประชุม  - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบให้เทศบำลต ำบลตลำด กันเงินงบประมำณรำยจ่ำยฯ รำยละเอียดดังนี้  

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
ค่าจัดซื อสายดับเพลิง (ยางสังเคราะห์) จ้านวน 2 เส้น (ส้านักปลัด) ตั งไว้ 20,000.-
บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับเพิ่มเติมครั งที่ 1 หน้า 
34 ล้าดับที่ 179 ) 
 

แผนงำนเคหะและชุมชน  
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
ค่ำครุภัณฑ ์
ค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
ค่าจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ลแคบ (4 ประตู) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมำณ 814,000.- 
บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 1 หน้า 33 
ล้าดับที่ 172 ) 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                                   
งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนสุขสบาย  ซอยรุ่งเรือง บ้านราษฎร์
ประสงค์  หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ  248,000.-บำท  (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 2 หน้า 10  ล้าดับที่ 12) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านบุ  ชุมชนประชารัฐพัฒนา  
เส้นหน้า รร.สอนขับรถยูดีไดว์เวอร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร   ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั งสองข้าง ๆ ละ 
0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด  งบประมำณ 470,000.- บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที ่2 หน้า 16  ล้าดับที่ 27 ) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8  บ้านบุพัฒนา  ชุมชนปู่ตาร่วม
ใจพัฒนา  ซอยพันตรีวีรยุทธ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าห นด   งบประมำณ  
257,000.-บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 
2 หน้า 18  ล้าดับที่ 34 ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบุ  ชุมชนวัดโคกตลาด ซอย
สวนป่า  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 233  เมตร หนา 0.15 เมตร  พื นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางทั ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด 
งบประมาณ  522,000.- บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 ฉบับ
เพ่ิมเติมครั งที่ 2 หน้า 15  ล้าดับที่ 26 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 14  หมู่ที่ 3 บ้านตลาด 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
111 ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาดก้าหนด งบประมำณ 143,000.-บำท (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561–2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 2 หน้า 6  ล้าดับที่ 4) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู  หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตา
ร่วมใจพัฒนา ซอยบ้านช่างจอยไปสี่แยกบ้านยายเลียบ ขนาดปากรางกว้าง 0.50  
ม. ยาว 150 ม. ลึก 0.60  ม. ฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ 439,000.-บำท  (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 82  ล้าดับที่ 138 ) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 1 บ้านบุ  ชุมชนวัดโคกตลาด  ซอยม่วงเขียว 
(เลี ยวซ้าย) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ยาว 56 เมตร  ลึก 0.60 เมตร และฝาปิด คสล. 
พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบล
ตลาดก้าหนด  งบประมาณ 166,000.-บาท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561–
2564  หน้า 40 ล้าดับที่ 30) 

 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองจาน  หมู่ที่  4 บ้านโพธิ์   ชุมชน
โพธิ์แสนสุข (ช่วงที่ 2)  ขยายถนน คสล. สองข้างๆละ 1.00  เมตร  ยาว 85  
เมตร หนา 0.15 เมตร   พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์   รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด  งบประมำณ  86,000.-บำท (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่  2 หน้า 8  ล้าดับที่ 8 ) 
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- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  บ้านโพธิ์จากบ้านนางสาว
ประนอม  -ไปเหมืองเกสร (คลองส่งน ้าหมู่ 3-4) ชุมชนโพธิ์แสนสุข ซอยเลียบ
เหมืองเกสร  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร    ยาว 1,055 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมลงไหล่ทางทั ง 2 ข้าง ๆละ 0.20 เมตร พท.ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 4,220 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบทต.ตลาด
ก้าหนด   งบประมาณ 2,129,000.-บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561–
 2564  หน้า 106 ล้าดับที่ 256) 

ถมดินที่สาธารณประโยชน์  บริเวณด้านหลังส้านักงานเทศบาล  หมู่ที่ 5  บ้านกระ
ฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี พื นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 425 ตรม. หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดตาม แบบ 
ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ 124,000.-บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561–
2564  ฉบับเพ่ิมเติม ครั งที่ 1 หน้า 38 ล้าดับที 205 
 

โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่ที่ 3 หลังย่าโม  ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี  ท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ยาว 44  เมตร บ่อพักขนาด 1.00 เมตร ยาว 
1.00 เมตร  ลึก 1.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  ตาม
แบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด  งบประมำณ 113,000.- บำท (ตามแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพิ่มเติมครั งที่ 2 หน้า 8 ล้าดับที ่7) 
 

โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยโพธิ์แสนสุข  หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์  ชุมชนโพธิ์แสนสุข 
วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 160  เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.กว้าง 1.00X1.00X1.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ 
429,000.- บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 
1 หน้า 20  ล้าดับที่ 82)                                                                                                   
รวมทั้งสิ้น 14 รำยกำร  รวมเป็นเงิน  5,960,000.-บำท (ห้ำล้ำนเก้ำแสนหก
หม่ืนบำทถ้วน) 

ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยกระผมได้รับหนังสือจากที่ท้าการก้านันต้าบลมะเริง ที่ พิเศษ /2561  ลงวันที่ 
21 กันยายน 2561   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมปรับเกรดถนนเส้นเลียบ
ล้าตะคลองใหญ่  จากนายสมร  กรองมะเริง  ก้านันมะเริง  แจ้งว่าได้รับแจ้งจาก
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นล้าตะคลองใหญ่  ซึ่งมีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลต้าบล
ตลาด ได้รับความเดือดร้อน เนื่องการขนผลผลิตทางการเกษตร ไปที่ไร่  นา และ
สวน หรือขนผลผลิตด้านการเกษตรออกมาจ้าหน่ายสู่ตลาด นั น มีความยากล้าบาก 
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ จากท่านช่วยปรับปรุงถนนเส้นทางดังกล่าว เพื่อการ
สัญจร ไป มา ได้รับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ น ซึ่งก้านันสมร ได้แนบบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน และภาพถ่ายถนนมาด้วย 
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จึงขอฝากคณะผู้บริหารเทศบาล  โดยเฉพาะกองช่าง  ได้ส้ารวจตรวจสอบ และจัดท้า
โครงการดังกล่าว  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กระบวนการ  จะได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว
ต่อไป  
 

นายชาญ  พวงโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผมขอให้ประธานสภาฯ   ได้ถ่ายเอกสารหนังสือฉบับดังกล่าวแจกให้กับสมาชิกสภา
ฯ เขต 2 ทุกคน จะได้รับทราบกันทุกคนเพื่อจะได้ด้าเนินการส่งเข้าบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อไป  

นายมนัส  ดอกบุญมาก  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- สอบถามคณะผู้บริหารว่าโครงการขยายถนนเส้นหนองจานนั น เป็นอย่างไร จะ
ด้าเนินการต่อไป  หรือปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม   

นายประกอบ  ปานสันเทียะ  
รองปลัดเทศบาล 

- สาเหตุที่โครงการก่อสร้างถนนสายหนองจาน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ไม่สามารถด้าเนินการ
ก่อสร้างได้ เนื่องจากระยะเวลาในการด้าเนินการยื่นขอรังวัดแนวเขตสาธารณะถนนสาย
ดังกล่าว  กว่าจะรังวัดเสร็จ ใช้เวลานานเกือบเดือน หลังจากด้าเนินการรังวัดเสร็จ  จึง
ทราบว่าแนวเขตสาธารณะไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลน ที่กองช่างได้ก้าหนดไว้ 
เนื่องจากความกว้างของไหล่ทางมีขนาดไม่เท่ากัน  โดยโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
นั น  จะต้องมีพื นที่ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร  แต่หลังจากรังวัดพบว่า มีพื นที่บางช่วงบาง
ตอน  เหลือไม่ถึง 1 เมตร และบางช่วงเกินกว่า 1 เมตร กองช่างจึงต้องด้าเนินการ
แก้ไขแบบแปลน พร้อมปรับราคาค่าก่อสร้าง  ให้ตรงตามความจริงของพื นที่  และต้อง
ส่งให้วิศวกรท้าการออกแบบใหม่ ให้เกิดความแข็งแรง โดยต้องเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง
ด้วย จึงส่งผลให้ โครงการไม่ตรงตามแผนพัฒนา เพราะโครงสร้างของโครงการ
เปลี่ยนไป  วงเงินเปลี่ยนไป  จึงต้องน้าโครงการดังกล่าวไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาฯ  โครงการนี ใหม่ ซึ่งกระบวนการปรับปรุงแผน/เพ่ิมเติม  จะด้าเนินการ
ครั งต่อไปในเดือน ตุลาคม 2561 จึงจะสามารถน้าโครงการดังกล่าวด้าเนินการตาม
กระบวนการจัดท้าแผนฯ ประกอบกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ในปีงบประมาณนี  ไม่
เพียงพอต่อระยะเวลาการก่อสร้าง จึงไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้  และหาก
ด้าเนินการปรับปรุงแผนเรียบร้อยแล้ว  กองช่างจะเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
งบประมาณ เพ่ือด้าเนินการโครงการนี ต่อไป  

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ  

- แล้วจะใช้งบประมาณจากส่วนใด   ปีงบประมาณใด  

นายประกอบ  ปานสันเทียะ  
รองปลัดเทศบาล 

- งบประมาณของท้องถิ่น นั น มีด้วยกัน 3 ส่วนคือ รายจ่ายประจ้าปี  รายจ่ายเพ่ิม เติม และ
เงินสะสม  ตามท่ีกระผมได้แจ้งท่านแล้วคือเมื่อด้าเนินการปรับแผนเรียบร้อย 
จะเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนใด  
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นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- ดิฉันขออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการทุกโครงการ ก่อนที่จะมาป็นเทศบัญญัติฯ  ทุก
อย่าง ต้องมาจากแผน ยกเว้นเงิน เดือน สิ่งของอะไรต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น ในเทศ
บัญญัติ ในฐานะที่ผู้บริหาร คือนายกฯ จะรู้ว่าค่าใช้จ่ายประจ้า อย่างเช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่า
ซื อกระดาษ ต่าง เๆป็นรายจ่ายประจ้า แต่ถ้าเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อัน
นี ต้องชัดเจน ต้องมาจากแผน ในแต่ละปีงบประมาณ กระบวนการในการจัดท้าแผนพัฒนา ฯ  
โดยที่ว่า อปท.  ซึ่งเราเป็นเทศบาลแล้วการดูแลจะแตกต่างจาก อบต.   การดูแลของ  
อบต. จะง่าย สมาชิก อบต. เขาจะรู้พื นที่ของเขาว่ามีความเดือดร้อน อะไร ต้องการ
โครงการใด จะส่งมาเข้าแผน จึงบริหารจัดการง่าย แต่เป็นเทศบาลก็แบ่งเป็น 2 เขต  ๆละ 
6 คน รวม 12 คน  สท.แต่ละเขตจะต้องช่วยกันดูแลแล้วน้าปัญหามาเสนอให้ทาง
เทศบาลบรรจุเข้าแผนพัฒนาสี่ปีต่อไป   เมื่อเกิดปัญหาขึ นมา ท่านต้องดูว่าในพื นที่ของ
ท่านนั น ต้องการอะไร ถ้าเป็นถนน คสล. หากตรวจสอบ แล้วว่าอยู่ในเขตท่านให้ท้า
หนังสือแจ้งมาท่ีกองช่าง จะได้ด้าเนินการซ่อม หรือก่อสร้างใหม่ กองช่างจะได้จัดท้า
แผนเข้ามาเพ่ือจะได้ด้าเนินการต่อไป  แต่เรื่องงบประมาณต้องไม่เปลี่ยน  เนื องาน
ต้องถูกต้องชัดเจน ต้องไม่มีการเปลี่ยน แต่ถ้าแก้ไขเป็นอ้านาจนายก การแก้ไขคือ
ต้องพิมพ์ผิดเท่านั น  สามารถแก้ไขได้  เพราะฉะนั นทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกต้อง การ
เพ่ิมเติมคือทุกอย่างไม่มีอยู่เลยเป็นโครงการที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ล้วน ๆ ทุกอย่างต้องมา
จากกระบวนการในการจัดท้าแผนจึงจะสามารถน้ามาบรรจุในเทศบัญญัติได้  

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  
รองประธานสภาฯ  

- ตามที่ท่านปลัดได้อธิบายขั นตอนการจัดท้าแผนมา กระผมก็เข้าใจ แต่กระผมขอ
เสนอความเห็นเรื่องการจัดโครงการน้าบรรจุในแผนอยากให้บรรจุโครงการที่
ประชาชนได้จัดล้าดับไว้แล้ว ที่มีความเป็นไปได้ คือบรรจุเข้าแผนแล้วสามารถ
ด้าเนินการได้เลย ผู้บริหารก็เลือกง่าย  เพราะที่ผ่านมาการน้าโครงการเข้าแผนมาก
เกินความจ้าเป็น ท้าให้ไม่สามารถน้ามาท้าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้ จะท้าให้เรามีแนวทางการท้างานที่เป็นแนวทางเดียวกัน และเวลา
ประชุมสภาฯ ก็พิจารณาง่าย ท้าให้การประชุมคราวต่อไป มีแบบแปลน มีประมาณ
การ พร้อม มีการฉายภาพในเครื่องโปรเจคเตอร์ให้สมาชิกสภาฯ ได้ดู จะได้ไม่เกิด
ข้อบกพร่องในการท้างาน 
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นำยสนอง ไขโพธิ์ 
ประธำนสภำฯ  

- 
 
- 

ครับขอบคุณ รองประธานสภาฯ ที่ได้ให้ค้าแนะน้า ก็ฝากผู้บริหาร และผอ.กองช่าง 
ให้รับทราบจะได้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนการประชุม  
กระผมขอฝากเรื่องกองผ้าป่าของ รพ.สต.กระฉอด ในวันที่ 30 กันยายนนี  ขอเชิญ
ทุกท่านได้ร่วมกัน ท้าบุญเพ่ือสนับสนุนโรงพยาบาลเพ่ือจัดหาวัสดุและอุปกรณ์
ทางการแพทย ์มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมเรื่องใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอ
ปิดประชุม  

เลิกประชุม  - เวลำ 10.30 น. 
    

 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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