
-ส ำเนำ- 
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ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลตลำด 
...................................... 

รำยช่ือผู้เข้ำประชุม 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
   ๑. 

๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 

 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
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เมื่อถึงเวลาก้าหนดการประชุม นางเกษร ประจันดุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
สมาชิกสภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุม กล่าวเชิญ นายสนอง ไขโพธิ์ ประธานสภาฯ 
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 

เริ่มประชุมเวลำ - ๐๙.0๐ น. 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 
 

 
- 

วันนี เป็นการประชุมสภาสมัย สามัญที่ 3 ครั งที่ 2/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561  ซ่ึงเป็น
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติที่ 1 ตามวาระที่ 2 การพิจารณา และวาระที่ 3 การลงมติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระเบียบวำระท่ี 5 
 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
วำระที่ 2  การพิจารณา 
ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และมีมติแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ คณะดังกล่าวได้มีการประชุมเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยมีมติที่ประชุมดังนี   
ร.ต. พิณ  เงินโพธิ์        สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นประธานกรรมการฯ  
นายชื่น  ทือเกาะ         สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการ  
นางติ๋ม กองโคกสูง       สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 
และได้ก้าหนดให้สมาชิกสภาฯ ที่มีความประสงค์จะยื่นเสนอค้าแปรญัตติยื่นเรื่องขอแปรญัตติต่อ
ประธานกรรมการแปรญัตติตั งแต่วันที่ 8 -10 สิงหาคม  2561 ตั งแต่เวลา 08.00  -16.30 น. 
นั น และนัดประชุมอีกครั งคือวันนี   มีสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารได้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติ จ้านวน 
2 ท่าน คือ   
1. นางสาวน ้าอ้อย แสงเงิน   สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  เขต 2  
ได้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติฯ รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 (เลียบล้าตะคลองใหญ่ ฝั่งซ้าย) ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  เนื่องจากไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561-2564 วงเงิน 494,000.-บาท  
ขอเปลี่ยนเป็นโครงการวางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 3 บ้านตลาด ซอยบ้านนายพิกิจ   
ทิพย์รักษา  ในวงเงิน 480,000.-บาท  ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคีตามแผนพัฒนาสี่ปี    
พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม ครั งที่ 1 หน้า 7  ส่วนเงินที่เหลือ จ้านวน 14,000.-บาท  
ขอให้น้าไปตั งรวมในหมวดค่าใช้สอย ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ฯ (กองช่าง)                                                                                         
2. นายดวน  ฤทธิ์จอหอ  นายกเทศมนตรีต้าบลตลาด ได้เสนอค้าแปรญัตติเพ่ือลด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต้าบลตลาด วงเงิน 400,000.-บาท และตั ง
งบประมาณขึ นมาใหม่ ในรายการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี (เลียบล้าตะคลองใหญ่) ฝั่งซ้าย กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 804 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 422 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด จ้านวน เงิน 400,000.-บาท  
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาเสนอความเห็นและแปรญัตติเกี่ยวกับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11  สิงหำคม 
2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. โดยมีมติเห็นชอบ จ้านวน 3 เสียง ให้แก้ไข 
ร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามที่นางสาวน ้าอ้อย  แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
เขต 2 ได้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติ ฯ คือ  
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (เลียบล้าตะคลองใหญ่) ชุมชนโนนทัพ
ม้าสามัคคี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนินการไม่
น้อยกว่า 980 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  เนื่องจากไม่มี
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  วงเงิน 494,000.-บาท  
ขอเปลี่ยนเป็นโครงการวางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที ่3 บ้านตลาด ซอยบ้านนายพิกิจ ทิพย์รักษา  
ในวงเงิน 480,000.-บาท ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี  ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -
2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั งที่ 1 หน้า 7 ส่วนเงินที่เหลือ จ้านวน 14,000.-บาท  ขอให้น้าไปตั ง
รวมในหมวดค่าใช้สอย ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ฯ (กองช่าง)                                                                                        
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา  เห็นด้วยกับที่ สท.น ้าอ้อย ฯ ขอเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ ขอมติครับ   

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงโครงกำรในร่ำงเทศ
บัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
โครงกำรเดิม 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (เลียบล้าตะคลองใหญ่) ชุมชนโนนทัพม้า
สามัคคี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนินการไม่น้อย
กว่า 980 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  เนื่องจากไม่มีปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  วงเงิน 494,000.-บาท  
เปลี่ยนเป็น  
โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที ่3 บ้านตลาด ซอยบ้านนายพิกิจ ทิพย์รักษา  ในวงเงิน 
480,000.-บาท ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี  ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั งที่ 1 หน้า 7 ส่วนเงินที่เหลือ จ้านวน 14,000.-บาท  ขอให้น้าไปตั งรวมในหมวด
ค่าใช้สอย ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ฯ (กองช่าง) โดยมีมติเห็นชอบ  จ้านวน  8 เสียง ได้แก่                           

1. ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์               สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
2. นายชาญ  พวงโพธิ์            สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
3. นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ     สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
4. นายชื่น  ทือเกาะ              สมาชิกสภา ฯ เขต 1 
5. นางติ๋ม  กองโคกสูง           สมาชิกสภา ฯ เขต 1 
6. น.ส.ฐิติมา  ขอนโพธิ์          สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
7. นายธีรพงษ์  สูงกลาง         สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
8. นายมนัส  ดอกบุญนาค      สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
และงดออกเสียงจ้านวน 1 เสียง คือ นายเพ็ชร  แชจอหอ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านอยากสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่  
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นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ส้าหรับการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ของ นางสาวน ้าอ้อย แสงเงิน สมาชิกสภาฯ 
เขต 2 นั น หลังจากทางสมาชิกสภาฯ ได้ยกมือลงมติไปแล้ว  ขั นตอนต่อไปต้องท้า
อย่างไร  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงนั นก็จะตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

ขอสอบถามท่านปลัด หลังจากสมาชิกสภาฯ ได้ยกมือลงมติแล้ว โครงการดังกล่าวต้อง
ยกออกจากร่างเทศบัญญัติเลยหรือไม่ เป็นการสิ นสุดหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบเนื่องจากทางท่านปลัดไม่ได้แนะน้าอะไรผมเลย ในเรื่องการแปรญัตติ ฯ ตาม
หลักการในเรื่องการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง 
ความประสงค์ของจ้านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค้ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค้าแปรญัตตินั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร 
ผมอยากสอบถามท่านปลัดว่า ตรงนี ตามข้อ 60 ท่านปลัดได้ชี แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบหรือไม่ หรือท่านได้ชี แจงทางคณะผู้บริหารหรือไม่ ว่าหลังจากสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้รับรองแล้ว เพราะเมื่อสักครู่ท่านปลัดบอกว่าเป็นการเสร็จสิ นลง เมื่อสมาชิกสภาฯ       
ทุกท่านได้ยกมือรับรองแล้ว ผมก็ข้องใจ  เพราะทางท่านปลัดก็เป็นพนักงานเทศบาล 
ท้างานให้กับเทศบาลและผู้บริหารเหมือนเป็นตัวแทนของผม  แต่ท่านไม่เคยอธิบายเรื่อง 
ข้อ 60 มิหน้าซ ้าเมื่อยังบอกว่าเป็นอันสิ นสุด เมื่อนางสาวน ้าอ้อยฯ  แปรญัตติ  ผมไม่
เข้าใจในการท้างาน ในการบริหารทุกวันนี   ท่านปลัดจะช่วยผมท้างาน ช่วยผมบริหาร
หรือเปล่า ใช่ครับท่านเป็นเลขาสภาฯ  อีกในทางหนึ่งท่านก็ต้องมาช่วยผมบริหารจัดการ
งานในเทศบาลในฐานะปลัดเทศบาล  

นางเกษร  ประจันดุม  
เลขานุการสภาฯ  

- 
 
 
 
 
- 

ตามระเบียบกระกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง 
ความประสงค์ของจ้านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค้ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค้าแปรญัตตินั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร  
ซึ่งตรงนี นายกฟังให้ดี ๆ นะคะ ไม่ใช่ว่าดิฉันไม่เคยบอกดิฉันว่าสมาชิกสภาฯ นั นเข้าใจแต่
ท่านนายกอาจจะไม่เข้าใจ  เพราะเวลาจะพูดอะไรท่านก็จะไม่ค่อยฟัง ดิฉันจึงไม่อยากจะ
พูด  ดิฉันว่าสมาชิกฯ ทุกท่านเข้าใจดี และดิฉันก็ได้ดูแล้วว่าการที่ สท.น ้าอ้อย แสงเงิน 
ยื่นเสนอแปรญัตติ นั นถูกต้องไม่ผิด จะเป็นการแปรลดหรือเปลี่ยน จะเป็นโครงการใหม่
แต่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฯ ถ้าไม่อยู่ในแผนผู้บริหารคงจะไม่น้ามาบรรจุในเทศ
บัญญัติ  เพราะฉะนั นด้วยระยะเวลารวดเร็ว ดิฉันก็ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารก่อนแล้ว 
จึงได้น้าเข้าสู่สภาฯ ก็คือให้เกียรติท่านก็ไม่อยากขัดใจ พอสมาชิกสภาฯ ได้มาตรวจดูว่า
มันไม่อยู่ในแผนพัฒนาฯ  สมมติว่าในวันนั นมีโครงการของหมู่ 3 ตั งไว้ 100 บาท ดูแล้ว
มันไม่อยู่ในแผน และมีโครงการที่มีความจ้าเป็นกว่า ดูแล้วมันอยู่ในแผน อยู่หน้านี  ข้อนี  
และวงเงินก็ลดลงด้วย เปลี่ยนเป็นโครงการ 80 บาท เงินเหลือ 20 บาท จะเอาไปไว้ที่
ไหน ก็ได้ขอให้ระบุให้ชัดเจน เช่น จะน้าเงินที่เหลือไปตั งไว้ของกองไหน  ก็ย่อมได้  
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  สท.น ้าอ้อยฯไปดูว่าโครงการที่บรรจุไว้ ในปีงบประมาณ 2562 มันไม่อยู่ในแผน พอ
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติมาแล้ว ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้ท้า
หน้าที่เชิญท่านเข้ามารับรู้ และท่านก็รับรู้  รับทราบแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติ 
ก็ได้เห็นชอบแล้ว ไม่ใช่ว่าท่านไม่ทราบ ท่านได้รับทราบแล้ว ถือว่าท่านได้เซ็นรับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ 11 สงิหาคม 2561 ท่านจะมา
บอกว่าท่านไม่รับรู้ไม่ได้ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั ง 3 ท่าน ก็ได้น้าความเห็น
นั น มาน้าเสนอในสภาฯ วันนี   
- ในส่วนที่ท่านนายก ฯ ได้เสนอค้าแปรญัตติ  ก็ต้องมีวงเงินเท่ากัน และต้องอยู่ในแผน
โครงการพัฒนาศักยภาพ ฯ ตั งไว้ 400,000.-บาท จะขอเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่ แต่
วงเงินต้องเท่ากัน แต่ต้องอยู่ในแผนท่านต้องเอามาโชว์เหมือนน ้าอ้อย ทีนี ก็อยู่ที่
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามท่านว่าโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผน
หรือไม่ ข้อไหน ตามท่ีท่านเสนอมา  เขาก็จะน้าเสนอสภาฯ ต่อไป ทางคณะกรรมการ
อาจจะสงวนค้าแปรญัตติ  ดิฉันว่าสมาชิกสภาฯ ต้องเข้าใจดี 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

ท่านประธานแปรญัตติฯ ดูเอกสารที่ผมเซ็นชื่อ ดูว่าผมเซ็นชื่อเพ่ือเข้าร่วมประชุมเท่านั น  
ผมได้เซ็นรับรองโครงการให้ท่านหรือไม่ เมื่อสักครูท่านปลัดตอบคนละประเด็น ผมถาม
ว่าเมื่อสมาชิกสภาฯ ทั งหมดได้ยกมือ เห็นชอบเป็นอันว่าสิ นสุดทั งในการแปรญัตติฯ 
ท่านปลัดไม่เคยบอกผมเลยว่า ตามระเบียบฯ ข้อ 60 ในการแปรญัตติฯ ตรงข้อความ
ที่ว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติขึ นมาใหม่ หรือเป็นการเพ่ิมรายจ่าย หรือเปลี่ยนความประสงค์
ของจ้านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่ได้รับการรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้แปร 
ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกฯ อาจไม่เข้าใจ การแปรญัตติฯ เข้า ออก ตามระเบียบข้อ 60 จะ
เขียนไว้ชัดเจนว่าถ้านายกไม่รับรองโครงการที่เสนอใหม่นั น ไม่สามารถแปรญัตติ เข้า 
ออกได้ แต่ท่านปลัด ตอบไปว่าพอสมาชิกสภาฯ  ทุกคนรับรองแล้ว  เป็นอันสิ นสุด ไม่
ทราบว่าเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกคนได้ยินเหมือนผมหรือไม่ ผมจึงอยากเรียนถามท่าน
สมาชิกฯ คงไม่เป็นไรเพราะการแปรญัตติก็เป็นการท้างานของสภาฯ แต่ที่ผมถามอยู่นี่
เป็นอย่างไร  ทุกท่านผมเชื่อว่าก็เหมือนผมคงพอๆ กันกับผม เป็นนายกฯ เป็นสมาชิกฯ 
พร้อม ๆกัน และให้ท่านประธานแปรญัตติฯ ได้อ่านในวาระประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ว่ามีลายเซ็นผมหรือไม่  โดยเฉพาะโครงการที่ สท.น ้าอ้อย ได้เสนอค้าแปรญัตติฯ 
ได้มีข้อความใดท่ีระบุไว้ว่ากระผมได้รับรองโครงการที่ท่านเสนอค้าแปรญัตติฯ และ
วงเงินหรือไม่ แล้วท่านปลัดบอกว่าผมได้เซ็นชื่อแล้ว  

นางเกษร  ประจันดุม  
เลขานุการสภาฯ 

- ถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นด้วย ทุกอย่างโครงการต้องมาจากแผน  เพราะฉะนั นด้วยเหตุ
และผล คือสมาชิกฯ เข้าใจอยู่แล้วคือมีสิทธิ์ แปรญัตติฯ แปรลดได้ จะมาแปรญัตติ 
วงเงินเกินไม่ได้  อย่างที่ดิฉันได้อธิบายไปแล้ว  

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- อยากสอบถามเรื่องโครงการดังกล่าว จริงๆ แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฯ ข้อ 59 จะกระท้าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ
การขอลดจ้านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ้านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง 
ความประสงค์ของจ้านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค้ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค้าแปรญัตตินั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็น ผู้แปร 
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  ระเบียบก้าหนดไว้ชัดเจนอันนี ผมเข้าใจ แต่สิ่งที่ผมจะถามคือ สมาชิกฯ สามารถแปร
ญัตติได้ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าถูกต้องหรือไม่ ท่านนายกเป็นผู้บริหารรู้ดีว่าถูก
หรือไม่ถูก นายกก็ยอมรับโดยดุษฎีว่ามันไม่มีอยู่ในแผน  แล้วโครงการที่สมาชิกสภาฯ 
เสนอมามันก็มีอยู่ในแผน  โดยความถูกต้องท่านนายกมีวิจารณญาณ ว่ามันผิดท่านก็
มีหน้าที่ต้องเซ็น รับรองโครงการแต่ถ้าท่านไม่เซ็นตรงนั นเป็นข้อสงสัย ของสมาชิก
สภาฯ ว่าได้หรือไม่ได้ ที่ไม่ถูกต้อง ครั งต่อไปผู้บริหารเสนอโครงการมา ผมว่าไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ หรอกผมขอเสนอความคิดเห็นเพียงเท่านี     

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรื่องนี ผมจะมอบให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้ไปหารือกับทางอ้าเภอให้ชัดเจน ผมอาจจะรู้ 
เท่า  ไม่ถึงการณ์ เพราะผมพึ่งเข้ามาท้างานพร้อมกับทุกท่าน  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
จะได้เข้าใจ  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- ขณะนี เราอยู่ในวาระ 2 ขั นพิจารณา ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ดูร่างเทศบัญญัติฯ
ว่ามีข้อความต้องแก้ไขหรือไม่   

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ปรานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเรื่องใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอเข้าสู่วาระ 3 การลงมติ   

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 
 
 

 
- 

วำระ 3 กำรลงมติ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กระผมขอมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ฯ และให้เทศบาลต้าบลตลาด 
ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 10 เสียง 
ให้เทศบำลต ำบลตลำด ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 เป็นเอกฉันท์ ไม่เห็นชอบจ ำนวน – เสียง งดออกเสียง จ ำนวน – เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืน  ๆ 
นายมนัส  ดอกบุญนาค 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 กระผมขอสอบถามเป็นข้อ ๆดังนี   
1. โครงการรางระบายน ้าบ้านกระฉอดหมู่ 5 นั น ท้าไมจึงท้าไว้แบบนั น คือท้าราง
ระบายน ้าแต่น ้าไม่มีที่ลงขังไว้เน่าในท่อ ชาวบ้านฝากถามมาครับ  
2.ถนนเส้นหนองจานเมื่อไหร่จะด้าเนินการแล้วเสร็จ 
3.ถนนท้านบบ้านบุ รถบรรทุกไปวิ่งท้าให้ถนนพังเสียหายท้าไมจึงเอาดินเหนียวไปใส่
ชาวบ้านฝากถามมาครับ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ที่ตั งไว้ 400,000.-บาท ตกลง
จะไปหรือไม่ไปครับ  

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เรื่องถนนท้านบบ้านบุนั นกระผมหวังดีเห็นถนนมันแยกเกรงว่าจะลงคลองเลยเอา
ดินทรายไปใส่  
2. เรื่องถนนสายหนองจาน นั นทางส้านักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา ได้มาสอบ
เขตทางสาธารณะสายหนองจานไป บ้านโพธิ์  เรียบร้อยแล้ว พบว่าถนนสายดังกล่าว
มีไหล่ทางทั งสองข้างกว้างไม่เท่ากัน โดยวัดจากถนนคอนกรีตเดิม   โดยด้านขวามือ 
จะมีลักษณะแคบบางช่วงต่้ากว่าแบบก้าหนด และด้านซ้ายมือมีลักษณะไหล่ทางกว้าง
กว่าแบบก้าหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงขอแก้ไขแบบก่อน แล้วขอ
ความเห็นชอบต่อสภา ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ต่อไป 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพนั นเดี๋ยวผมดูอีกทีว่าจะไปหรือไม่ไป แล้วผมจะให้ค้าตอบ 
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  4. โครงการรางระบายน ้าบ้านกระฉอดนั น เนื่องจากแผน เขาท้ามาอย่างนั น ขณะนี 
ช่างก๊ิฟก้าลังด้าเนินการแก้ไขให้โดยไปซื อท่อมาเพ่ือท้าทางระบายน ้าที่ขังออกก่อน  
และผมได้แจกหนังสือสั่งการเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจ
ว่าเป็นอย่างไร ที่พวกเรากล้า ๆ กลัว ๆ ทุกคนอาจไม่เข้าใจเพราะระเบียบเปลี่ยนใหม่
ทุกปี แจกให้ทุกท่านได้ดูเพราะจ่ายขาดครั งต่อไปจะได้ไม่ต้องกังวล มีคนพูดให้เรา
ระมัดระวัง พวกเราจึงไม่กล้ายกมือ  ท้าให้เราไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นของเราได้ 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็เป็นคนในต้าบลตลาด ทั งสิ น ที่เราเข้ามาก็เพ่ือด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนฉะนั นก็มีระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ จะได้เข้าใจ
ต่อไปจะได้เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้มาพูดคุยเรื่องการจัดท้าเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1) 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- เรื่องระเบียบการใช้จ่ายขาดเงินสะสมนั นก็ฝากผู้บริหารหากมีหนังสือสั่งการใหม่ ๆ มา
ก็รบกวนท่านได้ส้าเนาแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบด้วย เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยน แปลง ทุกปี  

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ขอสอบถามท่านปลัด เรื่องงบโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 400,000.-บาทนั น ได้รับ
การอนุมัติจากสภาฯ แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามจริงแล้วนั นถ้าผู้บริหาร
เสนอโครงการเข้าเทศบัญญัติ สมาชิกสภาฯ รับรองเห็นชอบแล้วให้ด้าเนินการตาม
เทศบัญญัตินี แล้ว ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องท้าตามเทศบัญญัติทุกโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติหรือไม่ เมื่อครู่ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวรอผมคิดดูก่อนว่าจะไปหรือไม่ไป ผมเลย
สงสัยว่าโครงการทุกโครงการที่ตราอยู่ในเทศบัญญัติ ท่านนายกอยากท้าหรือไม่ท้าก็
ได้หรือต้องท้าทุกโครงการที่สภาอนุมัติฯ  

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ  

- ทุกโครงการที่ตราอยู่ในเทศบัญญัติ ทั งรายจ่ายประจ้า  ทั งงบลงทุน ผู้บริหารเสนอ
มาแล้ว อย่างโครงการนี  ท่านคงได้ยินค้าตอบจากท่านนายกว่าจะให้ด้าเนินการหรือไม่  หาก
ไม่ด้าเนินการเงินจ้านวน 400,000.-บาท ก็จะตกเป็นเงินสะสม และมันเหลือเวลา
ไม่มากก็ขอให้ท่านนายกตอบเลยนะคะว่าท่านจะท้าหรือไม่ท้า ให้ท่านตอบเอง 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงาน ท่านนายกว่าจะไปตรงไหน เดี๋ยวศึกษาดูก่อน
ว่าจะไปไหนดี ให้คุยกัน เพราะเหลือเวลาไม่มาก เดือนกันยายนก็จะปิดงบประมาณ
เมื่อได้อนุมัติเทศบัญญัติ ปี 2561 มาแล้ว เป็นอ้านาจนายกว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไป 
แต่ดุลยพินิจของผู้น้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสมาชิกสภาฯและพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน ถ้าท่านตอบว่าท่านไม่ท้าโครงการนี  หรือท่านตอบว่าไม่ให้ไปท่านมีเหตุผล
เพียงพอหรือไม่ ขอให้ท่านตอบแบบฟันธงมาเลยครับ      

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

- เหตุผลที่จะชี แจงมีมากมาย ผมตอบได้หากไม่ด้าเนินการ เงิน จ้านวน 400,000.-
บาท มีที่ท้าโครงการเยอะแยะ  เดี๋ยวสอบถามพนักงานก่อนว่าท้าทันหรือไม่เพราะ
เหลือเวลาอีกไม่ก่ีวัน ถ้าท้าทันจะไปก็ไป 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- สอบถามท่านนายก เนื่องจากได้รับการสอบถามมาจากชาวบ้านหมู่ 6 บ้าราษฎร์
ประสงค์ โครงการวางท่อระบายน ้านั นเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวมา 
ฝนก็หยุดตกแล้วท้าไมไม่ด้าเนินการต่อ 
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นายเพ็ชร  แชจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- เมื่อเช้าผมผ่านมาเห็นผู้รับจ้างก้าลังด้าเนินการอยู่นะครับ  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- สอบถามท่านนายกฯ เนื่องจากท่านเจ้าอาวาสวัดบ้ารุงธรรมได้ฝากถามมาเรื่องการจัด
งานวันลอยกระทง ในปีนี ทางเทศบาลจะด้าเนินการหรือไม่ จัดที่วัดไหน วัดโคกตลาด 
หรือวัดกระฉอด หากท่านไม่จัดทางวัดกระฉอดจะจัดและจะด้าเนินการให้เป็นงาน
ประเพณีประจ้าปีไปเลย คือจะคงไว้ที่วัดกระฉอดทุกปีก็ได้ ท่านยินดี  

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กระผมขอสอบถามกับชาวบ้านและผู้น้าชุมชนดูก่อนว่าจะจัดหรือไม่อย่างไร แล้วจะ
ให้ค้าตอบในภายหลัง  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้น้าที่ได้ร่วมกันขจัดงานวันแม่ประจ้าปี 2561 และได้
ร่วมกันพัฒนาท้าความสะอาดในพื นที่ต้าบลตลาด ของเราขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  

น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน 
สมาชิกสภาฯเขต 2 

- ขอสอบถามท่านนายกฯ ว่าถ้าท้าหนังสือมาขอความอนุเคราะห์ท่านนายกให้รถ
กระเช้าไปตัดต้นไม้ที่เกี่ยวสายไฟฟ้าได้หรือไม่ และมีคนน้าขยะมาทิ งบริเวณริมถนน
ทางไป มจร. จ้านวนมาก อยากให้ทางเทศบาลไปดูและน้าป้ายไปปักห้ามทิ งขยะไว้ด้วย  

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูและจะน้าป้ายไปปักไว้ให้ และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่
ได้ร่วมกันท้างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนและได้ร่วมกันพัฒนาต้าบลของเรา 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- ขอน้าเรียนท่านผู้บริหารทุกโครงการหากท่านจะน้ามาท้าและน้าเข้าสภาฯ รบกวน
ขอให้ท่านได้แจ้งสมาชิกฯ สักหน่อยว่าจะเอาโครงการไหนที่เดือดร้อนที่สุด ตามล้าดับ
ที่ผ่านการประชาคมมา และท่านได้น้าโครงการที่ไม่ผ่านสภาฯ ในครั งขอจ่ายขาดมา
ด้าเนินการในงบประมาณ 2562  สมาชิกสภาฯ ก็ขอขอบคุณท่าน หากแจ้งสมาชิก
ก่อนจะได้ไม่ต้องมาอภิปรายให้เสียเวลา และจะได้ท้างานไปในทิศทางเดียวกัน  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอปิดประชุม  

เลิกประชุม  เวลำ 14.30 น.  
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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