
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑/๒๕61 

วันศุกร์ที1่4 กันยำยน พ.ศ. ๒๕61  เวลำ ๐๙.0๐ น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลตลำด 

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

รำยช่ือผู้เข้ำประชุม 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
   ๑. 

๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ร.ต. พิณ     เงินโพธิ์ 
นายเพ็ชร     แชจอหอ 
นายชื่น        ทือเกาะ 
นางติ๋ม        กองโคกสูง 
นายธีรพงษ์  สูงกลาง 
นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน 
นายชาญ     พวงโพธิ์ 
น.ส.ฐิติมา    ขอนโพธิ์ 
นายมนัส    ดอกบุญนาค 

ประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
รองประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต ๒ 

สนอง     ไขโพธิ์ 
 พิณ       เงินโพธิ์ 
เพ็ชร      แชจอหอ 
ชื่น        ทือเกาะ 
ติ๋ม        กองโคกสูง 
ธีรพงษ์   สูงกลาง 
ธนกฤต   เชี่ยวจอหอ 
น ้าอ้อย   แสงเงิน 
ชาญ      พวงโพธิ ์
ฐิติมา    ขอนโพธิ์ 
มนัส      ดอกบุญนาค 

ผู้ขาดประชุม        - คน ผู้ลาประชุม          - คน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
13. 
14. 
15. 
16.  
17. 
18. 

นายดวน        ฤทธิ์จอหอ 
นายธูป         รอดจอหอ 
นายวิทยา      เชี่ยวจอหอ 
นายสุเทพ    เปรียบจัตุรัส 
นางเกษร      ประจันดุม 
นายประกอบ  ปานสันเทียะ 
นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
นายวินัย  บาตรโพธิ์ 
นายวินัย  ชวนโพธิ์ 
นางนวลพรรณ นาคดิลก 
นางปราณี  เลาะสูงเนิน 
นายชัชวาลย์  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 
นายมานพ       ซึมกลาง 
นายจ้าลอง      ถิ่นศรีทอง 
นางเลื่อน       จั่วสันเทียะ 
นายสมาน  จงจอหอ 
นางนงลักษณ์  โรจนบูรณวงศ์ 
นางถม          ดังใหม่  

นายกเทศมนตรีต้าบลตลาด 
รองนายกเทศมนตรีต้าบลตลาด 
เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลตลาด 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลตลาด 
ปลัดเทศบาลต้าบลตลาด 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ  แทน ผอ. 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 
ประธานชุมชนโพธิ์แสนสุข 
ประธานชุมชนอยู่ดีมีสุข 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
รองประธานชุมชนประชารัฐพัฒนา 
  ประธานชุมชนสุขสบาย 

ดวน         ฤทธิ์จอหอ 
ธูป        รอดจอหอ 
วิทยา       เชี่ยวจอหอ 
สุเทพ      เปรียบจัตุรัส 
เกษร       ประจันดุม 
ประกอบ   ปานสันเทียะ 
ศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
วินัย        บาตรโพธิ ์
วินัย        ชวนโพธิ ์
นวลพรรณ  นาคดิลก  
ปราณี      เลาะสูงเนิน  
ชัชวาลย์  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 
มานพ    ซึมกลาง 
จ้าลอง    ถิ่นศรีทอง 
เลื่อน  จั่วสันเทียะ 
สมาน  จงจอหอ 
นงลักษณ์  โรจนบูรณวงศ์ 
ถม  ดังใหม่ 
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ที ่ ชื่อ- สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

นายวิทูร        รอดจอหอ 
น.ส.ทิพมาตร์  จงจอหอ 
นางอัมพร      แชจอหอ 
นายสุรัตน์     เชิดโคกสูง 
นายพิกิจ      ทิพย์รักษา 
นายสมาน     กรองมะเริง 
นายชัย        ไซมะเริง 
นางสมจิตร    เจียมเกาะ 
นางส้าเร็จ  ปกมะเริง 
นายสมหมาย  ศรีนวล 

ก้านันต้าบลตลาด 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ประธานชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา 
ประธานชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี 
ประชาชนชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี 
นายก อบต.มะเริง  
รองนายก อบต.มะเริง 
รองนายก อบต.มะเริง 
สมาชิก อบต.มะเริง 
สมาชิก อบต.มะเริง  

วิทูร  รอดจอหอ 
ทิพมาตร์  จงจอหอ 
อัมพร  แชจอหอ 
สุรัตน์  เชิดโคกสูง 
พิกิจ  ทิพย์รักษา 
สมาน  กรองมะเริง 
ชัย        ไซมะเริง 
สมจิตร  เจียมเกาะ 
ส้าเร็จ  ปกมะเริง 
สมหมาย  ศรีนวล 

 

 
 
 

- 
 
 

เมื่อถึงเวลาก้าหนดการประชุม นางเกษร ประจันดุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับสมาชิก
สภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุม  กล่าวเชิญ นายสนอง ไขโพธิ์ ประธานสภาฯ  ได้จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 

เริ่มประชุมเวลำ - ๐๙.0๐ น. 
ระเบียบวำระท่ี ๑  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2561 ครั งที่ 1 ซึ่งมีเรื่องที่คณะ
ผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ จ้านวน 5 เรื่อง ซึ่งสภาฯ จะได้ร่วมกันพิจารณา ในระเบียบวาระที่ 5 
ต่อไป  
1.1 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมะเริง ได้มีหนังสือถึงประธานสภาฯ เพื่อขอความ 
อนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี ปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนผู้ที่สัญจรในถนน หมู่ที่ 3  บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี  
เลียบล้าตะคลองใหญ่ (ฝั่งซ้าย) เนื่องจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้ไปร้องทุกข์ที่ศูนย์
ด้ารงธรรมจังหวัดนครราชราชสีมา และศูนย์ด้ารงธรรมฯ ได้เชิญ นายกอบต.มะเริง  ไป
สอบถาม จึงทราบว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลตลาด ซึ่งเป็น
เขตติดต่อ บ้านกระทอน ต้าบลมะเริง และบ้านตลาด หมู่ที่ 3  ต้าบลตลาด จึงได้ขอเข้าร่วม
ประชุมในวันนี  ซึ่งเราจะได้ร่วมกันพิจารณาในวาระที่ 6 ต่อไป     

ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชมุครั้งที่ผ่ำนมำ        -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี 3  กระทูถ้ำม      -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว       -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี 5 
 
 
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

 
 
 
- 

เรื่อง ที่เสนอใหม่   
5.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม(ฉบับที่1) ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  
ขอเชิญนายกเทศมนตรีต้าบลตลาด  ได้แถลงงบประมาณ  
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นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

 ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลตลาด  
            ตามท่ีสภาเทศบาลต้าบลตลาด ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปแล้ว นั น  
           บัดนี ปรากฏว่า  เทศบาลต้าบลตลาด จ้าเป็นตอ้งตั งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ น 
เนื่องจาก มรีายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ น ประกอบกับเทศบาลต้าบลตลาด มีรายรับ
เกินยอดรวมทั งสิ น ของประมาณการรายรับ  เป็นเงินทั งสิ น 9,169,290.00บาท ท้า
ให้มีความจ้าเป็นต้องตั งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงิน 9,169,290.00บาท      
            จึงน้าเสนอต่อสภาเทศบาลต้าบลตลาด ได้พิจารณาต่อไป รายละเอียด ตาม
เอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว จึงน้าเสนอมาเพ่ือให้สภาฯ   แห่งนี ได้พิจารณาต่อไป  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ล้าดับต่อไป ขอเชิญส้านักปลัด ชี แจงรายละเอียดการตั งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฯ 

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
หัวหน้าส้านักปลัด  

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ส้านักปลัดได้ตั งงบประมาณรายจ่าย ฯ แยกตามแผนงาน ดังนี   
แผนงำนบริหำรทั่วไป 

งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  

1. ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก         จ ำนวน 12,000.-บำท  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก     จ้านวน  2  หลัง ราคาตามท้องตลาด 
(ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับ
เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลงครั งที่ 1  ล้าดับที่ 75 หน้า 144) 
2. เครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ    จ ำนวน 18,000.-บำท  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  จ้านวน 1 เครื่อง  ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์  (ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564  ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั งที่ 1  ล้าดับที่  74 หน้า  144) 
3. โต๊ะท ำงำน หน้ำไม้ขำเหล็ก    จ ำนวน  3,000.-บำท  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท้างาน หน้าไม้ขาเหล็ก ขนาด 60 × 120×75 เซนติเมตร  
จ้านวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด (ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั งที่ 1 ล้าดับที่  77 หน้า 145 ) 
4.เก้ำอ้ีพนักพิง     จ ำนวน  1,000.-บำท  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื อเก้าอี พนักพิงและท่ีนั่งเป็นไม้ขาเหล็กเหลี่ยม   จ้านวน 1 ตัว ราคาตาม
ท้องตลาด (ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564  ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั งที่ 1  ล้าดับที่  80 หน้า 145) 
5.ตู้เก็บชุดดับเพลิง      จ ำนวน 18,500.-บำท  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื อตู้เก็บชุดดับเพลิง  จ้านวน 1 หลัง ราคาตามท้องตลาด (ส้านักปลัด)  
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงครั งท่ี 1  ล้าดับที่ 76 หน้า 145) 
6. สำยดับเพลิง                                           จ ำนวน  10,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ ว จ้านวน 1 เส้น ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 1 ล้าดับที่ 179 หน้า 34 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  ตั้งไว้ 100,000.-บำท  
บริเวณหน้าอาคารส้านักงานเทศบาลต้าบลตลาด  หมู่ที่ 5  บ้านกระฉอด ต้าบลตลาด   
อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี   
- ขนาดความกว้าง 3.40 เมตร  
- ขนาดความสูง    5.30 เมตร  
- งานไฟเบอร์เป็นงานหล่อเรซิ่นผสมใยแก้ว 3 ชั น ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  
พร้อมท้าสีกรอบส้าหรับใส่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์, พานพุ่มเงิน  ทอง, ทรงพระเจริญ  
- แผ่นพลาสวูดชนิดกันน ้าเกรด  A  เนื อซูเรก้า  มีเชื อพีวีผสม  หนา 4 มิลลิเมตร(แผ่น
พีวีซีโฟมแข็ง) 
- งานอิงเจ็ท OUTDOOR (กลางแจ้ง) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1440 DPI รับประกั นคุณ
ภาพสีพิมพ์ 2 ปี  
- สติ๊กเกอร์ที่ใช้พิมพ์ ชนิดกาว Permance หรือเทียบเท่าเกรด 2 บี หนา 100 ไมคอน  
- งานระบบไฟส่องสว่างตอนกลางคืน ใช้หลอดไฟชนิด  LED  FLOOD  LIGHT 50  W   

- ฐานเป็นฐานซิงค์ความหนา 0.9 มิลลิเมตร พับขึ นรูป พ่นด้วยสีทอง ประกอบชิ นงาน
ลงบนโครงสร้างเหล็ก  พร้อมติดตั ง  
(ตามแผนพัฒนาสี่ พ.ศ. 2561-2564   ฉบบัแก้ไขครั งที ่9 หนา้ 6 ลา้ดับที ่6 ) 
แผนงำนงบกลำง  
งบกลำง 

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ้านวน 179,790.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยค้านวณจ่าย
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ (ส้านักปลัด ) ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง   
จึงน้าเสนอเพ่ือให้สภาฯ แห่งนี พิจารณา ต่อไป  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่าย ของส้านักปลัดหรือไม่  

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ  

- ขอสอบถามหัวหน้าส้านักปลัด ว่าโครงการต่าง ๆ ที่น้ามาตั งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
นั น อยู่ในแผนฉบับใด เล่มใด  

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
หัวหน้าส้านักปลัด 

- แผนพัฒนาสี่ พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครั งท่ี 1 ทุกโครงการ  

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผมขอแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  ตั งไว้ 100,000.-บาท ทั งความสูง ความกว้าง และที่
ส้าคัญคือ งานระบบไฟส่องสว่างตอนกลางคืน ใช้หลอดไฟชนิด LED  FLOOD  LIGHT 50  W  

เฉพาะงานกล่องไฟกลางคืน มีราคาค่อนข้างสูง เกรงว่า หากสภาฯ อนุมัติงบประมาณให้
แล้วอาจไม่ได้ผู้รับจ้าง   
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญกองช่าง ได้
ชี แจงการตั งงบประมาณรายจ่าย ของกองช่าง  

  
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                                  ตั้งไว้ รวม 7,529,000.-บำท  
งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชุมชนสุขสบาย  ซอยรุ่งเรือง บ้านราษฎร์
ประสงค์  หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ  248,000.-บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที ่2 หน้า 10  ล้าดับที่ 12) 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอยู่ดีมีสุข 12 (คลองแค) หมู่ที่ 1 บ้านบุ  
ชุมชนอยู่ดีมีสุข ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 830 ม. หนา 0.15 ม. พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,490 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ  
ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ 1,256,000.- บำท    (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561    –
 2564  ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 1  หน้า 116 ล้าดับที่ 6 ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านบุ  ชุมชนประชารัฐพัฒนา  เส้น
หน้า รร.สอนขับรถยูดีไดว์เวอร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร   ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั งสองข้าง  ๆ ละ 0.50 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลตลาด
ก้าหนด  งบประมำณ 470,000.- บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที ่2 หน้า 16  ล้าดับที่ 27 ) 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  บ้านโพธิ์จากบ้านนางสาวประนอม  -
ไปเหมืองเกสร (คลองส่งน ้าหมู่ 3-4) ชุมชนโพธิ์แสนสุข ซอยเลียบเหมืองเกสร  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.  พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดก้าหนด   งบประมาณ 2,129,000.- 
บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 106 ล้าดับที่ 256)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8  บ้านบุพัฒนา  ชุมชนปู่ตาร่วมใจ
พัฒนา  ซอยพันตรีวีรยุทธ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด   งบประมำณ  257,000.-บำท  (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที ่2 หน้า 18  ล้าดับที่ 34 ) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบุ  ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยสวนป่า  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 233  เมตร หนา 0.15 เมตร  พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
932 ตร.ม. หินคลุกไหล่ทางทั ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด งบประมาณ  522,000.- บำท  
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 2 หน้า 15  ล้าดับที่ 26 
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี  เลียบล้าตะ
คลองใหญ ่(ฝั่งซ้าย) ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 804  ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 422 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ ทต.
ตลาด ก้าหนด งบประมำณ 400,000.-บำท   (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 –
 2564   ฉบับแก้ไขครั งที่ 9  หน้า 5  ล้าดับที่  4 ) 

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

โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชมุชนโนนทับม้าสามัคคี  ซอยบ้าน
นายพิกิจ ทิพย์รักษา  ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. จ้านวน 144 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก ขนาดกว้าง 1.40 ม. ยาว 1.40 ม. ลึก 1.80 ม. จ้านวน 16 จุด  พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กหล่อ ระยะทาง 160 ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียด
ตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด   งบประมำณ  747,000.-บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที่ 52 ล้าดับที่ 84 ) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู  หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจ
พัฒนา ซอยบ้านช่างจอยไปสี่แยกบ้านยายเลียบ ขนาดปากรางกว้าง 0.50  ม. ยาว 150 
ม.  ลึก 0.60  ม. ฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียด
ตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด   งบประมำณ  439,000.-บำท  (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 82  ล้าดับที่ 138 ) 

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

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองจาน  หมู่ที่  4 บ้านโพธิ์   ชุมชนโพธิแ์สน
สุข (ช่วงที่ 2)  ขยายถนน คสล. สองข้างๆละ 1.00  เมตร  ยาว 85  เมตร หนา 0.15 
เมตร   พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์   รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบล
ตลาดก้าหนด  งบประมำณ  86,000.-บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 –
 2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่  2 หน้า 8  ล้าดับที่ 8 ) 

ถมดินที่สาธารณประโยชน์  บริเวณด้านหลังส้านักงานเทศบาล  หมู่ที่ 5  บ้านกระฉอด 
ชุมชนกระฉอดสามัคคี พื นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 425 ตรม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
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      
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โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยโพธิ์แสนสุข  หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์  ชุมชนโพธิ์แสน
สุข วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 160  
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.กว้าง 1.00X1.00X1.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ 
429,000.- บำท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั ง
ที ่1 หน้า 20  ล้าดับที่ 82) 

โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่ที่ 3 หลังย่าโม  ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี  ท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ยาว 44  เมตร บ่อพักขนาด 1.00 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร  ลึก 1.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  
ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด  งบประมำณ 113,000.- บำท (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 2 หน้า 8 ล้าดับที่ 7) 

แผนงำนเคหะและชุมชน  
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
ค่ำครุภัณฑ ์
ค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ลแคบ (4 ประตู) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่้ากว่า 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 ) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
ติดตั งระบบเสียงไร้สายเทศบาลต้าบลตลาด ม. 1- ม.8  หมู่ที่  1–8  ต้าบล
ตลาด  ทุกชุมชน ติดตั งชุดลูกข่ายรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย จ้านวน 10 จุด 
พร้อมอุปกรณ์ความถ่ี 420.20 MHZ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมำณ  484,000.-บำท  (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 1 หน้า 
135 ล้าดับที่ 19 )      

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- 
 
- 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของกอง
ช่างหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ในวาระ 1 ขั นรับหลักการ 

สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลตลาด ท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขอให้ยกมือครับ  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 10 เสียง รับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
- 
 
 
- 

5.2 พิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๘  คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ดังนั น จึงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอว่าจะแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ้านวนกี่คน 
ขอให้เสนอครับ 

นายชาญ  พวงโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯเขต 1 

- กระผมขอเสนอสมาชิกสภา เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน  3 คน 

นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติรับรอง  

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 10 เสียง  ให้มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน  3  คน 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- สรุปมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ้านวน 3 
คน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 107 ความว่า 
ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง เชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อครับ 

นายชาญ  พวงโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผมขอเสนอ นายชื่น ทือเกาะ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ 1 ครับ 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง 2 คน  ครับ 
นางสาวน ้าอ้อย  แสงเงิน          สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ผู้รบัรองคนที่ 1 
นางติ๋ม  กองโคกสูง                สมาชิกสภาฯ  เขต  1  ผู้รบัรองคนที่ 2 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี
สรุปว่า ที่ประชุมมีมติเลือก นายชื่น ทือเกาะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 1 

นายธีรพงษ์  สูงกลาง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- กระผมขอเสนอ นางติ๋ม  กองโคกสูง สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับ 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
นายชาญ  พวงโพธิ์                  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ผู้รบัรองคนที่ 1 
นายมนัส  ดอกบุญนาค             สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ผูร้ับรองคนท่ี 2 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือก นางติ๋ม กองโคกสูง สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2 
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นางสาวน ้าอ้อย  แสงเงิน  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ดิฉันขอเสนอ ร.ต.พิณ เงินโพธิ์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 
3 ค่ะ 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ                  สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ผู้รับรองคนท่ี 1 
นายชื่น  ทือเกาะ                           สมาชิกสภาฯ  เขต 1  ผู้รับรองคนท่ี 2 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือก ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  คนที่ 3 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการฯ 

- 
 
 
 
- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 109 ความว่า การนัด
ประชุมและเปิดประชุม คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  
ดังนั น จึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั ง 3 ท่าน ประชุมเพ่ือเลือกประธาน
กรรมการฯ และเลขานุการฯ ในวันที่ 14 กันยายน  2561 เวลา 15.00 น.  และทั ง 
3 ท่านจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่รับค้าเสนอแปรญัตติฯ ในวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 
2561 เวลา 08.00-16.30 น. และประชุมเพ่ือสรุปผลการรับค้าเสนอแปรญัตติ
ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมส้านักงาน
เทศบาลต้าบลตลาด 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

 
- 

๕.๓ พิจำรณำก ำหนดกำรประชุมครั้งต่อไป 
เมื่อมติที่ประชุม ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และก้าหนดวันรับ
เสนอค้าแปรญัตติเรียบร้อยและ กระผมจึงขอนัดสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านมาประชุม
อีกครั งในวันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณา ร่าง
เทศบัญญัติ ในวาระ 2 การพิจาณาและวาระ 3 การลงมติ 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

 
 
- 

5.4 พิจำรณำกำรขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561  
ขอเชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือผู้รับผิดชอบ ได้ชี แจงการขออนุมัติกันเงิน  

นายประกอบ  ปานสันเทียะ  
รองปลัดเทศบาล 

- ตามท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่องการจัดซื อรถพยาบาล (รถตู้) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี  หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อย
กว่า 90 กิโลวัตต์  จ้านวน 1 คัน ตามบัญชีมาตรฐานครุ ภัณฑ์  ปี 2560 
งบประมาณ  2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั น กองสาธารณสุขฯ ได้
ด้าเนินการตรวจสอบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการประกาศจัดซื อ
รถพยาบาล  (รถตู้) ครั งที่ 4  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 ข้อ 59  จึงขออนุมัติกันเงินอีกหนึ่งปีงบประมาณ เพ่ือด้าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อไป  จึงน้าเสนอเพ่ือให้สภาฯ  แห่งนี ได้พิจารณา 
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นายสนอง  ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ  เทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ขออนุมัติกันเงินของ กองสาธารณสุฯ หรือไม่  

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- โดยส่วนตัวกระผมนั นไม่เห็นชอบตั งแต่ครั งที่น้าเรื่องการจัดซื อรถพยาบาล เพราะ
มองว่าไม่เกิดความคุ้มค่า และควรน้าเม็ดเงินจ้านวนดังกล่าวไปพัฒนาในส่วนที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดีกว่า  

นายมนัส  ดอกบุญนาค
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ผมเห็นว่าไม่ควรกันเงินอีก  เพราะว่าถ้าซื อมาแล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเกิดขึ น
ตามมา  เช่น  ค่าจ้างบุคลากร  ค่าน ้ามัน  ค่าดูแลบ้ารุงรักษา เพราะฉะนั นผม   
ไม่เห็นสมควรที่จะกันเงิน รายการดังกล่าวอีกต่อไป  

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- ครั งแรกที่ขออนุมัติจัดซื อรถพยาบาล (รถตู้) ตามเทศบัญญัติเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2560 นั น กระผมได้เห็นชอบอนุมัติให้จัดซื อ แต่เมื่อท่านนายก ได้ด้าเนินการจัดซื อ
จัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุแล้ว ยังไม่มีผู้ซื อ ผมเห็นว่า ไม่ควรกันเงินอีกต่อไป 
ปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม  จะได้น้ามาพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้กับประชาชนใน
ต้าบลต่อไป  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ    

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2560 ค่าจัดซื อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 
ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์  จ้านวน 1 คัน ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2560 งบประมาณ 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขอ
มติที่ประชุมครับ  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเป็นเอกฉันท์ 
- ไม่เห็นชอบให้กันเงิน งบประมำณรำยจ่ำย ตำมเทศบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2560 ค่ำจัดซื้อรถพยำบำล (รถตู้) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซี
ซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 90 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 คัน ตำม
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ปี 2560 งบประมำณ 2,000,000.-บำท จ ำนวน 9 เสียง    
- เห็นชอบ  1  เสียง   
- งดออกเสียง  –  เสียง  

 
 
นายสนอง ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ  

 
 
- 

5.5 พิจำรณำกำรขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561   
ขอเชิญกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ชี แจงรายละเอียด  
 

นายประกอบ  ปานสันเทียะ 
รองปลัดเทศบาล  

- ด้วยกองสาธารณสุข  มีความประสงค์ขอด้าเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 2 รายการ 
เนื่องจากไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติฯ รายละเอียดดังนี   
กองสาธารณสขุ   
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบด าเนินงาน    
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
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- 

โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยตั งไว้ 9,990.-บาท 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาในการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสุนัข/แมว ทั งท่ีมีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ ตัวละ 6 บาท/ปี  ปีละ 2 ครั ง ฯลฯ เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข               
- อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน  จัดท้าโครงการตามพระราชด้าริ 
ด้านสาธารณสุข ตั งไว้ 160,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จัดท้าโครงการตามพระราชด้าริ ด้าน
สาธารณสุข ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
จึงน้าเสนอเพ่ือให้สภาเทศบาลต้าบลตลาด เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการโอนเงินงบประมาณของกองสาธารณสุขหรือไม่ 
หากไม่กระผมขอมติที่ประชุม 

มิติที่ประชุม - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติ เป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 10 เสียง เห็นชอบให้กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้  
กองสำธำรณสุข   
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบด้าเนินงาน    
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยตั งไว้ 9,990.-บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาในการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสุนัข/แมว ทั งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  
ตัวละ 6 บาท/ปี  ปีละ 2 ครั ง ฯลฯ เป็นต้น (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข               
อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน  จัดท้าโครงการตามพระราชด้าริ ด้าน
สาธารณสุข ตั งไว้ 160,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน จัดท้าโครงการตามพระราชด้าริ ด้านสาธารณสุข ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป(กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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นายสนอง ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ 

 
- 

5.6 เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ขอเชิญกองช่างได้ชี แจงรายละเอียด 

นายประกอบ  ปานสันเทียะ 
รองปลัดเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ด้วยกองช่าง ได้ตั งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนส้านักการประปาส่วนภูมิภาค  ไม่เพียงพอ
ในการเบิกจ่าย จึงมีความจ้าเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงประกอบงบประมาณ  
รายละเอียดดังนี   
กองช่ำง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
งบ เงินอุดหนุน 
หมวด  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 270,000 บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าหรือ ติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ของหมู่ที่ 1 - 8ภายในต้าบล
ตลาด  ฯลฯ เป็นต้น  (กองช่าง) ตั งจ่ายจากเงินรายได้  (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 1)  (โอนลด 190,000 บาท)
อุดหนุนส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาค รวม 503,560 บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตระบบจ้าหน่ายน ้าประปา ของหมู่ที่ 1- 8 ภายในต้าบลตลาด ฯลฯ เป็นต้น 
(กองช่าง) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 และ
ฉบับเพ่ิมเติมครั งที ่1) (โอนเพ่ิม  190,000 บาท) 

นายสนอง ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามการเปลี่ยนแปลงประกอบงบประมาณรายจ่ายฯ 
ของกองช่างหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบใหก้องช่ำง  เทศบำลต ำบลตลำด เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยละเอียดดังนี้ 
กองช่ำง 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
งบ เงินอุดหนุน 
หมวด  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 270,000 บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าหรือ ติดตั งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ของหมู่ที่ 1 - 8ภายในต้าบล
ตลาด  ฯลฯ เป็นต้น (กองช่าง) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 1)  (โอนลด 190,000 บาท)
อุดหนุนส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาค รวม 503,560 บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตระบบจ้าหน่ายน ้าประปา ของหมู่ที่ 1- 8 ภายในต้าบลตลาด ฯลฯ เป็นต้น 
(กองช่าง) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 และ
ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 1) (โอนเพ่ิม  190,000 บาท) 
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ระเบียบวำระท่ี  6  เรื่องอ่ืน  ๆ 
นายวิทูร  รอดตอหอ 
ก้านันต้าบลตลาด  

- ขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลตลาด ผู้น้าชุมชน และ
ประชาชนชาวต้าบลตลาด  ทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมงานและเข้าร่วมโครงการ
อ้าเภอยิ มเคลื่อนที่ในวันที่ 12 กันยายน 2561  ที่ผ่านมา  ได้รับค้าชมเชยจาก
นายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา ว่าเป็นต้าบลที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมและการ
เตรียมงานที่ดีมาก มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าต้าบลอ่ืน ๆ ที่ผ่านมา  

นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง 
ประธานชุมชนโนนทัพม้า
สามัคค ี

- ผมขอสอบถามเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น คือมีโครงการต่าง ที่ค้างอยู่ในแผน เมื่อผ่านไป
เราสามารถน้ามาท้าโครงการได้หรือไม่   

นางนวลพรรณ  นาคดิลก 
พยาบาลวิชาชีพ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ด้วยทาง รพ.สต.กระฉอดได้จัดการทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือหารายได้ในการสร้างอาคาร
ในการจัดเก็บเครื่องมือ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน  
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าในครั งนี  ในวันที่ 30 
กันยายน 2561  
และในปีงบประมาณ 2562  ทาง รพ.สต.กระฉอด ของเราได้รับการคัดเลือกจาก
อ้าเภอเมืองนครราชสีมา ให้เป็น รพ.สต. ที่มีหมอครอบครัวอยู่ คือมีทีมที่อยู่ประจ้า
และมีทีมพยาบาล ออกเยี่ยมบ้านให้มีลักษณะที่ชัดเจนขึ น ดังนั น เราจึงจ้าเป็นต้องมี
วัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมในการใช้งาน  เช่น เตียงผู้ป่วย ถังออกซิเจน เพราะบ้านเราม ี
ตามท่ี รพ.สต.กระฉอดได้รับงบประมาณ จากกองทุน สป.สช. ต้าบลตลาด ในการ คัด
กรองผู้ป่วยมะเร็ง เป็นประโยชน์อย่างมาก ปีหนึ่ง ๆ จะคัดกรองได้ประมาณ 6 คน 
ถ้าเราไม่คัดกรองและปล่อยให้ เกิดโรค จะมีค่ารักษาต่อคน ต่อปี  ประมาณ 
1,000,000.-บาท และอาจจะรักษาให้หายหรือไม่หาย แต่ถ้าเรามีการคัดกรองเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค เราสามารถประหยัดงบประมาณในการรักษาได้เป็นจ้านวนมาก  
อับดับแรกจะลดอัตราการป่วย คือ ในหนึ่งปีค้นเจอผู้ป่วยประมาณ 10,000 ราย 
และเสียชีวิตประมาณ 5,000 ราย ถ้าเฉลี่ยเสียชีวิตประมาณ 14 คน /วัน 
เพราะฉะนั นการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งมีความส้าคัญ และเราสามารถประหยัด
งบประมาณ ในการรักษาเพราะผู้ป่วยจะใช้สิทธิ 30 บาท ก็จริงแต่มีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
แอบแฝงอยู่ทั งในระดับครอบครัว ในระดับประเทศ ก็จะลดลงมาก ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความตระหนักเพ่ือป้องการเกิดโรค  ทาง รพ.สต. 
จะเริ่มเปิดคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตั งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป ในวันจันทร์ – วัน
ศุกร์ และในวันอาทิตย์ จะเปิดเพ่ือให้บริการคัดกรองกับกลุ่มบุคคลที่ท้างานในสถาน
ประกอบการของเอกชน ขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบและ
เข้ารับการคัดกรอง ตามวันเวลาดังกล่าว  

นายมานพ  ซึมกลาง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 

- ช่วงนี เกิดน ้าท่วมถนนสายบ้านราษฎร์ประสงค์ไปหนองตะคลอง ตั งแต่โรงงานอดุลย์
ไทย มาถึงศาลตาปู่ เห็นทางเทศบาลต้าบลตลาด มีเครื่องสูบน ้าขอยืมไปสูบน ้าเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้สัญจรไปมา ด้วยครับ  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- ขอให้ผู้ใหญ่ได้ท้าหนังสือแจ้งมาที่เทศบาล  ท่านนายกฯ จะได้มอบหมาย ให้พนักงาน
ไปสูบน ้าให้  
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี
กระผมขอขอบคุณที่ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในวันนี   ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม   เวลำ 15.00 น.  

 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 

               ธนกฤต  เชี่ยวจอหอ                     เกษร  ประจันดุม    ผู้จดบันทึกการประชุม 
          (นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ)                  (นางเกษร  ประจันดุม) 
            ประธานกรรมการฯ                 เลขานุการสภาเทศบาล 

               เพ็ชร   แชจอหอ              สนอง  ไขโพธิ์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายเพ็ชร   แชจอหอ)          (นายสนอง  ไขโพธิ์) 
                  กรรมการฯ              ประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด 
 
 

               ธีรพงษ์  สูงกลาง 
          (นายธีรพงษ์  สูงกลาง)  
                 กรรมการฯ 


