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นายวาทิต        ลาภมูล 
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ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
ประธานชุมชนสุรนารีร่วมใจ 
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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 เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ. 2561 ครั งที่ 1 ซึ่งมีเรื่องที่คณะผู้บริหาร 
ได้เสนอญัตติ จ้านวน 3 เรื่อง ซึ่งสภาฯ จะได้ร่วมกันพิจารณา ในระเบียบวาระที่ 5 ต่อไป  
1.1 ขอขอบคุณก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการวัน

เขา้พรรษา ประจ้าปี 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้น้าเทียนพรรษาถวาย
วัดในพื นที่ต้าบลตลาด จ้านวน 2 วัด คือ วัดโคกตลาด และวัดบ้ารุงธรรม  

1.2 ขอขอบคุณก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ที่เทศบาลได้จัดขึ น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

1.3  ด้วยนายชาญ  พวงโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลตลาด เขต 2 ได้ยื่นหนังสือถึง
ประธานสภาฯ  เรื่องขอใช้เสียงตามสาย ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เนื่องจากเห็นว่า 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  จะได้รับรู้ว่าสภาเทศบาลฯ 
ที่เขาเลือกเข้ามา ได้ปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง  

ผมได้น้าเรื่องนี หารือผู้บริหารเทศบาลแล้ว ท่านนายกฯ บอกว่าเป็นการยุ่งยากท่ีต้อง
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์  สมาชิกสภาฯ  ท่านอ่ืนมีความเห็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็น 

นายธนกฤต เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผมเห็นด้วยกับแนวคิดของ  สท. ชาญ พวงโพธิ ์ที่จะขอใช้เครื่องขยายเสียงในการประชมสภา 
แต่ว่าเรายังไม่แม่นย้าในเรื่องระเบียบกฎหมาย เกรงว่าจะไม่เหมาะสม ผมเสนอให้จัดท้าเทป
บันทึกเสียง และตัดค้าพูดที่ไม่เหมาะสมออกแล้วจึงจัดท้าส้าเนา และหากประชาชนต้องการฟัง
เสียงการประชุมก็ให้ร้องขอมา  ก็จัดให้ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- ถ้าอย่างนั นกระผมขอมติสภาฯ  ว่าท่านใดเห็นด้วยที่จะใช้เครื่องขยายเสียงในการประชุมสภาฯ 
ขอให้ยกมือ  

มติที่ประชุม - 
 
 
 
 
- 

มีมติเห็นชอบ  จ้านวน  4  เสียง เห็นด้วยที่จะใช้เครื่องขยายเสียงในการประชุมสภาฯ  ครั งต่อไป  
1.นายชาญ พวงโพธิ์                    สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
2. 3. นางสาวน ้าอ้อย  แสงเงิน      สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
4. นางสาวฐิติมา  ขอนโพธิ์           สมาชิกสภา ฯ เขต 2 
5. ร.ต.พิณ เงินโพธิ์                    รองประธานสภาฯ  
งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ       สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
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ระเบียบวำระท่ี 2 
นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 
 

 
 
- 

เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชมุสภำสมัยสำมัญที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 30 พฤษภำคม 2561 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ว่ามีข้อความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และหากไม่มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลง  กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ฯ 

มติที่ประชุม - 
 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  จ้านวน  10 เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
ที่ 2/2561 เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2561  

ระเบียบวำระท่ี 3   กระทู้ถำม 
-ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี 5 
 
 
นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

 
- 
 
- 

เรื่อง  ที่เสนอใหม่   
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62    
วาระท่ี ๑  ขั นรับหลักการ   
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วยครับ      
 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- 
 
 
 
 
 
- 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  
มาตรา 62 “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาล
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก้าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั น ให้ร่างเทศ
บัญญัตินั นตกไปและให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไป  
พลางก่อน”  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  
ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท้าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น” 
 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

- เลขานุการฯ ได้ชี แจงระเบียบและกฎหมายของการพิจารณาร่าง เทศบัญญัติงบประมาณฯ 
ให้ท่านสมาชิกได้ทราบแล้ว ต่อไปผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต้าบลตลาด   ได้ชี แจง
รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต้าบลตลาด และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลตลาด
ทุกท่าน บัดนี ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารเทศบาลฯ   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลต้าบลตลาด อีกครั ง โดยกระผมจะขอ
แถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวทางนโยบายในการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี  
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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

สถำนะกำรคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต้าบลตลาด ได้ประมาณการรายรับไว้ 
54,621,000.-บาท   (ห้าสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และประมาณการ
รายจ่ายไว้ 54,621,000.-บาท   (ห้าสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และได้
จัดท้างบประมาณแบบสมดุล(รายจ่ายเท่ากับรายรับ) ซึ่งคาดว่าจะสามารถน้าไปจัดท้า
บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น เพื่อบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข ให้กับ
ประชาชนในพื นท่ีต้าบลตลาดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางคณะผู้บริหารได้ประมาณ
การรายรับไว้มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากจ้านวนผู้สูงอายุและผู้พิการมี
จ้านวนเพิ่มมากขึ น จึงคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ นตามอัตราของผู้พิการและผู้สูงอายุ
และขณะนี เทศบาลต้าบลตลาดมีเงินสะสมคงเหลือ 21,026,246.81 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน
สองหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว จึงได้น้าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อสภาฯ  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นางเกษร ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- หลังจากท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ แล้วจะอภิปรายใน
แต่ละหน่วยงาน  เนื่องจากได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติฯ  ให้ทุกท่านได้พิจารณาก่อนแล้ว ๓ วนั 
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายจ่ายในแต่ละส่วนราชการในร่างเทศบัญญัติฯ หน้า ๔ ค้าแถลง
งบประมาณ  ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕62 เริ่มกันที่ประมาณการรายรับและรายจ่ายไว้ดังนี  

  1. สถำนะกำรคลัง         
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร                       จ้านวน 61,936,386.76 บาท   
1.1.2 เงินสะสม                               จ้านวน 21,026,246.81 บาท   
1.1.3 เงินทุนส้ารองเงินสะสม               จ้านวน 16,018,282.08 บาท   
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ้านวน 0 โครงการ   
                                                   รวม 0.00 บาท     
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน จ้านวน 7 โครงการ  รวม   
                                                              3,185,000.00 บาท  
1.2 เงินกู้คงค้าง จ้านวน 0.00 บาท  
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ.2561  
(1) รายรับจริง จ้านวน 50,183,658.48 บาท ประกอบด้วย   
หมวดภาษีอากร      จ้านวน 1,383,763.10บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ้านวน  1,388,190.30บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ้านวน  350,912.14 บาท  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ้านวน 0.00 บาท   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ้านวน  7,800.00 บาท   
หมวดรายได้จากทุน      จ้านวน  2,840.00 บาท  
หมวดภาษีจัดสรร      จ้านวน  30,944,466.94 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ้านวน  16,105,686.00 บาท 
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  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 0.00 บาท  
(3) รายจ่ายจริง จ้านวน 25,831,831.45 บาท ประกอบด้วย   
งบกลาง   จ้านวน 8,368,962.70 บาท  
งบบุคลากร   จ้านวน 10,268,993.00  บาท 
งบด้าเนินงาน   จ้านวน 5,006,534.01  บาท  
งบลงทุน   จ้านวน 491,600.00 บาท  
งบรายจ่ายอื่น   จ้านวน 0.00 บาท   
งบเงินอุดหนุน   จ้านวน 1,695,741.74บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ้านวน 0.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                จ้านวน 5,819,400.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส้ารองเงินสะสม 0.00 บาท 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ  

- จะเห็นได้ว่าปีนี เราตั งงบประมาณ แบบสมดุลคือ  คือรายจ่ายเท่ากับรายรับ ซ่ึงปีงบ ประมาณ พ.ศ. 
2562 ทางเทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้  มากกว่าปีงบประมาณพ.ศ. 2561  เนื่องจาก  
ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิ์รับเงินเบี ยยังชีพเพ่ิมขึ นกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาจึงคาดว่า
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ น กว่าปีที่ผ่านมา ล้าดับต่อไปขอเชิญหัวหน้า
หน่วยงานแต่ละกอง ได้ชี แจงการตั งงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกอง ตามแผนงานต่าง ๆ 
เริ่มที่ส้านักปลัดเทศบาล เชิญค่ะ    

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
หัวหน้าส้านักปลัด 

- ส้านักปลัดได้ตั งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ไว้ทั งสิ น 11,615,140.-บาท 
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งานบริหารทั่วไปตั งไว้รวม  11,615,140.-บาท แยกเป็น 
1.1 งบบุคลำกร 8,300,1๔๐.- บาท ประกอบด้วย  
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   ตั งไว้  2,848,320.-บาท   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ้า)     ตั งไว้   5,451,820.-บาท 
1.2 งบด ำเนินงำน  ตั งไว้รวม  3,134,๐๐๐.-บาท  ประกอบด้วย  
หมวดค่าตอบแทน     ตั งไว้       324,000.-บาท   
หมวดค่าใช้สอย        ตั งไว้    2,410,000.-บาท  
หมวดค่าวัสดุ           ตั งไว้      400,000.-บาท   
1.3 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์          ตั งไว้ 181,000.-บาท  
1.4 งบรำยจ่ำยอ่ืน  หมวดรายจ่ายอื่น    ตั งไว้   25,000.-บาท 
2.  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                            
                                                   ตั งไว้รวม 5๐,๐๐๐.-บาท   
2.1 งบด ำเนินงำน  หมวดค่าวัสดุ           ตั งไว้      50,000.-บาท 
3. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
    ตั งไว้รวม  186,๐๐๐.-บาท  แยกเป็น  
3.1 งบด ำเนินงำน       ตั งไว้ 186,๐๐๐.-บาทแยกเป็น  
หมวดค่าใช้สอย           ตั งไว ้   46,000.-บาท 
หมวดค่าวัสดุ              ตั งไว้ 140,000.-บาท   
หมวดค่าวัสดุอ่ืน          ตั งไว ้  40,000.-บาท   
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  3.2 งบลุงทุน  ตั งไว้  50,๐๐๐.-บาท แยกเป็น  หมวดค่าครุภัณฑ์ 50,000.-บาท 
4. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ   
ชุมชน ตั งไว้รวม 950,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย  
4.1 งบด ำเนินงำน  หมวดค่าใช้สอย        ตั งไว้ 950,000.-บาท   
5. แผนงำนกำรเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
5.1 งบด ำเนินงำน หมวดค่าวสัดุ             ตั งไว้ 30,000.-บาท  
6. แผนงำนงบกลำง   งานงบกลาง         ตั งไว้รวม  12,858,300.-บาท ประกอบด้วย  
6.1 หมวดงบกลาง ตั งไว้  12,858,300.-บาท 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของส้านักปลัดเทศบาล หรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถามกระผม ขอเชิญ
ผู้อ้านวยการกองคลัง ชี แจงการตั งงบประมาณรายจ่ายฯ เชิญครับ  

พัชรี  สงสันเทียะ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 

- กองคลัง  ตั งงบประมาณไว้ทั งสิ น 3,177,๐๐๐.-บาท  ตามรายละเอียดดังนี  
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งานบริหารงานคลัง  ประกอบด้วย  
1.1  งบบุคลำกร                         ตั งไว้  3,549,๐๐๐.-บาท    ประกอบด้วย   
หมวด เงินเดือนฝ่ายประจ้า              ตั งไว้  2,360,๐๐๐.-บาท  
1.2  งบด ำเนินงำน       ตั งไว้  ๑,189,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย 
หมวดค่าตอบแทน         ตั งไว้     379,000.-บาท   
หมวดค่าใช้สอย            ตั งไว้     280,000.-บาท   
หมวด ค่าวัสดุ              ตั งไว้     180,000.-บาท  
หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั งไว้      350,000.-บาท  ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่
ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของกองคลัง หรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ ใดซักถามกระผม ขอเชิญ
ผู้อ้านวยการกองคลัง ชี แจงการตั งงบประมาณรายจ่ายฯ เชิญครับ  

น.ส.สุดารัตน์  อินทร 
ผอ.กองการศึกษา 
 

- กองการศึกษา  ตั งงบประมาณรายจ่าย ฯ แยกตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี  
1. แผนงำนกำรศึกษำ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ตั งไว้รวม ๑,279,24๐.-บาท  
แยกเป็น   
1.1 งบบุคลำกร             ตั งไว้  890,340.-บาท  ประกอบด้วย   
      หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า ตั งไว้  890,340.-บาท   
1.2 งบด ำเนินงำน          ตั งไว้     342,000.-บาท  ประกอบด้วย  
      หมวดค่าตอบแทน           ตั งไว้          47,000.-บาท  
      หมวดค่าใช้สอย              ตั งไว้        225,000.-บาท  
      งบลงทุน                      ตั งไว้        46,000.-บาท 
2. แผนงำนกำรศึกษำ  งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั งไวร้วม 4,817,511.-บาท    
    ประกอบด้วย  
2.1 งบบุคลำกร                            ตั งไว้  ๑,079,966.-บาท  แยกเป็น   
2.2  งบด้าเนินงาน                         ตั งไว้  1,860,145.-บาท   
       หมวดค่าใช้สอย                      ตั งไว้     691,775.-บาท  
       หมวดค่าวัสดุ                         ตั งไว้  1,078,370.-บาท   
2.3 ค่ำสำธำรณูปโภค                    ตั งไว้รวม 90,000.-บาท    
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  2.4 งบอุดหนุน                  ตั งไว้รวม   1,877,400.-บาท  แยกเป็น  
       หมวดเงินอุดหนุน         ตั งไว้        1,877,400.-บาท 
3. แผนงำนกำรศึกษำ งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ ตั งงบประมาณไว้รวม 50,000.-บาท   
    ประกอบด้วย  
3.1 งบด้าเนินงาน         ตั งไว้ 50,000.-บาท  ประกอบด้วย  
      หมวดค่าใช้สอย      ตั งไว้ 50,000.-บาท 
4. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งานกีฬาและนันทนาการ  
    ตั งไว้รวม 23๐,๐๐๐.-บาท  ประกอบด้วย   
4.1 งบด ำเนินงำน              ตั งไว้ 23๐,๐๐๐.-บาท แยกเป็น 
      หมวดค่าใช้สอย            ตั งไว้ 230,000.-บาท 
5.  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ตั งไว้รวม 175,๐๐๐.-บาท  ประกอบด้วย  
5.1 งบด้าเนินการ   หมวดค่าใช้สอย  ตั งไว้ 175,๐๐๐.-บาท  
      รายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ได้จัดส่งให้สมาชิกฯ   ทุกท่านแล้ว   

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ของกองการศึกษา หรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถามกระผม ขอ
เชิญผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี แจงการตั งงบประมาณรายจ่ายฯ    
เชิญครับ  

นายอาคม  เชื อบัณฑิต 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 แยกตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี  
1. แผนงำนสำธำรณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตั งไว้รวม 3,527,000.-บาท 
   แยกเป็น   
1.1 งบบุคลำกร                   ตั งไว้ 1,930,000.-บาท   
1.2 งบด ำเนินงำน                ตั งไว้ 1,437,000.-บาท  แยกเป็น 
      หมวดค่าตอบแทน           ตั งไว้      72,000.-บาท 
      หมวดค่าใช้สอย              ตั งไว้    975,000.-บาท 
      หมวดค่าวัสดุ                 ตั งไว้    390,000.-บาท   
1.3 งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ตั งไว้ 160,000.-บาท  
2. แผนงำนสำธำรณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั งไว้  340,000.-บาท     
   แยกเป็น  
2.1 งบด ำเนินกำร              ตั งไว้ 340,000.-บาท แยกเป็น  
      หมวดค่าใช้สอย             ตั งไว้ 340,000.-บาท    
รายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว จึงน้าเสนอมาเพ่ือให้สภาฯ 
แห่งนี ได้พิจารณา 
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใด
ซักถามกระผม ขอเชิญ ผู้อ้านวยการกองช่าง  ชี แจงการตั งงบประมาณรายจ่าย ฯ   เชิญครับ  

นายสุขุม  ขยันงาน 
ผู้อ้านวยการกองช่าง  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

กองช่าง ได้ตั งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แยกตามแผนงาน  ดังนี  
1. แผนงำนเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ตั งไว้รวม      
    4,560,720.-บาท  แยกเป็น  
1.1 งบบุคลำกร                         ตั งไว้  1,869,220.-บาท  แยกเป็น  
      หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)     ตั งไว้  1,869,220.-บาท 
1.2 งบด ำเนินงำน                      ตั งไว้  2,094,000.-บาท แยกเป็น  
      หมวดค่าตอบแทน                 ตั งไว้     154,000.-บาท  
      หมวด ค่าใช้สอย                   ตั งไว้     1,470,000.-บาท   
      หมวดค่าวัสดุ                       ตั งไว้     460,000.-บาท  
      หมวดค่าสาธารณูปโภค           ตั งไว้       10,000.-บาท 
1.3 งบลงทุน                            ตั งไว้  597,500.-บาท  แยกเป็น   
      หมวดค่าครุภัณฑ์                  ตั งไว้  597,500.-บาท 
2. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน  ตั งไว้รวม    
     10,403489.-บำท  แยกเป็น 
2.1 งบลงทุน                      ตั งไว้  9,313,489.-บาท   แยกเป็น  
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      ตั งไว้  9,313,489.-บาท  
2.2 งบเงินอุดหนุน               ตั งไว้ 1,090,000.-บาท  
รายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้วส้าหรับสถานที่ในการ
ด้าเนินโครงการนั น  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ก้าลังน้าเสนอให้ทุกท่านได้ 
ดูบนจอ  จึงน้าเสนอมาเพ่ือให้สภาฯ แห่งนี ได้พิจารณา 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ของแต่ละส่วนราชการหรือไม่   

ร.ต.พิณ เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- กระผมขอสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่าย ในหมวด ค่าวัสดุ  รายการ ค่าวัสดุ  
ส้านักงาน ตั งไว้ 150,000.-บาท   เพื่อเป็นค่าซื อกระดาษ  ปากกา  ฯลฯ นั น ตั งไว้
มากไปหรือเปล่า และเพียงพอต่อการใช้ในแต่ละปีหรือไม่   

นางศุภาวรรณ  เพชรวิเศษ 
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล  

- การตั งงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ วัสดุส้านักงาน 
นั น ส้านักปลัด ได้ตั งงบประมาณเท่ากับปีงบประมาณ 2561  ซึ่งส้านักปลัดมี
หน่วยงานย่อยภายในส้านัก อีกหลายงาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป ต้องด้าเนิน 
งานเกี่ยวกับงานของคณะผู้บริหาร  งานกิจการสภาฯ  งานพัฒนาชุมชน งานงบ 
ประมาณ  งานการเจ้าหน้าที่  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะงาน
ธุรการนั น เดี๋ยวนี หนังสือราชการเข้าทุกเรื่องทางเราต้องดาวน์โหลดและ ปริ นเองทุก
เรื่อง  และในแตล่ะวันมีหนังสือที่มีไป  มา ระหว่างส่วนราชการ เป็นจ้านวนมาก จึง
ตั งงบประมาณ ไว้ให้เพียงพอในการด้าเนินงานตลอดปี  
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นายธีรพงษ์  สูงกลาง  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- ขอสอบถามการตั งงบประมาณรายจ่ายฯ  ของกองการศึกษา ดังนี   
1.แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ในแผนพัฒนาสี่  พ.ศ. 2561-2564 ได้ตั งไว้ 100,000.-บาท ท้าไมกอง  
การศึกษา จึงตั งงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว เพียง 50,000.-บาท 
โครงการวันเด็ก เกรงว่าหากมีการเลือกตั ง สท.ไม่สามารถ จะสนับสนุนได้ เพราะ
เรื่องขนมนมเนยต่าง ๆ ก็ขอรับการสนับสนุนมา เรื่อง เวที เครื่องขยายเสียง เรื่อง
ของรางวัล เพราะในเทศบัญญัติ เขียนไว้ว่า เบิกอะไรบ้าง เช่น เกรงว่าจะไม่
เพียงพอ อยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาให้ดีก่อนจะรับร่างเทศบัญญัติฯ 
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
โครงการแข่งขันกีฬาประจ้าปีต้าบลตลาด ตั งไว้ 200,000.-บาท  ผมขอเสนอให้
ตั ง งบประมาณเพ่ิมขึ นเป็น 300,000.-บาท  เนื่องจากว่า ในปีที่ผ่านมามีนักกีฬา
ได้ สมัครเข้ามาแข่งขันหลายประเภทเกรงว่าจะไม่พอใช้จ่าย  
3. แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ตั งไว้ 25,000.-บาท  กระผมขอให้ตั ง
เพ่ิมเติม เป็น 50,000.-บาท เพื่อจะได้มีเงินในการจัดกิจกรรมให้ดูดี ให้เหมาะสม 
ปีที่แล้ว เรายังซื อเทียนได้ มีเครื่องขยายเสียง มีขบวนแห่ มีรถน้า ถ้าว่าไม่สามารถ
เบิกได้ขอให้คุณแจ้งมาทางสมาชิกฯ กระผมจะประสานงานให้มีประชาชนที่เขา
ยินดีช่วยในเรื่องรถแห่ เครื่องขยายเสียงโดยไม่ต้องเบิกเงิน และการขอรับบริจาคเพ่ือซื อ
เทียนหรือด้าเนิน การ ใด  ก็ขอให้แจ้งสมาชิกด้วย ไม่ใช่ไปขอบริจาคกับนักเรียนคน
ละ 5 บาท 10 บาท มันดูไม่ดีท้าแบบนี ให้ชาวบ้านเขาพูดว่าเทศบาลซื อเทียน
น ้ามนต์ หรืออย่างไร  ถ้าคุณประสานมาสมาชิกสภาฯ ทุกคน ยินดีร่วมท้าบุญ  
4.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์  ในแผนตั งไว้ 80,000.-บาท  ท้าไม
ตั งไว้เพียง 50,000.-บาท เกรงว่าจะไม่เพียงพอกับการจัดงาน  เห็นควรขอให้ตั ง
งบประมาณ ให้เท่ากับแผนคือ  80,000.-บาท   

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ  

- เรื่องโครงการต่าง ๆ ของกองการศึกษา นั น บางโครงการเบิกได้บางโครงการก็เบิก
ไมไ่ด้อย่างโครงการวันเด็กฯ ส่วนใหญจ่ะเป็นการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เวทีเราก็เบิกไม่มาก เดี๋ยวจะให้กองการศึกษา ได้ชี แจงเป็นรายโครงการ ว่า
อะไรที่เบิกได้บ้าง  

น.ส.สุดารัตน์ อินทร 
ผอ.กองการศึกษา 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

ตามท่ีท่าน  สท.ธีรพงษ์ฯ  ได้สอบถาม นั น รายการค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ถึงเราจะตั งมากกว่านี เราก็ไม่สามารถเบิกได้ทุกรายการ เช่นของขวัญก็ไม่
สามารถเบิกได้ และเราต้องจัดโครงการให้ตรงวันด้วย  
โครงการวันเด็ก อย่างกิจกรรม  ของขวัญ  ก็เบิกไม่ได้และถ้าหากเราจัดไม่ตรงวันก็
เบิกไม่ได้อีก ระเบียบมหาดไทยตัวใหม่ 
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาก็เช่นกัน เราไม่สามารถซื อต้นเทียนส้าหรับถวายวัด
ได้ แต่เราจะซื อเป็นอุปกรณ์ส้าหรับหล่อเทียน เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี  ได้  
โครงการแข่งขันกีฬาประจ้าปี นั น ในแผนได้ตั งไว้เพียง 200,000.-บาท หาก
ต้องการให้ตั งงบประมาณเพ่ิมต้องปรับแผนแล้วโอนงบประมาณเพ่ิมเข้าไป ตามที่สภาฯ  
ต้องการ  
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  โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ หากสภาฯ เห็นสมควรให้ตั งเพ่ิม  
กองการศึกษา ก็จะปรับเกลี่ยเงินภายในกองการการศึกษาเพ่ือเพ่ิมเป็น 80,000.-บาท 

นายธีรพงษ์  สูงกลาง  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- ผมเห็นที่อ่ืน เขาไม่เห็นต้องจัดตรงวัน เช่น หนองไข่น ้า หนองงูเหลือม เขาก็จัดก่อน
ทั งนั น ท้าไมเขาเบิกได้ 

นางพัชรี  สงสันเทียะ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง  

- ขออนุญาตชี แจงดังนี  ค่ะ ระเบียบการเบิกจ่ายตาม พรบ.จัดซื อฉบับใหม่ 2560 นี 
ก้าหนดเลยว่าการจัดโครงการ ทั งงานประเพณี หรือโครงการอื่น ๆก้าหนดไว้ว่าเรา
จะต้องจัดให้ตรงวันจึงจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ หากว่าจัดก่อน ไม่ตรงวัน หาก
มีการลงตรวจ หรือมีการตรวจสอบ ผู้ที่จัดโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั งหมดจ่ายเงินคืนทุกบาท ตอนนี เราต้องปรับการด้าเนินงานตามหนังสือ
สั่งการ เพราะแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนระเบียบตลอดเราไม่สามรถจะอิงปีที่ผ่านมาได้ 
เราต้องอิงระเบียบใหม่ตลอด เพราะมีหลายที่โดนเรียกเงินคืนมาแล้ว 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ  

- เดี๋ยวนี การจัดท้างบประมาณ ต้องมีการวางแผนมาก่อนว่าจะเบิกอะไรบ้าง ก่อนน้า
โครงการเข้าร่างเทศบัญญัติ ต้องส่งร่างโครงการพร้อม รายละเอียดโครงการต้อง
ชัดเจน ว่าจะเบิกจ่ายอะไรบ้าง จึงน้าเข้าร่างเทศบัญญัติ อย่างเช่นโครงการแข่งขัน
กีฬา นี่เราจะมีการแข่งขันก่ีประเภท ขอให้ท่านชัดเจนเลยว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นใครบ้าง  ณ วันนี  ขอให้ท่าน ยืนยัน เลยว่าจะมีกีฬากี่ประเภท ไม่ต้องมานั่ง 
เถียงกันให้เสียเวลา และดูในแผนแล้ว ก็ตั งไว้เพียง 200,000.-บาท 

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 ขอสอบถาม ในตอนท้าแผน ก็ตั งมา สองแสนบาททุกปี แต่พอมาจัดการแข่งขัน
กีฬาทุกครั งเราก็มาทะเลาะกันทุกครั ง  อันนี ไม่พอ เงินนี ไม่ถึง เป็นอย่างนี ทุกครั ง 
ผมมีข้อแนะน้าอย่างนี นะ ผมได้ฟังมาจากปากท่าน สจ.ณัฐชยั ฯ ซึ่งมานั่งดูพวกเรา
เล่นกีฬากันทั งวัน ท่านยังนึกถึงว่า สส.วัชรพล ไม่ว่างจะได้มาดูพวกเราเล่นกีฬาด้วย 
ท่านไม่รู้หรอกว่างบประมาณนั นพวกเราหามาจากไหน ท่านมาช่วย 1,000.- บาท
และ สส.วัชรพล สนับสนุนมา 2,000.-บาท ในเรื่องชนิดกีฬา เรามาวางแผนไว้ก่อน ตามที่
ท่านปลัดได้พูดมาก็ถูกต้องเพราะการจัดการแข่งขันโดยไม่มีการวางแผนนั น ท้าให้
เกิดปัญหาเงินไม่เพียงพอ ฝากท่านนายก ฯ ขอให้ประชุมปรับแผน และโอนเงิน
เพ่ิมให้เป็น 300,000.-บาท 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- ในการจัดท้าแผน และมาเป็นเทศบัญญัติ ถือว่าสภาได้ก้าหนดแล้วว่าให้ผู้บริหาร
ด้าเนินการที่สภาอนุมัติ  เช่น จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ก็เช่นกัน เมื่อนายก
เพ่ิมเงินแล้ว  จัดประเภทกีฬาตามท่ีท่านต้องการแล้ว แต่พอถึงเวลาแข่งจริง 
ประชาชนไม่มาและไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน แบบนี ท่านนายกมีสิทธิที่ลด
งบประมาณ รายการนั น เพราะเดี๋ยวนี  สตง. ตรวจตั งแต่การจัดท้าแผน ว่าโครงการ
ที่ด้าเนินการนั นมีอยู่ในแผนหรือไม่  จริงอยู่เมื่อตั งไว้แล้วไม่ได้เบิกจ่ายหรือใช้เงินไม่
หมดก็จะตกเป็นเงินสะสม แต่ สตง.มองว่าก่อนจัดท้าโครงการเราไม่ได้วางแผนหรือ 
แล้วมีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ 60 หรือไม่ อย่างไร เพราะ ฉะนั น 
ขอให้มีมติชัดเจนไปเลยว่าต้องการแข่งขันกีฬากี่ประเภท  จะได้บันทึกไว้เป็น
หลักฐาน  เพราะเดี๋ยวพอเกิดปัญหาเขาจะมาตรวจสอบที่สภาฯ ก่อน เพราะสภาฯ เป็นผู้
วินิจฉัยและลงความเห็นอนุมัติให้ผู้บริหารเบิกจ่าย โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินสะสม 
อันตรายจริง ๆ นะคะ เพราะว่า อย่างเช่นรองพิณ ตรวจดูหนังสือ  ลงรับ 
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  เมื่อวานนี  แล้ววันนี เสนอนายก ลงนาม เป็นไปได้ไหมที่กองช่างจะท้างานทัน ท่าน
นายก ก็ด้วยความปรารถนาดี อันไหนที่เดือดร้อน เงินเหลือเพราะเงินรายได้ของปี 
61 เข้ามาเยอะ 6 ล้าน ท่านไม่ต้องไปวิ่งหารายชื่อ ท่านไม่ต้องเสี่ยง เดี๋ยวนายก
จะน้าเข้าเทศบัญญัติ ฉบับเพ่ิมเติม ของปี 61 เดี๋ยวมาประชุมอีกรอบจะขอเปิด
การประชุมวิสามัญ ในเดือน กันยายน ทุกท่านจะได้สบายใจ แต่ท่านต้องถามท่าน
นายกด้วยว่าอยู่ในแผน หน้าไหน ข้อไหน ประชาคมเมื่อไหร่ และหากท่านนายก
ตอบชัดเจน อยู่ในแผนหน้าไหนข้อไหน  ผ่านประชาคมมาแล้ว  ก็ด้าเนินการตาม
ระเบียบได้เลยค่ะ และช่างโชว์ภาพให้ดูว่าโครงการนี มันอยู่ที่ซอยใด บ้านไหน เพ่ือ
ความสบายใจของสมาชิก  เมื่อเห็นเป็นที่ประจักษ์ ตัดสินใจได้เลยไม่ต้องให้ใครมา
ต่อว่าสมาชิกได้ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ผมคิดว่าสมาชิกสภาฯ ก็ไม่เข้าใจเหมือนผม เมื่อก่อนสมัยปู่อัด เขาท้ามากันแบบ
ไหน ตอนนี ท้าแบบไหน ผมก็เลยอยากรู้ว่า เรื่องรายชื่อผู้เดือดร้อน ผมไม่อยากพูด
แต่ก็ต้องเปรียบเทียบ เมื่อก่อนผมก็เป็นสมาชิกอยู่ในนี เหมือนกัน ผอ.กองคลังช่วย
อธิบายให้ชัดเจนด้วย ทุกคนจะได้ทราบและเข้าใจ 

นางพัชรี  สงสันเทียะ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 

- เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมจะมีระเบียบที่สั่งการมาทุกปี แต่จะมีการยกเว้นตรงที่ว่า 
เป็นอ้านาจหน้าที่ ความจ้าเป็นเดือดร้อนอยู่ที่ทางผู้บริหาร และสภาเห็นว่าถนน
สายนั นจะเดือดร้อนจริงอาจจะไม่ต้องใช้รายชื่อผู้ได้รับความร้อนก็ได้ ในช่วงเดือน 
มกราคม – เมษายน 2561 นั น ที่ก้าหนดให้ท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงทีม่ีหนังสือสั่งการว่าให้ทางเราด้าเนินการได้เลย แต่ปีเก่า ๆ  ที่
ผ่านมา ใช้ความเดือดร้อนจริง ๆ โดยใช้รายชื่อที่ผู้น้าท้องที่ ได้น้าเสนอมา ในระยะ
นี เขาขยายเวลาที่ว่าไม่ต้องใช้รายชื่อผู้เดือดร้อนแต่ว่าใช้ความเห็นผู้บริหารและ
ประชาคม และสมาชิกสภาฯ เห็นว่าถนนสายนั นเดือดร้อนจริง เราสามารถ
ด้าเนินการได้เหมือนเป็นอ้านาจหน้าที่ นะค่ะ แล้วมีข้อปฏิบัติคือ เราต้องจ่ายขาด
เงินสะสมโดยการกอ่หนี ผูกพัน ให้เสร็จสิ นภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ท่านอนุมัติ 
สมมติ ท่านอนุมัติกันวันนี  อีก 4 เดือน จะต้องส้าเร็จเรียบร้อยภายใน 4 เดือน ถ้า
ไม่ส้าเร็จก็ต้องชี แจง ณ ปัจจุบันการจ่ายขาดเงินสะสม หนังสือสั่งการมาแบบนี  เรา
ต้องรีบเร่ง เมื่อครบ 4 เดือนโครงการนั นไม่แล้วเสร็จเราไม่สามารถใช้จ่ายเงิน
สะสมนั นได้  โครงการนั นเป็นอันพับไป 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ  

- สมัยนายกอัด ระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ยังไม่เข้มข้นเหมือนเดี๋ยวนี  หนังสือ
สั่งการเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม เช่น ปีนี สั่งให้ท้าถนนแอสฟัสติก เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตยางพารา อันนี เราก็สามารถท้าได้ แต่โครงการ
นั นต้องมีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี และเป็นความต้องการของประชาชน จริง ถ้า
เป็นสมัยก่อนโครงการก็ต้องบรรจุในแผนเหมือนกัน แล้วก็หนังสือสั่งการประชาชน
ต้องเดือดร้อนจริง ๆ และประชาชนต้องแจ้งเข้ามา เราจึงน้ามาจ่ายขาดเงินสะสม
ได้ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ผมนะทราบอยู่แล้ว แต่ที่ผมพูดเพราะอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วยว่า
ระเบียบใหม่เขาว่าอย่างไร เพราะท่านปลัดไม่เคยชี แจง อย่างที่ ผอ.กองคลังได้
ชี แจงให้เข้าใจ สมาชิกสภา จะได้รู้จะได้เห็น จะได้ยกมือ  อธิบายมาเพ่ือให้สมาชิก
ได้เข้าใจ เพื่อให้บริหารจัดการและพัฒนาเทศบาลของเราไม่จมปรักอยู่อย่างเก่า  
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นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามเรื่อง  ใดอีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดสอบถาม
ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าสมาชิสภาฯ  เห็นชอบให้กองการศึกษาเพ่ิมวงเงิน  ใน
โครงการทั ง 4 โครงการ ตามที่ นายธีรพงษ์ สูงกลาง สมาชิกสภาฯ เขต 1 เสนอ
มา หากท่านเห็นชอบขอให้ยกมือ  

มติที่ประชุม  - ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบ จ้านวน 10 เสียง ให้กองการศึกษาเพ่ิมวงเงินใน
แผนงานและโครงการ  ดังนี   
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เดิม ตั งงบประมาณ 50,000.บาท  
เพ่ิมเป็น 100,000.-บาท 
2.โครงการแข่งขันกีฬาประจ้าปีต้าบลตลาด เดิมตั งไว้ 200,000.-บาท โดยให้
ปรับแผนและโอนเงินงบประมาณเพ่ิม เป็น 300,000.-บาท 
3.โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เดิมตั งไว้ 25,000.-บาท  ให้เพ่ิมวงเงิน เป็น 
50,000.-บาท 
4.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์  เดิมตั งไว้ 50,000.-บาท  ให้ตั ง
งบประมาณเพ่ิมเติมเป็น 80,000.-บาท 
และมติที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลตลาด มีมติเห็นชอบจ้านวน 10 เสียง ก้าหนด
ประเภทการแข่งกีฬาประจ้าปีต้าบลตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 
4 ชนิดกีฬาคือ  
1. ฟุตบอลชาย  

2. ตะกร้อ 

3. ฟุตซอล (จะแบ่งรุ่นเมื่อมีการจัดการแข่งขัน) 
4. วอลเลย์บอลหญิง  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- เดี๋ยวเราพักรับประมานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 13.00 น. เรามาเริ่มประชุมต่อ 
เชิญทุกท่าน  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน นะครับ 

พักรับประทำนอำหำร เวลำ 12.00-13.00 น. 

นายสนอง   ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มประชุมกันต่อ ในระเบียบวาระที่ 6 
วาระท่ี ขั นรับหลักการ  

น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 ตรงซอยที่เขาร้องเรียนท้าไมนายกไม่ด้าเนินการ เขาร้องมาหลายหนแล้วค่ะตรง
ซอยบ้านตาเฮ้า ยาวออกไปเลยสะพานที่ เลยบ้านนายสุรัตน์  เชิดโคกสูง เขต
ติดต่อ และตามที่ท่านนายกฯ  ได้ไปขอที่เขาว่าอย่างไร 

น.ส.ขัตตยรัตน์ สงวนสัตย์ 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ  

- เขายังไม่ได้ยกให้เป็นที่สาธารณะ  จึงยังไม่สามารถด้าเนินการได้  เนื่องจากว่าติด
กับท่ีคนอ่ืน ก้าลังด้าเนินการติดตามอยู่   

นายชื่น  ทือเกาะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
- ขอสอบถามเรื่องโครงการตรงซอย กศน.ต้าบลตลาด เมื่อไหร่จะด้าเนินการ เพราะ

ชาวบ้านสอบถามมา  มันเละมาก เข้าออกล้าบากเวลาฝนตกถนนแฉะมาก สภาฯ 
ได้อนุมัติงบประมาณนานแล้ว  ท้าไมไม่ด้าเนินการเสียที  

น.ส.ขัตตยรัตน สงวนสัตย์ 
หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 

- ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่เข้าด้าเนินการ อีกไม่นานคงมาลงงาน ประมาณ 2 เดือน   
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น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- 
 
 
 
- 

อยากสอบถามผู้บริหาร เรื่องถนนสายไหนที่พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
อยากให้ผู้บริหารได้น้ามาด้าเนินการก่อน เช่น ถนนสาย ฉ. ซึ่งประชาชนใช้เป็น
เส้นทางในการเดินทางมาหาหมอ  และได้รับความเดือดร้อนเดินทางล้าบากและ
หากโครงการใดที่ท่านนายกเอามาท้าก็ขอดูด้วยว่ามีคนสัญจรหรือไม่  มีในแผนหรือไม่  
ขอสอบถามเรื่องน ้าประปา ชาวบ้านฝากถามว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้น ้าเพราะเดี๋ยวนี ใช้
แต่น ้าทิ งน ้าเสียจากในเมือง ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ ประปาหมู่บ้านก็ไม่มี  

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ  

- 
 
 
 
 
 
 
- 

เมื่อสักครู่ได้คุยกับสมาชิกสภาฯ  แล้วว่าเรื่องถนนสาย ฉ. เป็นความเดือดร้อน 
ของประชาชน ว่าจะน้าเข้ามาจ่ายขาดเงินสะสม  ไม่รู้จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ 
โครงการทางสุรนารีวิลล์ ถนนสาย ฉ.ที่ช้ารุดก็ได้น้าหินคลุกไปลง 30 รถ และ 
คุณประทีป มุ่งรวยกลาง ประธานชุมชนฯ และเจ้าของโครงการ ได้น้ารถปรับเกลี่ย
จนสามารถสัญจรไปมาได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน และไม่ได้ใช้งบประมาณ ของ
ทางเทศบาลแต่อย่างใด ทุกที่ที่เป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนคือความ
เดือดร้อนของสมาชิกและผู้บริหาร ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ช่วยกันดูแล 
เรื่องน ้าประปา  ได้ตั งเงินอุดหนุน ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท หากผ่านสภาฯ 
พิจาณาในวันนี  พอเงินเข้ามาด้าเนินการได้เลย และจะให้ช่างได้ไปด้าเนินการ
ส้ารวจดูว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ   

นายสุขุม ขยันงาน 
ผอ.กองช่าง  

- ขอสอบถาม สท.น ้าอ้อย เรื่อง การขยายเขตประปานั น สายไหนครับ  

น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ถนนสายหลักทุกเส้นในเขตชุมชนโนนทัพม้า หากไม่ได้ชาวบ้านเขาจะไปร้องเรียน
ศูนย์ด้ารงธรรมแน่นอน  

นายสุขุม ขยันงาน 
ผอ.กองช่าง 

- เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่แล้วผมได้ไปส้ารวจ จะใช้งบประมาณ 400,000.-บาท แต่ยัง
ไม่ได้รับรายละเอียด ว่าจากไหนไปไหน  

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ  

- ขอชี แจงเรื่องการอุดหนุนหน่วยงานราชการ เรื่องประปา ไฟฟ้า ถูกแล้วที่เมื่อ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องร้องที่ศูนย์ด้ารงธรรม และเรื่องการตั งงบประมาณ 
อุดหนุนรับต้องทราบประมาณการก่อนที่น้ามาบรรจุในเทศบัญญัติไม่อย่างนั นพอ สตง. 
ลงตรวจคุณก้าหนดไว้ในแผนหรือเปล่า คุณมีบันทึกข้อตกลงกันหรือเปล่า  มี อบต.
แห่งหนึ่งโดนเรียกเงินมาแล้ว ในการอุดหนุนการไฟฟ้า ผู้บริหารนั่งหน้าจ๋อย ปลัดก็
เครียด ตอนนี ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งซักซ้อมมาทางผู้ว่า
ราชการจังหวัด เรียกการประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า และรัฐวิสาหกิจ ถ้าคุณจะ
ขอรับการอุดหนุนจากท้องถิ่น คุณต้องท้าบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนด้วย 
ไฟฟ้า  ประปา เขามีฝ่ายนิติกร เขาบอกไม่ท้า แต่เราอุดหนุนให้คุณ ประมาณการ
กว่าจะตามมาได้ ยิ่งรุ่น ผอ.ช่างคนเก่า จะจ่ายเงินเขาแล้ว ประมาณการยังไม่มา 
ประมาณการไฟฟ้ามาแล้วแต่ประปายังไม่มา ต้องให้ ผอ.กองช่างรีบขับรถไปตามที่
สระบุรีเพื่อเอาประมาณการ มาแนบฎีกา  

น.ส.น ้าอ้อย  แสงเงิน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ดิฉันเข้าใจมาโดยตลอดว่าการประปาเขาตั งงบประมาณสมทบกับเทศบาล  

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ  

- เป็นบางปีที่ช่างของเขาส้ารวจมา หากว่าเขามีงบประมาณเขาก็จะด้าเนินการเลย 
ถือว่าเป็นความโชคดีของเรา  
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นายชาญ พวงโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ถามคณะผู้บริหารและรองปลัดเทศบาลต้าบลตลาด ขอสอบถามเรื่องถนนสายบ้าน
นายพกิิจ ทิพรักษา ที่จะทะลุออกมาเหมืองเกสร เขาฝากถามมาว่าใกล้จะประชุม
สภาแล้ว ว่าจะได้หรือไม่ถนนสายบ้านผู้ช่วยด้าเก่า วันนั นผมนัดชาวบ้านว่าจะ
ออกไปดู ผมได้โทรมาหาท่านรองปลัด แต่ท่านรองปลัดบอกว่าไม่ต้องไป เนื่องจาก
นายกฯได้ออกไปดูถนนแล้ว  ณ วันนี เข้าประชุมสภาฯ ดูงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับกองช่าง เกี่ยวกับโครงสร้างพื นฐาน ไม่มีโครงการดังกล่าว ผมจึงสอบถาม
ผู้บริหารว่าถนนสายนี ตกลงจะได้หรือไม่  

นายมนัส ดอกบุญนาค  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ผมขอสอบถามเรื่องการประกาศงานก่อสร้าง แต่ละโครงการ ท้าไมมันจึงมีราคา
เพียง 450,000.- / 460,000.- เวลาได้งานแล้วต้องมีการประมูลหรือไม่  

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- ถ้าเงินเพียงพอ กองช่าง ส่งแบบ ปร.4 ปร.5 มาให้กองคลังเพ่ือด้าเนินการจัดซื อ
จัดจ้าง แต่ต้องดูว่าเงินเข้ามากน้อยเพียงใด หากเข้ามาเพียง 600,000.- บาท 
สมมตินะคะ  ก็อาจจะเป็นอ้านาจนายกท่ีอาจจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการหาผู้รับ
จ้างมาด้าเนินงาน  แต่ถ้าหากเงินมาก้อนใหญ่ก็จะด้าเนินการประมูลทาง
อีเล็กทรอนิกส์ ตามอ้านาจหน้าที่   

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  
รองประธานสภาฯ  

- ผมจะขออภิปรายเรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน วงเงินทั งสิ น 
1,195,000.-บาทผมขออภิปรายเหตุและผลในการน้าเงินงบประมาณดังกล่าว 
มาจ่ายเพื่อโครงการนี  มันเป็นโครงการที่ใช้เงินจ้านวนมาก กระผมขอสอบถาม 
ท่านผู้บริหารว่าท้าไมท่านไม่มีแนวความคิด ที่จะสร้างอาคารส้านักงานขึ นมาใหม่
ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งปัจจุบันนี อาคารส้านักงานหลังเดิมนี มันถูกสร้างขึ นมา
เป็นเวลานาน ผมว่าน่าจะ 20-30 ปี ทั งเก่า คับแคบไม่เป็นระเบียบ ไม่สวยงาม 
ประชาชนมาติดต่อ ราชการแล้วไม่สะดวกสบาย เท่าที่ควร เนื่องจากสร้างมาหลาย
ปี กระผมมีความคิดส่วนตัวผมอยากให้ผู้บริหารขออนุญาตใช้พื นที่ สวนเกษตรใน
พื นที่ บ้านหนองตะคลองหมู่ 7 ให้ท่านออกแบบมาเพ่ือสร้าง งบประมาณก็
ประมาณ 20 ล้านหรือมากกว่านั น โดยเงินที่ ว่านี ผมอยากให้ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องท่านปลัดได้ศึกษาระเบียบกฎหมายเรื่องการขอกู้เงินจากส่วนกลางหรือ
จากกรมส่งเสริม ที่เขามีไว้ให้เทศบาลต่าง ๆ กู้ โดยผ่อนช้าระปีละ 2-3 ล้านบาท
แล้วแต่เงินรายได้ของเทศบาล อาจจะผ่อนไป 10-20 ปี ก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้
ขอให้คณะผู้บริหารเรื่องเม็ดเงินที่จะน้ามาซ่อมแซมนี ผมว่าเป็นเงินที่มากพอสมควร 
พอซ่อมเสร็จเรามีแนวคิดท่ีจะสร้างอาคารใหม่มันก็ไม่จบ มันก็ใช้เวลาอีกไม่ถึงปี ก็
ขอให้ชะลอไว้ก่อน ก็แล้วแต่สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านจะได้พิจารณา 
ที่ผมมีแนวคิดเช่นนี เพ่ือให้ เทศบาลของเรามีหน้ามีตา มีสง่า เพราะผมเห็นเทศบาล
อ่ืน ๆเขาก็อยู่บ้านนอก อยู่บนเขาเทศบาลเขาก็ใหญ่โต ของเราอยู่ชานเมือง ความ
เจริญก็เข้ามา ประชาชนก็เพ่ิมขึ นทุกปี อสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้างต่าง ประชาชน
ในต้าบลตลาด อยากได้อาคารหลังใหม่ เรามาเป็นสมาชิกฯ ก็หนึ่งสมัยแล้ว ขอให้
ผู้บริหารได้โปรดไปพิจารณาน้าเข้าบรรจุในแผน  

นางเกษร ประจันดุม  
เลขานุการสภาฯ  

- ขอชี แจง ตามที่ท่านรองประธานได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ ตัวดิฉันเองเป็นคนอยาก
ปรับปรุงตรงนี ตั งแต่พวกท่านเข้ามาแล้ว แต่ด้วยเหตุอะไร เกิดเหตุพลิกผัน และ
เคยมีแนวคิดที่จะสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ และได้คุยกับคณะผู้บริหาร  
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  แล้วว่า เดี๋ยวจะขออนุญาตใช้พื นที่สวนเกษตร  เพ่ือสร้างอาคารส้านักงานหลังใหม่ 
ตรงนี ขอเป็นที่พักพิงไว้ก่อน เป็นโครงการปรับปรุง ต่อเติม ทั งอาคารหลังนี  และ
ห้องประชุมสภา เดี๋ยวจะท้าใหม่ด้วย จัดให้ดูดีขึ นมา ถ้าขอใช้ที่ได้แล้วก็ต้องมา
ประชุมผู้บริหาร ว่าจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างกี่ไร่ กี่ตารางวา หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์
เพาะช้า รองรับกองสาธารณสุข  ตัวดิฉันไม่อยากกู้  ถ้ากู้ขึ นมาแล้ว มันจะไปกระทบด้าน
การบริหารงานบุคคล ถ้าเรามีปริมาณงานเพ่ิมมากขึ นและท้าไม่ทัน อยากได้คนมา
ช่วยหรือต้องการเพ่ิมบุคลากรก็ไม่สามารถท้าได้  เราก็ต้องช่วยกัน  อย่างงาน
ป้องกัน มีรถน ้าแล้ว 1 คัน ต่อไปต้องมีรถกระเช้าไว้ดับเพลิง ต่อไปมันต้องรองรับ 
และดิฉันได้แจ้งผู้บริหารได้ดินมาตรงไหนก็ขอให้มาถม ด้านหลังค่อย ๆ ถมมาเพ่ือ
จะเอารถที่จอดอยู่ข้างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มาจอดไว้ด้านหลัง ซึ่งในปีงบประมาณ 
2562 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อนุมัติงบประมาณมา
เพ่ือสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ในงบประมาณ 1,000,000. -บาท 
พอเวลาเราจัดงานจะได้มีสถานที่ของเราเอง  ไม่ต้องไปขอใช้ สถานที่  ของ รพ.
สต.กระฉอด ขอความเมตตาสมาชิกฯ  ขอไว้ก่อน ปี 63  จะคุย กับผู้บริหาร ทุ่ม
สร้างอาคารส้านักงาน 5-6 ล้าน อย่างนายกฯ หนองบัวโคกเขาจะไม่กู้เพราะกลัว
จะกระทบการบริหารงานบุคคล เขาจะสร้างทุกปีแต่ท้าทีละน้อย ไปเรื่อย ๆ และ
ในเรื่องของงานพัฒนาเขาจะระงับไว้ปีหนึ่งใช่แค่งบซ่อมแซมเท่านั น แต่ถ้าชาวบ้าน
เดือดร้อนให้เสนอมาเพ่ือน้าเงินสะสมมาใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ 

นายธนกฤต เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ผมสอบถามกองช่างเรื่องกล้องวงจรปิด กองช่างบอกว่าน้ามาบรรจุในเทศบัญญัติ
โดยอาศัยข้อมูลจากกระทรวงไอซีที ได้ก้าหนดไหมว่าภายนอกต้องใช้ราคา 
33,000.-บาท และ ผอ.กองช่าง บอกว่าถ้ายึดถือราคาตามท้องตลาด ราคามันจะ
ไม่ถึงนี  เท่าที่ผมเคยท้ามาทั งตัวกล้อง ทั งตัวระบบสายแลนด์ มีเดียร์ พวกการ์ด 
ผมติดตั งไปทั งระบบ 33,000.-บาทเอง แล้วทางร้านเขาน้ามาบวกตัวกล้องเข้ามา
ทั งระบบเป็น อยู่ในราคา 160,000.-บาท และเป็นแบบ 8 ช่อง นี ก็เป็นเรื่องของสาย 
เรื่องจอไม่มีราคาลงมาเลย ก็เลยตีเฉลี่ยมาจุดละ 100,000. -บาท และท่านผอ.
บอกว่าท่านนายก บอกให้ทดลองใช้ก่อน จริงๆตัวการ์ดมันจะมี 4,8,16 ช่อง   ถ้า
ทดลองใช้น่าจะใช่ตัว 4 ช่อง แต่ในความคิดเห็นของผมในเมื่อท่านเดินสายแลนมา
ที่ซีพีอาร์แล้ว ก็ในเมื่อตัวการ์ดมัน 8 ช่อง ท่านไม่ใส่ทั ง 8 ช่องให้ครบเลยจะได้
หลายจุด แต่ในความคิดเห็นของผมถ้าไม่ได้ 8 ช่อง ก็น่าจะท้าให้ 16 ช่องให้ทั่วทั ง
ต้าบลเลย ก็เรียนท่านนายกฯ ผมขอให้ไปตรวจสอบเพราะว่าจุดละ 100,000. -
บาท ผมถือว่าแพงมาก แล้วรายละเอียดต่าง ๆไม่มีเลย ตัวสายแลนเท่าไหร่ ตัวจอ
ราคาเท่าไหร่ ซึ่งจริง ๆ ชุดซีพีอาร์ที่ติดตั งตรงนี มันต้องมี ไม่ใช่ว่าเขาหมกเม็ดมาว่า
มีตัวกล้องมาเท่านี  มีแต่ตัวการ์ดมา 9,500.-บาทนอกนั นคือรวมไปเลย อีกตั ง 
300,000.-กว่า ผมว่า จะท้าอย่างไรจะเพ่ิมจุดแล้วอยู่ในราคานี  หรือท่านต้องการ
ทดลองใช้ก็ใช้ตัวสี่ช่อง  

นายสุขุม ขยันงาน 
ผอ.กองช่าง  

- คือที่ผมบอกว่าถ้าเป็นราคาตามท้องตลาดมันจะถูกกว่านี  ผมไม่หากล้องจากราคา
ตามท้องตลาด เพราะมันถูกก้าหนดในมาตรฐานของกระทรวงไอซีที ซื อถูกกว่าก็
ได้ต้องซื อในราคามาตรฐาน เวลาตรวจสอบผมก็ตรวจตามสเป็ก ผมตั ง 33,000.-
บาท ผมตั งตามสเป็กของกระทรวงฯ นะครับ ผมไม่รู้หรอกครับท่านอาจจะไปซื อ
ได้ตัวละ 5,000.-บาท ณ วันที่ผมซื อ ราคาอาจจะถูกกว่าก็ได้ ผมตั งไว้ 4-5 เจ้า 

 



-16- 

  นี่คือซื อครุภัณฑ์พร้อมติดตั ง ถามว่าผมรู้ราคาไหม รู้ครับ แต่ ณ วันที่ ซื อ ราคา
อาจไม่ถึง 500,000.-บาท ก็ได้ นี่คือการสืบราคาจากท้องตลาด สายแลนผมก็
ทราบราคา เมตรละ 36 บาท ไม่จ้าเป็นต้องเอาใส่ ท่านนายกมอบนโยบายมาเพ่ือ
ตั งไว้ 500,000.-บาท   

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- เวลาเราซื อจริง ๆ เราจะมีกรรมการก้าหนดคุณลักษณะอีกครั งหนึ่ง เอาเป็นว่าขอ
ปรับลดงบประมาณลงจาก เดิม 500,000.-บาท ให้เหลือ 450,000.-บาทและ
เงินที่เหลือให้ไปไว้ที่  ส้านักปลัด หมวดค่าวัสดุส้านักงาน   

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- ขอสอบถามเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ในการที่ไปติดตามงาน การประชุมสัมมนา     
ว่าสามารถใช้ได้มากน้อยเพียงใด 

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- เรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ถ้าตัวดิฉัน พนักงานเทศบาลใช้ เป็นอ้านาจนายกฯ ที่
จะอนุมัติ หากนายกเป็นผู้ใช้และเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นอ้านาจนายอ้าเภอ เป็น
ผู้อนุมัติ 

นางติ๋ม  กองโคกสูง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- ขอสอบถามนายก ว่าชาวบ้านท้าหนังสือมาขอให้น้ารถกระเช้าไฟฟ้าไปตัดต้นไม้ใน
บ้านของชาวบ้านได้หรือไม่  

นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการสภาฯ 

- อันนี ดิฉันตอบแทนนายกฯ  การที่จะน้ารถไปตัดต้นไม้ในบ้านของประชาชนนั น
ไมไ่ด้ เว้นแต่เป็นที่สาธารณะ ต้นไม้ที่เกี่ยวกับสายไฟฟ้า หรือเกิดพายุแล้วต้นไม้หัก
โค่นกีดขวางการจราจร อันนี ได้แน่นอนค่ะ 

นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาท่านใด  จะสอบถามหรืออภิปราย การตั งงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกหรือไม ่หากไม่มีผู้ใดสอบถาม กระผมจะขอมติตาม
วาระท่ี 1 ขั นรับหลักการ  ขอให้ท่านยกมือนะครับ   

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 10 
เสียงรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562  

นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

5.2 พิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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 2 

- กระผมขอเสนอสมาชิกสภา เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน  3 คน 

นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติรับรอง  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 10 เสยีง  ให้มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน  3  คน 
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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  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง เชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อครับ 

นายชาญ  พวงโพธิ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

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

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
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 คนครับ 
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  

นางสาวน ้าอ้อย  แสงเงิน  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

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

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 
ล้าดับต่อไปขอเชิญทุกท่านพักการประชุมสักครู่ และเข้าห้องประชุมอีกครั งเวลา 
14.30 น. และเข้ามาประชุมอีกครั งเวลา 15.00 น. เชิญ ครับ  

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 7 สงิหาคม 2561 เวลา 14.30 น. 
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นางเกษร  ประจันดุม 
เลขานุการฯ 

- หลังจากพักรับประทานอาหารว่างเมื่อสักครู่ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
สภาฯ ได้ประชุมกันเบื องต้น เพ่ือเลือกประธานกรรมการฯ และเลขานุการฯ เสร็จสิ น
แล้ว  ดิฉันขอสรุปผลการเลือกประธานกรรมการฯ และเลขานกุารฯ  เพ่ือแต่งตั งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี   

1. ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์     สมาชิกสภาฯ เขต 1    เป็นประธานกรรมการฯ 
2. นายชื่น ทือเกาะ      สมาชิกสภาฯ เขต 1    เป็นกรรมการฯ 
3. นางติ๋ม  กองโคกสูง  สมาชิกสภาฯ เขต 1    เป็นเลขานุการฯ 

และทั ง 3 ท่านจะเริ่มปฏิบัติหนา้ที่รับค้าเสนอแปรญัตติฯ ในวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 เวลา 08.00-16.30 น. และประชุมเพ่ือสรุปผลการรับค้าเสนอแปรญัตติ
ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น . ณ หอ้งประชุมส้านักงาน
เทศบาลต้าบลตลาด 

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- ๕.๓ พิจำรณำก ำหนดกำรประชุมครั้งต่อไป 
เมื่อมติที่ประชุม ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และก้าหนดวันรับเสนอค้าแปรญัตติ
เรียบร้อยและ กระผมจึงขอนัดสมาชิกสภา ฯ ท่านมาประชุมอีกครั งในวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ ในวาระ 2 
การพิจาณาและวาระ 3 การลงมติ  

นายสนอง  ไขโพธิ์
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
- 

5.4 พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2561 
ขอเชิญ ส้านักปลัด ได้ชี แจงการเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  

นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ 
หัวหน้าส้านักปลัด 
 

- 
 
- 

ด้วยส้านักปลัด เทศบาลต้าบลตลาด มีความประสงคจ์ะโอนเปลี่ยนแปลงค้าชี แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
26, 28,29 และข้อ 32  เทศบาลต้าบลตลาด  ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
และเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายละเอียดดังนี  
ส ำนักปลัด   
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง 
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  เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  ข้อควำมเดิม 
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื อชุดดับเพลิง ตั งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อชุด
ดับเพลิง จ้านวน  2 ชุด  ประกอบด้วย เสื อ กางเกง หมวกผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือ
ดับเพลิง ถุงเท้ำดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น   
ราคาตามท้องตลาด(ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติมครั งที่ 1 หน้า 37   ข้อ 196 ) 
ข้อควำมใหม่ 
 - เพ่ือเป็นค่าจัดซื อชุดดับเพลิง ตั งไว้  30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อชุด
ดับเพลิง จ้านวน  2 ชุด  ประกอบด้วย เสื อ กางเกง หมวกผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือ
ดับเพลิง รองเท้ำดับเพลิงฯลฯ เป็นต้น   
ราคาตามท้องตลาด(ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 1 หน้า 37   ข้อ 196) 

นายสนอง ไขโพธิ์  
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามการเปลี่ยนแปลงประกอบงบประมาณรายจ่ายฯ 
ของส้านักปลัดหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลตลาด มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 10 เสียง 
เห็นชอบให้ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลตลาด เปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี  
ส ำนักปลัด   
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง 
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ข้อควำมเดิม 
- เพ่ือเป็นค่าจัดซื อชุดดับเพลิง ตั งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อชุด
ดับเพลิง จ้านวน  2 ชุด  ประกอบด้วย เสื อ กางเกง หมวกผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือ
ดับเพลิง ถุงเท้ำดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น   
ราคาตามท้องตลาด(ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 ฉบับเพิ่มเติมครั งที่ 1 หน้า 37   ข้อ 196 ) 
ข้อควำมใหม่ 
 - เพ่ือเป็นค่าจัดซื อชุดดับเพลิง ตั งไว้  30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อชุด
ดับเพลิง จ้านวน  2 ชุด  ประกอบด้วย เสื อ กางเกง หมวกผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือ
ดับเพลิง รองเท้ำดับเพลิงฯลฯ เป็นต้น   
ราคาตามท้องตลาด(ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 1 หน้า 37   ข้อ 196) 

นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- 5.4 พิจำรณำกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ขอเชิญกองการศึกษา ชี แจง  
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นางสาวสุดารัตน์ อินทร 
ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยกองการศึกษามีความประสงค์โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากตั งไว้ไม่พอจ่าย  
อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
26, 28,29 และข้อ 32 รายละเอียดดังนี   

กองกำรศึกษำ 
แผนงำน  กำรศึกษำ 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งบ  บุคลำกร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท เงินเดือนพนักงำนครู  ตั งไว้ 520,000.-บาท  ขอโอนเพ่ิม 120,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล       
(กองการศึกษา) ตั งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป  

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
งบด ำเนินงำน  
หมวด ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
ประเภท ค่ำวัสดุ  อาหารเสริม(นม) ตั งไว้ 848,900 บาท ขอโอนเพ่ิม 
25,000.-บาท 
(1)  ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จ้านวน  
1,059,800.-บาท สนับสนุนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จัดสรรให้เด็ก
อนุบาล และเด็กชั นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ตามจ้านวนเด็ก ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2560 จ้านวน 461 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จ้านวน 260 วัน ตามหนังสือ 
ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ทั งนี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ตาม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมครั งที่ 1  หน้า 8 ข้อ 17) 

โดยขอโอนลดจำก 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนเพชรลดา ซอยหนองหอย  
  สามัคคี 1 ตั งไว้ 596,000.- บาท ใช้ไป 410,000.-บาท คงเหลือ  
  186,000 .-บาท  ขอโอนลด 186,000.- บาท  
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล.หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์ 
  สามัคคี จากบ้านสัสดีไปถนนสายหลักบ้านตลาด ตั งไว้ 148,000.- บาทใช้ไป   
  135,000.-บาท คงเหลือ 13,000.-บาท  ขอโอนลด จ้านวน 9,000 บาท 
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  งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
- ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ตั งไว้ 1,772,000 บาท  
ขอโอนเพ่ิม 50,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จัดสรรให้
เด็กอนุบาลและเด็กชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามจ้านวนเด็ก ณ วันท่ี  9 พฤศจิกายน 
2560  จ้านวน 461 คน อัตราคนละ 20 บาท จ้านวน  200 วัน ตามหนังสือ ที่ 
มท 0816.2/ว 3301 ลงวนัที่  14  มิถุนายน  2560  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ทั งนี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
(กองการศึกษา)  (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพ่ิมเติมครั งที่ 1 
หน้า 8 ข้อ 18)     

นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ ของกอง
การศึกษาหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ ำนวน 10 เสียง เห็นชอบ
ให้กองกำรศึกษำ โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
ตำมรำยละเอียด ดังกล่ำวข้ำงต้น  

ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ   
นายวินัย บาตรโพธิ์  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 

- สอบถามท่านนายกฯ เรื่องถนนสายหนองจาน ด้าเนินการไปถึงไหนแล้ว  ท้าไมไม่
ด้าเนินการต่อ  

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ถนนสายหนองจาน นั นทางส้านักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา ได้มาสอบเขตทาง
สาธารณะสายหนองจานไป บ้านโพธิ์  เรียบร้อยแล้ว พบว่าถนนสายดังกล่าวมีไหล่
ทางทั งสองข้างกว้างไม่เท่ากัน โดยวัดจากถนนคอนกรีตเดิม   โดยด้านขวามือ จะมี
ลักษณะแคบบางช่วงต่้ากว่าแบบก้าหนด และด้านซ้ายมือมีลักษณะไหล่ทางกว้างกว่า
แบบก้าหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงขอแก้ไขแบบก่อน แล้วขอความ
เห็นชอบต่อสภา ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ต่อไป  

นายมนู  ไขขุนทด 
ครู รร.บ้านบุฯ  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี ผมเป็นตัวแทนผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านบุฯ  เนื่องจากท่านติดภารกิจประเมินครู
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลตลาด จึงได้มอบหมายให้กระผมเข้าประชุมแทน 
ซึงมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ  ดังนี   
1. โรงเรียนบ้านบุจะจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 6 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันดังกล่าว  
2. ด้วยโรงเรียนบ้านบุฯ ได้ก้าหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนในวันที่ 17 
สิงหาคม 2561 ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเกียรติและเป็นก้าลงใจให้บุตรของท่าน ใน
วันดังกล่าวด้วย  
3. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์  เพ่ือแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เป็น
ฐานการเรียนรู้ 
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  4.ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ให้กับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 
30 กันยายน 2561 จ้านวน 4 ท่าน คือ  
- ครูเผด็จ    มุสิกะสาร 
 - ครูสัมฤทธิ์  จันทร์จินดา  
 - ครูสมชาย  ผินโพธิ ์
 - ครูดุษฎี     บัญชาการ  
ซึ่งจะจัดกิจกรรม ในวันที่ 21 กันยายน 2561  มีกิจกรรมทั งภาคเช้าและภาคเย็น มี
อาหารโต๊ะจีน รายละเอียดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั งหนึ่ง 

ด.ต.พิทักษ์  นามประเสริฐ 
สายตรวจต้าบลตลาด 

- ปัญหาเด็กแว๊น  ได้จับกลุ่มขัน ในถนนสาย ฉ. ได้ระดมก้าลังต้ารวจอ้าเภอเมือง
นครราชสีมา จับกุมได้ประมาณ  ๒๐๐  คัน ใช้วิธีกดดัน, ตรวจยึด, จับกุมไปเรื่อย 
ก็ยังไม่หมด ฝากผู้ปกครอง ได้ดูแลก้าชับบุตรหลานของท่านด้วย ช่วยกันดูแลนะครับ  

นายวินัย  ชวนโพธิ์ 
ผญบ. ม.7 

 1. เรื่องการท้าลูกระนาด ถนนสายทางไปขุนนนและทางเข้าบ้านนายล้าดวน มีเด็กๆ 
จ้านวน มากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย เพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนขับเร็วมา  
2. ขอไฟฟ้าส่องสว่างซอยบ้านแม่ใหญ่ โสน จ้านวน  2 จุด 
3. ขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ตามท่ีผมได้ส่งรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อ
ประกอบการขอจ่ายขาดเงินสะสมเรื่องถนน ติดขัดอย่างไรจึงไม่ยกมือ 
3. ขอสอบถามสมาชิกสภาฯ  ตามที่ผมได้ส่งรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนเพ่ือ
ประกอบการขอจ่ายขาดเงินสะสมเรื่องถนนสายบ้านราษฎร์ประสงค์ –หนองตะคลอง
ที่จะออกไปทางโรงงานจินตนา   ติดขัดอย่างไรสมาชิกสภาฯ จึงไม่ยกมือให้ผ่าน
เพราะถนนสายนั นมีประชาชนใช้สัญจรกันหลายหมู่บ้าน  
4. วันที่ 12 สิงหาคม บ้านหนองตะคลอง จัดท้าบุญกลางบ้าน เพ่ือเป็นการถวายเป็น
พระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงขอเรียนเชิญ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล ในวันดังกล่าว  

นายสมาน จงจอหอ 
ผญบ. ม.2  

 1. ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกฯ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง  ถนนสาย
บ้านปู่ลุน – ย่าอ่อน –ย่าโทน  ติดไฟแล้วท้าไมไม่สว่าง   

นายวินัย  ชวนโพธิ์ 
ผญบ. ม.4 

 1. ขอสอบถามสมาชิกสภาฯ เรื่องโครงการทั ง 11 โครงการที่ไม่ผ่านสภาฯ  ชาวบ้าน
สอบถามมา  เนื่องจากถนนสายไปเหมืองเกสร ชาวบ้านเกือบทั งต้าบลใช้สัญจร   
แต่สภาฯ ไม่ให้ผ่าน ขอให้ค้าตอบด้วยจะได้น้าค้าตอบไปบอกชาวบ้าน  ซึ่งมีเหตุผลใด  
และมี สท. 10 เสียง ที่ไม่ยกมือให้ผ่าน ขอให้อธิบายจะได้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟัง 

ร.ต.พิณ เงินโพธิ์ 
รองประธานสภฯ 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

เนื่องจากว่ากระผมและสมาชิกสภาฯ  ยังไม่ได้เห็นหนังสือร้องเรียนตรงนี  สมาชิกสภา ยัง
ไม่ได้เห็นเอกสารตรงนี เพ่ือความถูกต้องของเอกสารทั งหมด ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ได้ตรวจสอบตรงนี เพราะการใช้จ่ายเงินสะสมเกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาทุกคน ก่อน
ตัดสินใจว่าโครงการใดมีความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่ว่าผู้บริหารจะจับ
โครงการขึ นมาเองอันนี มันผิดขั นตอนหลักการ สมาชิกสภาทุกคนอยากรู้อยากเห็น
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ชาวบ้านร้องเรียนมา ทั ง 11 โครงการ  
ขอถามท่านผู้บริหารว่าระเบียบในการใช้จ่ายเงินสะสม เริ่มจากที่ประธานชุมชนและ
ประชาชนท้าหนังสือร้องเรียนมา กระผมยังไม่ได้เห็นหนังสือร้องเรียนตรงนี  สมาชิก
สภา ยังไม่ได้เห็นเอกสารตรงนี เพื่อความถูกต้องของเอกสารทั งหมด ขอให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้ตรวจสอบตรงนี เพราะการใช้จ่ายเงินสะสมเกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาทุกคน 
ก่อนตัดสินใจว่าโครงการใดมีความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่ว่าผู้บริหารจะจับ 
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- 

โครงการขึ นมาเองอันนี มันผิดขั นตอนหลักการ สมาชิกสภาทุกคนอยากรู้อยากเห็น
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ชาวบ้านร้องเรียนมา ทั ง 11 โครงการ ที่ผมพูดให้ท่าน
ผู้บริหารตอบผมเป็นข้อ ๆ  
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2561 ทั งนี ประชาชนต้อง
ได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ต้องมีเหตุและผลและข้อปฏิบัติต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3161 เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีท่ี 2 การจ่าย
ขาดเงินสะสมเป็นอ้านาจของผู้บริหารทั ง 4 คือนายก ตามข้อ 90ในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ในเรื่องกรณีฉุกเฉิน กระผมเห็นว่ากรณีไม่น่าจะเข้าข่ายกรณีฉุกเฉินในข้อ 
91 ต้องเป็นเหตุฉุกเฉินกรณีสาธารณภัยเท่านั น อย่าผูกโยงว่ามาจากพวกภัยแล้ง แต่
ทางออกน่าจะใช้ข้อ 89 (1) ต้องอ้านาจทางของสภาคือ การด้าเนิน การตามอ้านาจ
หน้าที่ของการบริหารชุมชนและสังคมเพ่ิมพูนรายได้และแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ซึ่งเป็นอ้านาจของสภาท้องถิ่นทั งนี ได้ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น 
หรือตามท่ีกฎหมายก้าหนด กล่าวคือต้องมีปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี หรือมีหนังสือ
ระเบียบค้าสั่งให้จ่ายได้ ประกอบกับทางกระทรวง หรือทางจังหวัดสั่งการ หรือ
หนังสือสั่งการมาจาก คสช. ซึ่งมีหนังสือมา 2 ฉบับ ที่เป็นเอกสารอ้างอิงที่นายกได้
กล่าวอ้างเพ่ือที่จะจ่ายขาดเงินสะสม ก็ไม่สามารถจะจ่ายขาดเงินสะสมได้ ตามข้อ 89 
(1) โดยอ้านาจของสภาฯ ซึ่งเป็นเรื่องยากจะติดตรงที่ไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน และ
ไม่ใช่ห้วงแผนหรือหน่วยเหนือมีหนังสือสั่งการให้ใช้เงินสะสมได้ส้าหรับกรณีจ้าเป็น
เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจากไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติประจ้าปีก็
ต้องไปใช้จ่ายในงบกลางหรืองบส้ารองจ่ายเสียก่อนที่จะไปใช้เงินสะสม หากไม่เป็นไป
ตามนี ก็ต้องชี แจง  สตง. เขาจะเรียกเงินคืนหรือไม่ กระผมจึงไม่เห็นสมควรที่จะ
จ่ายเงินสะสม  

นายวินัย  ชวนโพธิ์ 
ผญบ.ม.7   

- ท้าไมสมาชิกสภาฯ ไม่พิจารณาเป็นโครงการไป สท.เห็นว่าไม่ส้าคัญหรือผ่านไปถนน
สายไปมิตรภาพนี ใช้กันทั งต้าบล  และสมาชิกสภาฯ บางท่านก็ใช้เส้นทางนี ไปท้ามา
หากิน  ขอฝากไว้ให้พิจารณาด้วย ชี แจงด้วย  หรือจะไปชี แจงในหมู่บ้านก็ได้ครับและ
จะให้ชาวบ้านส่งรายชื่อใหม่  หรือไม่ 

ร.ต.พิณ เงินโพธิ์ 
รองประธานสภฯ  

- ฝากบอกชาวบ้านด้วย ท่านนายกฯ ได้น้าเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว  

นายมานพ  ซึมกลาง  
ผญบ. ม.6 

- โครงการของ  ม.6  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอฝากให้ทุกท่านได้พิจารณา  
ในการท้าแผน ขอให้น้าช่างไปตรวจวัดพื นที่โดยเร็ว    

นายธีรพงษ์ สูงกลาง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   

- โครงการของ ม.6 ผู้บริหารได้น้าโครงการ ดังกล่าว บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปี 2562  แล้ว 

นางวารี  อ่อนตา 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ 8 

- เรื่องของงบจ่ายขาดเงินสะสม ม.8 รางระบายน ้าชุมชนปู่ตาสามัคคี  ซอยบ้านนาง 
เลียบไปบ้านช่างจอย  น ้าท่วมไหลไปบ้านป้าติ๋ม  ไหลทุกครั งที่ฝนตกขอให้ด้าเนินการ
ฝั่งขวาก่อน  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน บ้านบุ  ม.1 ทางเลียบทางรถไฟ  เดือดร้อน  
ทางรถไฟได้ท้าแผงกั น  เข้า  ออก  ล้าบากมากขอให้ช่วยดูแลด้วย 
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นายวาทิต  ลาภมูล 
หน. กศน.ต้าบลตลาด  

- 
 
 
- 

แจ้งเรื่องการสอบปลายภาค ประจ้าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  15 – 16 
กันยายน  2561  ที่ โรงเรียนช่างกลพาณิชการนครราชสีมา (ชพน.) ฝากแจ้ง
ลูกหลาน  ของท่านได้เข้าสอบตาม วัน เวลา ที่ก้าหนด  
ด้วยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย อ้าเภอเมืองนครราชสีมา ได้ส่ง 
กศน.ต้าบลตลาด  เข้าประกวด กศน.  4G คือ  ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ  
G1  -Good Teacher ครู กศน. มีความเป็น“ครูมืออาชีพ” สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
G2  -Good Place Best Check-In สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด บรรยากาศเอื อ
ต่อการเรียนรู้  
G3  -Good Activities   มีกิจกรรมที่ยืดหยุ่น หลากหลาย 
G4  -Good Partnership  มีภาคีเครือข่ายที่ดี สามารถท้างานร่วมกัน ได้อย่าง
เข้มแข็ง เครือข่ายดี  ชุมชนดี 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ  

 ทุกโครงการจะได้ด้าเนินแน่นอน  เพราะมีเงินรายได้ท่วมมาประมาณ  6 ล้านกว่าบาท  
กระผมจะได้จัดท้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2561 (ฉบับเพ่ิมเติม)  
และโครงการที่จ่ายจากเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเรื่องใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดประชุม  

เลิกประชุม - เวลำ 15.00 น.  

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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