
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญท่ี 3 ครั้งที่ 2/2559  

วันจันทร์ที่ 15 สิงหำคม 2559 เวลำ 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด 

************************ 
 

รำยช่ือผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายสนอง      ไขโพธิ์ ประธานสภาเทศบาล สนอง      ไขโพธิ์ 
2 ร.ต.พิณ        เงินโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาล พิณ        เงินโพธิ์ 
3 นายเพ็ชร      แชจอหอ สมาชิกสภาฯ  เขต 1 เพ็ชร      แชจอหอ 

4 นายชื่น        ทือเกาะ สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ชื่น        ทือเกาะ 

5 นางติ๋ม        กองโคกสูง สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ติ๋ม        กองโคกสูง 

6 นายธีรพงษ์   สูงกลาง สมาชิกสภาฯ  เขต 1 ธีรพงษ์   สูงกลาง 

7 นายธูป        รอดจอหอ สมาชิกสภาฯ  เขต 2 ธูป        รอดจอหอ 

8 นายธนกฤต   เชี่ยวจอหอ สมาชิกสภาฯ  เขต 2 ธนกฤต   เชี่ยวจอหอ 

9 น.ส.น ้าอ้อย   แสงเงิน สมาชิกสภาฯ  เขต 2 น ้าอ้อย   แสงเงิน 

10 นายชาญ       พวงโพธิ์ สมาชิกสภาฯ  เขต 2 ชาญ       พวงโพธิ์ 
11 น.ส.ฐิติมา      ขอนโพธิ์ สมาชิกสภาฯ  เขต 2 ฐิติมา      ขอนโพธิ์ 
12 นายมนัส       ดอกบุญนาค สมาชิกสภาฯ  เขต 2 มนัส       ดอกบุญนาค 

 

ผู้ขาดประชุม    -     คน  ผู้ลาประชุม    -       คน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายดวน        ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีฯ ดวน        ฤทธิ์จอหอ 

2 นายประสิทธิ์   ถางโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ ประสิทธิ์   ถางโพธิ์ 
3 นายวิทยา       เชี่ยวจอหอ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ วิทยา       เชี่ยวจอหอ 

4 นายสวง         ชวนโพธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สวง         ชวนโพธิ์ 
5 นางเกษร       ประจันดุม ปลัดเทศบาล เกษร       ประจันดุม 

6 นายประกอบ  ปานสันเทียะ รองปลัดเทศบาล ประกอบ  ปานสันเทียะ 

7 นางพัชรี        สงสันเทียะ ผู้อ้านวยการกองคลัง พัชรี        สงสันเทียะ 

8 นางศุภาวรรณ   เพชรวิเศษ หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ศุภาวรรณ   เพชรวิเศษ 

9 นายอาคม       เชื อบัณฑิต นักบริหารงานสาธารณสุข อาคม       เชื อบัณฑิต 

10 น.ส.ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์ นักบริหารงานช่าง ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์ 
11 น.ส.อนัญญา    เขียนโพธิ์ นักบริหารงานการศึกษา อนัญญา    เขียนโพธิ์ 
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เริ่มประชุมเวลำ 

- 
 
 
- 

เมื่อถึงเวลาก้าหนดการประชุม นางเกษร ประจันดุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
สมาชิกฯ เข้าประชุมครบ ๑๒ คน ครบองค์ประชุมกล่าวเชิญ นายสนอง ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุม 
๐๙.0๐ น. 

 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 
  

- วันนี เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั งที่ 2/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559  ซึ่ง
เป็นระเบียบวาระที่ 3 ตามวาระที่ 2 การพิจารณา และวาระท่ี 3 การลงมติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
วำระท่ี 2  การพิจารณา 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
 
 
- 

ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2559 
ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แล้ว และมีมติแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวน 3  คน ซึ่งคณะกรรมการฯ คณะดังกล่าวได้มี
การประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยมีมติท่ีประชุมดังนี   
ร.ต.พิณ เงินโพธิ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นประธานกรรมการฯ นายธูป รอดจอหอ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็นกรรมการ นางติ๋ม กองโคกสูง  สมาชิกสภาฯ เขต 1      เป็น
เลขานุการคณะกรรมการฯ และได้ก้าหนดให้สมาชิกสภาฯ ที่มีความประสงค์จะเสนอขอ
แปรญัตติยื่นเรื่องขอแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติตั งแต่วันที่ 11 - 13  
สิงหาคม  2559 ตั งแต่เวลา 08.00  -16.30 น. นั น แต่เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดยื่นเรื่องเสนอขอแปรญัตติฯ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอตามร่าง
เดิมและไม่มีการแก้ไขและได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2560  มาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป และนัดประชุม
อีกครั งคือวันนี  ดังนั น จึงขอเข้าสู่วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจดูว่า
ท่านมขี้อแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ  เขต 2 

- กระผมขอสอบถามเนื่องการประชุมครั งท่ี คือวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินในรายการโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน จากเดิม  ตั งไว้ 100,000.-บาท เพิ่มเป็น 200,000.-บาท  และรายการ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เดิมตั งไว้ 50,000.-บาท เพิ่มเป็น 100,00.-
บาท  นั นไม่ทราบว่าทางท่านผู้บริหารด้าเนินการหรือยังครับ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้วโดยเกลี่ยจากงบประมาณเงินอุดหนุนของกองช่าง รายการเงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดิมตั งไว้ 800,000.-บาท  เกลี่ยออกไปให้กองการศึกษา
จ้านวน  150,000.-บาท  งบอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคงเหลือ 650,000.-บาท 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ    

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามเรื่องใดหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอเข้าสู่วาระที่ 3  
การลงมติ 

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ    

- วำระท่ี 3 การลงมติ 
กระผมขอมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติและให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มติ เป็นเอกฉันท์ จ้านวน 11 เสยีง ไม่เห็นชอบ จ้านวน 
– เสียง งดออกเสียง จ้านวน – เสียง  

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ  
นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ    

- 
 
 
- 

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ก้านัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่  11 
สิงหาคม  2559  ที่ผ่านมา ขอขอบคุณครับ 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน และประชาชนทุกหมู่บ้านที่
ได้ช่วยกันท้าความสะอาดโดยรอบในทุกหมู่บ้านในเขตพื นที่เทศบาลต้าบลตลาดของ
เราเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84  พรรษา 12 สิงหาคม 2559  

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ด้วยในวันที่  12  สิงหาคม  2559 กระผมได้รับค้าสั่งจากนายอ้าเภอเมืองนคร- 
ราชสีมา ให้นายก อปท. ทุกแห่งให้เข้าประชุมที่อ้าเภอเมืองฯ เนื่องจากมีเหตุการณ์
ความไมส่งบในจังหวัดทางภาคใต้จึงได้มอบให้นายก อปท.ทุกแห่ง ก้านัน,ผู้ใหญ่บ้าน    
ผู้น้าชุมชนได้ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดตั งเวรยามรักษาการณ์และเฝ้าระวังสถานที่
ราชการและสถานที่ที่มีคนจ้านวนมากให้เกิดความปอดภัย แต่ขณะนี นายอ้าเภอ
เมืองฯ  ได้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันด้าเนินการดังกล่าว เนื่องจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงแล้วจึงสั่งยุติการอยู่เวรยามดังกล่าว 

นายประภาส  จีบโพธิ์ 
ผอ.รพ.สต.กระฉอด 

- 
 
 
 
 
- 

ขอกระผมขอแจ้งให้สภาฯ  ทราบว่าได้มีข้าราชการย้ายมาสังกัด รพ.สต.กระฉอด
จ้านวน 1 ท่าน คือคุณนิสารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ ต้าแหน่ง  เจ้าพนักงานทันต-
สาธารณสุขช้านาญงาน วันนี ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และหากท่านใด  
มาตรวจฟันและมีความประสงค์จะไปตรวจต่อที่โรงพยาบาลเอกชนทางโรงพยาบาล    
ของเรายินดีส่งต่อให้ตามที่ท่านต้องการ 
เรื่องไขเลือดออกสถานการณ์ในเขตพื นที่ต้าบลตลาดของเราเกิดขึ น 2 ราย แต่
สามารถควบคุมโรคได้คือเหตุเกิดแล้วเราควบคุมได้แล้วสถานการณ์จะไม่ลุกลาม
เหมือนปีทีผ่่านมาต้าบลเรามีผู้ป่วยมากที่สุดในอ้าเภอเมืองฯ  ต้องขอขอบคุณ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น้าชุมชนที่ได้ช่วยกันรณรงค์และแก้ไขปัญหาเรื่อง
ไข้เลือดออกได้ดี 

นายจ้าลอง  ถิ่นศรีทอง 
ประธานชุมชนโพธิ์แสนสุข 

- กระผมมีเรื่องฝากให้คณะผู้บริหารได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบถนน
สายหน้าบ้าน นางสาวกัลญา  จ้าปาโพธิ์  เวลาฝนตกน ้าท่วมขัง ขอความกรุณาได้
ตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วย 

นายประทีป  มุ่งรวยกลาง 
ประธานชุมชนสุรนารีร่วมใจ 

- กระผมมีเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ท่านผู้บริหารได้ด้าเนินการแก้ไขถนนสายไปทาง
สุรนารีวิลล์ตั งแต่ทางรถไฟไปเกิดการช้ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อจ้านวนมากท้าให้
ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความล้าบาก  เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 

นายวิเชียร  ปักกาโร 
ประธานชุมชนเพชรลดา 

- กระผมมีเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ท่านผู้บริหารได้ด้าเนินการตรวจสอบแก้ไขถนน
บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 6 ตั งแต่โรงก๊าซไปจนถึงถนนคอนกรีต เกิดการช้ารุดและ
เป็นหลุมเป็นบ่อจ้านวนมาก   
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นายประสิทธิ์  ถางโพธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- กระผมขอตอบทั ง 3 ค้าถามดังนี  ครับ 
1. ถนนสายบ้านนางสาวกัลญา ฯ ชุมชนโพธิ์แสนสุข จะมอบหมายให้กองช่าง
ด้าเนินการตรวจสอบและด้าเนินการแก้ไขให้ 
2. ชุมชนสุรนารีรว่มใจ ถนนสายดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต้าบลฯ แล้ว แต่
เนื่องจากถนนมีระยะทางยาว  จึงต้องใช้งบประมาณ 3 -4 ล้านบาท ดังนั นจึง
ซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไปก่อน เพ่ือให้ประชาชนได้
สัญจรสะดวกมากขึ น 
3. ชุมชนเพชรลดา ถนนสายดังกล่าวทางเทศบาลต้าบลตลาด  อยู่ในระหว่าง
ด้าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เมื่อผลเป็นประการใดแล้วจะแจ้งให้คุณวิเชียร ทราบ 

ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ 

- 
 
 
 
- 

ด้วยจะมีคณะพระธรรมทูต หรือพระสงฆ์ จาก 18 วัด จะเดินทางมาที่วัดบ้ารุงธรรม
เพ่ือปฏิบัติธรรม ในวันที่  18 สิงหาคม 2559  เวลา 12.00 น. ทางเจ้าอาวาสวัด
บ้ารุงธรรมแจ้งมาขอเชิญชวน สมาชิกสภาฯ ก้านันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ทุกท่าน
ได้ร่วมต้อนรับและทางวัดเรื่องการดูแลการเสิร์ฟน ้า ในวันดังกล่าว   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในด้านโครงสร้างพื นฐาน รางระบายน ้าประชาชน
ส่วนใหญ่ฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ด้าเนินการตามเทศบัญญัติขณะนี เหลือเวลา
อีก 2 เดือน ผมเป็นห่วงอยากให้ท่านผู้บริหารช่วยด้าเนินการให้เสร็จสิ นภายใน
ปีงบประมาณ 2559 ผมไม่ทราบว่าเหลืออีกกี่โครงการ แต่ปีนี ถือว่าท่านผู้บริหาร 
และเพ่ือสมาชิกสภาฯ   ช่วยกันพัฒนาต้าบลตลาดของเรา  ผมในนามตัวแทน
ประชาชนต้าบลตลาด เขต 1 ขอขอบคุณเพ่ือสมาชิก ฯ ผู้บริหาร ทุกท่านที่ท้างาน
อย่างขยันขันแข็ง ขอขอบคุณครับ    

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการที่ตามเทศบัญญัติเหลืออยู่ประมาณ 6 โครงการดังนี   
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด พร้อมบ่อ
พักจากมุมก้าแพงวัดโคกตลาด -ไปเขตทางรถไฟ งบประมาณ 980,000.-บาท 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอด
สามัคคี จากบ้านนางสมบูรณ์  แซ่หว่อง  ไปคลองชลประทาน   งบประมาณ 
 67๘,000.-บาท  
 3. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เส้น   
หนองตะคลอง หมู่ที่ ๗ ไปบ้านราษฎร์ประสงค์ งบประมาณ 756,000.-บาท  
 4. โครงการปรับปรุงห้องกระจายเสียงส้าหรับเทศบาลต้าบลตลาด  งบประมาณ 
500,400.-บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ชุมชนประชาสามัคคี เส้นทางไป 
กศน.ต้าบลตลาด งบประมาณ 291,000.-บาท 
โครงการที่จ่ายจากเงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ 2559 จ้านวน 1 โครงการ คือ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนสุรนารีร่วมใจ บริเวณคัน
คลองส่งน ้าบ้านข่อยงาม ไปสามแยก ต้าบลตลาด  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ ๒,๐๒๒,๐๐๐.-บาท  รอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ลงนามในหนังสืออนุญาตแล้วจะเร่งด้าเนินการ ซึ่งผมได้ติดตามเรื่องนี ทุกวัน 
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โครงการที่จ่ายจากเงินสะสมประจ้าปีงบประมาร 2559 จ้านวน 1 โครงการ คือ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนสุรนารีร่วมใจ บริเวณคัน
คลองส่งน ้าบ้านข่อยงาม ไปสามแยก ต้าบลตลาด  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ ๒,๐๒๒,๐๐๐.-บาท  รอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ลงนามในหนังสืออนุญาตแล้วจะเร่งด้าเนินการ ซึ่งผมได้ติดตามเรื่องนี ทุกวัน 
โครงการที่ได้ด้าเนินการแล้ว คือโครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัวยู บ้านบุ
พัฒนา หมู่ที่ 8 สายปู่ตา โครงการต่างที่ล่าช้าเนื่องจากมีโครงการต้าบลละ 5 ล้าน
เข้ามาขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลจัดคนที่มีความรู้ด้านช่าง ไปเป็นผู้
ประมาณการราคาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน  ซึ่งในต้าบลตลาดของเราก็มีหลาย
โครงการ เลยท้าให้งานของเราล่าช้า  หลังจากนี จะมีผู้อ้านวยการกองช่างย้ายเข้ามา
จะได้มาเร่งด้าเนินการงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ นภายในปีงบประมาณ 2559  

นายสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องใด อีกหรือไม่ หากไม่มีวันนี ขอขบคุณทุก
ท่านที่เข้าประชุมในวันนี  ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลำ  11.00 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 

 

 

 

 


