
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561  

วันพุธที่ 19 กันยำยน  2561 เวลำ 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด 

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

รำยช่ือผู้เข้ำประชุม 

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

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

 

ผู้ขาดประชุม    -     คน  ผู้ลาประชุม    -       คน 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายดวน        ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีฯ ดวน        ฤทธิ์จอหอ 
2 นายธูป          รอดจอหอ รองนายกเทศมนตรีฯ  ธูป        รอดจอหอ 
3 นายสุเทพ     เปรียบจัตุรัส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สุเทพ     เปรียบจัตุรัส 
4 นายวิทยา     เชี่ยวจอหอ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ วิทยา      เชี่ยวจอหอ 
5 นางเกษร       ประจันดุม ปลัดเทศบาล เกษร       ประจันดุม 
6 นายประกอบ  ปานสันเทียะ รองปลัดเทศบาล ประกอบ  ปานสันเทียะ 
7 นางศุภาวรรณ   เพชรวิเศษ หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ศุภาวรรณ   เพชรวิเศษ 
8 นางปราณี       เลาะสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช้านาญการ ปราณี  เลาะสูงเนิน 
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เริ่มประชุมเวลำ 

 
 
 
- 

เมื่อถึงเวลาก้าหนดการประชุม  นางเกษร ประจันดุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับสมาชิกฯ  เข้า
ประชุมครบ ๑๒ คน กล่าวเชิญ นายสนอง ไขโพธิ์ ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและเปิดประชุม 
๐๙.0๐ น. 

 

นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ 
  

- วันนี เปน็การประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 2/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 
ซึ่งเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตตทิี่ 1 ตามวาระที่ 2 การพิจารณา และวาระที่ 3 การลงมติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ระเบียบวำระที่ 1   เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ด้วยสภาเทศบาลตา้บลตลาด ได้รับหนังสือจากอ้าเภอเมืองนครราชสีมา ตามหนังสือที่ นม. 
0023.6/5936  ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เร่ือง ส่งคืนร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต้าบลตลาด   ได้เสนอร่างเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งไดผ้่านความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตา้บลตลาด  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม2561 ให้นายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อเสนอไปยงัผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั น  
      อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสภาเทศบาลตา้บลตลาด ได้ด้าเนนิการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต้าบล
ตลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 60  
“ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง ความประสงค์
ของจ้านวนเงนิที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค้ารบัรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค้าแปร
ญัตติ นั นผู้บริหารท้องถิ่นเปน็ผูแ้ปรญัตติ” ดังนั น อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จงึขอส่งคืนให้
สภาเทศบาลต้าบลตลาด พิจารณาด้าเนนิการกรณีร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจา่ยประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต้าบลตลาด ให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
ดังนั น กระผม จึงได้แจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจา่ยประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั ง 3 ท่าน คือ  
ร.ต.พิณ   เงินโพธิ์    สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายชื่น   ทือเกาะ    สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นางติ๋ม   กองโคกสงู  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ได้ด้าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการทั ง  3 ท่านได้ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2561 พร้อมทั งได้รายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติฯ มาให้กระผมทราบแล้วตั งแต่วันที่ 
17 กันยายน 2561 ซึ่งผมก็ได้แจ้งท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ทราบแล้ว และเรา
จะได้ร่วมกันพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 ต่อไป   
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ระเบียบวำระที่ 2 
 
มติที่ประชุม  

 
 
- 

รับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 
2561  
ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 10 สียง รับรองรำยงำน
กำรประชุม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2561  

ระเบียบวำระที่ 3  กระทู้ถำม 
-ไม่ม-ี 

ระเบียบวำระที่ 4 
 

 เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
-ไม่มี- 

ระเบียบวำระที่ 5 
นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ 

 
- 
 
 
- 
 

เรื่อง ที่เสนอใหม่   
5.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  
วำระ 2 ขั้นพิจำรณำ 
ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2561  ที่
ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม (ฉบับที่ 1)ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  และมีมติเห็นชอบใหแ้ต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 
3 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ คณะดังกล่าวได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน  2561   เพื่อ
คัดเลือกคณะกรรมการฯ โดยมีมติที่ประชุมดังนี                                            
1. ร.ต. พิณ  เงินโพธิ์        สมาชิกสภาฯ เขต 1     เป็นประธานคณะกรรมการฯ  
2. นายชื่น  ทือเกาะ         สมาชิกสภาฯ เขต 1     เป็นกรรมการ  
3. นางติ๋ม กองโคกสูง       สมาชิกสภาฯ เขต 1     เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 
และได้ก้าหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นเสนอค้าแปรญัตติ ยื่นเรื่องขอแปรญัตติต่อประธาน
กรรมการแปรญัตติตั งแต่วันที่ 15 -17 กันยายน  2561 ตั งแต่เวลา 08.00  -16.30 น. นั น 
และนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 พร้อมทั งรายงานผลการรับ
เรื่องเสนอค้าแปรญัตติต่อประธานสภาฯ และได้นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั งที่ 2 /2561 ในวันนี  เมื่อครบก้าหนด ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารเทศบาล 
ต้าบลตลาด ได้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติ จ้านวน  4 คนได้แก่  
- นำยดวน  ฤทธิ์จอหอ   นำยกเทศมนตรีต ำบลตลำด ได้เสนอค้าแปรญัตติฯ  

เดิม แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง (ยางสังเคราะห์) จ้านวน 1 เส้น 
ตั งไว้ 10,000.-บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติมครั งที่ 
1 หน้า 34 ล้าดับที่ 179  

เปลี่ยนเป็น  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายดับเพลิง (ยางสังเคราะห์) จ้านวน 2 
เส้น ตั งไว้ 20,000.-บาท ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม
ครั งที่ 1 หน้า 34 ล้าดับที่ 179  
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นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตตฯิ  
 - คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม (ฉบับที่ 1) 
ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบเปน็เอกฉันท์ จ้านวน  3  เสียง    
ให้เพิ่มโครงการและวงเงิน ตามที่นายกเทศมนตรีตา้บลตลาด ได้เสนอค้าแปรญัตติ ฯ ดงันี  

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน  
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  

  - ค่าจัดซื อสายดับเพลิง (ยางสังเคราะห์) จ้านวน 2 เส้น  ตั งไว้ 20,000.-บาท (ส้านัก
ปลัด) ราคาตามท้องตลาด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม
ครั งที่ 1 หน้า 34 ล้าดับที่ 179 ) 
ตามที่กระผมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเพิ่มเติมฯ 
ไปแล้วนั น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามการเสนอค้าแปรญัตติของนายกเทศมนตรีฯ หรือไม่ 
หากไม่สมาชิกสภาฯ ท่านใด สอบถามเรื่องใด กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่    

มติที่ประชุม - 
 
 
 
 
 
- 

ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเป็นเอกฉันท์  จ ำนวน 10 เสียง เห็นชอบให้
เพิ่มโครงกำรและวงเงินตำมที่นำยกเทศมนตรีฯ ได้เสนอค ำแปรญัตติคือ  

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน  
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  

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

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธำนสภำฯ  

- นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ได้เสนอค้าแปรญัตติร่างเทศ 
บัญญัติรายจา่ยเพิ่มเติมฯ (ฉบบัที่ 1) ประจา้ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ดังนี  
           งบประมำณส ำนักปลดัเทศบำล  
1. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ  ในรัชกาลที่ 
9  ตั งไว้ 100,000.-บาท เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่อยู่ในห้วง
ของการด้าเนินการโครงการเฉลมิพระเกียรติฯ  และไม่ใช่ความจ้าเป็นเร่งด่วน  
2. ค่าจัดซื อเก้าอี พนักพิงและทีน่ั่งเป็นไม้ขาเหล็กเหลี่ยม  ตั งไว ้1,000.-บาท 
 เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ามียังไมค่วามจ้าเปน็ต้องจัดซื อใหม่ 
เพราะครุภัณฑ์ ที่มีอยู่เดิมยังสามารถใช้งานได้   
3. ค่าจัดซื อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ้านวน  2 หลัง  ตั งไว้  12,000.-บาท  
เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดงักล่าว เนื่องจากเห็นว่าสา้นักปลัดได้ดา้เนินการจัดซื อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านาวน 3 หลัง  
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นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

4. ค่าจัดซื อตู้เก็บชุดดับเพลิง  จา้นวน 1 หลัง  ตั งไว้ 18,500.-บาท  เนื่องจากเห็นว่า
โครงการดังกล่าวยงัไม่ใช่ความจา้เป็นเร่งด่วน  
5. ค่าจัดซื อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์  ขนาด 1.5 นิ ว  จา้นวน 1 เส้น ตั งไว้ 
10,000.-บาท  เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดังกลา่ว เนื่องจากเห็นว่าครุภัณฑ์เดิมยังมี
เพียงพอส้าหรับการใช้งาน  
6. ค่าจัดซื อเคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ตั งไว้  18,000.-บาท  เสนอขอแปร
ญัตติตัดโครงการดังกลา่ว เนื่องจากเห็นว่าสา้นักปลัดมีครุภัณฑ ์เดิมที่สามารถใช้งานได้  
 7. ค่าจัดซื อโต๊ะท้างาน หน้าไมข้าเหล็ก ขนาด 60 × 120×75 เซนติเมตร  จ้านวน 1 
ตัว  ตั งไว้ 3,000.- บาท  เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าว  เนื่องจากเห็นว่าสา้นัก
ปลัดมีครุภัณฑ์ประเภทนี อยู่แล้วไม่เห็นสมควรที่จะซื อเพิ่ม 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตตฯิ  
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 3 
เสียง ตัดงบประมาณรายจา่ยตามร่างเทศบัญญัติฯ ของ สา้นักปลัดเทศบาล ทั ง 7 รายการ 
รวมเป็นเงินทั งสิ น 162,500.-บำท   
ตามที่กระผมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดจะแสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสอบถาม  กระผมขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม - 
 
 
- 
 
 
 
 

ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด  มีมติ เห็นชอบ จ ำนวน 9 เสียง ให้ตัดโครงกำรตำม
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561  ของส ำนักปลัดเทศบำล  จ ำนวน  7 รำยกำร 
 ไม่เห็นชอบ  จ ำนวน 1 เสียงคือ นำยเพ็ชร  แชจอหอ  สมำชิกสภำฯ  เขต 1  
ดังต่อไปนี้  
แผนงำนบริหำรทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป 
งบลงทุน  
ค่ำครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
1. ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก        จ ำนวน 12,000.-บำท  
เพื่อเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก     จ้านวน  2  หลัง ราคาตามท้องตลาด (ส้านัก
ปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเพิ่มเติม /
เปลี่ยนแปลงครั งที่ 1  ล้าดับที่ 75 หน้า 144) 

2. เครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ   จ ำนวน 18,000.-บำท  
เพื่อเป็นค่าจัดซื อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา  จ้านวน 1 เครื่อง  ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์  (ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -
2564  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั งที่ 1  ล้าดับที่  74 หน้า  144) 

 
 

-6- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. โต๊ะท ำงำน หน้ำไม้ขำเหล็ก   จ ำนวน  3,000.-บำท  
เพื่อเป็นค่าจัดซื อโต๊ะท้างาน หน้าไม้ขาเหล็ก ขนาด 60 × 120×75 เซนติเมตร  จ้านวน 
1 ตัว ราคาตามท้องตลาด (ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 
2561-2564  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั งที่ 1 ล้าดับที่  77 หน้า 145 ) 

4.เก้ำอี้พนักพิง     จ ำนวน  1,000.-บำท  
เพื่อเป็นค่าจัดซื อเก้าอี พนักพิงและที่นั่งเป็นไม้ขาเหล็กเหลี่ยม   จ้านวน 1 ตัว ราคาตาม
ท้องตลาด (ส้านักปลัด) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั งที่ 1  ล้าดับที่  80 หน้า 145) 

5.ตู้เก็บชุดดับเพลิง      จ ำนวน 18,500.-บำท  
เพื่อเป็นค่าจัดซื อตู้เก็บชุดดับเพลิง  จ้านวน 1 หลัง ราคาตามท้องตลาด (ส้านักปลัด)  
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564  ฉบับเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงครั งที่ 1  ล้าดับที่ 76 หน้า 145) 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
6. เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  ตั้งไว้ 100,000.-บำท  
บริเวณหน้าอาคารสา้นักงานเทศบาลตา้บลตลาด  หมู่ที่ 5  บ้านกระฉอด ต้าบลตลาด   
อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  
เพื่อก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ  ในรัชกาลที่ 9    
รายละเอียดดังนี   
- ขนาดความกวา้ง 3.40 เมตร  
- ขนาดความสูง    5.30 เมตร  
- งานไฟเบอร์เป็นงานหล่อเรซิ่นผสมใยแก้ว 3 ชั น ความหนาไมน่้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  
พร้อมท้าสีกรอบส้าหรับใส่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์, พานพุ่มเงิน  ทอง, ทรงพระเจริญ  
- แผ่นพลาสวูดชนิดกนัน า้เกรด  A  เนื อซูเรก้า  มีเชื อพีวีผสม  หนา 4 มิลลิเมตร(แผน่พีวีซี
โฟมแข็ง) 
- งานอิงเจ็ท OUTDOOR (กลางแจ้ง) ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 1440 DPI รับประกั น
คุณภาพสีพิมพ์ 2 ปี  
- สติ๊กเกอร์ที่ใช้พิมพ์ ชนิดกาว Permance หรือเทียบเท่าเกรด 2 บี หนา 100 ไมคอน  
- งานระบบไฟส่องสว่างตอนกลางคืน ใช้หลอดไฟชนิด  LED  FLOOD  LIGHT 50  W   
- ฐานเปน็ฐานซิงค์ความหนา 0.9 มิลลิเมตร พับขึ นรูป พน่ด้วยสีทอง ประกอบชิ นงานลง
บนโครงสร้างเหล็ก  พร้อมติดตั ง (ตามแผนพัฒนาสี่ พ.ศ. 2561-2564   ฉบับแก้ไขครั ง
ที่ 9 หน้า 6 ล้าดับที่ 6 )   
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งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน  
7. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
สายดบัเพลิง (ยางสงัเคราะห์)  ตั งไว้ 10,000.-บาท  
เพื่อเป็นค่าจัดซื อสายดบัเพลิงชนิดยางสังเคราะห์  ขนาด 1.5 นิ ว  จ้านวน 1 เสน้  
ราคาตามท้องตลาด (สา้นักปลัด)  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564 ฉบับเพิ่มเติมครั งที่ 1 ล้าดับที่ 179 หนา้ 34) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  162,500.-บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

           งบประมำณ กองช่ำง 
1. โครงการติดตั งระบบเสียงไร้สายเทศบาลต้าบลตลาด หมู่ที่ 1–8 ต้าบลตลาด ทุกชุมชน  
ติดตั งชุดลูกข่ายรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย จ้านวน 10 จุด พร้อมอุปกรณ์ความถี่ 
420.20 MHZ  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ ทต.
ตลาดก้าหนด ตั งไว้ 484,000.-บาท  เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็น
ว่าโครงการดังกล่าวได้ด้าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2561  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 12 (คลองแค) หมู่ที่ 1 บ้านบุ  
ชุมชนอยู่ดีมสีุข ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 830 ม.  หนา 0.15 ม. พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,490 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตาม
แบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมาณ 1,256,000.-บาท เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการ
ดังกล่าว รายละเอียดเนื องานไมต่รงกับแผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564   
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตตฯิ  
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 3 
เสียง ตัดงบประมาณรายจา่ยตาม  ร่างเทศบัญญัติฯ ตามที่ นายธนกฤต เชี่ยวจอหอ สมาชิก
สภาฯ เขต 2 เสนอคา้แปรญตัติ ฯ ทั ง 2 โครงการ  รวมเปน็เงิน1,740,000.-บำท 

ตามที่กระผมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมฯ ให้สมาชิกสภาทุกท่านไดท้ราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะแสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสอบถาม กระผมขอมติที่
ประชุม 
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มติที่ประชุม - 
 
 
- 

ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด  มีมติ เห็นชอบ จ ำนวน 9 เสียง ให้ตัดโครงกำรใน
ร่ำงเทศบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของกองช่ำง จ ำนวน  2 
รำยกำร รวมเป็นเงิน 1,740,000.-บำท  
ไม่เห็นชอบ จ ำนวน 1 เสียง คือ นำยเพ็ชร แชจอหอ สมำชิกสภำฯ เขต 1 
ตำมรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้  
1. โครงการติดตั งระบบเสียงไร้สายเทศบาลต้าบลตลาด หมู่ที่ 1–8 ต้าบลตลาด ทุกชุมชน  
ติดตั งชุดลูกข่ายรับสัญญาณระบบเสียงไร้สาย จ้านวน 10 จุด พร้อมอุปกรณ์ความถี่ 
420.20 MHZ  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ ทต.
ตลาดก้าหนด ตั งไว้ 484,000.-บาท  เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าว เนื่องจาก
เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้ด้าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2561 

  
 
 
 
 
 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 12 (คลองแค) หมู่ที่ 1 บ้าน
บุ  ชุมชนอยู่ดีมีสุข ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 830 ม.  หนา 0.15 ม. พื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,490 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
ตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด งบประมาณ 1,256,000.-บาท เสนอขอแปรญัตติตัด
โครงการดังกล่าว เนื่องจากรายละเอียดเนื องานไม่ตรงกับแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564   

นำยสนอง  ไขโพธิ์ 
ประธำนสภำฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อไปเป็นการพิจารณาการเสนอค้าแปรญัตติของ นายชาญ  พวงโพธิ์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ซึ่งได้เสนอค้าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฯ งบประมาณ  ของกองช่าง  
จ้านวน 1 รายการ ดังนี   
นำยชำญ  พวงโพธิ์  สมำชิกสภำเทศบำลฯ  เขต 2  ขอเสนอค้าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ฯ ดังนี                   
1.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด  ชุมชนโนนทับม้าสามัคคี  ซอยบ้าน
นายพิกิจ ทิพย์รักษา ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จ้านวน 144 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด
กว้าง 1.40 ม. ยาว 1.40 ม. ลึก 1.80 ม. จ้านวน 16 จุด พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ 
ระยะทาง 160 ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ ทต.
ตลาด ก้าหนด ตั งไว้ 747,000.-บาท  ขอเสนอค้าแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าวออก 
เนื่องจากวงเงินที่ตั งไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ สูงกว่าวงเงินใน
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564  ได้ก้าหนดไว้ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตตฯิ  
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 3 
เสียง ตัดงบประมาณรายจา่ยตามร่างเทศบัญญัติฯ ตามทีน่ายชาญ   
พวงโพธิ์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 เสนอค้าแปรญัตต ิฯ จ้านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 
747,000.-บำท          
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นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ 

- ตามที่กระผมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะแสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสอบถาม  กระผมขอมติที่
ประชุม 

 มติที่ประชุม - 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติ เห็นชอบ จ ำนวน 9 เสียง  ให้ตัดโครงกำรใน
ร่ำงเทศบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของกองช่ำง จ ำนวน 1 
รำยกำร รวมเป็นเงิน 747,000.-บำท  
ไม่เห็นชอบ  จ ำนวน 1 เสียง คือ นำยเพ็ชร  แชจอหอ สมำชิกสภำฯ เขต 1 
ตำมรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด  ชุมชนโนนทับม้าสามัคคี  ซอยบ้านนาย
พิกิจ ทิพย์รักษา ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. จ้านวน 144 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด
กว้าง 1.40 ม. ยาว 1.40 ม. ลึก 1.80 ม. จ้านวน 16 จุด พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ 
ระยะทาง 160 ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ ทต.
ตลาด ก้าหนด ตั งไว้  747,000.-บาท  เนื่องจากวงเงินที่ตั งไว้ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ สูงกว่าวงเงินในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564  ที่ก้าหนดไว้ 

นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ต่อไปเป็นการพิจารณาการเสนอค้าแปรญัตติของ นางสาวน ้าอ้อย  แสงเงิน  สมาชิกสภาฯ 
เขต 2 ซึ่งได้เสนอค้าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฯ งบประมาณ  ของกอง
ช่าง จ้านวน 1 รายการ ดังนี   
-นำงสำวน้ ำอ้อย แสงเงิน สมำชิกสภำเทศบำลฯ  เขต 2 ขอเสนอค้าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
ดังนี          
1.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนนทพัม้าสามัคคี เลียบลา้ตะคลอง
ใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ขนาดกวา้ง 3.50 ม. ยาว 804 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตร    หินคลุกไม่
น้อยกว่า 422 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์  รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด ก้าหนด  งบประมาณ 400,000.- บาท ขอเสนอ  ค้าแปรญัตติตัดโครงการ
ดังกล่าว  เนื่องจากเห็นว่านา่จะใช้งบซ่อมแซมหรืองบฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ให้ประชาชนก่อน  
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตตฯิ  
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 3 
เสียง ตัดงบประมาณรายจ่าย  ตามที่นางสาวน า้อ้อย แสงเงิน สมาชิกสภาฯ เขต 2 เสนอค้าแปร
ญัตติ ฯ จ้านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 400,000.-บำท   
ตามที่กระผมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะแสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสอบถาม  กระผมขอมติที่
ประชุม 
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มตทิี่ประชุม - 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติ เห็นชอบ จ ำนวน 9 เสียง  ให้ตัดโครงกำรในร่ำงเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ของกองช่ำง จ ำนวน 1 รำยกำร รวมเป็น
เงิน 400,000.-บำท  
ไม่เห็นชอบ จ ำนวน 1 เสียง คือ นำยเพ็ชร แชจอหอ สมำชกิสภำฯ เขต 1 
ตำมรำยละเอียด  ดังต่อไปน้ี  
โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เลยีบลา้ตะคลองใหญ่(ฝั่งซ้าย) 
ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 804 ม. หนา 0.15 ม. ปรมิาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 422 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด 
งบประมาณ 400,000.- บาท            

 นายสนอง  ไขโพธ์ิ 
ประธานสภาฯ 

- 
 
 
- 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเรื่องใดหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอเข้า
สู่วาระที่ 3 ขั นลงมต ิ
วำระที่ 3 ขั้นลงมต ิ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้อภิปราย แสดงความคดิเห็น กันมาพอสมควร ล้าดับต่อไปผมขอมติที่
ประชุม เห็นชอบร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในวงเงิน 6,079,200.-บำท ด้วยครับ 

มตทิี่ประชุม - ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเป็นเอกฉันท์  จ ำนวน 10 เสียง เห็นชอบให้เทศบำล
ต ำบลตลำด ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ิมเติม(ฉบับที่1) พ.ศ. 2561  ในวงเงิน 
6,079,200.-บำท(หกล้ำนเจ็ดหมื่นเก้ำพันสองร้อยบำทถ้วน)  

นายสนอง  ไขโพธ์ิ  
ประธานสภาฯ 

 
 
 
- 

5.2 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบให้ด ำเนินกำรในพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้ำง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 
4 บ้ำนโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข ท ำนบหมู่ที่ 4 (เลียบล ำบริบูรณ์ฝ่ังบ้ำนยำยแป้น) ต ำบลตลำด 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  
ขอเชิญรองปลัดเทศบาล  ได้ชี แจงรายละเอียด 

นายประกอบ  ปานสันเทียะ  
รองปลัดเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

ตามที่อ้าเภอเมืองนครราชสีมา ไดท้้าบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการด้าเนิน
โครงการและบ้ารุงรักษาทรัพยส์ินที่เกิดจากการด้าเนินโครงการที่ดา้เนิน การในพื นที่จังหวัด
นครราชสมีา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างอ้าเภอเมืองนครราชสมีา กับ เทศบาล
ต้าบลตลาด  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food valley 
กิจกรรม ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน า้ทั งในเขตและนอกเขตชลประทาน รวมทั งระบบผันน า้ /ส่งน ้า  
ทาง และสะพานข้ามล้าน ้า และสิง่ก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  
ส้าหรับเทศบาลต้าบลตลาด ของเราไดร้ับงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข  ท้านบ หมู่ที่ 4 (เลยีบล้าบรบิูรณ์ฝั่งบ้านยายแป้น) 
ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.00 
กิโลเมตร งบประมาณ 2,000,000.-บำท (สองล้านบาทถ้วน) 
จึงน้าเรียนต่อสภาเทศบาลต้าบลตลาด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายสนอง  ไขโพธ์ิ  
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเรื่องการท้าข้อตกลงระหว่างเทศบาลต้าบลตลาด กับอ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา หรือไม่  หากไมม่ีกระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้
อ้าเภอเมืองนครราชสีมาเข้าด้าเนนิการในพื นที่ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรและการลงนามใน 
MOU ครับ 

มตทิี่ประชุม - ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 10 เสียง เห็นชอบใหอ้ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ ด ำเนินกำรในพ้ืนที่  เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้ำนโพธิ์ ชุมชนโพธิ์
แสนสุข ท ำนบหมู่ที่ 4 (เลียบล ำบรบิูรณ์ฝ่ังบ้ำนยำยแป้น) ต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสมีำ กว้ำง 4 เมตร ระยะทำงไม่น้อยกว่ำ 1.00 กิโลเมตร   งบประมำณ 2,000,000.-
บำท (-สองล้ำนบำทถ้วน-) 

นายสนอง  ไขโพธ์ิ 
ประธานสภาฯ  

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องใดหรือไม่ หากไม่กระผมจะเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 6  
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ระเบียบวำระที่ 6   
- 

เรื่อง เพ่ือพิจำรณำ 
6.1 กำรพิจำรณำ ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 



2562 วำระ 2 ขั้น พิจำรณำ, วำระ 3 ขั้นลงมติ  
 
นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

วำระ 2 ขั้นพิจำรณำ 
ตามที่กระผมได้แจ้งไว้ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายอ้าเภอเมืองนครราชสีมา ได้ส่งคืน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต้าบล
ตลาด เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาใหม่  ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 60 รายละเอียดแจ้งแล้ว นั น  
บัดนี  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้ด้าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว  โดยการแจ้งผู้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติฯ 
ทั ง 2 ท่านให้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติใหม่และได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมทั ง
ผู้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติ ฯ ประชุม ในวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. พร้อมทั ง
ได้จัดท้ารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  แล้ว 
จึงขอเชิญ ร.ต.พิณ เงินโพธิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้แจ้งผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์ 
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามที่สภาเทศบาลต้าบลตลาด แจ้งเรื่องหนังสือจากอ้าเภอเมืองนครราชสีมา ตามหนังสือ
ที่ นม. 0023.6/5936  ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง ส่งคืนร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต้าบลตลาด นั น 
      และอ้าเภอเมืองนครราชสีมา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสภาเทศบาลต้าบลตลาด ได้
ด้าเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
เทศบาลต้าบลตลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 60 “ห้ามไม่ให้
แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง ความประสงค์ของ
จ้านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค้ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค้าแปรญัตติ 
นั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ” ดังนั น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ด้าเนินการแก้ไขโดยให้ผู้ที่ยื่นเสนอ
ค้าแปรญัตติ ทั ง 2 ท่าน ได้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติใหม่  เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
ได้พิจารณาใหม่ รายละเอียด ทราบแล้ว นั น   
     ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลตลาด และผู้บริหารเทศบาลฯ  ได้ยื่นเสนอค้า
แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562  จ้านวน 2 ท่าน คือ   
    1. นางสาวน ้าอ้อย แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 ได้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ ฯ ตัด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (เลียบล้าตะคลอง
ใหญ่) ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  245  เมตรหนา 0.15 
เมตร พื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 
วงเงิน 494,000.-บำท  (กองช่าง)   
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  เหตุผล เน่ืองจำกเห็นว่ำสถำนที่ในกำรก่อสร้ำงแห่งเดียวกัน ไม่ควรจะมีโครงกำรซ้ ำกันทั้ง    
หินคลุกและถนนคอนกรีต 

  2.นายดวน  ฤทธิ์จอหอ  นายกเทศมนตรีต้าบลตลาด ได้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติ  2 รายการ ดังนี   
 รายการที่ 1 เสนอแปรญัตติลดรายจ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต้าบลตลาด  



วงเงิน 400,000.-บาท และตั งงบประมาณขึ นมาใหม่ ในรายการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ 3 บ้านตลาดชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี (เลียบล้าตะคลองใหญ่) 
ฝั่งซ้าย กว้าง 3.50เมตร ยาว 804 เมตร หนา0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 422 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด จ้านวน เงิน 400,000.-บาท 
รายการที่ 2  เสนอแปรญัตติ เพิ่มรายจ่ายและวงเงินในแผนงานเคหะและชุมชน งบด้าเนินงาน 
ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม รายการค่าซ่อมแซมพัสดุของเทศบาลต้าบลตลาด เดิมตั งไว้ 
800,000.-บาท เพิ่มขึ น 494,000.-บาท เป็นเงิน  1,294,000.-บำท (กองช่าง) 
 เหตุผลกำรแปรญัตติรำยกำรที่ 1  เนื่องจากเห็นว่าส้านักปลัด ได้ตั งจ่ายงบประมาณในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ส้าหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล 
จ้านวน 150,000.-บาท  ทั งสองโครงการมีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านการให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเป็นการประหยัดงบประมาณ 
เหตุผลกำรแปรญัตติรำยกำรที่ 2 เห็นว่าน่าจะน้าเงิน จ้านวน 494,000.-บาท นั น มาใช้
ซ่อมแซมถนนหนทางเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน จึงเสนอแปรญัตติ  เพิ่ม
รายจ่ายและวงเงินในแผนงานเคหะและชุมชน งบด้าเนินงาน ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม รายการค่าซ่อมแซมพัสดุของเทศบาลต้าบลตลาด เดิมตั งไว้ 800,000.-บาท  เพ่ิมขึ น 
494,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 1,294,000.-บำท (กองช่ำง) 

ร.ต.พณิ  เงินโพธ์ิ 
ประธานคณะกรรมการฯ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

คณะกรรมการแปรญตัติฯ ไดป้ระชุมเพื่อพิจารณาการแปรญัตตริ่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันท่ี 17 กันยายน 2561 ตั งแต่เวลา 15.30 น.  
โดยมมีติ ดังนี   
มติคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ เห็นชอบ จ ำนวน 3 เสียง ให้ตัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ 3 (เลียบล้าตะคลองใหญ่)ชุมชนโนนทัพม้าสามคัคี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  245  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการและป้าย
ประชาสมัพันธ์ วงเงิน 494,000.-บำท  ตามที่นางสาวน ้าอ้อย  แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล
ต้าบลตลาด เขต 2 ได้ยื่นเสนอค้าแปรญัตติ ฯ    
มติคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ  ได้พิจำรณำกำรเสนอ ค ำแปรญัตติฯ ลดวงเงินโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเทศบาลต้าบลตลาด  วงเงิน 400,000.-บาท และตั้งงบประมำณขึ้นมำใหม่ ใน
รำยกำรหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รายการค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ 3 บ้านตลาดชุมชน
โนนทัพม้าสามัคคี (เลียบล้าตะคลองใหญ่) ฝั่งซ้าย กว้าง 3.50เมตร ยาว 804 เมตร หนา0.15 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 422 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด 
จ้านวน เงิน 400,000.-บาท ที่ประชุมมีมติดังน้ี  
มีมติไม่เห็นชอบ จ ำนวน  2 เสียง คือ ร.ต.พิณ เงินโพธ์ิ ประธานคณะกรรมการ นายช่ืน ทือ
เกาะ  กรรมการฯ งดออกเสียง จ ำนวน 1 เสียง  คือ  นางติ๋ม กองโคกสูง   เลขานุการฯ  
มติคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ได้พิจำรณำกำรเสนอค ำแปรญัตติของนำยดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ  แล้วมีมติเห็นชอบ จ ำนวน 3 เสียง  เห็นชอบให้เพิ่มโครงการและวงเงินใน
แผนงานเคหะและชุมชน งบด้าเนินงาน  ประเภท ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม รายการ  ค่า
ซ่อมแซมพัสดุของเทศบาลต้าบลตลาด  เดิมตั งไว้ 800,000.-บาท (เพิ่มขึ น 494,000.-บาท) 
รวมเป็นเงิน  1,294,000.-บาท  ตามที่ นายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีต้าบลตลาด เสนอค้าแปร
ญัตติ ฯ  
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นายสนอง  ไขโพธ์ิ  
ประธานสภาฯ  

- ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้แจ้งผลการพิจารณาการรับเรื่องแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องการแปรญัตติของนางสาวน ้าอ้อย  
แสงเงินหรือไม่  หากไม่กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ   



มติท่ีประชุม - 
 
 
 
- 

ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  จ ำนวน 9 เสียง ให้ตัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
(เลียบล ำตะคลองใหญ่) ชุมชนโนนทัพม้ำสำมัคคี ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 245 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 980 ตำรำงเมตร วงเงิน 494,000. -บำท  
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์  
ไม่เห็นชอบ จ ำนวน 1 เสียง คือ นำยเพ็ชร แชจอหอ สมำชิกสภำฯ เขต 1 

นายสนอง  ไขโพธ์ิ  
ประธานสภาฯ  

- ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้แจ้งผลการพิจารณาการรับเรื่องแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องการแปรญัตติของ นายดวน     
ฤทธิ์จอหอ    หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ด้วยครับ    

มติท่ีประชุม - 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมมีมติ  ไม่เห็นชอบ  จ ำนวน 9 เสียง ตำมที่นำยกเทศมนตรีฯ ต ำบลตลำด เสนอแปรญัตติให้
ลดวงเงิน ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต้าบลตลาด วงเงิน 400,000.-บาท และต้ัง
งบประมำณขึ้นมำใหม่ ในรำยกำรหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รายการค่าก่อสร้างถนนหิน
คลุกหมู่ 3 บ้านตลาดชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี (เลียบล้าตะคลองใหญ่) ฝั่งซ้าย กว้าง 3.50เมตร 
ยาว 804 เมตร หนา0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 422 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต้าบลตลาดก้าหนด จ้านวน เงิน 400,000.-บาท   
เห็นชอบ จ ำนวน 1 เสียง คือ นำยเพ็ชร แชจอหอ สมำชิกสภำฯ เขต 1 

นายสนอง  ไขโพธ์ิ  
ประธานสภาฯ  

- ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้แจ้งผลการพิจารณาการรับเรื่องแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องการแปรญัตติของนายดวน ฤทธิ์จอหอ ใน
รำยกำรที่ 2  หากไม่มกีระผมขอมติที่ประชุม  ขอให้ยกมือครับ  

 
นายสนอง  ไขโพธิ ์
ประธานสภาฯ  

 
- 
 
- 

วำระ 3 ขั้นลงมต ิ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้อภิปราย แสดงความคดิเห็น กันมาพอสมควร ล้าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุม 
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลต้าบลตลาด ตราเป็นเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ยกมือ 

มติท่ีประชุม  - ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเป็นเอกฉันท์จ ำนวน 10 เสียง เห็นชอบใหเ้พิ่ม
รายจ่ายและวงเงินในแผนงานเคหะและชุมชน งบด้าเนินงาน ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม รายการค่าซ่อมแซมพสัดุของเทศบาลต้าบลตลาด เดิมตั งไว้ 800,000.-บาท  
เพ่ิมขึ น 494,000.-บาท  รวมเปน็เงิน 1,294,000.-บำท (กองชำ่ง)    

นายสนอง  ไขโพธ์ิ  
ประธานสภาฯ  

- สมาชิกสภาฯ ได้แสดงความคดิเหน็และอภิปรายมาพอสมควรแล้ว ต่อไปผมจะเข้าสู่วาระที่ 3 
ขั นลงมติ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลตา้บลตลาด ตราเป็นเทศบญัญตัิงบประมาณ
รายจา่ย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ในวงเงิน 54,621,400.-บาท (-ห้าสิบสี่ล้านหกแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ขอมติด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  - ที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลตลำด มีมติเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 10 เสียง เห็นชอบให้เทศบำล
ต ำบลตลำด ตรำเป็นเทศบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562  ในวงเงิน 
54,621,400.-บำท (-ห้ำสิบสีล่้ำนหกแสนสองหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยบำทถ้วน-)และมอบหมำย
ให้เลขำนุกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำร่ำงเทศบัญญัติฯ เสนอนำยอ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ พิจำรณำหึควำมเห็นชอบต่อไป 
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นายสนอง  ไขโพธ์ิ 
ประธานสภาฯ 

 
- 

6.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบ/ตอบข้อซักถำม 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท่านใดมีจะแจ้งหรือซักถามขอเชิญครับ   

นายมนัส  ดอกบญุนาค 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

 ขอสอบถามคณะผู้บริหาร   
1.โครงการขยายถนนเส้นหนองจาน เมื่อใดจะด้าเนินการแล้วเสร็จ  
2.รางระบายน ้าบา้นกระฉอด หมู่ 5 ยังไมด่้าเนินการแก้ไข ว่าจะใหน้ ้าท่ีขังอยู่นั นไหลไปทาง



ไหน เพราะนาน ๆ ไป น ้าจะเน่า และส่งกลิ่นเหม็น  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ท่ีตั ง
งบประมาณ ไว้ 400,000.-บาท นั น เมื่อไหรจ่ะด้าเนินการ  

นายประกอบ  ปานสันเทียะ  
รองปลัดเทศบาล 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

ถนนสายหนองจาน นั นทางส้านักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา ได้มาสอบเขตทางสาธารณะ
สายหนองจานไป บ้านโพธิ์  เรียบร้อยแล้ว พบว่าถนนสายดังกล่าวมีไหล่ทางทั งสองข้างกว้างไม่
เท่ากัน โดยวัดจากถนนคอนกรีตเดิม   โดยด้านขวามือ จะมีลักษณะแคบบางช่วงต่้ากว่าแบบ
ก้าหนด และด้านซ้ายมือมีลักษณะไหล่ทางกว้างกว่าแบบก้าหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน จึงขอแก้ไขแบบก่อน แล้วขอความเห็นชอบต่อสภา ในคราวประชุมสภาฯ สมัย ต่อไป  
เรื่องรางระบายน ้าของหมู่บ้านกระฉอดนั น ทางกองช่างไม่ได้นิ่งนอนใจ  ได้ด้าเนินการจัดหา
อุปกรณ์คือท่อระบายน ้ามาแล้ว จะได้น้าไปแก้ไขปัญหาต่อไป  
เรื่องโครงการศึกษาดูงานนั น กระผม ขอเชิญท่านผู้บริหารได้ตอบด้วยตนเอง   

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรื่องโครงการศึกษาดูงานนั น ขณะนี ใกล้สิ นปีงบประมาณแล้ว เกรงว่าจะด้าเนินการเบิกจ่ายไม่
ทัน จึงได้ชะลอไว้ก่อน  

นายมนัส ดอกบญุนาค 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- งบประมาณดังกล่าว ได้รบัการอนมุัตินานแล้ว  ท้าไมท่านจึงไมด่้าเนนิการ หากตั งงบประมาณ
แล้วไมด่้าเนินการ  ต่อไปไม่ต้องตั ง เอาเงินจ้านวนนี  ไปท้าโครงสร้างพื นฐานจะดีกว่า   

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- หากไมไ่ด้ดา้เนินการโครงการนี  หรือโครงการใด ๆ จะตกเป็นเงินสะสม ก็สามารถน้ามาท้า
โครงสร้างพื นไดเ้หมือนกัน ขอให้ทุกท่านได้เตรียมโครงการไว้เลยว่าจะท้าโครงการอะไร  

นายสุเทพ  เปรยีบจัตรุัส 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

- ขอแจ้งเรื่องการจัดงานวันลอยกระทง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระผมไดส้อบถาม
พระครสูุตตฺกิตติคณุ เจ้าอาวาสวัดโคกตลาดแล้ว ท่านว่าไม่จดังาน ดงันั นจึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ
ว่า ปีนี จะจัดงานวันลอยกระทงที่วัดบ้ารุงธรรม (กระฉอด) 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

 ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติการขออนุมัติกันเงิน รายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการจัดซื อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
2,400 ซีซี  หรือก้าลังเครื่องยนตส์ูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์  จา้นวน 1 คัน ตามบญัชี
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ ปี 2560 งบประมาณ  2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)   
และสภาเทศบาลตา้บลตลาด  ไดล้งมติไม่อนุมัติให้กันเงิน หากกระผมจะเสนอญัตตดิ้วยวาจาต่อ
ประธานสภาฯ เพื่อขอให้สภาทบทวนมติ นั นใหม่ จะได้หรือไม ่

นายสนอง  ไขโพธ์ิ 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท่านนายฯ  ได้เสนอ สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านมีความเห็นอย่างไร  

นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กระผมเห็นว่าไม่ควรน้าเรื่องที่สภาฯ ได้พิจารณาและไดล้งมติแล้วมาพิจารณาใหม่  

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กระผมได้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ้าเภอเมือง และจอหอ จะไดม้ีการตดิตั ง
หมอแปลงไฟฟ้าแรงสูง เริ่มจากหน้าวัดโคกตลาด ไปทางปั๊ม น ้ามันสาโรจน์ –ไปหมู่ 3 ถึงหน้า
บ้านผู้ช่วยอุดม สนใหม่  จะมไีฟ 3 เฟส ตลอดตั งหมอแปลงเลยบ้านขายก๋วยเตี๋ยว 100 Kua  
และจะมีการขยายเขตเริ่มทีซ่อยกระเช้าทอง ซอยก้าแหงหาญ ซอยสุรพล และซอยหลังบ้าน
ก้านัน หลังบ้านลุงยูร และจะมไีฟ 3 เฟสไปตามทางท้านบ ปู่ข้า ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ ซึ่ง
การไฟฟ้าจะมาด้าเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนท่ีกระแสไฟฟ้าตก  
การไฟฟ้าจะมาด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 
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นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

ส้าหรับชุมชนสุรนารีวิลล์ ที่เคยไดร้้องขอไฟฟ้า 3 เฟส ตอนนี ได้แล้วเริ่มที่ ร้านขายอาหารตาม
สั่งร้านยาโภชนา จะตั งหม้อแปลงขนาด 50 KUA วิ่งไปตามเหมืองไปถึง พีพีรีสอร์ท ยาวไปถึง
ข่อยงาม  และอีกสายจากสาย ฉ ไปท่ีหน้าเลิศฟาร์ม มีการปรับปรุงและย้ายหม้อแปลง เพื่อ
แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตกจะมีหม้อแปลง 30 KUA  1 ลูก  
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนท่ีจะขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ให้ยื่นเอกสารประกอบได้แก่ ส้าเนา
โฉนดที่ดิน ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  
ส้าหรับเรื่องประปา ผมไดต้ิดต่อประสานงานกับการประปาส่วนภูมภิาค และเราจะสมทบและ
ได้มอบหมายให้พนักงานออกไปวดัพื นท่ี และหากพื นท่ีใดต้องการกข็อให้มายื่นความจ้านงเป็น



หนังสือไว้ท่ีกองช่างเพื่อจักได้ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ร.ต.พณิ  เงินโพธ์ิ 
รองประธานสภาฯ 

- 
 
- 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้แจ้งความก้าวหน้าของการขยายเขตไฟฟ้า ให้สภาได้รับทราบ และ
ทางเขต 1 มีบางซอยที่ได้ยื่นขอมาแต่ผู้บริหารยังไม่ได้ด้าเนินการ ฝากผู้บริหารได้ดูแลด้วยครับ  
โครงการวางท่อระบายน ้าของบ้านหนองตะคลอง เมื่อท้าเสร็จน ้าไม่มีที่ไป จะไปพักไว้ตรงไหน 
จะกระทบชาวบ้านหรือเปล่า ผมขอเสนอให้ท้าต่อไปจนถึงทางลงบ้านยายแถม ประมาณ 200 
เมตร อาจจะจ่ายขาด น่าจะท้าได้ถึงตรงนั นท่านนายกต้องถามสมาชิกว่าชาวบ้านต้องการ 
โครงการอะไรบ้าง เราควรจะมาคุยกัน ทางสภาจะได้ไปประสานประธานชุมชน  จะได้ท้างานไป
ในทิศทางเดียวกัน จะได้ไม่ต้องมีแนวความคิดกันคนละอย่าง การพิจารณาจะได้ง่ายขึ น  

นายธีรพงษ์  สูงกลาง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- 
 

สอบถามผู้บริหารไฟฟ้าส่องสว่างสีแ่ยกโรงป้าร้าเห็นตดิโคมไฟไว้นานแล้ว เมื่อไหร่จะใช้ได้  
ชุมชนมอรังสูงยังไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า และประปาภูมิภาค รบกวนทางนายกได้ช่วยดูด้วยครับ 

นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างซอยสี่แยกโรงปลาร้านั น ไดส้อบถามช่างสิงห์ แล้ว ว่าทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคยังไมม่าติดตั งมิเตอร์ไฟ ทางเทศบาลได้ด้าเนินการจ่ายเงินไปแล้ว  

นายสนอง  ไขโพธ์ิ 
ประธานสภาฯ 

- ขอฝากท่านนายก ไดต้ิดตามให้ด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จะได้ใช้ไฟฟ้า
และน ้าประปากันอย่างท่ัวถึง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเตมิเรื่องใดหรือไม่ หากไม่มีกระผม
ขอปิดประชุม 

เลิกประชมุ  เวลำ 12.00 น.  
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