
1 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี   2565 

วันที่    28   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565   เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

…………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

  1. นายพิชิต โล้วตั้งกิจเจริญ ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  2. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี  รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  3. นายประกอบ สวัสดิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  4. นางสาวรัตนา ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  5. นายอิสระยศ ภิญโญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  6. นายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  7. นายพรชัย ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  8. นางสาวสมบุญ เวชวัฒน ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  9. นางสาวภัทรานิษฐ ์ ลับสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  10. นายอนุสัก สายพวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  11.นายคณพศ ศิริศรีอัจฉราพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  
  12. นายฉัตรา พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
  13.นางสาวนริศา จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายณัฐกาล สุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
2. นางสาวอัจฉราพร    สุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
3. นายภุชพงศ์    ทองพันภิญโญ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
4. นายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
5. นางศรัญญา    สีนารอด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
6. ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชต ิ  ปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 
7. นางบุษบา โชติจันทึก  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ 
8. นางวิรัตน์ ร่วมกระโทก  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
9. นางนิภาพร คร้ามวงษ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
10. นายจรูญ   ตังอำนวย    ผู้อำนวยการกองช่าง 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
(นางสาวนริศาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนี้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
เลขานุการสภาฯ  เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2565 บัดนี ้

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินมาประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว  
ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -วันนี้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก    
ประธานสภาฯ  ประจำปี  2565  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล 

สูงเนิน  ณ  บัดนี้  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจำปี   2565 
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(นางสาวนริศาฯ) - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน     
เลขานุการฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคหนึ่ง  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562  
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  
2564 กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2565 
นับตั้ งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565 นั้น  อาศัยอำนวจตามมาตรา 25 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และข้อ 22 ประกอบข้อ 20 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  พ.ศ.  2554  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  สมัยสามัญ   
สมัยแรก  ประจำปี 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  ไม่เกินกำหนด 
30  วัน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่    1   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2565 
             นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ 

             (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ) 
              ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(นายพิชิตฯ)   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่   
(นายพิชิตฯ)  4  มกราคม  พ.ศ.  2564 ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ดำเนินการ 
ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง 

ของสำเนารายงานการประชุม 
(นางสาวนริศาฯ)  -ดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
เลขานุการสภาฯ  สำเนารายงานการประชุมที่ได้สำเนาแจกไปแล้ว นั้นโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่หน้าที ่

1 - 32  ว่ามีข้อความใดบ้างท่ีสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 
(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม หรือไม่   
ประธานสภาฯ  หากไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
มติที่ประชุม  รับรอง    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     
งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่อง  กระทู้ถาม 
          ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5     -5.1 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 และวัน 
   เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 
(นายพิชิตฯ)  -ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 
ประธานสภา 
(นางสาวนริศาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
เลขานุการสภา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒  

มาตรา ๒๔ วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ 
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ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี  ให้สภาเทศบาลกำหนด  มาตรา  
24  วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้ รับอนุญ าตจากผู้ ว่ าราชการจังหวัด  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 11  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเทศบาล   เพ่ือกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีและวันเริ่มสมัยประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้  สำหรับเทศบาล
ให้สภาเทศบาล  กำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วันและให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี
ถัดไป และจะกำหนดกี่วัน  การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่ะ 

(นายพิชิตฯ) -ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว กระผมจึงขอนำปรึกษาที ่
ประธานสภา ประชุมสภาฯ  ว่าการประชุมสมัยสามัญ   ประจำปี พ.ศ.  2565    แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด   

และแต่ละสมัยจะกำหนดกี่วัน   พร้อมทั้งกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป
ด้วยครับ   ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอได้ครับ   

(นายประกอบฯ) -ผมนายประกอบ  สวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอให้การประชุม 
สมาชิกสภา สมัยสามัญประจำปี 2565  เป็น ๔ สมัย  ดังนี้ 

สมัยที่สอง   9 พฤษภาคม  2565 เป็นต้นไป 
สมัยที่สาม   11 กรกฎาคม  2565 เป็นต้นไป 
สมัยที่สี่      29 สิงหาคม  2565  เป็นต้นไป   
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6  

 เริ่มตั้งแต่วันที่   20  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป 
(นายพิชิตฯ) -ตามท่ีนายประกอบ  สวัสดิ์  เสนอผมขอผู้รับรอง  2  ท่านครับ 
ประธานสภา  -มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ (นายอนุสัก สายพวรรณ ์สมาชิกสภา เทศบาล 

ตำบลสูงเนิน คนที่ 1) (นายฉัตรา  พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  
คนที่ 2)  
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
ครับ 

(นางสาวนริศาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
เลขานุการสภา  ดิฉันนางสาวนริศา  จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาล  ขอนำเรียนปรึกษา ซึ่งโดยปกติแล้ว 

สมัยที่ 3  ควรจะประชุมประมาณ ต้นเดือนสิงหาคมเพ่ือยื่นเสนอเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  ซ่ึงตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เราต้องเสนอภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี 
การกำหนดสมัยประชุมสมัยที่ 3 จะอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม และในสมัยที่ 4 เรามักจะ
กำหนดกันที่ในเดือน กันยายน เพราะว่า อาจจะมีกรณีการกันเงิน   จึงขอเสนอแนะเพ่ือทราบค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ เลขานุการ 
ประธานสภา  นายกเทศมนตรี ครับ 
(นายธรรมอำนาจฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
เลขานุการนายก  กระผมนายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมัยแรกเราได้ 

กำหนดไว้แล้วคือเดือนกุมภาพันธ์     ส่วนสมัยที่ 2 โดยปกติแล้วจะเป็นเรื่องของการจัดทำ 
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แผนพัฒนา ส่วนใหญ่จะประชุมในรอบเรื่อง พฤษภาคม สมัยที่ 3  ก็จะเป็นการพิจารณา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะประมาณ สิงหาคม ส่วนสมัยที่ 4 ก็จะเป็นการ
ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานอยู่ในช่วงพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม จึงเรียนเพ่ือทราบ
ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภา  ครับ 
(นางสาวอัจฉราพรฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
รองนายกเทศมนตรี ดิฉันนางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  ตามที่ เลขาการ

นายกเทศมนตรีได้ให้คำแนะนำ สมัยประชุมสมัยที่ 3  ที่จะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่าย 
กำหนดเป็นวันที่ 1 สิงหาคม  แล้วสมัยที่  4  เป็นเดือนพฤศจิกายน วันที่ 7  ถ้ามี เรื่องเร่งด่วน 
ก็อาจจะเปิดสมัยวิสามัญ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภา  ครับ 
(นายภุชพงศฯ์)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายภุชพงศ์  ทองพันภิญโญ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  ตามที่รอง 

นายกเทศมนตรไีด้เสนอเกี่ยวกับสมัยประชุมสภา เพ่ือขอให้ทางสภาได้พิจารณา อีกครั้งหนึ่งครับ 
(นายพิชิตฯ)  - ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้สรุปขอ้เสนอแนะการกำหนดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภา  ครับ 
(นางสาวนริศาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
เลขานุการสภา  ดิฉันนางสาวนรศิา  จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาล  เมื่อสักครู่ที่ท่านรองนายกเทศมนตรี 

ได้นำเสนอไป เป็นข้อหารือปรึกษาที่ทางผู้บริหารนำเสนอ หากว่า ถ้าสมาชิกสภาเห็นด้วย กับ
การนำเสนอข้อคิดเห็นของทางฝ่ายผู้บริหาร ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้เสนอใหม่อีกครั้ง ค่ะ 

(นายคณพศฯ) -ผมนายคณพศ ศิริศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอให้การ 
สมาชิกสภา ประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565  เป็น ๔ สมัย  ดังนี้ 

สมัยที่สอง   9 พฤษภาคม  2565 เป็นต้นไป 
สมัยที่สาม   1 สิงหาคม  2565 เป็นต้นไป 
สมัยที่สี่      7 พฤศจิกายน  2565  เป็นต้นไป   
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6  

 เริ่มตั้งแต่วันที่   20  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป 
(นายพิชิตฯ) -ตามท่ีนายคณพศ   ศิริศรีอัจฉราพร   เสนอ ผมขอผู้รับรอง  2  ท่านครับ 
ประธานสภา  -มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ (นายประกอบ  สวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

ตำบลสูงเนิน คนที่ 1) (นายพรชัย ปฐมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน คนที่ 2)  
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  กระผมขอมติจากที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11    เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง     

   -มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัย 
แรกของปีถัดไป ประจำปี  2566    ดังนี้  
สมัยที่สอง   9 พฤษภาคม  2565 เป็นต้นไป 
สมัยที่สาม   1 สิงหาคม  2565 เป็นต้นไป 
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สมัยที่สี่      7 พฤศจิกายน  2565  เป็นต้นไป   
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6  

 เริ่มตั้งแต่วันที่   20  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป 
   -5.2 เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อทราบกรณีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที ่1/2565 
(นายพิชิตฯ)  -ผมขอให้คณะผู้บรหิารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 
ประธานสภา 
(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

เพ่ือทราบกรณกีารแก้ไขแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่  
1/2565 รายละเอียดมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภา 
ได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ  เชิญชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา  
(นางสาวอัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพ่ือทราบกรณีการแก้ไข 
รองนายกเทศมนตรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 โดยมีหลักการและ

เหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 21 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว 
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดทราบด้วย 

เหตุผล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 21 
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข และประกาศใช้ 
เมื่อวันที่   25  มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมญัตติฉบับนี้  จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลสูงเนินเพื่อทราบต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
                                     (ลงชื่อ)         ณัฐกาล  สุวรรณ            ผู้เสนอ 

    (นายณัฐกาล  สุวรรณ) 
               นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
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(นายพิชิตฯ)  -เป็นการเสนอญัตติเพ่ือทราบ 
ประธานสภา   
มติที่ประชุม  -มีมติรับทราบกรณีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

แก้ไขครั้งที่ 1/2565   ครับ 
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   -5.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
   พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สำนักปลัด  
(นายพิชิตฯ)  -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 
ประธานสภา 
(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ สำนักปลัด  รายละเอียดมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
ให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ  เชิญชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา  
(นางสาวอัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพ่ือให้ความเห็นชอบกรณีการ 
รองนายกเทศมนตรี โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี

หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้บรรจุโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2564  ดังนี้  

   โครงการพัฒนา (แบบ ผ02) 
1. โครงการติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล (หลังเก่า) และ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารสำนักงานหลังใหม่) งบประมาณ 195,000 บาท 
ครุภัณฑ์ (แบบ ผ03) 
1. โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 27,000 บาท 
2. เก้าอ้ีทำงานผู้บริหารทรงสูง   จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 8,000 บาท 
3. เครื่องดูดโคลนอัตโนมัติ   จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 48,000 บาท 

       ข้อเท็จจริง 
  คณะผู้บริหารฯ   เทศบาลตำบลสูงเนิน   ได้เล็งเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อม  

ความสะอาด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้มีนกพิราบและนกชนิดอ่ืนมาอาศัยเป็นจำนวนมาก ทำให้ เกิด
การสะสมของมูลนก อาจก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคต่างๆ เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมฯ  ภายในสำนักงานเทศบาล  จัดซื้อเครื่องดูดโคลนอัตโนมัติ 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล และจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพ่ือใช้ในกิจการงานเทศบาล แต่เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาล ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 

         โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานอุตสาหกรรม  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล
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(หลังเก่า)และอาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคารสำนักงานหลังใหม่) ตามแบบเทศบาล
ตำบลสูงเนิน  เลขท่ี  4/2565  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6)  หน้า  4 
ลำดับที ่ 4  จำนวนเงินงบประมาณที่ขอตั้ง  195,000 บาท   

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  โต๊ะไม้โครงสร้างภายในเป็นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1”x 2” ปิดทับ
ด้วยไม้อัดยางหนา 4 มิล 6 มิล และ 15 มิล  ไม้อัดสักลายภูเขา ท๊อปบนปิดทับด้วย
แผ่นลามีเนท ทำสีธรรมชาติ  หน้าโต๊ะสักลวดลายลูกฟูก + ลายจีน ด้ายซ้ายและ
ด้านขวามี 3 ลิ้นชัก โต๊ะเคลือบเงาทั้งหมด มีขนาด 212x88x81 ซม. จำนวน  1  ตัว  
ราคา  เป็นเงิน  27,000 บาท ราคาตามท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9   มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565)   เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6) หน้า 11  ลำดับที่  1  จำนวนเงิน
งบประมาณท่ีขอตั้ง   27,000 บาท 

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร
ทรงสูง  มีคุณลักษณะดังนี้ วัสดุบุหนัง PUและ PVCมีล้อเลื่อน5 แฉกไนล่อน 350 มม. 
สามารถปรับระดับขึ้น-ลงด้วยคันโยกด้านข้าง  มีทีพั่กแขน 2  ข้างหุ้มหนัง  PU ทำจาก
พลาสติกชนิดที่เหนียว แข็งแรง ปรับระดับขึ้น-ลง 110.50-115.50 และ 113.5-
119.5 ซม. ตามลำดับ ที่พักเท้าเลื่อน  เข้า-ออก  ได้มีล้อเลื่อน 5 แฉก สำหรับการ
เคลื่อนย้าย  ขนาดเก้าอ้ี กว้าง 69 X ลึก 68 X สูง 110.5-115.5 ซม. จำนวน 1 
ตัว เป็นเงิน  8,000.-บาท ราคาตามท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) หน้า 11 ลำดับที่   2 จำนวนเงิน
งบประมาณท่ีขอตั้ง 8,000 บาท 

4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องดูดโคลนอัตโนมัติ  ขนาด  3  แรงม้า  ขนาดท่อทางน้ำออก 3 นิ้ว กำลังไฟ 
220  โวลต์  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า  19  เมตร จำนวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน  
48,000.-บาท ราคาตามท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว 
1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 12 ลำดับที่ 2 จำนวนเงินงบประมาณที่ขอตั้ง
48,000 บาท  

             รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  278,000  บาท 
โอนลด 

1. สำนักปลัดเทศบาล    แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือน   ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงิน
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ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542  จำนวนอัตราตามแผนที่ปรากฏใน
แผนอัตรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ  2564 - 2566  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน)โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 3,804,360.-บาท 
โอนลดไปแล้ ว 366 ,000 .-บาท  จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
2,322,810.-บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด 278,000.-บาท จำนวน
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 2,044,810.-บาท มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ
สำหรับการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณให้โอนลดได้ 

รวมโอนลด  278,000  บาท 
ข้อกฎหมาย 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  

โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

                ขอแสงความนับถือ 
        ลงชื่อ      ณัฐกาล   สวุรรณ       ผูเ้สนอ 
                   (นายณัฐกาล   สุวรรณ) 
                         นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญนายอิสระยศ   ภิญโญ  ครับ 
ประธานสภา     
(นายอิสระยศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ   ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  การขอเสนอญัตติหน้าแรก  

ข้อ 3 เครื่องดูดโคลนอัตโนมัติ   จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 42,000 บาท แต่ใน
รายละเอียด ในหน้า 2 ข้อที่ 4 งบประมาณ เพ่ิมมาเป็น 48,000 บาท ตัวเลขผิดหรือ
เปล่าครับ นำเรียนปรึกษาเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องครับ  และช่วยอธิบายตัวเลขในการโอน
ลด ให้เข้าใจด้วยครับ งบประมาณตั้งไว้ 3,804,360.-บาท โอนลดไป 366,000 
บาท คงเหลืองบประมาณ 2,322,810.-บาท ตัวเลขมันหายไปเป็นล้าน ช่วยอธิบาย
ให้ด้วยครับ 

(นางสาวนริศาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
เลขานุการสภา  ดิฉันนางสาวนริศา  จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาล   เรื่องเครื่องดูดโคลน ได้ประสาน 

กับสำนักปลัด  มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตัวเลข จึงขอแก้ไขในหน้าแรก จากยอด 
42,000 ขอแก้ไขเป็นยอด 48,000 ในส่วนของหน้าที่ 2 ถูกต้องทั้งหมดค่ะ และใน
ประเด็น การโอนลดงบประมาณ นำเรียนให้ทราบดังนี้นะคะ งบประมาณที่ตั้งไว้
จำนวน 3,804,360.-บาท โอนลดไป 366,000 บาท งบประมาณล้านกว่าบาทที่
หายไปคือยอดงบประมาณที่ใช้ไปแล้ว นะคะ  เพ่ือชี้แจงเพ่ิมเติมขอในผู้อำนวยการกอง
ยุทธศาสตร์ อธิบายเพิ่มเติมค่ะ 

(นางนิภาพรฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ดิฉนันางนิภาพร   คร้ามวงษ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ  ในส่วนของยอดโอนลด  
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ของสำนักปลัด ยอดเงินที่หายไปคือยอดเงินที่เบิกจ่าย ไปแล้ว 1,115,550บาท  
ในส่วนนี้ทางกองยุทธศาสตร์จะขอน้อมรับ เพ่ือปรับปรุงในคราวต่อไป จะเขียนว่า
เบิกจ่ายไปแล้วเท่าไร โอนลดไปแล้วเท่าไร งบประมาณคงเหลือเท่าไร ในข้อความ
เพ่ือทีจ่ะได้เข้าใจตรงกัน ค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา      
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
   -5.4 เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
   พ.ศ. 2565  สำนักปลัด  
(นายพิชิตฯ)  -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 
ประธานสภา 
(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักปลัด  
รายละเอียดมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ  เชิญชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา  
(นางสาวอัจฉราพรฯ) -ข้าพเจา้  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย 
รองนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เทศบาลตำบลสูงเนิน  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซม
ตามปกติ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

      เหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
จึงมอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องประชุมเล็กชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (อาคารสำนักงานหลังใหม่)  
ในบางส่วนของตัวอาคารมีความชำรุดเสียหายตามระยะเวลา เพ่ือความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยของประชาชน 
ผู้มาใช้บริการ ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  สำนักปลัด จึงมีความจำเป็นต้อง 
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

       โอนเพิ่ม 
สำนักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซม
ตามปกติ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก  ที่  มท  
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม  10,000.-บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
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จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม  10,000.-บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอ จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 115,000.-บาท จำนวนงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 125,000.-บาท   

         รวมโอนเพิ่ม    115,000.-บาท   
โอนลด 

1. สำนักปลัดเทศบาล    แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือน  ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่  6  ลงวันที่ 4 มีนาคม  2559 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตราตามแผนที่ปรากฏในแผน
อัตรากำลังสามปี  (ปีงบประมาณ  2564 - 2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน   จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้   3,804,360.-บาท 
ใช้ไปแล้ว 1,115,550บาท โอนลดไปแล้ว 644,000.-บาท จำนวนงบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด 2 ,044 ,810 .-บาท  จำนวนงบประมาณ ที่ ขอโอนลด  
115,000.-บาท  จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  1,929,810-บาท  
มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณให้โอนลดได้     

 รวมโอนลด   115,000.-บาท   
ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว   
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

   ขอแสงความนับถือ 
       ลงชื่อ      ณัฐกาล   สวุรรณ       ผูเ้สนอ 
                (นายณัฐกาล   สุวรรณ) 
              นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา    
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
   -5.5 เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ความเหน็ชอบกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  สำนักปลัด 
(นายพิชิตฯ)  -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 
ประธานสภา 
(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

ให้ความเห็นชอบกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2565  สำนักปลัด รายละเอียดมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
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ให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 
(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ  เชิญชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา   
(นายภุชพงศฯ์)  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพ่ือให้ความเห็นชอบกรณีการ 
รองนายกเทศมนตรี แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีหลักการ 
   และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เทศบาลตำบลสูงเนิน   ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ของสำนักปลัด  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จำนวน 20 ตัว ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 
ลำดับที่ 1,2,10,11,13,14 หน้าที่ 1,9,10,11 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  หน้าที่  17 ลำดับที่ 6 
และแก้ไขครั้งที่  8/2564 จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 450,000 บาท  

เหตุผล 
เนื่องจากคณะผู้บริหารได้ขออนุมัติสภาเทศบาลโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 4 
มกราคม 2565 แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
จำนวน  20 ตัว  ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน  จำนวน  368,000บาท เพ่ือใช้
เป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
มิตรสัมพันธ์ 13 ซอยพรหมพันธ์ใจ และถนนทางรถไฟเล็ก ชุมชนโนนค่า -ออมสิน
สามัคคี และโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์  3  
เชื่อมทางรถไฟเล็ก  ชุมชนเบญจมิตร  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในโครงการดังกล่าว ทำให้งบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้ งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อและ
ติดตั้งฯ ตามจำนวนที่ตั้งไว้ได้ สำนักปลัด จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
สำนักปลัด    แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จำนวน 20 ตัว ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 
ลำดับที่ 1,2,10,11,13,14 หน้าที่ 1,9,10,11 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไป
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ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 
6 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564  งบประมาณ 450,000 บาท 

                                       ข้อความใหม่ 
สำนักปลัด    แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 หมวดคา่ครภุัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือจ่ายเป็น 
 ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

จำนวน  4 ตัว ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 
ลำดับที่ 1,2,10,11,13,14 หน้าที่ 1,9,10,11 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 
6 และแก้ไขครั้งที ่8/2564  งบประมาณ  82,000 บาท  

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ขอแสงความนับถือ 
        ลงชื่อ      ณัฐกาล   สวุรรณ       ผูเ้สนอ 
                  (นายณัฐกาล   สุวรรณ) 
                       นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 
(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญนายอิสระยศ   ภิญโญ ครับ 
ประธานสภา     
(นายอิสระยศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ   ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

คำชี้แจงที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอมา งบประมาณท่ีเราตั้งไว้เกี่ยวกับจัดซื้อกล้อง 
CCTV จำนวน 450,000 บาท ได้นำไปใช้เป็นค่าก่อสร้างถนนจำนวน 368,000บาท 
เรานำไปใช้วัตถุประสงค์อ่ืน จะหาเงินมาจากส่วนไหน ให้งบประมาณในส่วนนี้เท่าเดิม 
ได้มีการวางแผนไว้กันไหมอย่างไรครับ เพราะว่าการติดตั้งกล้อง CCTV ก็เป็นนโยบาย
ส่วนหนึ่ง ของกลุ่มพวกเราด้วย ผมไม่อยากให้ชาวบ้านรู้เพราะชาวบ้านจะเสียความรู้สึก 
นโยบายที่เราแถลงไป และตั้งงบไว้แล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไข ผมอยากสอบถามคณะ
ผู้บริหาร ข้อที่ 1 จะจัดหาเงิน ในส่วนนี้มาเพิ่มเติมอย่างไร และท่ีขอติดตั้งแค่ 4 ตัว 
ผมว่าไม่มีประโยชน์ การติดตั้งก็ต้องติดตั้งเป็นชุด ผมขอคำชี้แจงจากคณะผู้บริหารด้วย
ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -เชิญคณะผู้บริหาร ชี้แจงครับ 
ประธานสภา    
(นางสาวอัจฉราพรฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
รองนายกเทศมนตรี ดิฉันนางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  ในญัตตแิก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ติดตั้งกล้อง CCTV 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในตอนแรกคือ 450,000 บาท ทางผู้บริหารได้โอนลดออกไป  
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เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์  13  ซอยพรหมพันธ์ใจ  และถนนทาง
รถไฟเล็ก ชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี และโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์  3  เชื่อมทางรถไฟเล็ก  ชุมชนเบญจมิตร เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  งบประมาณคงเหลือ 82,000 บาท เพ่ือให้สอดคล้อง
กับจำนวนกล้อง จริงๆแล้วงบประมาณท่ีเราตั้งไว้ 450,000 บาทในตอนแรก เป็นการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ ในตอนนั้น  เราทำเรื่องเกี่ยวกับการขอเช่าติดตั้งกล้อง CCTV กับ 
บริษัททีโอที โดยท่านนายกได้เล็งเห็นว่า บริษัททีโอทีเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐาน และมี
การบริการที่ดี ในการเช่ามีความคุ้มค่ามากกว่าการจัดซื้อโดยตรง และจำนวนที่ติดตั้งก็
จะมีมากกว่าที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ ในส่วนแรกตั้งไว้ จำนวน 20 ตัว ซึ่งในการ
ตัดสินใจในการเช่าติดตั้งกล้อง CCTV  เนื่องจากเคยมี อบต. ได้ทำเรื่องเก่ียวกับการเช่า
ติดตั้งกล้อง CCTV และในสมัยนั้นยังไม่ต้อง เอาเรื่องขออนุมัติจากจังหวัด และเราได้
ทำเรื่องขอเช่าติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือขออนุมัติจังหวัด แต่จังหวัด ไม่อนุมัติ   เราจึง
ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อน ในส่วนตรงนี้เราจึงจะต้องทำเรื่องเข้าไปใหม่ ในบางส่วนเขาได้รับ
การอนุมัติ คือในส่วนการจัดซื้อกล้อง CCTV ติดตั้งในสำนักงาน และการติดตั้งกล้อง 
CCTV ที่ศูนย์กำจัดขยะ ส่วนของตลาดสดตอนเช้าและตอนเย็นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต้องมีการออกแบบระบบของกล้อง CCTV เข้าไปขออนุมัติใหม่อีกรอบหนึ่ง ซึ่งตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนดำเนินการแก้ไข เพ่ือที่จะนำ ขออนุมัติจากจังหวัดต่อไป  จึงนำเรียนเพ่ือ
ทราบ ค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญนายอิสระยศ   ภิญโญ ครับ 
ประธานสภา     
(นายอิสระยศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ   ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  การขออนุมัติ ติดตั้งกล้อง  

CCTV ที่จังหวัด เราทำเป็นหนังสือเข้าไปขออนุมัติ หรือเดินเข้าไปปรึกษาด้วยตัวเอง มี
หนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไหมครับว่าคณะกรรมการจังหวัด ยังไม่สามารถให้
ดำเนินการได้ ให้ชะลอไว้ก่อน มีหนังสือไหมครับ และแผนการดำเนินการ เกี่ยวกับ
กล้อง CCTVจะเริ่มดำเนินการได้เม่ือไหร่ จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ผมจะได้ตอบชาวบ้านได ้ 
ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  - เชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภา    
(นางสาวนริศาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
เลขานุการ  ดิฉันนางสาวนริศา  จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาล ตามที่รองนายกได้แจ้งว่า ได้ 

นำเสนอคณะกรรมการจังหวัดแล้ว  ต้องนำเรียนให้ทราบว่า การดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV  
จะมีหนังสือสั่งการจากจังหวัด  คือในกรณีที่ อปท. ใด ที่ต้องการจะเช่าหรือ ซื้ออุปกรณ์กล้อง 
CCTV ต้องทำเรื่องเข้าไปที่จังหวัดเพ่ือให้คณะกรรมการ CCTV จังหวัด พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน จะติดตั้งกล้อง CCTV  
ทั้งหมด 6 ตัวเราต้องทำรายละเอียด ทั้ง  6 ตัว   ว่าติดตรงจุดไหนบ้าง  มีแผนผังทั้งหมดว่าตัวนี้
ติดตรงไหนและตัวแม่ขายติดตั้งตรงไหน รายละเอียดของกล้องแต่ละตัว มีอะไรบ้าง ทุกอย่างที่
เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้อง CCTV ในส่วนของสำนักปลัด ตอนแรกจะทำไปทั้งหมด ผู้บริหารเห็น
ว่า ประมาณ 20 ตัวที่จะดำเนินการ 450,000 บาท  ถ้าเป็นการเช่า ได้จุดในการติดตั้งที่
มากกว่า ก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นเช่า  ส่วนของตลาดเช้าตลาดเย็นและศูนย์เด็กเล็กเป็นการจัดซื้อ
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กล้อง CCTV  เอกสารก็จะยื่นไปที่จังหวัดทั้งหมด  จังหวัดก็จะมีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณา เป็น
รอบรอบ โดยเราจะจัดทำเอกสารเพ่ือส่งไปที่จังหวัดเพ่ือรอการพิจารณา ในการพิจารณาจังหวัดก็
จะมีเห็นชอบและไม่เห็นชอบ   ในรายการนี้ให้ไปปรับปรุงแก้ไข  เราปรับปรุงแก้ไขแล้ว เพ่ือให้
จังหวัดพิจารณาอีกครั้ง ถ้าเห็นชอบก็จะสามารถดำเนินการได้ ส่วนกล้องของสำนักปลัดที่จะ
ดำเนินการเช่า มันเป็นเรื่องใหม่ คณะกรรมการจังหวัด จึงบอกว่าให้ชะลอตรงนี้ไว้ก่อน มี
แนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน ก็จะทำเรื่องเข้าไปขอพิจารณาอนุมัติใหม่ นำเรียนเพ่ือทราบ
ค่ะ  และในส่วนของกรอบระยะเวลาการดำเนินการขอให้คณะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -เชิญคณะผู้บริหาร ชี้แจงครับ 
ประธานสภา    
(นางสาวอัจฉราพรฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
รองนายกเทศมนตรี ดิฉันนางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน กรอบระยะเวลาในการ 

ดำเนินการเราได้ดำเนินการ ส่งเอกสารและประชุมเพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2565 แล้ว และกำลังรอหนังสือจากจังหวัด ในส่วนของที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ ก็จะดำเนินการได้เลย ส่วนโครงการที่ได้รับการชะลอไว้ก่อน ก็ไม่สามารถ
ตอบได้ชัดเจนว่า คณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อใด ก็จะจัดเตรียม เอกสาร 
เพ่ือที่จะเสนอ ในครั้งต่อไป ในการประชุมพิจารณาก็จะประชุมทุกเดือนแต่ถ้าไม่มี 
อปท. ใด เสนอขอพิจารณา ทางคณะกรรมการก็จะยังไม่มีการจัดประชุม ถ้ามีการ
ประชุมหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบขอบคุณค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา     
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
   -5.6 เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ความเห็นชอบกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กองช่าง  
(นายพิชิตฯ)  -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 
ประธานสภา 
(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

ให้ความเห็นชอบกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
พ.ศ. 2564 กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กองช่าง 
รายละเอียดมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ  เชิญชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา  
(นายภุชพงศฯ์)  -ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ให้ความเห็นชอบกรณีแก้ไข 
รองนายกเทศมนตร ี เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ 

ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 
1. เทศบาลตำบลสูงเนินได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ.2564  

1.1 กองช่างแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เพ่ือจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4  ล้อ 
จำนวน  1   คัน  

1.2 กองช่างแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ   
จำนวน 1 คัน ในการนี้ ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว  
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี 2564  
เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2564   
2. กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเนินไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่  27  
กันยายน  พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

เหตุผล 
เนื่องจาก เมื่อเดือนธันวาคม 2564 สำนักงบประมาณ ได้กำหนดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ใหม่ในส่วนของ 

1. รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
และราคาต่อหน่วยเหมือนเดิม  

2. รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
เหมือนเดิม แต่ราคาต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นเป็น   2,126,000 บาท  ด้วยหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว กองช่าง จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

1.1 เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  พ.ศ. 2564 การจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง  ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ จำนวน  1 คัน  
 เป็นเงิน 3,520,000 บาท 

ข้อความเดิม 
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ 
จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 
2563 หน้า 3 และ 34-36  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 255 8 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4)หน้าที่ 24 ลำดับที่ 20 
งบประมาณตั้งไว้ 3,520,000 บาท 

ข้อความใหม่ 
กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับธันวาคม 
2564 หน้า 3 และ 34-36  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4)  หน้าที่  24  ลำดับที่  
20  งบประมาณตั้งไว้ 3,520,000 บาท1.2 เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564 การจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน  4  ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 3,520,000 บาท 

ข้อความเดิม 
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 
2563 หน้า 16 และ 72 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  4 ) หน้าที่  24  ลำดับที่  21   งบประมาณที่ ตั้ งไว้   
2,125,000  บาท  

ข้อความใหม่ 
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ  จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับธันวาคม 
2564  หน้า 16 และ 72 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565 ) เพ่ิม เติ ม  (ฉบับที่  4 ) หน้ าที่  24  ลำดับที่  21  งบประมาณ ที่ ตั้ งไว้   
2,125,000 บาท (จัดซื้อตามงบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินไว้) 

ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563   ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้
กันเงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน” จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ต่อไป 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญนายอิสระยศ   ภิญโญ ครับ 
ประธานสภา     
(นายอิสระยศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ   ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ญัตติ การขอซื้อรถ 2 คัน 

นี้ตกค้างตั้งแต่ปีที่แล้ว ผมอยากทราบว่า ที่ผ่านมา 6 เดือน เข้าที่ประชุมสภา แล้วจะ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จได้เมื่อไหร่ จะได้มีเครื่ องจักร
เครื่องกลเพ่ือที่จะนำมา ความทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชน อยากทราบว่าเราจะ
ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่อย่างไร และที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไร ที่ไม่สามารถ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์ครับ 

(นายพิชิตฯ)  - เชิญคณะผู้บริหารครับ 
ประธานสภา    
(นางสาวอัจฉราพรฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
รองนายกเทศมนตรี ดิฉนันางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ที่ได้สอบถามเรื่องการจัดซื้อ 
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รถตักหน้าขุดหลัง และรถบรรทุก  6 ล้อ ซ่ึงทั้ง  2 โครงการนี้  ได้ขออนุมัติตั้งแต่ปีที่แล้ว  เราก็
ได้มีการกันเงินงบประมาณ ไว้เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุ 2560 เราได้ดำเนินการ 
ตามระเบียบพัสดุ แต่เนื่องจากระเบียบพัสดุได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตอนนั้นเราใช้
ระเบียบของพัสดุ เกี่ยวกับ ว 89 การจัดซื้อจัดจ้าง   และในการดำเนินการก็มีการปรับเปลี่ยน
และยกเลิกระเบียบ ว 89  เมื่อปลายเดือนมกราคม 2565 เพราะฉะนั้น โครงการที่ เรา
ดำเนินการมาจึงต้องยกเลิกไป  จึงต้องดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมด ในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยไม่เกิน 30 วัน เมื่อทางกรมบัญชีกลางได้ยกเลิกระเบียบ  เราจึงต้อง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมด และมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์ ของเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็น เดือนธันวาคม 2564 มันต้องนำแก้ไขเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือขอมติ
เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง  ขอบคุณค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญนายคณพศ  ศิริศรีอัจฉราพร     
ประธานสภา     
(นายคณพศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายคณพศ  ศิริศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน   ผมได้รับ 

การไหว้วานจากคณะผู้บริหารเพ่ือ ดูแลรถ รถในโรงงานกำจัดขยะ ซึ่งเป็นรถมาจาก
ประเทศจีน มี ปัญหาเรื่อง อะไหล่ และการซ่อมบำรุง ผมอยากให้ท่านผู้บริหาร ช่วยดู
รถที่จะจัดซ้ือ อยากให้ได้รถท่ีสามารถหาอะไหล่ในการซ่อมบำรุง ได้ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา     
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(นายคณพศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายนายคณพศ  ศิริศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  อยากสอบถาม 

ท่านปลัดครับ การที่สำนักปลัด ออกไปอบรมให้กับหน่วยงาน โดยใช้อุปกรณ์ของทาง
เทศบาล ทางเทศบาลได้ประโยชน์อะไรกับตรงนั้นบ้าง 

(นายพิชิตฯ)  -เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภา 
(ว่าทีร่้อยโทภูมินันท์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ปลัดทศบาล  กระผมว่าที่ร้อยโทภูมินันท์  พรชีวโชติ ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน   เรื่องท่ีท่านสมาชิกสภา 

ถามเกี่ยวกับงานป้องกัน ที่มีการอบรมเกี่ยวกับด้านสาธารณภัย ตามที่พ่ีน้องขอมา เป็น
ระเบียบที่ราชการกำหนดไว้ แต่ว่าโดยหลักก็ต้องคำนึงถึง ประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชน เขตเทศบาลเป็นหลัก ผมก็ได้เรียกงานป้องกันเทศบาล มาสอบถาม คือทาง
ผู้บริหารได้สอบถามผมมาว่า  เทศบาลได้ประโยชน์อะไรบ้าง  ผมตอบผู้บริหารว่า
เทศบาลไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย  พ่ีน้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ส่วน
บุคลากรก็จะได้ค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากร โดยผมได้เรียกมาสอบถามว่า ถ้ามีการ
อบรมอะไร ให้นำเรียนถามและปรึกษาท่านนายกก่อน  ไม่ใช่อยู่ๆให้ท่านนายกเซ็น
ใบรับรอง ว่าได้รับการฝึกอบรม ซึ่งมันก็ขัดกับระเบียบครับ ตอนนี้ได้มีมาตรการพูดคุย
กันแล้ว ว่าออกอย่างงั้นมีระเบียบไหม  มีประโยชน์ที่เทศบาลได้รับไหม ได้พูดคุยกัน
แล้วครับ 
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(นายอสิระยศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ   ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ขอสอบถามท่านปลัดครับ 

เกี่ยวกับอู่รถ กม 2 ได้ดำเนินการยังไง บ้างครับ 
(นายพิชิตฯ)  -เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภา 
(ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ปลัดทศบาล  กระผมว่าที่ร้อยโทภูมินันท์  พรชีวโชติ ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน    

เรื่องอู่รถกิโล 2 เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราได้เข้าไปเจรจา วันสองวันก็ดำเนินการ
ให้อยู่ครับต่อมา ก็เป็นเหมือนเดิม ก็เลยได้มอบหมายทางกองสาธารณสุขฯ ตามพรบ.
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยจะเข้าไปตรวจสอบว่าอู่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร  ก็ยังไม่มีความคืบหน้า  ผมก็เลยประสานกับกองช่าง  ให้กองช่างตีเส้นทะแยง
ว่าคุณจะล้ำเขตเข้ามาไมไ่ด้  ซ่ึงเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ จึงนำเรียนเพ่ือทราบ 

(นายคณพศฯ)  เราสามารถท่ีจะทำราวกั้นได้ไหมครับ  
สมาชิกสภา 
(นายจรูญฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ผอ.กองช่าง  กระผมนายจรูญ  ตั้งอำนวย ผู้อำนวยการกองช่าง  กรณีท่ีเราทำแนวกั้นไปก้ันเขตจะทำให้ 

ประชาชนไม่สะดวกในการใช้ทาง อาจจะต้องมีการขอร้องหรือทำเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย
เพ่ือขอใช้พ้ืนที่  และถ้าจะทำเป็นราวกัน้เลย ผมว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ 

(นางสาวภัทรานิษฐ์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  ดิฉันนางสาวภัทรานิษฐ์  ลับสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้ทางเทศบาลตำบล 

สูงเนินได้มีกระแสข่าวว่าพนักงานของเราติดโควิดนะคะ อยากทราบแนวทาง และวิธีใน
การดำเนินการ สอบถามทางท่านผู้บริหารว่าเราจะมีแนวทาง อย่างไร ในเมื่อพนักงาน 
ในสำนักปลัดติดโควิด ทำไมเราถึงไม่กักตัวผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดของสำนักปลัด และ
ผู้อำนวยการกองคลังติด ทำไมเราถึงไม่กักตัวไปก่อน ซึ่งผลตรวจวันนี้ก็โอเคไม่มีปัญหา
อะไร ผลออกมาเป็นลบ แต่โอกาสตรวจครั้งที่ 2 อาจจะมีคนติด ทำให้มีผลเป็นบวกก็
ได้ ทำไมเราไม่ดำเนินการป้องกัน เราน่าจะป้องกันไว้ก่อน อยากให้ท่านนายกช่วย
พิจารณาเรื่องนี้   อีกครั้งหนึ่ง เรื่องของ ATK ที่ใช้ตรวจ จะให้พนักงานเทศบาลตรวจ
เอง พี่ก็มองว่าการตรวจ ATK เราก็สามารถซื้อเองได้ แต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ สมมุติว่า
มีการติดโควิดเพ่ิมขึ้น เป็นวงที่ 2 เราก็จะต้องตรวจ ATK ครั้งต่อไปอีก อยากทราบว่า
ทางฝ่ายผู้บริหาร มีแนวทางอย่ างไร ที่จะช่วยเหลือพนักงานเทศบาล ถ้าเกิดมี
เหตุการณ์อย่างนี้เกิดข้ึนเรื่อยๆ คณะผู้บริหารจะทำอย่างไร 

(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายณัฐกาล  สุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   การที่พนักงานและราชการ 

ในเทศบาลติดโควิด ในวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ได้ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ ในเทศบาลสูงเนิน
ทุกห้อง เรื่องการตรวจ ก่อนที่เข้าประชุมสภาก็ได้มีการตรวจ ที่จะเข้ามาในห้องสภา 
ผลออกมาก็ยังเป็นลบอยู่  เพราะเราจะได้สร้างความมั่นใจว่าในเทศบาลตำบลสูงเนิน 
ทำงานได้อย่างมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นนะ คนอาจจะคิดต่างๆว่าคนนี้เป็น อย่างคนในกอง
เป็นอย่างนี้ก็ต้องหยุดทั้งกอง เพ่ือที่จะดูแลรักษาตัวก่อน ทั้งๆที่คนในกองเขาไม่ได้เป็น 
ทำไมต้องให้เขาหยุดเหรอ ผมได้หารือกับคณะผู้บริหาร ว่าจะมีการตรวจในวัน
พฤหัสบดีนี้ ที่เทศบาลตำบลสูงเนิน เพ่ือจะได้ทราบผลและสร้างความมั่นใจในเทศบาล
ตำบลสูงเนิน 
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(นางสาวภัทรานิษฐ์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  ดิฉันนางสาวภัทรานิษฐ์ ลับสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาล   ถ้าตรวจซ้ำในวัน 

พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565  มันจะช้าไปม้ัยค่ะ 
(ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ปลัดทศบาล  กระผมว่าที่ร้อยโทภูมินันท์  พรชีวโชติ ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน   เกี่ยวกับประเด็นที ่

พนักงานเทศบาลติดโควิด  ก็จะมีพนักงาน  สำนักปลัดแล้วก็ผู้อำนวยการกองคลัง  
ซ่ึงเมือ่วันศุกร์ พนักงานสำนักปลัดได้ตรวจ พบเป็นผลบวก ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  
ได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ข้อมูลว่า สำนักปลัดไม่ใช่ผู้ใกล้ชิด คนที่
ใกล้ชิดคือสามี ที่อยู่โรงรับจำนำก็เลยให้กักตัวไป ส่วนพนักงานอ่ืนๆหรือว่าคนที่ใกล้ชิด 
เราก็ใช้มาตรการในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เมื่อวันศุกร์ และเมื่อคืนนี้ก็ฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่ง 
ทางผู้บริหารก็ได้บอกว่าให้แต่ละคนตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในวันนี้ ซึ่งหลาย
เสียงก็มองว่าแล้วลูกจ้างล่ะ ทั้งค่าชุดตรวจ และความรู้ความสามารถในการตรวจ ด้วย
ตัวเองมีความชัดเจนแค่ไหนอย่างไรและหลายคนสอบถามว่าทำไมไม่ให้ น.ส.อรุณโรจน์ 
ตรวจให้ ตามหลักน.ส.อรุณโรจน์ เขาก็ไม่มีอำนาจในการตรวจ และถ้าตรวจให้ทุกคน 
ตัวเขาก็มีความเสี่ยงด้วย ก็เลยมีความเห็นว่าต่างคนต่างตรวจมาแล้วกัน ส่วนในตอนนี้ก็
เลยใช้วิธีจะตรวจซ้ำอีก ภายใน 3 วัน ว่าสำนักปลัดจะมีการติดเพ่ิมหรือไม่อย่างไร ทาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข บอกว่า โรคโควิดถือเป็นโรคประจำท้องถิ่นไปแล้ว ถือว่า
เป็นโรคที่ไม่ได้แรง แต่ก็ต้องตรวจเช็คใหดี้ แนวทางของผู้บริหารคือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและ
ตรวจซ้ำอีกครั้งครับ   

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญ นายพรชัย  ปฐมรัตน์ 
ประธานสภา                                            
(นายพรชัยฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายพรชัย  ปฐมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล   เรื่องทางม้าลาย ผมอยากให้ทุก 

โรงเรียนมีทางม้าลายเพ่ือความปลอดภัยของเด็กและเรื่อง กระจกโค้ง ลูกระนาด ด้วย
และตอนนี้ก็จะใกล้หน้าฝน ชาวบ้านได้ร้องขอศาลาตรงฝั่งม.มหิดล ไว้สำหรับหลบแดด
หลบฝน เรื่องรถฉุกเฉินของบางกรณีที่เกี่ยวกับเหตุไปรับผู้ป่วย รถจะต้องไปยูเทิร์นที่
ประตูเสือ ซึ่งมีระยะทางไกล อยากให้ทางผู้บริหารเปิดยูเทิร์นตรงหน้าโรงพยาบาลได้
ไหมครับเพ่ือให้รถฉุกเฉินออกรับเหตุ ได้ทันท่วงที  ขอบคณุครับ    

(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายณัฐกาล  สุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน    ในวันพฤหัสบดทีีผ่่านมา  

ได้มีคำสั่งจากจังหวัดขอความรว่มมือในการแก้ไขปัญหาทางม้าลาย จากกรณีที่คุณหมอ
โรงพยาบาล กรุงเทพฯ กำลังเดินข้ามทางม้าลายแล้วโดนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ชนทำ
ให้เสียชีวิต  ในส่วนนี้เป็นวาระสำคัญ ผมได้มอบหมายให้ช่างดำเนินการสำรวจและ
ประเมินราคาทางม้าลายและแนวเส้นถนน เพ่ือคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
ในเขตเทศบาล และโดยรอบ ผมก็ได้มีการให้เติม rubber speed เพ่ือลด ความเร็ว
ของรถ เพ่ือที่จะให้มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนที่เข้ามาในเขตเทศบาลตำบล
สูงเนิน ในกรณีกระจกโค้ง เราได้ซื้อมาแล้วและได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วบางส่วน  

(ว่าทีร่้อยโทภูมินันท์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกทา่น ครับ 
ปลัดทศบาล  กระผมว่าที่ร้อยโทภูมินันท์  พรชีวโชติ ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน   ผมได้ดำเนินการสั่ง 

กองช่างมีการสำรวจ ประมาณการในการตีเส้นจราจร งบประมาณ 170,000 บาท 
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และแนะนำเสนอผู้บริหารเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร และในส่วนงบประมาณสำนักปลัดก็
คงกำลังจะทำเรื่องโอนงบประมาณเพ่ือดำเนินการในส่วนนี้  

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญ นายอนุสัก  สายพวรรณ์ 
ประธานสภา                                            
(นายอนุสักฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล   ผมอยากให้กองช่างช่วยลอก 

ท่อเพราะว่าจะถึงหน้าฝนแล้ว น้ำอาจจะท่วมขังได้ การลอกท่อเป็นการช่วยระบายน้ำ
ได้ดีมากครับ  

(ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ปลัดทศบาล  กระผมว่าที่ร้อยโทภูมินันท์  พรชีวโชติ ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน   ส่วนของการลอกท่อ 

ทางกองสาธารณสุขได้ตั้งงบประมาณในการลอกท่อไว้อยู่ ส่วนใหญ่เราจะประสานกับ
เรือนจำ ที่จะมาดำเนินการลอกท่อ                 

(นางสาวอัจฉราพรฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
รองนายกเทศมนตรี ดิฉันนางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ขอตอบคำถามท่ีนางสาวภัทรานิษฐ์  

ลับสูงเนิน เรื่องพนักงานเทศบาลติดโควิด กลุ่มแรกคือของกองคลัง ผู้อำนวยการกอง
คลัง  ติดโควิด และก็ได้ลางานตั้งแต่วันอังคาร และเจ้าหน้าที่ในกองคลัง ก็ได้ตรวจการ
ตั้งแต่เริ่มต้น ผลก็เป็นลบ จากนั้นก็ไปตรวจอีกที่วันศุกร์ ทุกคนก็เป็นลบ จริงๆแล้ว
ระยะในการปรับตัวก็น่าจะประมาณ 3 วัน เมื่อวันศุกร์มาเจอของสำนักปลัด สำนัก
ปลัดก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะฉะนั้นในวันจันทร์ก็จะต้องตรวจซ้ำ แต่ว่าผลออกมาก็
เป็นลบ แตทุ่กคน ก็จะมีการตรวจสอบซ้ำอีกคือวันที่ 3 มีนาคม 2565 นี้   

(นางสาวภัทรานิษฐ์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  ดิฉันนางสาวภัทรานิษฐ์ ลับสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาล  ข่าวเรื่องพนักงานเทศบาล 

ติดโควิด  ทำให้พ่ีน้องประชาชนมีความกังวลใจในการที่จะมาใช้บริการอยากให้
เทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ว่าสถานการณ์ของเทศบาลเรา 
เป็นอย่างไร ประชาสัมพันธ์ว่าเทศบาลตำบลสูงเนินมีความปลอดภัย ที่ จะเข้ามาใช้
บริการในเทศบาลได ้    

(นายสิทธินันท์ฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
รองประธานสภา  กระผมนายสิทธินันท์  ภูลายศรี สมาชิกสภาเทศบาล   พอดีมีชาวบ้านฝากชื่นชมคณะ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานทุกคน ที่ช่วยพัฒนาเทศบาลและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน                       

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมสภา 
ประธานสภา  
เลิกประชุมเวลา  10.30 น.  
      (ลงชื่อ)       นริศา  จันทร์รองศรี     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวนริศา  จันทร์รองศรี) 

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 
       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  สมัยสามัญ   
สมัยแรก   เมื่อวันที่    28  กุมภาพันธ์  2565 
   (ลงชื่อ)        พรชัย   ปฐมรัตน์                 ประธานกรรมการ 
                            (นายพรชัย   ปฐมรัตน์) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
      (ลงชื่อ)       ฉัตรา  พจนานุวัตร      กรรมการ 
                    (นายฉัตรา  พจนานุวัตร) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

(ลงชื่อ)           อนุสัก  สายพวรรณ์  กรรมการ/เลขานุการ 
                                (นายอนุสัก  สายพวรรณ์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
 รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 

(ลงชื่อ)         พิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ    
                        (นายพิชิต   โล้วตัง้กิจเจริญ) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
 
       

                                                                                                
 
 


