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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี   2565 

วันที่    27   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565   เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน  

…………………………. 
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. นายภุชพงศ์    ทองพันภิญโญ  รองนายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน 
3. นางสาวอัจฉราพร   สุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน 
4. นายธรรมอํานาจ  ดวงบุปผา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน 
5. นางศรัญญา    สีนารอด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน 
6. ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชต ิ  ปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลตําบลสูงเนิน 
7. นางกุลภัส กกสันเทียะ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
8. นางบุษบา โชติจันทึก  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการฯ 
9. นางวิรัตน์ ร่วมกระโทก  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
10. นางบังอร กระจ่างโพธิ์  หัวหน้าสํานักปลัด 
11. นายจรูญ   ตังอํานวย    ผู้อํานวยการกองช่าง 
12. นางนิภาพร คร้ามวงษ์  ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์ 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
(นางสาวนริศาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนี้วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
เลขานุการสภาฯ  เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจําปี 2565 บัดนี ้

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนินมาประชุม จํานวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว  
ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -วันนี้วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2    
ประธานสภาฯ  ประจําปี  2565  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบล 



2 
 

สูงเนิน  ณ  บัดนี้  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่าน
ประกาศเทศบาลตําบลสูงเนิน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจําปี   2565 

(นางสาวนริศาฯ) - ประกาศสภาเทศบาลตําบลสูงเนินเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน     
เลขานุการฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2565 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน   อําเภอสูงเนิน   

จังหวัดนครราชสีมา   ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2 ประจําปี   2565  โดย
เริ่มวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565  มีกําหนด 30 วัน ตามมติที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยแรก  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
นั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และข้อ 
22 ประกอบข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น   พ.ศ.   2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2554  จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลสูงเนิน  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี 2565  ตั้งแต่วันที่ 9  
พฤษภาคม   2565    มีกําหนด  30  วัน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี 2565  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565   
มีกําหนด 30  วัน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่   9   พฤษภาคม   พ.ศ.  2565 
             นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ 

             (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ) 
              ประธานสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(นายพิชิตฯ)  ข้าราชการโอนย้าย จํานวน  2 ท่าน คือ 
ประธานสภาฯ  1. นางสาวนริศา  จันทร์รองศรี  รองปลัดเทศบาลตําบลสูงเนิน ย้ายไปเทศบาลเมือง 

ปากช่อง 
2. นายจรูญ  ตังอํานวย  ผู้อํานวยการกองช่าง  ย้ายไปเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่   
(นายพิชิตฯ)  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ดําเนินการ 
ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง 

ของสําเนารายงานการประชุม 
(นางสาวนริศาฯ)  -ดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
เลขานุการสภาฯ  สําเนารายงานการประชุมที่ได้สําเนาแจกไปแล้ว นั้นโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่หน้าที่ 

1 - 23  ว่ามีข้อความใดบ้างท่ีสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 
(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกทา่นใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม หรือไม่   
ประธานสภาฯ  หากไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
มติที่ประชุม  รับรอง    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     
งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่อง  กระทู้ถาม 
          ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5       -5.2 เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อทราบกรณีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) ของเทศบาลต าบลสูงเนิน  

(นายพิชิตฯ)          -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 
ประธานสภา 
(นายณัฐกาลฯ)          -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรี          สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 
                             เพ่ือทราบกรณีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7)  

ของเทศบาลตําบลสูงเนิน รายละเอียดมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ที่ 
ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)          -ขอบคุณครับ  เชิญชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา  
(นางสาวอัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน เพ่ือทราบกรณีการจัดทํา 
รองนายกเทศมนตรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) ของเทศบาลตําบล 
 สูงเนิน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทํา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้    

  เหตุผล 
เพ่ือเป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน เทศบาล
ตําบลสูงเนินโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พร้อมประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรด
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสูงเนินเพื่อทราบต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
                                     (ลงชื่อ)         ณัฐกาล  สุวรรณ            ผู้เสนอ 

    (นายณัฐกาล  สุวรรณ) 
               นายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน 
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(นายพิชิตฯ)  -เป็นการเสนอญัตติเพ่ือทราบ 
ประธานสภา   
มติที่ประชุม  -มีมติรับทราบกรณีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 7) ของเทศบาลตําบล ครับ 
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   -5.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อให้ความเห็นชอบกรณีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  กองช่าง 

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 
ประธานสภา 
(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

เพ่ือให้ความเห็นชอบกรณีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2565 กองช่าง รายละเอียดมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
ให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ  เชิญชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา  
(นางสาวอัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน เพ่ือให้ความเห็นชอบกรณี 
รองนายกเทศมนตรี การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565  

โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา  
1.1 งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้ตั้งงบประมาณไว้จํานวน 

253,177 บาท โอนเพ่ิม 200,000 บาท ใช้ไปแล้ว 243,168.10 บาท คงเหลือ 
210,008.90 บาท 
1.2 งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง ได้ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 
252,725 บาท โอนเพ่ิม 200,000 บาท ใช้ไปแล้ว 174,112.34 บาท คงเหลือ 
278,612.66 บาท 
1.3 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือ 
1.3.1 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนคูขาด ซอย 1,4,5,6 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell) ขนาด 30 W แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ 
ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จํานวน 22 ชุด ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ตามแบบเทศบาล
ตําบลสูงเนิน เลขที่  กช.015/2564 พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณตั้งไว้ 
1,060,400 บาท 
1.3.2 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนมิตรสัมพันธ์ 7 (ช่วง
จากบ้านหมอชาติชายถึงทางแยกปั๊มน้ํามันบางจาก) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell)  ขนาด 30 W แผงโซล่า
เซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
จํานวน 22 ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 
กช.016/2564 พร้อมป้ายโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 งบประมาณตั้งไว้ 
1,060,400 บาท 
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1.3.3 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเทศบาล 14 (ช่วง
จากทางแยกถนนเทศบาล 10 ไปทางร้านอาหารสามหนุ่ม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคม
ไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED StreetLight Solar Cell) ขนาด 30 W แผง
โซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 
เมตร จํานวน 17 ชุด ชุมชนสว่างแสงธรรม ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.
017/2564 พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณตั้งไว้ 819,400 บาท 
1.3.4 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางรถไฟเล็ก (ช่วง
จากทางแยกถนนมิตรสัมพันธ์ 7 ถึงถนนสายยุทธศาสตร์) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ขนาด 30 W แผง
โซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 
เมตร จํานวน 45 ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน 
เลขที่ กช.018/2564 พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณตั้งไว้ 1,926,000 บาท  
2. กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่า 
ใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ได้ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 50,000 บาท โอน
เพ่ิม 100,000 บาท ใช้ไปแล้ว 101,699.15 บาท คงเหลือ 48,300.85 บาท 
2.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 100,000 บาท โอนเพ่ิม 
100,000 บาท ใช้ไปแล้ว 192,543.25 บาท คงเหลือ 7,456.75 บาท 
2.3 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ได้ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 40,000 บาท โอนเพ่ิม 30,000 บาท ใช้
ไปแล้ว 53,920 บาท คงเหลือ 16,080 บาท         
2.4 งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
ได้ตัง้งบประมาณเพ่ือ 
2.4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 625 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.012/2564 พร้อมป้ายโครงการ จํานวน
งบประมาณตั้งไว้ 360,000 บาท 
2.4.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนคูขาด  ซอย 5 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่  กช.013/2564 พร้อมป้ายโครงการ จํานวน
งบประมาณตั้งไว้ 332,000 บาท 
2.4.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนคูขาด  ซอย 6 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 86 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 430 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.014/2564 พร้อมป้ายโครงการ จํานวน
งบประมาณตั้งไว้ 247,000 บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

 
 



7 
 

เหตุผล 
เนื่องจาก กองช่างมีความจําเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างในการดําเนินการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ทํานุบํารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา และอ่ืนๆ ใช้วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่าง ๆ ที่เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชนตามคําร้องที่ส่งมาถึงกองช่าง รวมถึงวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
คอมพิวเตอร์และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของก่องช่างด้วย เป็นเหตุให้
งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ ประกอบกับได้รับนโยบายจากผู้บริหารเทศบาลตําบลสูง
เนิน ให้ เปลี่ยนแปลงในส่วนของขนาดกําลังไฟฟ้า โคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยเพ่ิมจํานวนวัตต์ที่ให้ความสว่างมากขึ้น หากนํามาใช้กับโครงการนี้จะ
ส่งผลให้บริเวณถนน มีความสว่างมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ประชาชนมั่นใจในความ
ปลอดภัยเมื่อมีความจําเป็นต้องสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน จึงขอเปลี่ยนแปลง
ขนาดวัตต์จาก 30 w เป็นขนาดไม่น้อยกว่า 50 w และแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 120 w 
เป็นขนาดไม่น้อยกว่า 120 w เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน  อีกประเด็นคือกอง
ช่างได้ตรวจสอบแนวเขตของถนนคูขาด ซอย 4,5,6 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ พบว่า มี
พ้ืนที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบางส่วนอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลสูง
เนิน จึงมีความจําเป็นต้องตัดลดความยาวของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตออกและ
ดําเนินโครงการภายในพ้ืนที่ที่อยู่เฉพาะในเขตเทศบาลตําบลสูงเนินเพ่ือให้การดําเนิน
โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง เห็นควรดําเนินการ 
1. โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

โอนเพิ่ม 
1.1 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบดําเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจร ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่ง คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลู ออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจํา ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ จํานวน 253,177 บาท โอนเพ่ิมแล้ว 
200,000 บาท ใช้ไปแล้ว 243,168.10 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอน
เพ่ิม 210,008.90 บาท  งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ จํานวนงบประมาณที่ขอโอน
เพ่ิม 250,000 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 460,008.90 บาท
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1.2 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบดําเนินงาน หมวด 
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าไม้ 
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไส เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  
โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ จํานวน 252,725 บาท โอนเพ่ิมแล้ว 200,000 บาท ใช้ไปแล้ว 174,112.34 
บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม 278,612.66 บาท  งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ จํานวนงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 150,000 บาท จํานวนงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพิ่ม 428,612.66 บาท 
1.3 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จํานวน
งบประมาณที่ตั้งไว้ จํานวน 50,000 บาท โอนเพ่ิมแล้ว 100,000 บาท ใช้ไปแล้ว 
101,699.15 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม 48,300.85 บาท  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ จํานวนงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 82,200 บาท จํานวน
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม  130,500.85 บาท 
1.4 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่าย
เป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ แก๊สหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซินน้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ จํานวน 100,000 บาท โอนเพิ่มแล้ว 100,000 บาท  
ใช้ไปแล้ว 192,543.25 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม 7,456.75 
บาท  งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ จํานวนงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 200,000 บาท 
จํานวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 207,456.75 บาท       
1.5 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
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อะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (DISKETTE,FLOPPY DISK,REMOVABLE 
DISK, COMPACT DISC , DIGITAL VIDEO DISC, FLASH DRIVE) เทปบันทึกข้อมูล 
(REEL MAGNETICTAPE, CASSETTE TAPE, CARTRIDGE TAPE) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่น
กรองแสงแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (KEY BOARD) เมนบอร์ด (MAIN BOARD) 
เมมโมรี่ชิป (MEMORY CHIP) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (CUT SHEET FEEDER) 
เมาส์ (MOUSE) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (PRINTER SWITCHING BOX) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (HUB) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (CARD) เช่น ETHERNET 
CARD,LAN CARD,ANTI VIRUS CARD,SOUND CARD เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (DISKETTE) แบบฮาร์ดดิสก์ (HARD DISK) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (OPTICAL) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ จํานวน 40,000 บาท 
โอนเพ่ิมแล้ว 30,000 บาท ใช้ไปแล้ว 53,920 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนเพ่ิม 16,080 บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จํานวนงบประมาณที่ขอ
โอนเพิ่ม 50,000 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม   66,080 บาท  

รวมโอนเพิ่ม  732,200 บาท 
โอนลด 

กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
1.1 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนคูขาด ซอย 1,4,5,6 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT 
SOLAR CELL) ขนาด 30 W แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์
วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จํานวน 22 ชุด ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่  กช.015/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1 
และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 จํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 1,060,400 บาท จํานวน
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 1,060,400 บาท จํานวนงบประมาณที่ขอโอนลด 
160,400 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 900,000 บาท  
มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสําหรับการดําเนินโครงการให้โอนลดได้ 
1.2 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนมิตรสัมพันธ์ 7  
(ช่วงจากบ้านหมอชาติชายถึงทางแยกปั๊มน้ํามันบางจาก) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT SOLAR CELL) ขนาด 30 W 
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า  
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5 เมตร จํานวน 22 ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา  ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน 
เลขที่ กช.016/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 จํานวน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,060,400 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
1,060,400 บาท จํานวนงบประมาณที่ขอโอนลด 160,400 บาท จํานวน
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 900,000 บาท มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ
สําหรับการดําเนินโครงการให้โอนลดได้ 
1.3 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเทศบาล 14 (ช่วงจาก
ทางแยกถนนเทศบาล 10 ไปทางร้านอาหารสามหนุ่ม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT SOLAR CELL) ขนาด 30 W 
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า  
5 เมตร จํานวน 17 ชุด ชุมชนสว่างแสงธรรม ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 
กช.017/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 11 ลําดับที่ 3 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 จํานวน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 819,400 บาท บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
819,400 บาท จํานวนงบประมาณที่ขอโอนลด 123,700 บาท จํานวนงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 695,700  บาท มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินโครงการให้โอนลดได้ 
1.4 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางรถไฟเล็ก (ช่วงจาก
ทางแยกถนนมิตรสัมพันธ์ 7 ถึงถนนสายยุทธศาสตร์) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT SOLAR CELL) ขนาด 30 W แผงโซ
ล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
จํานวน 45 ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 
กช.018/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 11 ลําดับที่ 4  และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 จํานวน
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,926,000 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
1,926,000 บาท จํ านวนงบประมาณที่ ขอ โอนลด 84,400 บาท จํ านวน
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 1,841,600 บาท มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ
สําหรับการดําเนินโครงการให้โอนลดได้ 
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 ชุมชนมิตรภาพร่วม
ใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
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ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.012/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 10 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 
จํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 360,000 บาท จํานวน งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
360,000 บาท จํานวนงบประมาณที่ขอโอนลด 28,100 บาท จํานวนงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 331,900 บาท มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสําหรับการดําเนิน
โครงการให้โอนลดได้ 
1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 5 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 5 ชุมชนมิตรภาพ 
ร่วมใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.013/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 11 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 
จํานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 332,000 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
332,000 บาท จํานวนงบประมาณที่ขอโอนลด 73,000 บาท จํานวนงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 259,000 บาท มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสําหรับการดําเนิน
โครงการให้โอนลดได้ 
1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนคูขาด  ซอย 6 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 6 ชุมชนมิตรภาพร่วม
ใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 86 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่  กช.014/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 12  และแก้ไขครั้งที่ 8/2564จํานวน
งบประมาณที่ตั้ งไว้  247,000 บาท จํานวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
247,000 บาท จํานวนงบประมาณที่ขอโอนลด 102,200 บาท จํานวนงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 144,800 บาท มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสําหรับการดําเนิน
โครงการให้โอนลดได้ 

      รวมโอนลด    732,200  บาท 
2. เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
2.1 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

ข้อความเดิม 
2.1.1 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนคูขาด ซอย 1,4,5,6 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT 
SOLAR CELL) ขนาด 30 W แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบ
กัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จํานวน 22 ชุด ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ  
ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.015/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตาม
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1 
และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 จํานวนงบประมาณตั้งไว้ 900,000 บาท 
2.1.2 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนมิตรสัมพันธ์ 7  
(ช่วงจากบ้านหมอชาติชายถึงทางแยกปั๊มน้ํามันบางจาก) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT SOLAR CELL) ขนาด 30 W 
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า  
5 เมตร จํานวน 22 ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน 
เลขที่ กช.016/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 จํานวน
งบประมาณตั้งไว้ 900,000 บาท 
2.1.3 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเทศบาล 14  

(ช่วงจากทางแยกถนนเทศบาล 10 ไปทางร้านอาหารสามหนุ่ม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
โคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT SOLAR CELL) ขนาด 
30 W แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อย
กว่า 5 เมตร จํานวน 17 ชุด ชุมชนสว่างแสงธรรม ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน 
เลขที่ กช.017/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 11 ลําดับที่ 3 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 จํานวน
งบประมาณตั้งไว้ 695,700 บาท 
2.1.4 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางรถไฟเล็ก (ช่วง
จากทางแยกถนนมิตรสัมพันธ์ 7 ถึงถนนสายยุทธศาสตร์) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟ
ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT SOLAR CELL) ขนาด 30 W 
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า  
5 เมตร จํานวน 45 ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน 
เลขที่ กช.018/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 11 ลําดับที่ 4  และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 จํานวน
งบประมาณตั้งไว้ 1,841,600  บาท 
2.2 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
2.2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 ชุมชนมิตรภาพร่วม
ใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.012/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไป 
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 10 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 
จํานวนงบประมาณตั้งไว้ 331,900 บาท  
2.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 5 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 5 ชุมชนมิตรภาพร่วม
ใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.013/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 11 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 จํานวน
งบประมาณตั้งไว้ 259,000 บาท  
2.2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคูขาด  ซอย 6 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 6 ชุมชนมิตรภาพ 
ร่วมใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 86 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่  กช.014/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 12  และแก้ไขครั้งที่ 8/2564จํานวน
งบประมาณตั้งไว้ 144,800 บาท 

ข้อความใหม่ 
2.1 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
2.1.1 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนคูขาด ซอย 1,4,5,6 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT 
SOLAR CELL) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 W แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 W 
พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จํานวน 22 ชุด ชุมชน
มิตรภาพร่วมใจ ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.015/2564 พร้อมป้าย
โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 10 
ลําดับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 8/2564 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จํานวนงบประมาณตั้งไว้ 
900,000 บาท 
2.1.2. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนมิตรสัมพันธ์ 7 (ช่วง
จากบ้านหมอชาติชายถึงทางแยกปั๊มน้ํามันบางจาก) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT SOLAR CELL) ขนาดไม่น้อยกว่า 
50 W แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์วาไนซ์ 
ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จํานวน 22 ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่  กช.016/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตาม
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2 
แก้ไขครั้งที่ 8/2564 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จํานวนงบประมาณตั้งไว้ 900,000 
บาท 
2.1.3 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเทศบาล 14  
(ช่วงจากทางแยกถนนเทศบาล 10 ไปทางร้านอาหารสามหนุ่ม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
โคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT SOLAR CELL) ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 50 W แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์
วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จํานวน 17 ชุด ชุมชนสว่างแสงธรรม ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่  กช.017/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 11 ลําดับที่ 3 
แก้ไขครั้งที่ 8/2564 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จํานวนงบประมาณตั้งไว้ 695,700 
บาท 
2.1.4 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางรถไฟเล็ก  
(ช่วงจากทางแยกถนนมิตรสัมพันธ์ 7 ถึงถนนสายยุทธศาสตร์) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
โคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED STREET LIGHT SOLAR CELL) ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 50 W แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบกัลป์
วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จํานวน 45 ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา 
ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขท่ี กช.018/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 11 ลําดับที่ 4  
แก้ไขครั้งที่ 8/2564 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว3867 ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2564 จํานวนงบประมาณตั้ งไว้ 
1,841,600 บาท 
2.2 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
2.2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.012/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 6 ลําดับที่ 10 และแก้ไขครั้งที่ 8/ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
2564 จํานวนงบประมาณตั้งไว้ 331,900 บาท  
2.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 5 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 5 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
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ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่  กช.013/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 11 และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2564 จํานวนงบประมาณตั้งไว้ 259,000 บาท  
2.2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคูขาด  ซอย 6 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 6 ชุมชนมิตรภาพ 
ร่วมใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ กช.014/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 12  และแก้ไขครั้งที่ 8/2564 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2564 จํานวนงบประมาณตั้งไว้ 144,800 บาท   

ข้อกฎหมาย 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2563   
ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 
จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสูงเนินเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

                     ขอแสงความนับถือ 
        ลงชื่อ      ณัฐกาล   สวุรรณ       ผูเ้สนอ 
                   (นายณัฐกาล   สุวรรณ) 
                         นายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน 
(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านพรชัย  ปฐมรัตน์ ครับ 
ประธานสภา     
(นายพรชัยฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายพรชัย  ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  การขอเสนอญัตติ  

ในส่วนของญัตตินี้หน้าที่ 2 ไม่ทราบว่าผิดหรือถูกนะครับ ขอให้กองช่างพิจารณาดู  
ข้อที่ 1.3.4 งบประมาณ 1,926,000 บาท ตัวนี้เฉลี่ยชุดละ 42,800 บาท  
ซึ่งข้อ 1.3.1. และ 1.3.2 จํานวนเงินผิดพลาดหรือเปล่า เพราะโครงการข้อที่ 1.3.1 
และ 1.3.2 ตกชุดละ 48,200 บาท ฝากกองช่างพิจารณาว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ 
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(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านจรูญ ตั้งอํานวย ครับ 
ประธานสภา    
(นายจรูญฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ผอ.ช่าง   กระผมนายจรูญ ตั้งอํานวย  ผู้อํานวยการกองช่าง  คือวงเงินงบประมาณในตอนแรกที่ตั้ง  

ประกอบกับการทําแผนเมื่อปีที่แล้ว เราได้มีการสืบราคาของโคมต่อชุด แล้วสรุปว่าแต่
ละโครงการต้องใช้โคมทั้งหมดก่ีชุด ในแต่ละโครงการ ต้องนําเรียนก่อนว่าที่ท่านถามมา
เป็นความผิดพลาด ของการตั้งงบประมาณในตอนนั้น ราคาตัวนี้มันสลับกันตามที่ท่าน
ถามมาครับ คือในโครงการทางรถไฟเล็กตัวเลขมันสลับกัน ซึ่งจัดทํางบประมาณในแผน
ไปแล้ว ซึ่งเราดึงราคาที่อยู่ในแผนมาจัดทํางบประมาณ และจัดทําเทศบัญญัติไปแล้ว 
การจัดทําโครงการจะมีการตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ราคานี้จึงไม่ใช่ราคาที่
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งจะมีคณะกรรมการสืบราคาจริง อีกรอบหนึ่ง เพ่ือเป็นราคา 
ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าวงเงิน ตรงนี้ได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะ
ทําวงเงิน ที่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านพรชัย  ปฐมรัตน์  ครับ 
ประธานสภา    
(นายพรชัยฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายพรชัย  ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  การดําเนินการติดตั้งโซล่า 

เซลล์กับการขยายเขตไฟฟ้า อันไหนจะคุ้มกว่าและมีประโยชน์กับประชาชนมากกว่ากันครับ  
แต่ผมกเ็ห็นด้วยครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ก็ยินดีครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านอิสระยศ   ภิญโญ ครับ 
ประธานสภา    
(นายอิสระยศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ   ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  การขอเสนอญัตติหน้าแรก  

ตามที่ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติ เพ่ือให้ความเห็นชอบการโอนและการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ  ที่คณะผู้บริหารได้อ่านมีการปรับเพ่ิมปรับลด ผมมีข้ออยากจะทักท้วงนิดหนึ่ง 
เอกสารคําชี้แจงในหน้าที่ 7 ข้อที่ 2 เรื่องเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่แจ้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2565 ข้อ 2.2 หน้า 8 เกี่ยวกับการจัดทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคูขาด ซอย 4 
มีการปรับลดปริมาณงานลง ความยาวก็ลดลง จากยาว 125 เมตร เหลือแค่ 115 เมตร ปริมาณ
พ้ืนผิวจราจรจาก 625 ตารางเมตร เหลือเพียง 575 ตารางเมตร แต่มูลค่าของการประเมิน หรือ
การจัดตั้งงบประมาณไว้ ไม่มีการปรับลดหรือเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบระหว่าง ข้อ 2.2.1 ใน
หน้าที่ 8 และในข้อ 2.2.1 ในหน้าที่ 10 ในการจัดตั้งงบประมาณตั้งไว้เท่ากันเลย แม้ว่าจะมี
การปรับลดปริมาณงานลง ต่อไป 2.2.2 และ 2.2.3 ก็มีลักษณะเดียวกัน คือปริมาณงานลดลง 
แต่ก็ตั้งงบประมาณเท่าเดิมไม่มีการปรับลดลงตาม ผมอยากรบกวนขอคําชี้แจงจากฝ่ายบริหาร
ครับ 

(นายพิชิตฯ)  เชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
ประธานสภา    
(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายณัฐกาล  สุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน  ญัตติการโอนและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 ผมขอให้ทางกอง
ยุทธศาสตร์ฯ  ได้ชี้แจงให้สภารับทราบด้วยครับ 
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(นายพิชิตฯ)  เชิญผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์ ครับ 
ประธานสภา    
(นางนิภาพรฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ดิฉันนางนิภาพร  คร้ามวงษ์ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์ฯ  ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้มีข้อ

สงสัยในเรื่องของหน้าที่ 7 หน้าที่ 8 หน้าที่ 9  ในเรื่องของงบประมาณ ส่วนนี้เป็นส่วนของการ
ชี้แจงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ในส่วนของงบประมาณจะต้องเท่ากัน เปลี่ยนเฉพาะ
ความยาว แต่ตัวงบประมาณจะไม่ถูกโอนลดไป เราโอนลดไปแล้วตั้งแต่หน้า 6 คืองบประมาณ 
360,000 บาท  ขอโอนลด 28,100 บาท ทําให้งบประมาณคงเหลือ สําหรับโครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 เหลืออยู่  331,900 บาท พอมาถึงหน้า 8 เรามีการ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ในส่วนของความยาว  เพราะฉะนั้นจํานวนงบประมาณได้โอนลดไปตั้งแต่
หน้า 6 พอมาถึงหน้า 8 หน้า 9 จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง คือการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและความยาวเท่านั้นค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  เชิญท่านอิสระยศ   ภิญโญ ครับ 
ประธานสภา    
(นายอิสระยศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ   ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  การขอเสนอญัตติหน้าแรก  

ไม่ได้ชี้แจงว่าความยาว 125 เมตร พ้ืนผิวไม่น้อยกว่า 625 เมตร จากตั้งไว้ 360,000 บาท 
ปรับลดลงมา 28,100 บาท  เหลือ 331,900 บาท อันนี้คือความยาว แล้วก็มาหน้าที่ 8 ก็คือ
ความยาว 125 เมตร และก็พ้ืนผิวไม่น้อยกว่า 625 เมตร ตั้งไว้ที่ 331,900 บาท หน้า 10 
พ้ืนที่น้อยลง   ความยาวสั้นลงก็ตั้งไว้ที่งบเดียวกันและไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่หน้าที่ชี้แจง
ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ เมื่อปริมาณงานลดลงความยาวลดลงทําไมงบประมาณเท่าเดิม หน้า 
6  ตั้งไว้ 360,000 บาท ปรับลงมาเหลือ 331,900 บาท หน้า 8 ชี้แจงข้อความเดิม 
งบประมาณเท่ากันแต่พ้ืนผิวความยาวลดลง งบประมาณเท่าเดิม  ผมอยากฟังคําชี้แจงครับ 

(นายพิชิตฯ)  เชิญท่านจรูญ  ตั้งอํานวย  ผู้อํานวยการกองช่าง ครับ 
ประธานสภา    
(นายจรูญฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ผอ.ช่าง   กระผมนายจรูญ ตั้งอํานวย  ผู้อํานวยการกองช่าง  ผมขออนุญาตชี้แจงครับ พอดีในญัตติ 

นี้จะเป็นการโอนและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง คือวัตถุประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณ
และงบประมาณ  แต่ว่าในญัตตินี้เราทําโอนลดก่อน แต่ปริมาณงานยังเท่าเดิม ก็วงเงิน
จะลดลงแต่ปริมาณงานยังเท่าเดิม ซึ่งลําดับต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
เปลี่ยนปริมาณงานตามวงเงินงบประมาณที่ปรับลงไปครับ ท่านอาจจะสับสนนิดหนึ่ง
เพราะว่าเอกสารค่อนข้างเยอะ คือเราต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ปริมาณงาน
เท่านี้วงเงินลดลงแล้วเท่านี้ เงินเหลือเท่านี้ เราก็เลยโอนลดไปเลยตามวงเงินที่ลดลง
ก่อน แล้วข้อความเดิมก็ยังจะเป็นปริมาณงานเดิมก่อน แต่วงเงินประมาณลดลง
หลังจากนั้นมาก็เป็นการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ปริมาณงานวงเงินก็เป็นวงเงินที่ลดลง 
ขอนําเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านอิสระยศ   ภิญโญ ครับ 
ประธานสภา                                                                
(นายอิสระยศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอิสระยศ   ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  ผมขอให้บันทึก 

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรายงานการประชุมด้วยครับ 
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(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา      
มตทิี่ประชุม  มีมตเิห็นชอบ  9 เสียง  ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
   -5.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2565  ครั้งที่  2  กองช่าง 
(นายพิชิตฯ)  -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 
ประธานสภา 
(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ครั้งที่  2  กองช่าง 
รายละเอียดมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ขอบคุณครับ  เชิญชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภา  
(นายภุชพงศ์ฯ)  -ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
รองนายกเทศมนตรี กรณีการใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีหลักการ 

และเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

เ ทศบาลตํ าบลสู ง เ นิ นมี ค ว ามประสงค์ ขอ ใ ช้ จ่ า ย เ งิ นสะสม ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ข้อ 89 โดยเทศบาลตําบลสูงเนิน ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -2565) เ พ่ิมเติม ฉบับที่  7 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 22 เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการที่มีความ
จําเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างเร่งด่วน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

เหตุผล 
เทศบาลตําบลสูงเนิน ตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาการระบายน้ําเสีย
จากครัวเรือนและปัญหาน้ําท่วมฉับพลันเมื่อฝนตก ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นพ้ืนที่
พักอาศัยจึงมักเกิดปัญหากับระบบการระบายน้ํา ส่งผลให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน จากสถานการณ์ปัญหาข้างต้น เทศบาลตําบลสูงเนินจึงต้องเร่งดําเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้
ตรวจสอบแล้วว่าโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา และโครงการก่อสร้างผิวจราจรที่
เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาล
ตําบลสูงเนินได้ตามระเบียบฯ จากหลักการและเหตุผลข้างต้น เทศบาลตําบลสูงเนินได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการที่นําเสนอมานี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุก
ประการ จึงขอเสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
2 เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
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1. กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุขาวดี 1 ชุมชนสุขาวดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ํา ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 377 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 13/2565 พร้อมป้าย
โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) 
หน้าที่ 3  ลําดับที่ 1 งบประมาณ 1,596,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) 

2. กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 16 ซอยมิตรสัมพันธ์ 1 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ํา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 230 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน 
เลขที่ 16/2565 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) หน้าที่ 3-4  ลําดับที่ 2  งบประมาณ 936,000 
บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

3. กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ําค.ส.ล. ถนนเทศบาล 16 ซอยหมู่บ้านเวินทอง ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ํา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 393 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน 
เลขที่ 17/2565 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) หน้าที่ 4  ลําดับที่ 3 งบประมาณ 1,643,000 
บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

4. กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยุทธศาสตร์  (เริ่มจากทางแยกปั๊มบางจากไปถึงสี่แยกวัดป่า) 
ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ํา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 896 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 19/2565 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) หน้าที่  4-5 ลําดับ
ที่ 4 งบประมาณ 4,670,000บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สําหรับการ
อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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1) เป็นกิจการตามอํานาจหน้าที่ ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
2) หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
3) หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
4) ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย 

กําหนด 
5) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 

ประเภทตามระเบียบแล้ว 
6) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 

ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ดําเนินการให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะใช้จ่ายเงินสะสมต้องคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวด้วย ปัจจุบัน เทศบาลตําบลสูงเนิน มียอดเงินสะสม 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งหมด 47,238,312.72 บาท โดยได้กันเงินสํารอง
จ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนไว้ 3   เดือน   เป็นเงิน 6,600,000 บาท  
กันร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและกรณีเกิดสาธารณภัย จํานวน 
7,085,746.90 บาท คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้จ่ายได้ หักเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ
แล้วในปีปัจจุบัน  4,750,000.00  บาท บวกเงินคงเหลือโครงการที่ได้รับอนุมัติ
หลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้วจํานวน 252,000  บาท  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ 29,054,565.72 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อย
หกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) จึงขอนําเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตําบล 
สูงเนิน พิจารณาให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว  เป็นจํานวนเงิน   8,845,000บาท  
(แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  หลังจากหักใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้แล้ว
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน 20,209,565.72 บาท (ยี่สิบล้าน
สองแสนเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 เป็นเงินจํานวน 
8,845,000บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการตาม
ภารกิจข้างต้นต่อไป  

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

ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมครั้งแรกได้เสนอมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มา
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ญัตติเสนอมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ขอโทษนะครับ 
ทางคณะฝ่ายบริหารได้มีหนังสือตัวเดิมครั้งแรกฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 
หรือไม่อย่างไร  เพราะจะได้เปรียบเทียบ ญัตติผมว่ามันขัดกันโดยสิ้นเชิง หนังสือฉบับ
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 หน้าที่ 2 ชี้แจงว่าปัจจุบันเทศบาลตําบลสูงเนินมียอด    
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เงินสะสม เก็บรักษาไว้ ณ 30 กันยายน  2564 จํานวน 108,551,145.25 บาท
แต่หนังสือเสนอญัตติ ที่เสนอเข้าที่ประชุมในวันนี้ ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
รายละเอียดในหน้าที่ 3 ระบุว่าเทศบาลตําบลสูงเนินมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 จํานวน 47,238,312.72 บาท เอกสารทั้ง 2 ฉบับมันขัดกันโดย
สิ้นเชิงเพราะว่าไม่ถึงปีจาก 108,551,145.25 บาท  พอมาปี 2565 หนังสือเสนอ
ญัตติชี้แจงว่า มีเงินสะสม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 อ้างวันเดียวกันแต่มียอดเงิน
สะสมแค่ 47,238,312.72 บาท  ผมขอคําชี้แจงในส่วนนี้ก่อนครับ 

(นายพิชิตฯ)  เชิญฝ่ายบริหาร ครับ 
ประธานสภา    
(นายณัฐกาลฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายณัฐกาล  สุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน  ในส่วนนี้ที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม 

มานะครับ ผมก็จะให้ท่านผู้อํานวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงเรื่องตัวเลขและรายละเอียดอ่ืนๆ
ได้รับทราบครับ  

(นายพิชิตฯ)  เชิญผู้อํานวยการกองคลัง ครับ 
ประธานสภา    
(นางกุลภัสฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
ผอ.กองคลัง ดิฉันนางกุลภัส  กกสันเทียะ  ผู้อํานวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดที่ท่านสอบถามมานะคะ

คือยอดเงินสะสม ณ  วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ท่านสงสัยว่าทําไมงบประมาณเดียวกัน ถึง
ยอดเงินไม่เท่ากัน เพราะเรื่องที่แจ้งว่างบประมาณตอนนี้ที่ท่านบอกว่า 108,551,145.25 
บาท   ตรงนั้นมันยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชี ยังไม่ได้รับรองจาก สตง. เพราะว่าสิ้นปี มันต้องมีการ
ปรับปรุงงบแสดงรายการ ให้ สตง. ณ วันที ่ 30  กันยายน คือวันที่เราปิดบัญชี ตรวจสอบพบว่า
รายการไม่ถูกต้องก็ต้องมีการแก้ไขงบแสดงสถานะการเงิน ณ ตอนนี้ คือ งบแสดงสถานะทาง
การเงินที่ สตง. ตรวจและรับรองถูกต้องแล้ว คือยอดเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ยอด
ทั้งหมดคือ 47,238,312.72 บาท   

(นายพิชิตฯ)  -เชิญท่านอิสระยศ   ภิญโญ ครับ 
ประธานสภา    
(นายอิสระยศฯ)  -ผมขอสอบถามครับ เพราะเหตุใดตัวเลขจึงห่างกันถึง 2 เท่าครับ จากตัวเลข  
สมาชิกสภา 108,551,145.25 บาท มาเป็น 47,238,312.72 บาท  ตัวเลขหายไปครึ่งต่อครึ่ง ถ้า

ตัวเลขกระโดดแบบนี้ ผมต้องตรวจสอบกันใหม่ตัวเลขมันห่างกันมากเกินไป  
(นายพิชิตฯ)  -เชิญผู้อํานวยการกองคลัง ครับ 
ประธานสภา    
(นางกุลภัสฯ) -เนื่องจากปีนี้มีหนังสือสั่งการ เทศบาลทุกที่จะต้องผ่านระบบบัญชีมาตรฐานสากล  
ผอ.กองคลัง ซ่ึงปีนี้เป็นปีแรก เช่น ทุกปีจํานํากลับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เราจะไม่นํามาคิดรวมด้วย  

แต่มาปีนี้ เขาให้นํามารวมด้วย มันเป็นระเบียบตัวใหม่ ซึ่งเป็นปีแรกทรัพย์สินทั้งหมด
จะต้องมีการปรับปรุงบัญชีให้เป็นมาตรฐานสากล เป็นค่าเสื่อมสากล เมื่อก่อนเราไม่มี
บัญชีทรัพย์สิน พวกครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มันต้องมีค่าเสื่อมราคาเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ระบบบัญชีต้องทําแบบนี้ เกิดการปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคา
เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน ทรัพย์สินมันก็เลยต่างกันเยอะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านคณพศ ศิริศรีอัจฉราพร ครับ 
ประธานสภา    
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(นายคณพศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา -กระผมนายคณพศ  ศิริศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  มีเรื่องจะสอบถาม

ผู้อํานวยการกองคลัง ครับ ในยอด 108,551,145.25 บาท ไม่ใช่ยอดเงินสดอย่าง
เดียวใช่ไหมครับ  มียอดทรัพย์สินเข้ามารวมด้วยใช่ไหม 

(นางกุลภัสฯ) -คือทุกอย่างตอนนี้ งบการเงินทั้งของโรงรับจํานําและศูนย์เด็กเล็ก เข้ามาเป็นงบ 
ผอ.กองคลัง การเงินทรัพย์สินทุกอย่างก็เอามารวม ค่ะ 
(นายคณพศฯ) -ผมอยากได้คําตอบว่า 108,551,145.25 บาท ตรงนี้เป็นมูลค่าเงินสดอย่างเดียว  
สมาชิกสภา หรือว่ามูลค่าเงินสดรวมทรัพย์สินเทศบาล ครับ 
(นางกุลภัสฯ) -ตรงนี้ทรัพย์สินต่างหากค่ะ ยอดเงินสด108,551,145.25 บาท จะต้องกันเงิน 
ผอ.กองคลัง สํารองจ่ายเงินเดือน ไว้ 3 เดือน กันร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายกรณีเกิด 

สาธารณภัย  เงินสดที่สามารถมาใช้ได้คือ 47,238,312.72บาท การจ่ายขาดเงิน
สะสมตัวนี้ต้องมีระเบียบข้อ 89 

(นายคณพศฯ) -ผมรบกวนท่านผู้อํานวยการกองคลังสําเนาเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติมตัวนี้ด้วยนะครับ 
สมาชิกสภา  
(นายอิสระยศฯ) -ความชัดเจนของจ่ายขาดเงินสะสมยังไม่ชัดเจนครับ ผมอยากให้ฝ่ายการคลังและฝ่าย 
สมาชิกสภา บริหารตรวจสอบความชัดเจน เงินสะสมจริงๆเหลือเท่าไร สถานการณ์ทางการเงิน

ปัจจุบันเป็นยังไง เอามาแจ้งให้ทางสมาชิกสภาทราบ เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม เป็นการ
พัฒนาต่อไปครับ 

(นายพิชิตฯ)  -เดี๋ยวให้ท่านผู้อํานวยการกองคลังจัดเตรียมเอกสารมาแจกที่ประชุมนะครับ  
ประธานสภา    ตามเอกสารทีแ่จกไปเดี๋ยวให้ผู้อํานวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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(นางกุลภัสฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ค่ะ 
ผอ.กองคลัง ดิฉันนางกุลภัส   กกสันเทียะ   ผู้อํานวยการกองคลัง  เอกสารแจกที่ประชุมมีรายละเอียด

ดังนี้นี่นะค่ะ ยอดเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน
101 ,107 ,261.08   หั กหนี้ สิ นนะวั นที่  30  กันยายน 2564 จํ านวน 
19,987,245.51 ให้ดูตรงหมายเหตุนะค่ะ บัญชี หนี้สินทุกประเภทยกเว้นบัญชีดังนี้ 
ข้อ 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ระยะสั้น คือ ระบบบัญชีปีนี้ให้ทุก
อปท.เปลี่ยนเป็นระบบสากล มันจะมีการปรับเปลี่ยนตลอด บัญชีสากลตามที่กระทรวง
กําหนดมา ข้อ 1.2 รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น รายได้แต่ก่อนบัญชีถ้าเราไม่ได้รับมา
จริงๆในระบบบัญชีรายได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบัญชีที่เป็นรายได้จริงๆ เพราะว่าวันที่
ตรงนี้มันต้องมกีารปรับที่เป็นรายได้ รายได้ที่ไม่เกิน 1 ปี ข้อ 1.3 รายได้รับรู้ระยะยาว 
เช่น ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 10 ปีขึ้น  หัก เงินทุนสํารองเงินสะสมนะวันที่ 30 กันยายน 
2565 จํานวน 34,877,633.88 บาท บวกเงินกู้ระยะยาว เช่น เทศบาลกู้มาทํา
ตลาดเย็นและศูนย์กําจัดขยะ มีระยะยาว รายการกันเงินที่กรณีผูกพันและไม่ก่อนหนี้
ผูกพัน  และเงินสะสมที่หมดแล้วยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2564 จะมีสัญญาที่ก่อหนี้
ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพันเราต้องเอามาหารด้วยเพ่ือที่กันไว้กี่ปี โดยประมาณ 
17,018140.67 บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารนะวันที่ 30 
กันยายน 2564 จํ านวน  63 ,260 ,492.36 บาท หั กรายการการ เ งิ น 
16,022,179.64 บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้นะ 
30 กันยายน 2564 จํานวน 47,238,312.72บาท ทาง สตง. ได้รับรองยอดเงิน
สะสมนี้แล้วค่ะ 

(นายคณพศฯ) -ขอสอบถามครับ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ตัวนี้ไม่มียอดเงินหรือ 
สมาชิกสภา ครับ 
(นางกุลภัสฯ)  -ไม่มีค่ะตัวนี้เป็นแบบฟอร์มค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
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(นายคณพศฯ) -ขอสอบถามครับ แล้วยอด 16,022,179.64 บาท คือยอดอะไร ครับ 
สมาชิกสภา  
(นางกุลภัสฯ)  -ตัวนี้เป็นยอดตามข้อผูกพัน คือ กันเงินตามสัญญาที่เราไม่สามารถดําเนินการ 
ผอ.กองคลัง  ไดใ้นปีงบประมาณนั้น เพ่ือมาดําเนินการในปีงบประมาณ 2565 ค่ะ 
(นายอิสระยศฯ) -ตอนเสนอครั้งแรก 108,551,145.25 บาท มาจากไหน  แต่ในเอกสาร  
สมาชิกสภา 101,107,261.08 บาท มาจากไหน 
 (นางกุลภัสฯ)  - 108,551,145.25 บาท ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชี เป็นการประมาณการณ์  
ผอ.กองคลัง  ส่วนยอด 101,107,261.08 บาท คืองบประมาณทื ่สตง.รับรองแล้ว มีการ 

ตรวจสอบแก้ไขตามที่ สตง. ทักท้วงตามข้อเสนอแนะของ สตง. เราจึงปรับลดตาม
คําแนะนําเพ่ือให้ถูกต้อง 

(นายอิสระยศฯ) -ผมดูตัวเลขแล้วมันลดลง 5 % 
สมาชิกสภา 
(นางกุลภัสฯ)  -จํานวนเงินอาจจะผิดพลาดตรงทรัพย์สินของโรงจํานําและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มัน 
ผอ.กองคลัง  ไม่ไดค้ิดค่าเสื่อม พอเอามารวมก็อาจจะมีข้อผิดพลาดตรงนี้ค่ะ สตง. เลยให้คิดค่าเสื่อม 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อปรับก็จะได้ค่าเสื่อมราคาจริงๆเป็นเงินเท่าไร ค่ะ 
(นายอนุสักฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  การจ่ายเงินสะสมที่

ลดลงจํานวนมากมาจากอะไร ก็จะมีชาวบ้านเข้าfacebook เข้า LINE ซึ่งชาวบ้านบาง
คนเขาก็อาจจะอยากรับรู้ว่าผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหาร เงินสะสมลดลง อยากให้ทาง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับชาวบ้านให้รับทราบด้วย เพราะไม่
ฉะนั้นชาวบ้านอาจจะเข้าใจว่า ท่านผู้บริหารหรือว่าทําไมสมาชิกสภาใช้จ่ายเงินสะสม
เกินความจําเป็น ครับ 

(นางกุลภัสฯ)  -ขอชี้แจงนะคะการทํางบประจําปีของเทศบาล จะมีการปิดงบประจําปีทุกปี คือตั้งแต่
ผอ.กองคลัง  ตุลาคม  ถึงกันยายน ของทุกปี จะต้องทําการปิดงบประจําปีของปีนั้น จะต้อง 

รายงานการจัดทํางบประมาณประจําปี ให้นายกเทศมนตรีทราบและมีการปิดประกาศ
หน้าสํานักงาน และส่งให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ส่งให้จังหวัด 
เป็นระเบียบจะต้องรายงานผล แล้วถ้าประชาชนสงสัยอะไร สามารถมาดูได้ที่หน้า
เทศบาลตําบลสูงเนิน จะมีคําชี้แจงสถานะทางการเงิน ที ่สตง. ต้องรับรองแล้ว 

(นายพิชิตฯ) -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา      
มติที่ประชุม  -มีมตเิห็นชอบ  9 เสียง  ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(นายพรชัยฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายพรชัย  ปฐมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  อยากจะฝากเรื่องตลาดเย็น 

ชั้น 2 ครับ มีห้องว่างอยู่หลายห้องซึ่งเหมาะแก่การทําประโยชน์ ผมได้ไปคุยกับบรรดา
พรรคพวกพ่ีน้อง อยากขอเช่าสถานที่ ผมได้เข้าไปคุยกับน้องที่จัดเก็บ ค่าเช่าค่อนข้าง
จะสูง มีการจ่ายล่วงหน้าหลายเดือน ถ้าเป็นอย่างงีค้งไม่มีใครเข้ามาเช่า อยากจะให้เก็บ
ค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท จ่ายล่วงหน้าสัก 2 เดือน ถ้าได้ก็มีคนพร้อมที่จะเข้ามาเช่า
ห้องว่าง เรื่องท่ี 2 อยากขอห้องชั้นบนที่ตลาดเย็น เพ่ือเป็นห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
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ชาวบ้าน กรณีที่ชาวบ้านไม่สามารถตกลงกันได้ เพ่ือใช้สถานที่ ในการไกล่เกลี่ย แล้วก็
ความเดือดร้อนของชาวบ้านทางไป 505 อยากฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร ตรง
นั้นเป็นพ้ืนที่รับน้ํา นะครับ น้ําค่อนข้างจะขังตลอด จึงทําให้เกิดปัญหา เราจะ
ดําเนินการอย่างไรไม่ให้ ถนนมันพัง ที่ถนนมันพังเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่รับน้ํา เป็นพ้ืนที่
ชุ่มน้ําตลอด การสร้างถนน ผู้บริหารจะทํายังไงก็ได้เพ่ือที่จะให้ได้ถนนที่แข็งแรง ใช้
ระยะเวลาได้นานที่สุด เพราะพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่รับน้ํา เราวางท่อได้ไหมหรืออะไรก็
ได้ และอีกเรื่อง คือผมอยากให้ถนนของเทศบาลสะอาดตั้งแต่ปากทางสูงเนินถึงแยกไฟ
แดง ที่เห็นก็ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมันก็ดีขึ้น แต่ยังไม่
ถูกใจผม ยังไม่สะอาดที่สุด ผมต้องการคนที่ดูแลประจําทําความสะอาดตรงนี้ จํานวน 
2 - 4 คน  เพราะที่ทํากันอยู่ตอนนี้แบ่งๆกันมาทํา มีงานป้องกัน กองสาธารณสุข กอง
ช่าง วันนี้กองนี้ว่าง วันนี้กองนี้ไม่ว่างแต่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจตรงนี้  คือให้มีคน
รับผิดชอบในการตัดหญ้าทําความสะอาดถนนด้วย ฝากท่านประธาน ถึงผู้บริหาร 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(นายอิสระยศฯ) -ท่านประธานครับ เมื่อกี้ผมสับสนนิดหนึ่ง ให้เรื่องที่ว่าขอมติ เรื่องอะไร ถ้าให้ชัดเจน 
สมาชิกสภา เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม ทีฝ่่ายบริหารเสนอเข้ามา  ผมคิดว่าเห็นชอบเรื่องการ

จัดทําบัญชี ผมขออนุญาต ไม่เห็นชอบด้วย เรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม เพราะตาม
เอกสารที่ทํามา หนา้ 2 มีเงินสะสมเหลือใช้ประมาณ 26,952,565.72 บาท เอกสาร
ที่ขอเสนอจ่ายเงินสะสม จํานวนเงินจ่ายที่ใช้ได้ 20 กว่าล้านหรือ 29 ล้านบาท บวก
ลบ คูณ หาร สมมุติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมก็จะเหลือ 20 ล้าน
บาท ที่จะใช้ได้ ถือว่าตัวเลขนี้ยังไม่ถูกต้อง เอาให้ชัดเจนเลยว่าถ้าที่ประชุมให้จ่ายเงิน
สะสมแล้ว วันนี้ตามหนังสือจะเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้เท่าไหร่ เพราะเอกสารตัวเลข
มันไมต่รงกัน ผมไม่สบายใจ ขอให้ที่ประชุมบันทึกไว้ว่าผมไม่เห็นชอบด้วย ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  ครับ 
(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(นายคณพศฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายคณพศ  ศิริศรีอัจฉราพร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน ช่วงนี้ ฝนเริ่มตกแล้ว   
ประธานสภา  เริ่มเข้าหน้าฝนอยากจะขอให้ทางฝ่ายบริหารเตรียมกระสอบทรายให้เรียบร้อย และอีก 

เรื่องคืออยากให้ทางฝ่ายผู้บริหารดูแลเรื่องฝาท่อแล้วก็ถนน ช่วงทางรถไฟ ถนนดิน
ชาวบ้านในการสัญจรไปมาเดือดร้อน อยากให้ทางเทศบาลช่วยหาหินคลุก แล้วก็เรื่อง
ของคลองส่งน้ําที่ผมเคยเสนอไป ตั้งแต่สถานีรถไฟไปถึงหน้าสถานีตํารวจ ผมได้
สอบถามผู้ประกอบการรถไฟ เขาอยากให้เราทําเป็นโครงการ เสนอไปยังเขา เขาจะได้
เรียกประชุมกับทางผู้บริหาร พร้อมกันในทีเดียว เพ่ือระบายน้ําจากตะคองหลง เพ่ือ
ไม่ให้น้ําเข้าไปตะคองหลงตอนน้ําหลาก 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 

(นายฉัตราฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา กระผมนายฉัตรา  พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน การปรับปรุงพ้ืนที่ถนนใน

การเข้าบ้าน ซึ่งเจ้าของที่ได้ยกเส้นทางตรงนี้เป็นของเทศบาล ซึ่งบริเวณนี้อยู่ตรงหลัง
โรงเลื่อยจักรสุวรรณ ตรงพ้ืนทีไ่ว้เก็บไม้ ซึ่งจะมีบ้านประมาณ 4-5 ครอบครัว เหตุที่เขา
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ให้เร่งปรับปรุงเนื่องจากว่า ในบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ 1 
ท่าน และในช่วงฤดูฝน น้ําตรงช่วงนี้จะท่วมค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นดินชุ่มน้ํา เวลาน้ํา
ท่วม รถกระบะที่จะออกจากบ้านจะออกมาลําบาก เนื่องจากเป็นดินเลน เลยอยากจะ
ขอความอนุเคราะห์ จากทางเทศบาลตําบลสูงเนินช่วยปรับปรุงพ้ืนที่ถนนทางเข้าบ้าน 
เรื่องท่ี 2 เกี่ยวกับ ถนนภายในชุมชนสว่างแสงธรรม ริมคลองน้ํา ซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนที่
ติดลําตะคอง เป็นโค้งด้านนอกของริมคลอง ดินที่สร้างถนนตรงนั้นมันทลายลงมา 
อยากให้ท่านประธานสภาเสนอท่านผู้บริหาร เราจะสามารถประสานหน่วยงานไหนได้
บาง เอาพวกเศษถนนคอนกรีตที่เขารื้อถอนออกมาไปเทช่วงนั้นก่อน เพ่ือชะลอการกัด
เซาะของกระแสน้ํา  จึงฝากถึงคณะผู้บริหารช่วยเข้าไปดูแลครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(นายอนุสักฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน ใกล้เข้าหน้าฝนแล้ว ท่อ 

ระบายน้ําจากหน้าธนาคารกรุงเทพจนถึงหน้าร้านสามหนุ่ม  ซึ่งท่อระบายน้ํามันขึ้นสูง
แต่ว่ามันมีท่อระบายน้ําที่น้ําสามารถไหลผ่านได้ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายบริหาร  
ช่วยเชื่อมท่อต่อกันเพ่ือให้น้ําไหลผ่านไปได้ เพราะถ้าน้ําไม่ไหลผ่านก็จะทําให้น้ําท่วม
ซอยโนนค่า ข้างธนาคารออมสิน ถ้ามีการเชื่อมท่อตรงร้านสามหนุ่มก็จะทําให้น้ําไหล
ผ่านออกไปได้  อีกเรื่องบ้านตรงแถวเซเว่น แถวธนาคารกรุงเทพได้รับความเดือดร้อน
จากสุนัขจรจัด คอยไล่กัด คนที่ผ่านไปมา ทําให้ได้รับความเดือดร้อน จึงอยากให้ทาง
เทศบาลเข้าไปช่วยดูแล และอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ มีบุคคลที่นํา
อาหารมาให้สุนัขจรจัด  จนมีชาวบ้านแถวนั้นติดป้ายว่าห้ามนําอาหารมาให้สุนัขจรจัด 
และอีกอย่างก็คืออยากให้ทางฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปคุยกับชาวบ้านแถว
นั้นก็จะได้คําตอบ ว่ามีบุคคลใดให้อาหารสุนัข  มี อีกเรื่องหนึ่งฝากฝ่ายบริหารช่วย
ติดต่อประสานงานไฟฟ้า เพราะศาลาประชาคมโนนค่า-ออมสิน มันจะมีเสาไฟฟ้า 1 
ต้น ที่มันจะไม่ตรงแนวกับเสาไฟฟ้าทั่วไป พอดีว่าประธานชุมชนได้ประสานมาว่าเวลามี
รถสัญจรไปมาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได ้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประสานงานกับ
การไฟฟ้าได้ไหม เพ่ือขยับเสาไฟฟ้าเข้าไปด้านในอีก 2 เมตรได้หรือไม่ เพ่ือให้พ้นแนว
ขอบถนน ฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(นายพรชัยฯ)  ขออนุญาตนะครับ ต่อจากของท่านอนุศักดิ์ สายพวรรณ์ เกี่ยวกับเรื่องน้ําจากฝั่ง 
สมาชิกสภา  ธนาคารออมสิน ที่ให้ตัดไปทางร้านสามหนุ่ม จริงๆผมไม่อยากให้เอาน้ําเข้าไปในเขต 

เทศบาล กรณีอย่างนี้ผมอยากให้ไหลไปตรงแยกวัดป่า ปกติเท่าที่ผมศึกษามา น้ําเขาจะ
ไม่ให้ไหลเข้าในตัวเขตเทศบาล ต้องให้ไหลออกไปด้านนอก เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด
ครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(นายอนุสักฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน ตรงบริเวณนั้นที่จะเป็น

การเชื่อมผมจะเชื่อมเพ่ือระบายน้ําจาก โนนค่าออมสิน เราไม่ได้มองว่าเป็นการระบาย
น้ําจากส่วนอ่ืน ผมอยากให้เชื่อมเพ่ือระบายน้ําจากโนนค่าออมสิน ในซอยข้างธนาคาร
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ออมสินตรงนั้น ส่วนที่ว่ามาจากส่วนอ่ืน ผมเห็นด้วยกับท่านพรชัย ที่เป็นมวลน้ําไม่ควร
ไหลผ่าน เข้าในเขตเทศบาลเพราะเราไม่ทราบว่ามวลน้ําไหลผ่านยานเศรษฐกิจ เราไม่รู้
ว่ามวลน้ํามีมากน้อยแค่ไหน อาจจะมากจนเรารับมือไม่ได้ แต่ว่าที่ผมให้เชื่อมท่อระบาย
น้ําเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย ของชุมชนโนนค่าออมสิน ครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล  กระผมว่าที่ร้อยโทภูมินันท์  พรชีวโชติ ปลัดเทศบาลตําบลสูงเนิน จากกรณีที่ท่านสมาชิก 

สภา สอบถามมาเรือ่งการขยายเขตไฟฟ้า เราต้องทําหนังสือไปที่ไฟฟ้า เพ่ือขอให้ไฟฟ้า
ขยายเขต ให้ไฟฟ้าประมาณการค่าใช้จ่าย และเทศบาลต้องนําข้อมูลนั้นมาจัดทําแผน 
และก็ตั้งงบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหา  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนใหญ่จัดทําประมาณการจะใช้
เวลาประมาณ 3 เดือน มันก็จะเป็นปัญหาในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เพราะฉะนั้นทางผู้บริหารจึงใช้วิธีไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ สําหรับไฟสาธารณะ ทาง
หลักการของไฟฟ้า เราสามารถใช้ได้ประมาณ 10% ของฐานค่าไฟของไฟฟ้าสาธารณะ 
ที่ผู้บริหารใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน สําหรับที่ว่างของตลาดเย็นชั้น 2 ในการที่จะให้เช่าหรือขอใช้ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ เดี๋ยววันนี้ทางท่านผู้บริหาร กําลังรวบรวมข้อมูล
เพ่ือที่จะประชุม ของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน 
มีปลัด มีผู้อํานวยการกองคลัง และมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ โดยเร็วๆนี้จะมีการ
ประชุมขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(นายพรชัยฯ)  ขอบคุณครับที่ได้รับคําตอบจากท่านปลัด โครงการนี้เป็นโครงการที่มปีระโยชน์ 
สมาชิกสภา กับชาวบ้าน ผมเห็นด้วยแต่ที่ผมห่วงอยู่ก็คือ เวลามีคนมาตรวจสอบมาถามหรือมาถาม

ว่าได้เทียบกันหรือยัง โครงการนี้เป็นประโยชน์ผมยินดีสนับสนุนครับ 
(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภา 
(ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ฯ) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล  กระผมว่าที่ร้อยโทภูมินันท์  พรชีวโชติ ปลัดเทศบาลตําบลสูงเนิน 

ปัญหาเรื่องท่อระบายน้ํา ทางผู้บริหารรู้ปัญหาและใส่ใจรู้ปัญหาถึงความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องประชาชน ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขได้ก็แก้ไขครับ ซึ่งตอนนี้ทางผู้บริหารอยากจะ
วางแผนทั้งระบบได้จัดตั้งงบประมาณ เพ่ือที่จะศึกษาวางระบบน้ําในชุมชนของเราซึ่ง
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตั้งงบประมาณและแจ้งถึงส่วนราชการที่มีความรู้
ความสามารถในการวางระบบน้ํา กําลังติดต่อมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านนี้ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วก็มหาวิทยาลัย
มทส. จะว่าจ้างมหาลัยมาวางระบบในการบําบัดน้ําเสีย โดยเร็ววันนี้นะมีการศึกษาวิจัย 

(นายอนุสักฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภา  กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน อยากสอบถามทาง 

ผู้บริหารว่าเมื่อก่อนทางเรือนจําสีคิ้ว มีการมาลอกท่อระบายน้ําให้ ไม่ทราบว่าในปีนี้มี
การประสานงานมาหลอกท่อระบายน้ํา ไม่ครับ เพราะมีชาวบ้านมาถามว่าปีก่อนๆเคย
มีเรือนจําสีคิ้วมาลอกท่อระบายน้ํา ปีนี้เห็นเงียบไป ผมรบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ 
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(นายพิชิตฯ)  เชิญครับ 
ประธานสภา 
(ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ฯ) เกี่ยวกับการลอกท่อระบายน้ํา ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสาธารณสุข ซึ่งปีที่แล้วเกิด 
ปลัดเทศบาล  สถานการณ์โควิด ทางเรือนจําเขาไม่ปล่อยให้นักโทษมาดําเนินการ แตป่ีนี้ขอดู 

สถานการณ์ก่อน แต่งบประมาณเราพร้อมที่จะให้มาดําเนินการครับ ดูสถานการณ์โค
วิดก่อนว่าทางเรือนจําจะอนุญาตให้ทางผู้ต้องขังมาดําเนินการหรือไม่ครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมสภา 
ประธานสภา  
เลิกประชุมเวลา  12.30 น.  
      (ลงชื่อ)      นริศา  จันทร์รองศรี    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวนริศา  จันทร์รองศรี) 

รองปลัดเทศบาลตําบลสูงเนิน 
       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน  สมัยสามัญ   
สมัยที่  2   เมื่อวันที่    27  พฤษภาคม  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 
 
       

                                                                                                
 
 


