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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำปี   2564 

วันท่ี   17  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2564   เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

…………………………. 

ผู้เข้าประชุม 

  1. นายพิชิต      โล้วตัง้กิจเจริญ  ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  2. นายสิทธินันท์ ภูลายศรี  รองประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

3. นายประกอบ สวัสดิ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  4. นางสาวรัตนา ไชยรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  5. นายอิสระยศ  ภญิโญ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  6. นายพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  7. นายพรชัย  ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  8. นางสาวสมบุญ เวชวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  9. นางสาวภัทรานิษฐ์ ลับสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  10. นายอนุสัก  สายพวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  11.นายคณพศ  ศริิศรีอัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

  12. นายฉัตรา  พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  13.นางสาวนริศา จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายณัฐกาล สุวรรณ   นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

2. นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ    รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

3. นายภุชพงศ์    ทองพันภญิโญ   รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

4. นายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

5. นางศรัญญา    สีนารอด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

6. ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ พรชวีโชติ  ปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

7. นางกุลภัส  กกสันเทียะ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

8. นางบุษบา  โชติจันทึก  ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการฯ 

9. นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

10. นางบังอร  กระจ่างโพธิ์  หัวหนา้สำนักปลัด 

11. นายจรูญ    ตังอำนวย    ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

12. นางนิภาพร  คร้ามวงษ์  ผูอ้ำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

13. นางรัตนวรรณ สมพีรพันธุ์  คณะกรรมการชุมชนสว่างแสงธรรมฯ 
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14. นางสนีวน  แซเชน  คณะกรรมการชุมชนมิตรภาพฯ  

15. นายสงัด  เรือนไท  คณะกรรมการชุมชนเบญจมิตรฯ 

16. นางสายหยุด รุกขรังสี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

17. นางลำยวง  พลสูงเนิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

18. นางสงบ  จูมสูงเนิน ประธานคณะกรรมการชุมชนกลางบ้านพัฒนา 

19. นางนภัสสร  บุญไธสง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

20. นางกาญจนา สดสุชาติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

21. นางพร  อรรถพรโสภติ คณะกรรมการชุมชนสว่างแสงธรรมฯ 

22. นายลิขิต  ศลิาทรัพย์ ตัวแทนจากบริษัทเฉลิมทัต 

23. นางสุทธิพร  ทองแท้  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

24. นางอุษา  ชมโคกกรวด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

(น.ส.นรศิาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนีว้ันที่  17 มิถุนายน 2564 

เลขานุการสภาฯ  เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2564  

บัดนีส้มาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินมาประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม

แล้ว  ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอกราบเรียนเชญิค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -วันนีว้ันที ่ 17  มิถุนายน  2564 เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

ประธานสภาฯ  สมัยที ่ 2  ครั้งที่  2 ประจำปี  2564  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแลว้  ผมขอเปิด 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ณ  บัดนี้  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ผมขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่องเรียกประชุม

สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี   2564 

(น.ส.นรศิา) - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน     

เลขานุการฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่   2  ครั้งที่  2 ประจำปี   2564 อาศัยอำนาจตามความใน 

มาตรา  24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่  14  พ.ศ. 2562   ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาล

ตำบลสูงเนิน  ครั้งแรก เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2564 กำหนดวันประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่   2 ประจำปี พ.ศ. 2564 นับตั้งแต่วันที่   9  

มิถุนายน   2564  ซึ่งมีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  นั้น สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน   

จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  สมัยสามัญ  สมัยที่   2   

ประจำปี  2564  นับตั้งแต่วันที่   9   มิถุนายน  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 

   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่     11     มิถุนายน   พ.ศ.  2564 
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             นายพิชิต   โล้วตัง้กิจเจริญ 

             (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ) 

              ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

(นายพิชิตฯ)  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่   

(นายพิชิตฯ)  10  มิถุนายน  พ.ศ.  2564ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ดำเนินการ 

ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง

ของสำเนารายงานการประชุม 

(น.ส.นรศิาฯ)  -ดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบ้ริหารเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 

เลขานุการสภาฯ  สำเนารายงานการประชุมที่ได้สำเนาแจกไปแล้ว นั้นโดยใหต้รวจสอบตั้งแต่หนา้ที่ 

1 - 19  ว่ามีขอ้ความใดบ้างที่สมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมหรอืไม่อย่างไร 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมในรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  หากไม่มีผมขอมตริับรองรายงานการประชุมด้วย 

มติที่ประชุม  รับรอง    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่อง  กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องที่เสนอใหม่ 

(นายพิชิตฯ)  -5.1  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา 

ประธานสภาฯ  เทศบาลตำบลสูงเนิน ผมขอใหค้ณะผูบ้ริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด 

ให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่องการคัดเลือกสมาชิก 

รองนายกเทศมนตรีฯ สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมีหลักการและ

เหตผุลดังนี ้

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  (๑) 

ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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นั้น ทุกคน กรรมการ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสาม

คน กรรมการ(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

กรรมการ(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรอืรัฐวิสาหกิจ ที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม

ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ (๗) ปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  (๘) หัวหน้าส่วนการ

บริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

ให้มวีาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

    เหตุผล 

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

ให้มกีารเลือกตั้งนายกเทศมนตรแีละสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมกันทั้งประเทศ ทำ

ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตำบลสูงเนิน ในส่วนที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล

จำนวนสามคน ได้พ้นจากตำแหน่งลงก่อนครบวาระ (2 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 

(3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่ นแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นที่

ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ด้วย

หลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อ

พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนสามคน ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                     (ลงชื่อ)       นายณัฐกาล   สุวรรณ                ผูเ้สนอ 

 (นายณัฐกาล   สุวรรณ) 

 นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

(นายพิชิตฯ) -ผมขอเข้าสู่การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อได้ครับ 

(นายพีระยุทธฯ)  -เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอ นายอิสระยศ  ภญิโญ  เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน   

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอผูร้ับรอง 2 คน  ชื่อนายฉัตรา   พจนานุวัตร ,นายประกอบ สวัสดิ์ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ  เชิญครับ 

(นายอนุสักฯ)  -เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์ สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาฯ  เทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอนายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ เป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน   
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(นายพิชิตฯ)  -ผมขอผูร้ับรอง 2 คน  ชื่อนายพรชัย  ปฐมรัตน์ ,นางสาวรัตนา  ไชยรัตน์ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ  เชิญครับ 

(นายอิสระยศฯ)  -เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายอิสระยศ  ภญิโญ  สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาฯ  เทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอนายอนุสัก สายพวรรณ์  เป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน   

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอผูร้ับรอง 2 คน ชื่อนายคณพศ  ศิริศรีอัจฉราพร,นางสาวสมบุญ เวชวัฒน์ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มผีมขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตำบลสูงเนิน  ดังนี้    

1. นายอิสระยศ  ภญิโญ   

   2. นายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์  

3. นายอนุสัก สายพวรรณ์     

(นายพิชิตฯ)  -5.2  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตดิตามและ 

ประธานสภาฯ  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาล 

ได้ช้ีแจงรายละเอียดใหก้ับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่องการคัดเลือกสมาชิก 

รองนายกเทศมนตรีฯ สภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

สูงเนิน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน

สองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่

ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ

หนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง  คนทำหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระ

อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

  เหตุผล 

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

ให้มี การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลพร้อมกันทั้งประเทศ ทำให้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน ในส่วนที่
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เป็นสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคน ได้พ้นจากตำแหน่งลงก่อนครบวาระ (2 

ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ข้อ 28 (1) กำหนดให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา

ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขอเสนอ

ญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 

จำนวนสามคน ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                      (ลงช่ือ)       นายณัฐกาล   สุวรรณ                ผูเ้สนอ 

  (นายณัฐกาล   สุวรรณ) 

  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอเข้าสู่การคัดเลือกคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ประธานสภาฯ  เทศบาลตำบลสูงเนิน เชญิสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อได้ครับ 

(นายพีระยุทธฯ)  -เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาฯ  เทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอนายประกอบ  สวัสดิ์  เป็นคณะกรรมการตดิตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอผูร้ับรอง 2 คน  ชื่อนายฉัตรา  พจนานุวัตร,นางสาวภัทรานิษฐ์ ลับสูงเนิน 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ  เชิญครับ 

(นายอนุสักฯ)  -เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์ สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาฯ  เทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอนายพรชัย ปฐมรัตน์ เป็นคณะกรรมการตดิตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอผูร้ับรอง 2 คน  ชื่อนายอิสระยศ  ภญิโญ,นายประกอบ สวัสดิ์ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ  เชิญครับ 

(น.ส.ภัทรานษิฐ์ฯ) -เรียนท่านประธานที่เคารพ  ดิฉันนางสาวภัทรานิษฐ์  ลับสูงเนิน สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอนายฉัตรา  พจนานุวัตร เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอผูร้ับรอง 2 คน  ชื่อนายพรชัย  ปฐมรัตน์,นายอนุสัก  สายพวรรณ์ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มผีมขอมตทิี่ประชุม 

มตทิี่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน ดังนี ้   
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1. นายประกอบ  สวัสดิ์   

   2. นายพรชัย ปฐมรัตน์   

3. นายฉัตรา  พจนานุวัตร   

(นายพิชิตฯ)  -5.3  เรื่อง การมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินทำหน้าที่เป็น 

ประธานสภาฯ  กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน  ผมขอให้ 

คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดใหก้ับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายภุชพงศ์ฯ)  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อพิจารณามอบหมาย 

รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวนสองคน ทำหนา้ที่เป็นกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ด้วยเทศบาลตำบลสูงเนินได้ เข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดยดำเนินงาน

และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้ประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพขึ้นมา ๑ ชุด ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกองทุน ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  หั วหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ผู้แทนของศูนย์

ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ  ปลัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมและหัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เป็น

กรรมการและผู้ ช่ วย เลขานุ การ  มี วาระอยู่ ในตำแหน่ งคราวละ ๔  ปี    

คณะกรรมการกองทุนจะมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนการเงิน

ประจำปีและโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

รวมทั้งการออกระเบียบที่จำเป็นและการสนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถ

เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ    

เหตุผล 

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ให้มกีารเลือกตั้งนายกเทศมนตรแีละสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมกันทั้งประเทศ ทำ

ให้กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนินในส่วนที่เป็นสมาชิก

สภาเทศบาล จำนวนสองคน ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระสี่ปี (จะครบวาระ
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ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)  ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินงานหรอืบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่ 

พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ วรรคสาม  ในกรณีกรรมการที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลพ้น

จากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภาเทศบาลมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล 

จำนวนสองคน ทำหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุภาพ และให้อยู่ใน

ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการนั้นๆ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อพิจารณามอบหมายให้สมาชิก

สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวนสองคน ทำหน้าที่ เป็นกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                      (ลงช่ือ)       นายณัฐกาล   สุวรรณ                ผูเ้สนอ 

  (นายณัฐกาล   สุวรรณ) 

 นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอเข้าสู่การคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล  

ประธานสภาฯ  สูงเนิน  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อได้ครับ 

(นายพรชัยฯ)  -เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายพรชัย  ปฐมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาฯ  ตำบลสูงเนิน ขอเสนอนางสาวภัทรานิษฐ์   ลับสูงเนิน เป็นกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน   

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอผูร้ับรอง 2 คน  ชื่อนางสาวสมบุญ  เวชวัฒน์,นายประกอบ  สวัสดิ์ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ  เชิญครับ 

(นายคณพศฯ)  -เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายคณพศ  ศริิศรีอัจฉราพร สมาชิกสภา 

(สมาชิกสภาฯ  เทศบาลตำบลสูงเนิน ขอเสนอ นางสาวรัตนา  ไชยรัตน์  เป็นกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน   

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอผูร้ับรอง 2 คน  ชื่อนายฉัตรา  พจนานุวัตร,นายอนุสัก  สายพวรรณ์ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ หากไม่มผีมขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน  ดังนี ้   

1. นางสาวภัทรานฐิ์   ลับสูงเนิน 

   2. นางสาวรัตนา  ไชยรัตน์  

(นายพิชิตฯ)  -5.4  เรื่อง ขอเสนอญัตติเพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.     

ประธานสภาฯ  2564 ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดใหก้ับสมาชิกสภา 

ทราบ  ครับ 
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(นายภุชพงศ์ฯ)  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  เพื่อโอนงบประมาณ 

รองนายกเทศมนตรีฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ตามที่ เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของสำนักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่ง

มิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตั้งไว้ 

10,000.-บาท ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน  

สำหรับปฏิบัติงานให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

           เหตุผล 

เนื่องจากเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ใช้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนินหลัง

ปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งในบางส่วนของตัวอาคารมีความชำรุดเสียหาย

ตามระยะเวลาที่ล่วงเลยมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

ของประชาชนผู้มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ณ สำนักงาน

เทศบาลตำบลสูงเนิน  สำนักปลัด  จงึมคีวามจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมใน

จุดต่างๆที่มีความชำรุดทรุดโทรม จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

           โอนเพิ่ม 

สำนักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่ง

มิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตั้งไว้ 

10,000.-บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม  10,000.-บาท 

งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 500,000.-

บาท  จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 510,000.-บาท   

        รวมโอนเพิ่ม    500,000.- บาท 

โอนลด 

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 

ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
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เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตราตามแผนที่

ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 

3,642,300.-บาท โอนลด 850,000.-บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อน

โอนลด  2,012,946.-บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด  500,000.-บาท 

จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 1,512,946.-บาท มีงบประมาณ

คงเหลือเพียงพอสำหรับการใชจ้่ายตลอดปีงบประมาณให้โอนลดได้ 

                  รวมโอนลด   500,000.-บาท 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอน

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ด้วยหลักการ

และเหตุผลดังกล่าว   คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่นเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืไม่ หากไม่มผีมขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ  

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญินายพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์  

ประธานสภาฯ  ครับ  

(นายพีระยุทธฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

แจ้งท่านประธานสภาเทศบาล เนื่องจากว่า ในบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ปาก

ทางเข้ามา มีต้นตาลเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งอยากจะฝากท่าน

ประธานสภา เน้นในเรื่องของการตกแต่งต้นตาลกิ่งใบที่ห้อยลงมา รวมถึงลูกต้น

ตาล ซึ่งต้นตาลเกาะกลางถนน นับจากปากทางจนถึงไฟแดงทั้งหมด 91 ต้น มี

เสาไฟที่อยู่ตรงเกาะกลาง 76 ต้น แต่เวลาเปิดไฟแสงสว่างไม่เต็มที่ เราจะมี

วิธีดำเนินการอย่างไร  ผมเห็นแขวงการทาง ตัดต้นตาลที่ถนนมิตรภาพ ดูแล้ว

สบายตา  ผมอยากใหท้างเข้าเทศบาลตำบลสูงเนินต้ังแต่ปากทางสูงเนินได้ตกแต่ง
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ให้สวยงามดูสบายตาและเกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา

เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนกิ่งตาลใบตาลเยอะ อาจจะทำให้ร่วงหล่นลงมา  

แล้วเกิดอันตรายกับประชาชนได้ ในเรื่องของรถในการตัด อยากให้ประสานงาน

กับ อบต.สูงเนิน เพราะเขามีรถกระเช้าสูงมาก จึงเรียนให้ท่านประธานสภาและ

คณะผู้บริหารทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายอนุสัก  สายพวรรณ์ ครับ 

ประธานสภาฯ 

(นายอนุสักฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายอนุสัก  สายพวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

   อยากใหเ้จ้าหนา้ทีท่ีดู่แลเว็บไซต์ของทางเทศบาล เข้าไปแก้ไขข้อมูล เพราะว่าผม 

เห็นเมื่อเช้านี้ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขในเรื่องของตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น

ตำแหน่งของคณะบริหาร ตำแหน่งของสมาชิกสภา ในเว็บไซต์ยังไม่ได้แก้ไข ซึ่งเรา

ได้ลงทุนกับเว็บไซต์ไปไม่น้อย อยากใหใ้ช้ตรงนี้ใหเ้ป็นประโยชน์ ใหก้ับคนข้างนอก

และเวลามองเขา้มาจะได้เกิดความน่าเชื่อถอื 

เรื่องที่ 2 เข้าไปดู Facebook ของทางกองช่าง มีการลงการดำเนินงาน แต่อยากให้

มีภาพในการดำเนินงานก่อนทำและหลังทำ  เพื่อให้ชาวบ้านจะได้เห็นว่าเราเข้าไป

ดำเนนิการแก้ไขให้แลว้  

เรื่องที่ 3 เรื่องของตลาด อยากขอพื้นที่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยากจะขอคืนพื้นที่

ตรงนี้ เพราะปัจจุบันที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ติดกับร้าน มิลค์กะมอส มีพ่อค้าแม่ค้า

มาขายของ เราควรจะทำสิ่งที่ถูกต้องคือต้องให้จอดรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนแม่ค้า

พ่อค้าที่ขายบริเวณนั้นเราก็ใหค้วามช่วยเหลอืเขา  

เรื่องที่  4 ผมอยากให้มีกรอบการดำเนินงาน เราจะได้รู้ว่าเราดำเนินการถึงไหน 

แล้ว ชาวบ้านจะได้รับรู้ว่าการดำเนินงานของเราจะเสร็จช่วงไหนเวลาไหน ถ้าไม่มี

กรอบการดำเนินงานแล้วเราก็จะไม่ทราบจุดมุ่งหมายว่าเราจะเสร็จสิ้นตอนไหน 

เรื่องที่ 5 ตรงบริเวณทางเข้าชุมชนบูรพาสามัคคี มาจากอำเภอจะเลี้ยวเข้าชุมชน

บูรพา ถ้าสังเกตจะเห็นปูนขึ้นมา  เวลารถจะเลี้ยวลงจะเกิดอุบัติเหตุ ถ้าเราจะทำ

ให้มัน สโลปลงก็จะดีจะได้ลดอุบัติเหตุ  

เรื่องที่  6 คือชาวบ้านมาหาผมแต่ผมก็ไม่สามารถตอบได้อย่างเต็มปากเรื่องกลิ่น

จากโรงงานขยะ ผมอยากให้ทำโน๊ตหรือเป็นเอกสาร เพื่อที่เวลาประชาชนมาถาม

มันมีกลิ่นอีกแล้ว ท่านสมาชิกที่เข้ามาบริหารได้ช่วยอะไรบ้าง  เราจะได้บอกกับพี่

น้องประชาชน ว่าถ้าโรงงานขยะมีกลิ่นเหม็น เราก็สามารถดูเอกสารได้ว่าจะมีการ

ฉีดพ่นยาไม่ใหส้่งกลิ่นวันไหน เช่น อาจจะเป็นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์  

เรื่องที ่7 ช่วงนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้เศรษฐกิจในอำเภอสูงเนินไม่

ดี  ขายของไม่ค่อยได้ ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเรื่องของค่าเช่าตลาด เรา
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อยากจะเร่งออกนโยบายที่จะไม่เก็บค่าเช่าตลาดเช้าและตลาดเย็น เป็นจำนวน 3 

เดือน เราอาจจะมองว่าเทศบาลเสียรายได้ แต่มันจะทำให้ชาวบ้านสามารถอยู่ได้

อีกระยะหนึ่ง  และอีกอย่างเรื่อง การขายของพ่อค้าแม่ค้าบริเวณฟุตบาทริมถนน 

พอจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะจัดหาพื้นที่ใหม่ ใหเ้ขาขายเพื่อเทศบาลตำบลสูงเนินจะ

ได้เป็นระเบียบ  เราก็อาจจะเรียกเขาเข้ามาคุย เพื่อหาทางออกร่วมกัน จงึเรียนให้

ท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายพรชัย  ปฐมรัตน์  ครับ 

ประธานสภาฯ 

(นายพรชัยฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายพรชัย  ปฐมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ของผมเสริมเรื่อง

ตลาดเช้า เรื่องความเป็นระเบียบในการจอดรถ อยากให้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ผมขอเสนอเป็นทางเลือก อยากให ้อปพร. มาช่วย ดูแลการจัดระเบียบ

การจอดรถที่ตลาดเช้า  เราอาจจะมีค่าตอบแทนให้ จึงเรียนให้ท่านประธานสภา

และคณะผู้บริหารทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินางสาวภัทรานษิฐ์  ลับสูงเนิน   

ประธานสภาฯ  ครับ 

(น.ส.ภัทรานษิฐ์ฯ) -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ  ดิฉันนางสาวภัทรานิษฐ์  ลับสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

อยากจะเสนอเพิ่มเติมใน เรื่องของรถเก็บขยะ ในช่วงตอนเช้าจะทำการเก็บขยะ 

บริเวณรอบตลาดเช้า ถ้าโรงเรียนจุรีพันธ์เปิดเทอมจะมีปัญหาเรื่องรถติดมาก 

และถ้ามีรถขยะออกมาเก็บขยะในช่วงตอนเช้าจะทำให้รถติดมากกว่าเดิม 

อยากจะเสนอว่า  เราสามารถเปลี่ยนเวลาในการเก็บขยะ รอบเส้นตลาด เป็นช่วง 

ก่อนเข้าเรียนหรือหลังเลิกเรียน จะได้ไหม จึงเรียนให้ท่านประธานสภาและคณะ

ผูบ้ริหารทราบ ค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์  

ประธานสภาฯ  ครับ 

(นายพีระยุทธฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของตลาด เรื่องห้องน้ำของทั้งสองตลาดในการบริหาร

จัดการห้องน้ำ เป็นบทบาทหน้าที่ของใคร มีการเก็บค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งห้องน้ำเป็น

งบประมาณที่ทางเทศบาลได้กู้มาทำเพื่อบริการประชาชน แต่ ณ ปัจจุบันนี้มี

เจ้าหน้าที่หรือมีบุคลากรไปเก็บเงิน  รายได้ตรงนี้ ได้มาแล้วไปที่ไหน ขออนุญาต

เพิ่ ม เติมให้ทางประธานสภาได้ตรวจสอบและอีกส่ วนหนึ่ งถนนบริ เวณ

สวนสาธารณะ เนื่องจากว่าถนนบริเวณสวนสาธารณะชำรุดบางส่วน  อยากรู้ว่า
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ถนนอยู่ในช่วงการประกันหรือเปล่า  ถ้าอยู่ในช่วงของการประกัน  อยากเร่งให้

ช่างออกไปดำเนินการตรวจสอบดูว่าตรงไหนชำรุดบาง จะได้ให้ดำเนินการ

ซ่อมแซม เพราะเกรงว่าถ้าเดินไปวิ่งไปจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่มาใช้บริการสวน

สุขภาพ  ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายฉัตรา  พจนานุวัตร ครับ 

ประธานสภาฯ 

(นายฉัตราฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายฉัตรา  พจนานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ขอเพิ่มเติมใน

ส่วนของท่านพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์  ที่สวนสาธารณะ ผมขอเพิ่มเติมในส่วน

ของหอ้งน้ำ เราสามารถจัดตั้งงบประมาณทำห้องน้ำได้ก็จะดีมาก  เพราะตอนนี้มี

ชาวบ้านเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เลยอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนผู้มาใช้บริการครับ และขอเพิ่มเติมเรื่องของประกันของถนนสายต่างๆ มี

อยู่เส้นหนึ่งที่ใกล้จะหมดประกัน  ถนนเส้นทางไป 505 ซึ่งจะหมดประกันในเดือน

กรกฎาคม 2564 นี ้ถ้าเป็นไปได้ อยากใหซ้่อมแซมในส่วนที่ชำรุด ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายอิสระยศ ภญิโญ ครับ 

ประธานสภาฯ 

(นายอิสระยศฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ   กระผมนายอิสระยศ ภญิโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน มีเรื่องที่อยากจะ  

ขอแจ้งข้อหารือกับที่ประชุม  ในระหว่างที่มีการเลือกตั้ง มีข่าวหรอืมีการนินทาว่า

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างพนักงานเทศบาลสูงเนินวางตัวไม่เป็นกลาง 

จนกระทั่งมีการเกิดปัญหา แจ้งความร้องทุกข์ตามเอกสาร จะขออนุญาตเสนอ

ท่านประธานอีกครั้ง กระผมอยากกราบเรียนในที่ประชุมนี้ว่า เราจะดำเนินการ

อย่างไร เรื่องการวางตัวไม่ เป็นกลางของพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างหรือ

ข้าราชการบางคน แต่ผมคิดว่าเราน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วย โดยในเรื่องดังกล่าวนี้ ถ้าคิด

ว่าเป็นเรื่องเล็กก็ไม่ใช่ เพราะมีการระบุชื่อผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องชัดเจน แต่ผมยังไม่

กล่าวพูด ผมจะขออนุญาตส่งเอกสารใหท้่านประธาน ผมจงึนำเรียนปรึกษาหารือ

สมาชิกสภาทุกท่านว่าจะดำเนินการอย่างไร ขอบคุณครับท่านประธาน  

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ 

ประธานสภาฯ  ครับ 

(นายพีระยุทธฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ   กระผมนายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

ขอนำเสนอเรื่องคดีความที่มีเอกสารชัดเจนและก็ระบุรายชื่อบุคคลชัดเจน

เนื่องจากว่าการทำงานของเทศบาลนั้น เกิดจากเจตนารมณ์ของเขาเอง หรือเกิด
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จากอะไรก็ตาม เพราะว่ามันจะได้เกิดความชัดเจน เราต้องปกป้องเจ้าหน้าที่ของ

เราด้วย ในเรื่องนี้มีเหตุมีผลและมีเอกสารที่ชัดเจน ผมอยากให้ตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง ขอบคุณครับท่านประธาน  

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายอนุสัก สายพวรรณ์  ครับ 

ประธานสภาฯ   

(นายอนุสักฯ)   -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ   กระผมนายอนุสัก สายพวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมเห็นด้วย  

กับทางท่านพีระยุทธ  สาครวรรณศักดิ์ ที่ เราควรจะต้องตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาในเรื่องนี้ครับ  พอจะเป็นไปได้ไหม ถ้าจะลงประชามติว่าเราจะตั้ง

คณะกรรมการพจิารณาในคราวนีเ้ลย ขอบคุณครับท่านประธาน  

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายธรรมอำนาจ ดวงปุบผา ครับ 

ประธานสภาฯ   

(นายธรรมอำนาจฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ  

เลขานุการนายกฯ  กระผมนายธรรมอำนาจ ดวงปุบผา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  

กรณีเรื่องวาระอื่นๆ ที่ทางสมาชิกสภาได้เสนอ ผมเห็นว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ

สภา ควรจะไม่มีการพูดถึง นี่เป็นเรื่องของการดำเนินการของฝ่ายบริหารขอ

อนุญาตไม่ให้บันทึกเทปครับ เพราะว่าไม่อยากให้การประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาจะ

เสียครับ  

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายอิสระยศ ภญิโญ ครับ 

ประธานสภาฯ 

(นายอิสระยศฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ   กระผมนายอิสระยศ ภญิโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ตามที่ท่านเลขาได้ 

พูดถึง เรื่องการวางตัวไม่เป็นกลางและไม่ใช่หน้าที่ของสภา ผมขอแย้งเพราะว่า

ผูก้ระทำความผิดมีรายชื่อชัดเจนและเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาล ก็มีส่วน

เกี่ยวข้องในการทำความผิด อย่างน้อยถ้าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของสภาที่จะ

ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็น

ผูด้ำเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มา ครับ  

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายภุชพงศ์ ทองพันภญิโญ ครับ 

ประธานสภาฯ 

(นายภุชพงศ์ฯ)   -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ 

รองนายกเทศมนตรฯี  กระผมนายภุชพงศ์ ทองพันภญิโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ตามที่ได้รับ  

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ให้ช้ีแจงประเด็นที่มีการร้องเรียน 
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หรือคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล

ตำบลสูงเนิน ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอต่อที่สภา ทาง

ผู้บริหาร โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรี ทางฝ่ายบริหารจะไปดำเนินการ

ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอ คือ ตั้งคณะกรรมการโดยจะได้หารือกับท่าน

นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับ

เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหา ที่มีรายชื่ออยู่ในสำนวนคดี เมื่อได้รับเอกสารจากท่าน

สมาชิกสภา ก็จะดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอมา ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายฉัตรา พจนานุวัตร ครับ 

ประธานสภาฯ 

(นายฉัตราฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

สมาชิกสภาฯ  กระผมนายฉัตรา พจนานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ขอเสนอ 

เรื่องของการรับวัคซีนโควิด  ก็มีประกาศออกมาครับว่า อปท.ทั่วประเทศสามารถ

จัดซื้อวัคซีนได้แล้ว ในราคาโดสละ 888 บาท อยากจะเสนอท่านนายกท่าน

ประธาน เราจะพอจะตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลของ

เรา  ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ

ฉีด หรอืดูแลรายจ่ายครึง่หนึ่งของค่าใช้จ่าย  ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  -ผมขอให้คณะผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดด้วยครับ 

ประธานสภาฯ   

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินที่เคารพ  

รองนายกเทศมนตรีฯ ดิฉันนางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ในส่วนเรือ่ง 

ของวัคซีน ที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมา เราได้หารือกับทางท่านผอ. กอง

สาธารณสุขแล้ว ในเบื้องต้น ในตอนนี้ทาง อบจ.ได้จัดซื้อไปแล้ว ในส่วนนี้เรา

จะต้องรอแนวทางจาก อบจ. ว่าจะมีแนวทางในการจัดสรรให้แต่ละอำเภอ

อย่างไร  เราจะได้รู้ยอดประชาชนที่ได้รับวัคซีน เมื่อเราทราบจำนวนที่เราได้

จัดสรร เราจะได้มาดูในส่วนของเรา ว่าที่เราฉีดแล้วเท่าไรและที่ยังไม่ได้ฉีดเท่าไร 

ตอนนี้กำลังหารอืกับท่านผอ.กองสาธารณสุขอยู่ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมสภา 

ประธานสภาฯ  

เลิกประชุมเวลา  10.30 น.  

      (ลงช่ือ)       นรศิา  จันทร์รองศรี     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวนรศิา  จันทร์รองศรี) 

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัย

สามัญ   สมัยที่   2   ครั้งที่   2   เมื่อวันที่   17   มิถุนายน  2564 

   (ลงช่ือ)        พรชัย   ปฐมรัตน์      ประธานกรรมการ 

                            (นายพรชัย   ปฐมรัตน์) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

      (ลงช่ือ)       ฉัตรา  พจนานุวัตร      กรรมการ 

                    (นายฉัตรา  พจนานุวัตร) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

(ลงช่ือ)        อนุสัก  สายพวรรณ์  กรรมการ/เลขานุการ 

                                (นายอนุสัก  สายพวรรณ์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแลว้ 

(ลงช่ือ)         พิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ    

                        (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจรญิ) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 

       

                                                                                                

 

 


