
(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมัยสามัญ สมัยที่  3  คร้ังท่ี  3  ประจำปี  2564 

เมื่อวันท่ี   30   สิงหาคม  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   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

2.  นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณ    รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

3. นายภุชพงศ์    ทองพันภญิโญ   รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

4. นายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

5. นางศรัญญา    สีนารอด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

6. ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ พรชวีโชติ  ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

7. นางกุลภัส  กกสันเทียะ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

8. นางบุษบา  โชติจันทึก  ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการฯ 

9. นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

10. นางบังอร  กระจ่างโพธิ์  หัวหนา้สำนักปลัด 

11. นายจรูญ    ตังอำนวย    ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

12. นางนิภาพร  คร้ามวงษ์  ผูอ้ำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
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เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

(น.ส.นรศิาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนีว้ันที่   30 สิงหาคม  2564 

เลขานุการสภาฯ  เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  3  ประจำปี  2564  

บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินมาประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว  

ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอกราบเรียนเชญิค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -วันนีว้ันที่  30  สิงหาคม  2564  เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

ประธานสภาฯ  สมัยที่  3 ครั้งที่  3  ประจำปี  2564  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแลว้  ผมขอเปิด 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ณ  บัดนี ้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผมขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล

ตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ  สมัยที่   3   ครั้งที่  3   ประจำปี   2564 

(น.ส.นรศิาฯ)  - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน     

เลขานุการฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่   3   ครั้งที่  3 ประจำปี   2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   

24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  

14  พ.ศ. 2562   ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ครั้งแรก เมื่อ

วันที่  8  มิถุนายน  2564 กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 

ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2564  นั้น  อาศัยอำนาจตาม

มาตรา 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  พ.ศ.  2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล

สูงเนิน  สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ครั้งที่  3 ประจำปี  2564  ตั้งแต่วันที่    1-30   

สิงหาคม  พ.ศ.  2564   

   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่     24     สิงหาคม   พ.ศ.  2564 

             นายพิชิต   โล้วตัง้กิจเจริญ 

                    (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ) 

                  ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

(นายพิชิตฯ)  ผมได้ประสานกับทางรถไฟ อีกประมาณ 20 วัน จะมาลอกคลองเส้นหน้าอำเภอสูงเนิน 

ประธานสภาฯ  โดยให้ประสานกับช่างหน่อยและท่านสมาชิกสภาพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ ช่วยดูแล 

   นะครับ 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจำปี   

(นายพิชิตฯ)  2564  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม พ.ศ.  2564 ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ 

ประธานสภาฯ  ดำเนนิการชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้ทราบและตรวจสอบรายละเอียดความ 

ถูกต้องของสำเนารายงานการประชุม 
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(น.ส.นรศิาฯ)  -ดิฉันขอใหส้มาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบ้ริหารเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 

เลขานุการสภาฯ  สำเนารายงานการประชุมที่ได้สำเนาแจกไปแล้ว นั้นโดยใหต้รวจสอบตั้งแต่หนา้ที่ 

1 - 19  ว่ามีขอ้ความใดบ้างที่สมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมหรอืไม่อย่างไร 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมในรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  หากไม่มีผมขอมตริับรองรายงานการประชุมด้วย 

มตทิี่ประชุม  รับรอง    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่อง  กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5    -5.1 เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อให้ความเห็นชอบกรณกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

(นายพิชิตฯ)   คำชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ   -ผมขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดใหก้ับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  เรียนกราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อให้ความเห็นชอบกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงและ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  (กองช่าง) รายละเอียดมอบหมายใหร้อง

นายกเทศมนตรีได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ   

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อให้ความเห็นชอบกรณีการ 

รองนายกเทศมนตรีฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี 

   หลักการและเหตุผลดังนี ้

หลักการ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้ตัง้งบประมาณเพื่อจัดซื้อ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้รถตักหนา้ขุดหลัง ชนิด 

ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ฉบับธันวาคม 2562 หน้า 3 และ 36-38 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 24 

ลำดับที่ 20 เป็นเงิน 3,300,000 บาท 
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล)  

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 

แบบกระบะเทท้าย ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา น้ำหนักของรถรวม

น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครื่องปรับ อากาศ 

พร้อมติดตั้งเครน ขนาด 3 ตัน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี

ความจำเป็น เนื่องจากของเดิมชำรุดและมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ตั้งจ่ายตาม

ราคาท้องถิ่นหรอืราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ .ศ .2561-2565) เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  4 ) หน้าที่  24 ลำดับที่  21 เป็น เงิน 

2,700,000 บาท  

เหตุผล 

1.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 กำหนดคุณลักษณะของการ

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันสำนักงบประมาณได้กำหนดบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ใน เดือนธันวาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะเหมือนกันแต่

ราคาเปลี่ยนแปลงจาก 3,300,000 บาท เป็น 3,520,000 บาท 

2. กองช่างมีความจำเป็นที่ต้องใช้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เพื่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผดิชอบ อาทิ บรรทุกวัสดุสำหรับการซ่อมแซมถนน ราง 

ท่อ อาคาร บรรทุกเต็นท์สำหรับให้ บริการประชาชน เป็นต้น ภารกิจของการทำงานที่

จะต้องใช้เครนในการยกนั้นมีไม่มาก หากจัดซื้อรถพร้อมติดตั้งเครนอาจเป็นอุปสรรค

เกิดความไม่คล่องตัวเวลายกกระบะเทท้าย ประกอบกับคุณลักษณะของรถบรรทุก 

(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ระบุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 เป็น

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 

2563 อยู่แล้ว และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ จึงเห็นควรจัดซื้อรถบรรทุก 

(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดยไม่ติดตั้งเครน ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

2 รายการข้างต้น เป็นไปตามระเบียบฯ  จะต้องดำเนินการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ

ชีแ้จงและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

1. เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 

2564 

 1.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหนา้ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ้ เป็นเงนิ 

3,300,000 บาท 
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ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 

โดยมีคุณ ลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2562 หน้า 3 และ 

36-38 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565)  เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 20    

ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2563 หน้า 3 และ 

34-36 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565)  เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 20 

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 

ล้อ พร้อมตดิตั้งเครน เป็นเงิน 2,700,000 บาท   

ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 

จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  6,000 ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ขนาดความจุได้ไม่

น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 

กิโลกรัม พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งเครน ขนาด 3 ตัน เป็น

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็น เนื่องจากของเดิมชำรุด

และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหา

อย่างประหยัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 4) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 21    

ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมี

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 

2563 หน้า 16 (ราคา 2,125,000 บาท) และ 72 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 24 

ลำดับที่ 21 

2. เห็นควรโอนเงนิงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการ

ต่อไปนี ้
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โอนเพิ่ม 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 

จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 

2563 หน้า 3 และ 34-36 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 20 จำนวน

งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,300,000 บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม 

3,300,000 บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 

220,000 บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 3,520,000 บาท รวมโอน

เพิ่ม  220,000 บาท 

โอนลด 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 

ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก

งบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 หน้า 16 (ราคา 2,125,000 บาท) และ72 เป็น 

ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 4) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 21 จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 2,700,000 บาท 

จำนวนงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 2,700,000 บาท จำนวนงบประมาณที่ขอ

โอนลด 220,000 บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 2,480,000  บาท 

มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับการใชจ้่ายตลอดปีงบประมาณให้โอนลดได้ 

รวมโอนลด    220,000  บาท 

ข้อกฎหมาย 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563  ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพื่อขอได้

โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                      (ลงช่ือ)        ณัฐกาล  สุวรรณ            ผู้เสนอ 

(นายณัฐกาล  สุวรรณ) 

นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 
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(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ   

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรอืไม่  เชญิท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 

ประธานสภาฯ    

(นายณัฐกาลฯ)          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ผมนายณัฐกาล สุวรรณ   

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   เมื่อช่วง 3 วันที่ผ่านมาในเขตสูงเนินมีฝนตกหนัก ทำให้

หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง และในช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้ไปดูที่ชุมชนแสงไทย-ประปา ยังมี

น้ำท่วมขังมากอยู่ ในส่วนนี้เป็นเรื่องของการบำบัดน้ำทางร่องระบายน้ำ ที่ผมเข้าไปดู แต่

ละชุมชน จะรู้ว่าบ้านไหนที่อยู่ท้ายน้ำ เมื่อรู้ว่าน้ำจะมาก็จะไปปิดทางน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหล

ไปบ้านตัวเอง  ผมอยากฝากสมาชิกสภาทุกท่านช่วยกันดูแล เมื่อฝนตกให้ออกไปช่วยดู

ตรงไหนที่นำ้ท่วมขัง หรือเป็นทางนำ้ไหลผ่าน  โดยบันทึกวีดโีอ เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูล

ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ต่อไป 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรอืไม่  เชญิท่านรองนายกเทศมนตรี ครับ 

ประธานสภาฯ 

(น.ส.อัจฉราพรฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ดิฉันนางสาวอัจฉราพร   

รองนายกเทศมนตรีฯ สุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   เมื่อเช้าที่นายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่ชุมชน 

แสงไทย-ประปา บริเวณที่นำ้ท่วมขัง คือซอยหอทองลว้น ทางฝ่ายผู้บริหารได้มี 

โครงการที่จะวางท่อระบายน้ำอยู่แล้ว ซึ่งสามารถจัดทำได้ในปีงบประมาณนี้ เมื่อดูจาก

พื้นที่แล้วเป็นแอ่ง จะต้องรบกวนทางผู้อำนวยการกองช่าง ขอให้ลงพื้นที่ดูให้แน่ใจว่า

ระดับความสูงต่ำของแอ่งนี้ กับที่เราสำรวจไว้ มันสามารถทำได้จริงไหม เพราะว่ามัน

เป็นแอ่งตรงกลางและตรงท้ายมันจะสูง จึงรบกวนผู้อำนวยการสำรวจให้อีกทีหนึ่ง 

ขอบคุณค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรอืไม่  เชญิคุณพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ์ 

ประธานสภาฯ 

(นายพีระยุทธฯ)          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ผมนายพีระยุทธ  

สมาชิกสภาฯ  สาครวรรณศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอชีแ้จงเนื่องจากท่านประธานชุมชนเสริม 

สุข แจ้งมาว่าในเรื่องของอาหารที่เรานำไปให้ผู้กักตัว เขาแจ้งมาว่าในเรื่องของอาหาร

อยากให้เปลี่ยนจากกระเพา  ทั้ง  3  มื้อ เปลี่ยนเป็นตอนกลางวันเป็นราดหน้า 

ก๋วยเตี๋ยว  และช่วงเย็นใหเ้ป็นข้าวกล่อง ถ้ามีใครบริจาคอยากใหเ้ปลี่ยนเป็นข้าวผัด 
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ส่วนเรื่องศูนย์ CI ก็รออย่างเดียวคือหนังสือจากทางอำเภอสูงเนิน ให้เปิดใช่ไหมครับ ก็

ฝากถึงท่านรองปลัด ช่วยตามเรื่องที่อำเภอสูงเนินให้ด้วย เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบในการดำเนินการ  ต่อไป    ขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรอืไม่  เชญิคุณอิสระยศ  ภญิโญ 

ประธานสภาฯ 

(นายอิสระยศฯ)  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนายอิสระยศ  ภิญโญ

สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมได้ฟังท่านนายกเทศมนตรีกับท่านรองนายกเทศมนตรี กล่าวถึง 

ปัญหาน้ำท่วม น้ำรอระบาย มันมีทุกชุมชน ปัญหาเรื่องนี้ถ้าจะแก้ไขอย่างถาวร คือการ

จัดระเบียบการวางโครงสร้างวางผังเมืองทุกอย่าง ผมอยากทราบว่าเมื่อไรในการ

วางแผนงานงบประมาณ จะเดินสำรวจระบบทั้งหมด  เพราะทุกชุมชนมีปัญหาท่อ

ระบายน้ำ  น้ำขัง น้ำรอระบายมีทุกที่ ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยรีบดำเนินการ

หางบประมาณ และจัดหานายช่างผู้เช่ียวชาญมาดำเนินการในการนี้เป็นการเร่งด่วน

ด้วยครับ 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรอืไม่  เชญิว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์  พรชีวโชติ 

ประธานสภาฯ 

(ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมว่าที่ร้อยโทภูมินันท์  

ปลัดเทศบาลฯ  พรชวีโชติ  ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน ขออนุญาตรายงานความคบืหนา้ของศูนย์ CI  

ขณ ะนี้ เราได้ รายงานไปที่  ศปก . อำเภอสู งเนิน  แล้ ว  และก็ ได้ รับ รายงานว่ า

คณะกรรมการกำลังประชุมเพื่อพิจารณาให้เปิดศูนย์  CI และคาดว่าวันพฤหัสบดีนี้ 

น่าจะได้เปิด โดยทางสาธารณสุขอำเภอ  ต้องทำเป็นหนังสือเวียนให้คณะกรรมการ

อำเภอได้พิจารณาร่วมกัน ว่าเห็นควรที่จะส่งมอบให้โรงพยาบาลสูงเนินเมื่อไร อย่างไร 

ตอนนี้กำลังรอมตทิี่ประชุมอยู่ครับ จงึนำเรียนใหท้ราบครับ 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรอืไม่   หากไม่ม ี ผมขอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ 

เลิกประชุมเวลา  10.30 น.  

      (ลงช่ือ)       นรศิา  จันทร์รองศรี     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวนรศิา  จันทร์รองศรี) 

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ   

สมัยที่   3    ครั้งที่   3   เมื่อวันที่     30   สิงหาคม  2564 

   (ลงช่ือ)        พรชัย   ปฐมรัตน์      ประธานกรรมการ 

                            (นายพรชัย   ปฐมรัตน์) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 
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      (ลงช่ือ)       ฉัตรา  พจนานุวัตร      กรรมการ 

                    (นายฉัตรา  พจนานุวัตร) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

(ลงช่ือ)        อนุสัก  สายพวรรณ์  กรรมการ/เลขานุการ 

                                (นายอนุสัก  สายพวรรณ์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแลว้ 

(ลงช่ือ)         พิชิต   โล้วตั้งกิจเจริญ    

                        (นายพิชิต   โล้วตั้งกิจเจรญิ) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            


