
(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2564 

เมื่อวันท่ี   27  กันยายน  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  ศริิศรอีัจฉราพร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  

 12. นายฉัตรา  พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

 13.นางสาวนริศา จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

ผู้ร่วมประชุม 

1.  นายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

2.  นางสาวอัจฉราพร    สุวรรณ    รองนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

3. นายธรรมอำนาจ  ดวงบุปผา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

4. นางศรัญญา    สีนารอด   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน 

5. ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ พรชวีโชติ  ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

6. นางกุลภัส  กกสันเทียะ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

7. นางบุษบา  โชติจันทึก  ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการฯ 

8. นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

9. นางบังอร  กระจ่างโพธิ์  หัวหนา้สำนักปลัด 

10. นายจรูญ    ตังอำนวย    ผูอ้ำนวยการกองช่าง 

11. นางนิภาพร  คร้ามวงษ์  ผูอ้ำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
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เริม่ประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

(น.ส.นรศิาฯ)  -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนีว้ันที่  27  กันยายน  2564 

เลขานุการสภาฯ  เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวสิามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี  2564  

บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินมาประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว  

ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรั ตนตรัย และ

ดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอกราบเรียนเชญิค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -วันนีว้ันที่   27    กันยายน  2564  เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวสิามัญ   

ประธานสภาฯ  สมัยที่  1   ประจำปี  2564  ที่ประชุมครบองค์ประชุมแลว้  ผมขอเปิดประชุมสภา 

เทศบาลตำบลสูงเนิน  ณ  บัดนี ้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผมขอใหเ้ลขานุการ

สภาฯ ได้อ่านประกาศอำเภอสูงเนิน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัย

วสิามัญ  สมัยที่   1    ประจำปี   2564 

เลขานุการฯ - ประกาศอำเภอสูงเนิน  เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยวิสามัญสมัยที ่  

(น.ส.นรศิา) 1  ประจำปี  2564    ด้วยเทศบาลตำบลสูงเนิน  รายงานว่า มีความจำเป็นที่จะขอ

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  เพื่อ

พิจารณาเรื่องเร่งด่วน  และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน จึงมีความ

ประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 

2564 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน  2564  เป็นต้นไป  โดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครราชสีม า ที่   

7710/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เรื่อง  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ

จังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและ

นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน  นายอำเภอสูงเนิน จึงอนุมัติให้เปิดประชุมสภาเทศบาล

ตำบลสูงเนิน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ตัง้แต่วันที่ 16 กันยายน 2563 

เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกินสบิหา้วัน  

    จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่   13   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564 

            ร้อยโทอนุชา  ตัง้พาณิชย์ 

           (ร้อยโทอนุชา  ตัง้พาณิชย์) 

         นายอำเภอสูงเนิน 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

(นายพิชิตฯ)  ไม่มี 

ประธานสภาฯ   

 

 

 



 ๓ 

 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี  3  

(นายพิชิตฯ)  เมื่อวันท่ี  30  สิงหาคม  พ.ศ.  2564   

ประธานสภาฯ  -ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ดำเนินการช้ีแจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้ทราบ 

และตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของสำเนารายงานการประชุม 

(น.ส.นรศิาฯ)  -ดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผูบ้ริหารเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 

เลขานุการสภาฯ  สำเนารายงานการประชุมที่ไดส้ำเนาแจกไปแล้ว นั้นโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่หนา้ที่ 

1 - 9  ว่ามีขอ้ความใดบ้างที่สมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมหรอืไม่อย่างไร 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมในรายงานการประชุม  

ประธานสภาฯ  หรอืไม่  หากไม่มีผมขอมตริับรองรายงานการประชุมด้วย 

มติที่ประชุม  รับรอง    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่อง  กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่อง  ที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

(นายพิชิตฯ)  -5.1  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อทราบกรณีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่5)  แก้ไขครั้งที่  10/2564  

-ผมขอให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

ต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อทราบกรณีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) แก้ไขครั้งที่  10/2564 รายละเอียดมอบหมาย

ให้รองนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ   

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อทราบกรณีการแก้ไข 

รองนายกเทศมนตรีฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่5) แก้ไขครั้งที่ 10/2564 

   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 21 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจ

ของผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้

ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจง้สภาท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดทราบด้วย 

เหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 21 

นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข และประกาศใช้ เมื่อ

วันที่  6  กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา

พร้อมญัตตฉิบับนี้  จงึเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 

สูงเนินเพื่อทราบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                       (ลงช่ือ)        ณัฐกาล  สุวรรณ            ผูเ้สนอ 

         (นายณัฐกาล  สุวรรณ) 

                    นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 
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(นายพิชิตฯ)  - เป็นการเสนอญัตติเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม -มีมติรับทราบ กรณีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่5) แก้ไขครั้งที่ 10/2564  ครับ 



 ๘ 

(นายพิชิตฯ)  -5.2  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อทราบกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 

ประธานสภาฯ  2566-2570) ของเทศบาลตำบลสูงเนิน 

-ผมขอให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจา้นายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

ต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อทราบกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2566-2570) ของเทศบาลตำบลสูงเนิน รายละเอียดมอบหมายให้รอง

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชิญชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ   

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อทราบกรณีการจัดทำ 

รองนายกเทศมนตรีฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมีหลักการและ 

   เหตุผลดังนี ้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 กำหนดให้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

อนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น 

       เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 กำหนดให้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการนี ้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล

สูงเนิน ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และผูบ้ริหารเทศบาล

ตำบลสูงเนิน  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เสร็จเรียบร้อย

แล้ว จงึเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อทราบ

ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                       (ลงช่ือ)        ณัฐกาล  สุวรรณ            ผู้เสนอ 

         (นายณัฐกาล  สุวรรณ) 

                    นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

 

 



 ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(นายพิชิตฯ)  - เป็นการเสนอญัตติเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

(นายพิชิตฯ)  - เป็นการเสนอญัตติเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม -มีมติรับทราบ กรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาล

ตำบลสูงเนิน ครับ 



 ๑๐ 

(นายพิชิตฯ)  -5.3  เรื่อง  ขอเสนอญัตติเพื่อทราบกรณีการจัดทำแผนการดำเนินงาน  

ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสูงเนนิ 

-ผมขอให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

ต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อทราบกรณีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลสูงเนิน รายละเอียดมอบหมายให้รอง

นายกเทศมนตรีได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ   

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อทราบกรณีการจัดทำ 

รองนายกเทศมนตรีฯ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลสูงเนิน  

   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้ 

  หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการ

ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ

แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปีงบประมาณ 

       เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการ

ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ

แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปีงบประมาณนั้น ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาตำบลสูงเนิน ได้พิจารณาร่าง

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผูบ้ริหารเทศบาลตำบล 

สูงเนิน ได้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน

เพื่อทราบต่อไป 

 

 



 ๑๑ 

ขอแสดงความนับถือ 

                                       (ลงช่ือ)        ณัฐกาล  สุวรรณ            ผู้เสนอ 

         (นายณัฐกาล  สุวรรณ) 

                    นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายพิชิตฯ)  - เป็นการเสนอญัตติเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม -มีมติรับทราบ กรณีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของเทศบาลตำบลสูงเนิน ครับ 
 



 ๑๒ 

ประธานสภา  -5.4 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงนิกรณไีม่ก่อหน้ีผูกพันประจำปี 

(นายพิชิตฯ)  งบประมาณ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

-ผมขอให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

ต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 

2564 รายละเอียดมอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ 

ครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ   

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีไม่ 

รองนายกเทศมนตรีฯ ก่อหนี้ผูกพัน ในประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  ได้ตัง้งบประมาณ 

รายจ่ายไว้  ดังต่อไปนี ้   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

หมวด ค่าครุภัณฑ ์  

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้และติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม 

อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ตัว  ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบล

สูงเนิน  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564  ลำดับที่ 1, 2, 10, 11, 13,  เป็นไปตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 

พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 5) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 44 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  9/2564  งบประมาณตั้ง

ไว้  125,000.-  บาท  

แผนงานการพาณิชย์  

งาน ตลาดสด  

หมวดค่าครุภัณฑ์   

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด จำนวน 8 ตัว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน(ตลาดเช้า)  เป็นไปตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน

มิถุนายน 2564  ลำดับที่ 1, 2, 10, 11, 13, เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ



 ๑๓ 

ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 29 ลำดับ

ที่ 49 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9/2564  งบประมาณตั้งไว้  125,000.- บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด จำนวน 8 ตัว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน(ตลาดเย็น)  เป็นไปตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน

มิถุนายน 2564  ลำดับที่ 1, 2, 10, 11, 13, 14 หน้าที่  1, 9, 10, 11  เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 

พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 5) หน้าที่ 31 ลำดับที่ 49 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9/2564  งบประมาณตั้ง

ไว้  90,000.- บาท 

        เหตุผล 

เนื่องจากบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรมีทรัพย์สินของทางราชการหลาย

รายการ ที่มีมูลค่าสูง และตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนินทั้งตลาดเช้าและตลาดเย็น มี

ความจำเป็นต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นต้อง

ติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งขณะนี้

ใกล้สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว แต่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถ

ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ทันเนื่องจากอยู่ใน

ระหว่างการขออนุมัติต่อคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่

มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) เป็นส่ วนประกอบ  ของหน่ วยงานใต้สั งกั ด

กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องกันเงินเพื่อไป

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดซื้อและติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

จำนวน 8 ตัว ณ ศูนย์กำจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสูงเนิน เป็นเงิน 

จำนวน 125,000 บาท  

2. ค่าจดัซือ้และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

จำนวน 8 ตัว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน(ตลาดเช้า) เป็นเงินจำนวน 125,000 

บาท  

3. ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

จำนวน 8 ตัว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน(ตลาดเย็น) เป็นเงนิจำนวน 90,000 

บาท  

ข้อกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

4) พ.ศ.2561) หมวด  5  การกันเงิน  ข้อ 59  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์



 ๑๔ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป

อีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน

ระยะเวลาหนึ่งปี” ด้วยหลักการ เหตุผลและข้อกฏหมายดังกล่าวคณะผู้บริหารท้องถิ่น

จงึขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 

                               (ลงช่ือ)    นายณัฐกาล  สุวรรณ      ผูเ้สนอ 

         (นายณัฐกาล   สุวรรณ) 

                   นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเพิม่เติมหรอืไม่ หากไม่มผีมขอมตทิี่ประชุม 

ประธานสภาฯ     

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ประธานสภา  -5.5 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงนิกรณไีม่ก่อหน้ีผูกพันประจำปี 

(นายพิชิตฯ)  งบประมาณ 2564 กองช่าง 

-ผมขอให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาทราบ  ครับ 

(นายณัฐกาลฯ)  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรี  สูงเนิน ข้าพเจ้านายณัฐกาล  สุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ขอเสนอญัตติ 

ต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ขออนุมัติกันเงนิกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 

2564 รายละเอียดมอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ 

ครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  เชญิชีแ้จงรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาฯ   

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ให้ความเห็นชอบกันเงินกรณีไม่ 

รองนายกเทศมนตรีฯ ก่อหนีผู้กพัน ในประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

      หลักการ 

   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  ได้ตัง้งบประมาณ 

รายจ่ายไว้ดังต่อไปนี้ 

1. กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะมีกำลังไม่น้อย กว่า 90 แรงม้า  จำนวน 1 คัน   ตั้งไว้  

3,520,000 บาท 

 

 

 



 ๑๕ 

2. กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 

ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 

170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย  จำนวน 1 คัน  ตั้งไว้  2,125,000 บาท 

3. กองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางทั้งสองข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 

ซอย 4 ชุมชนตะคลองหลงสวนสวรรค์ไหล่ทางทั้งสองข้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

กว้าง 1.00 -3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไหล่ทาง

คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน 

เลขที่ กช.023/2563  พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 4 

ลำดับที่ 3  ตั้งไว้  454,000 บาท 

4. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 7 ช่วง

จากแยกถนนมิตรสัมพันธ์ ถึงทางแยกซอยประปา 2 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร  จำนวน 

394 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 40 บ่อ หรือมีความ

ยาวไม่น้อยกว่า 434 เมตร และงานคืนผิวจราจร คสล. กว้าง 0.80 เมตร ความยาว

ไม่น้อยกว่า  394 เมตรเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน  เลขที่ กช. 002/2564 

พร้อมป้ายโครงการ  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564  ได้ใหค้วามเห็นชอบกรณีตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 ตั้งไว้ 1,698,000บาท   

5. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเกาะกลางถนนมิตรสัมพันธ์ ตั้งแต่สะพานลอย

หนา้โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดป่าสูงเนิน  ทำการรื้อถอนโคมไฟ

ถนนเดิมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 

139 ชุด พร้อมเดินสายไฟฟ้าและเช่ือมระบบไฟฟ้าควบคุม ตามแบบเทศบาลตำบล 

สูงเนิน เลขที่ กช.016/2563 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) 

หน้าที่  4 ลำดับที่  1 และประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน  เรื่องการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 

2563 (ครั้งที่ 1/2563) ตั้งไว้ 4,500,000 บาท 



 ๑๖ 

เหตุผล 

1. ด้วยในปัจจุบันกองช่างมรีถตักหนา้ขุดหลังหมายเลขทะเบียน  1 ต 0774   

นครราชสีมา  มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ มี

สภาพชำรุดตามสภาพการใช้งานและทำให้เกิดปัญหาซ่อมแซมบ่อยครั้ง  และจากการ

ขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ทำให้มีปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ให้กับประชาชน  ส่งผลให้ภารกิจของเทศบาลตำบลสูงเนินมีเพิ่มขึน้ เพื่อความปลอดภัย

ในการทำงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่มีอยู่เดิมและมี สภาพชำรุด

บกพร่องตามอายุการใช้งาน  จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อย กว่า 90 แรงม้า  จำนวน 

1 คัน  งบประมาณตั้งไว้  3,520,000 บาท 

2. กองช่างมรีถบรรทุกหกล้อ  หมายเลขทะเบียน  84-6693  นครราชสีมา มีอายุ 

การใช้งานที่ยาวนานและไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ มีสภาพชำรุดตาม

สภาพการใช้งานและทำให้เกิดปัญหาซ่อมแซมบ่อยครั้ง  และจากการขยายตัวของ

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ทำให้มีปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับ

ประชาชน  ส่งผลให้ภารกิจของเทศบาลตำบลสูงเนินมีเพิ่มขึ้น  เพื่อความปลอดภัยใน

การทำงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่มีอยู่เดิมและมีสภาพชำรุดบกพร่อง

ตามอายุการใช้งาน  จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 

กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้  2,125,000  บาท 

3. กองช่างมคีวามจำเป็นต้องดำเนนิโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางทั้งสองข้างของ 

ถนนเทศบาล 2 ซอย 4 ชุมชนตะคลองหลงสวนสวรรค์  เนื่องจากถนนมีสภาพชำรุด

ทรุดโทรมและคับแคบไม่สะดวกต่อการสัญจรของประชาชน ตามโครงการก่อสร้าง

ขยายไหล่ทางทั้งสองข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก   ถนนเทศบาล   2  ซอย 4  ชุมชน

ตะคลองหลงสวนสวรรค์ไหล่ทางทั้งสองข้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 -

3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

รวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน  เลขที่  กช.

023/2563  พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3  

งบประมาณตั้งไว้  454,000 บาท   

4. ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา  เป็นย่านที่พักอาศัย   โดยมี 

การถมดินให้สูงขึ้นกว่าระดับถนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อถึงฤดูฝนจึงเกิดปัญหาน้ำ

ท่วมขังไม่มีทางไปของน้ำกองช่างจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการก่อสร้างวาง

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 7 ช่วงจากแยกถนนมิตร

สัมพันธ์ ถึงทางแยกซอยประปา 2 ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา วางท่อระบายน้ำ 



 ๑๗ 

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร หนา จำนวน 394 ท่อน และ

ก่อสร้างบ่อพักตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 40 บ่อ หรอืมีความยาวไม่น้อยกว่า 

434 เมตร และงานคืนผิวจราจร คสล. กว้าง 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  

394 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน  เลขที่  กช. 002/2564  พร้อมป้าย

โครงการ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564  ได้ให้ความเห็นชอบกรณีตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564 งบประมาณตั้งไว้   

1,698,000 บาท   

5.  ด้วยระบบไฟฟ้าเดิมบริเวณเกาะกลางถนนมิตรสัมพันธ์ ตั้งแต่สะพานลอยหนา้ 

โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดป่าสูงเนินมีสภาพเก่าทรุดโทรมตาม

อายุการใช้งานทำให้เกิดปัญหาซ่อมแซมบ่อยครั้ง กองช่าง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนิน

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเกาะกลางถนนมิตรสัมพันธ์ ตั้งแต่

สะพานลอยหน้าโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดป่าสูงเนิน  ทำการ

รื้อถอนโคมไฟถนนเดิมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 

จำนวน 139 ชุด พร้อมเดินสายไฟฟ้าและเชื่อมระบบไฟฟ้าควบคุม ตามแบบเทศบาล

ตำบลสูงเนิน เลขที่ กช.016/2563 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม

(ฉบับที่  3) หน้าที่  4 ลำดับที่  1 และประกาศเทศบาลตำบลสูงเนิน  เรื่องการ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี

งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1/2563) งบประมาณตั้งไว้  4,500,000 บาท 

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจัดได้  จึงมี

ความจำเป็นจะต้องกันเงนิเพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 

5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยั งมิได้ก่อหนี้

ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”จึงเรียนนำมา

เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 

                               (ลงช่ือ)    นายณัฐกาล  สุวรรณ      ผูเ้สนอ 

         (นายณัฐกาล   สุวรรณ) 

                   นายกเทศมนตรตีำบลสูงเนิน 

(นายพิชิตฯ)  -  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืไม่ หากไม่มผีมขอมตทิี่ประชุม 

ประธานสภาฯ     



 ๑๘ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ    11    เสียง     

ไม่รับรอง    -   เสียง     

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  

(นายพิชิตฯ)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ เชญินายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ ์ครับ 

ประธานสภาฯ 

(นายพีระยุทธฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

สมาชิกสภาฯ   นายพีระยุทธ สาครวรรณศักดิ ์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ในเรื่องของการจัดตัง้ 

งบประมาณ ในปี 2565 ผมเห็นด้วยกับทางที่ท่านนายกได้เสนอไว้ แต่ยังมีแผนงาน

บางส่วน ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ทางเราได้ประสบปัญหา วันนี้คือภาวะฝนตกน้ำท่วม 

ระบบระบายน้ำของเทศบาลตำบลสูงเนิน จากการเดินสำรวจเส้นทางต่างๆตอนช่วงที่

ฝนตก ประสบปัญหาน้ำท่วมตลอด เราต้องมีการทำท่อระบายน้ำสายหลัก เพราะถนน

ตั้งแต่ปากทางสูงเนินเข้ามา จนถึงสี่แยกไฟแดงวัดป่า ทั้งสองฝั่งข้างทางไม่มีท่อระบาย

น้ำ เมื่อไม่มที่อระบายน้ำเวลาฝนตก ทั้ง 2 ฝั่ง น้ำก็จะไหลไปทางดา้นซ้ายและด้านขวา 

จะไหลเข้าชุมชน  ซึ่งบางชุมชนมีท่อระบายน้ำ บางชุมชนไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งทำให้เกิด

ปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแล้วในระหว่างที่ เรานำเสนอเทศบัญญัติ

งบประมาณ 2565 จะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ 30 วัน ที่เราสามารถนำข้อเสนอเรื่อง

เหล่านี้ เข้าไปในเทศบัญญัติได้  คือตั้ งไว้ก่อน และในการที่จะจัดทำนั้น เราต้อง

ประสานงานในส่วนต่างๆก่อนดำเนินการ เมื่อเรามีงบประมาณเพียงพอ ก็สามารถ

ดำเนินการได้ เพราะเราได้จัดทำแผนไว้แล้ว ผมขอฝากทางท่านประธานสภา และท่าน

ผูบ้ริหารได้นำเสนอและบรรจุไว้ในแผนของปี 2565 ไว้ดว้ยครับ   

เรื่องที่  2 เรื่องการปรับปรุงผิวจราจรเส้นสว่างแสงธรรม ช่วงทางโค้งไป

ปลาโลมา ติดต่อกับโคกพระยา ซึ่งจะมีระยะทางประมาณ 50 - 100 เมตร ที่โดน

ร้องเรียนมาตลอด  เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวเกิดปัญหาถนนไม่เรียบเป็นหลุม  ผม

อยากจะให้ทางท่านนายกได้บรรจุไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นของพี่น้องประชาชน  

เรื่องที่ 3 จากปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาครั้งที่ 1 - 2 ของเดือนนี้ เราสังเกตได้ว่า 

เราได้แก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่งแล้ว คือน้ำระบายเร็วขึน้เพราะว่ามีการขุดลอกคลองไส้ไก่

ด้านหลัง ถ้าหมดฤดูน้ำหลากตรงนี้แล้ว อยากให้ทางประธานสภา และสมาชิกสภา 

ผู้บริหารได้ให้มีการขุดลอกคลองไส้ไก่ด้านหลังรวมทั้งของด้านหน้าอำเภอ เพื่อขยาย

ทางนำ้ให้นำ้ระบายได้เร็วขึน้  

เรื่องสุดท้ายเรื่องที่ 4 ผมไม่แน่ใจว่าการต่ออายุแผงตลาดเช้าและตลาดเย็น 

เราได้ดำเนินการไปแล้วหรือยัง เพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะหมด สัญญาแล้ว  และในช่วงนี้

เป็นช่วงโควิด เราต้องเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าถ้าเราช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ



 ๑๙ 

พ่อค้าแม่ค้าได้เป็นสิ่งที่ดี นี่ก็เป็นความหวังดีและความห่วงใยของพี่น้องประชาชนของ

เรา จงึนำเรียนทีป่ระชุม เพื่อพิจารณาครับขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชญินายพรชัย  ปฐมรัตน์ 

ประธานสภาฯ  

(นายพรชัยฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

สมาชิกสภาฯ   นายพรชัย  ปฐมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมขอเสริมท่านพีรยุทธ สาคร 

วรรณศักดิ์ สาเหตุน้ำท่วมตรงสะพานข้ามที่ว่าการอำเภอ ซึ่งใต้สะพานที่เรามองเห็น จะ

ฝังท่อซึ่งสูงกว่าระดับน้ำที่ไหลจะไหลไปได้ ถ้าน้ำไหลมาไม่สูงเท่าระดับท่อ น้ำก็จะไม่

สามารถไหลไปได้  ที่จริงตรงนี้ถ้าเราเปิดทางน้ำให้สะดวกทั้งหมด โดยการเอาท่อออก 

ผมว่า น้ำจะไหลเร็วขึน้ จงึขอฝากท่านผู้บริหาร ด้วยนะครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชญินายอิสระยศ   ภญิโญ 

ประธานสภาฯ  

(นายอิสระยศฯ)    -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

สมาชิกสภาฯ   นายอิสระยศ   ภญิโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับ 

เรื่องการเสนอเอกสาร การเสนอญัตติ การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งเป็นอำนาจ

ของท่านประธาน ส่วนหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา 

การที่จะมีเรื่องเร่งด่วนนั้น  ต้องมีการประสานล่วงหน้าแล้วว่ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรบ้าง 

แต่เอกสารผมก็เพิ่งได้รับเมื่อไม่เกิน 3-4 ช่ัวโมงนี้ ผมถึงอยากจะสอบถามว่า ผู้ที่

กำหนดการประชุมสภา ผู้ที่เสนอขอเสนอประชุมวิสามัญ เป็นอำนาจของท่านประธาน 

แต่ผู้ที่กำหนดวันเวลาในการประชุมสภา ผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กำหนด  เพราะ

เอกสารที่ผมได้รับก็จะมีเอกสารที่ลงวันที่ด้วยและไม่ลงวันที่ด้วย ท่านนายอำเภอซึ่ง

ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่า ได้มีคำสั่งลงนามในหนังสือตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 

ซึ่งมีเวลาประมาณเกือบ 2 อาทิตย์  เอกสารหลักฐานก็น่าจะมีการจัดทำเสนอแจกให้

สมาชิกสภาก่อนเพื่อศึกษาก่อน  เพราะผมเพิ่งได้รับเอกสารเมื่อเร็วๆนี้เอง ผมจึงไม่

สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ว่า ญัตติที่ส่งมาถูกต้อง หรอืเอกสารมันเป็นอะไรยังไงบ้าง  

ผมจึงขอให้ท่านประธานช่วยดำเนินการดูแลระเบียบวาระการกำหนดการประชุมสภา 

หัวข้อประชุมสภา ญัตติต่างๆขอให้เสนอแก่สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 

วัน เพื่อการศึกษา  ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็จะได้ให้พนักงานมาชี้แจงเพื่อที่จะลงมติ  ผมไม่

สบายใจครับ ประชุมสภาของเราอย่างน้อยต้องให้ทางสมาชิกสภาได้แสดงความคิดเห็น 

รายละเอียดต่างๆทั้งข้อเสนอแนะ  ทั้งญัตติเพื่อทราบ และญัตติเพื่อขออนุมัติ ผมกราบ

เรียนท่านประธานด้วยครับ  ผมไม่สบายใจ การประชุมสภาที่เราไม่ทราบรายละเอียด

มาก่อนจะใหผ้มยกมอื มันลำบากใจขอบคุณครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชญิน.ส.นรศิา  จันทร์รองศรี 

ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาล 



 ๒๐ 

(น.ส.นรศิาฯ)  ตรงนี้ต้องขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบนะค่ะว่า ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมโดย

(เลขานกุารสภาฯ) เบือ้งตน้  ทางผู้ช่วยเลขาสภาเทศบาล ได้ส่งหนังสือที่เป็นภาพถ่ายในไลน์ โดยเบือ้งตน้ 

แล้ว และช่วงนี้ภารกิจต่างๆของสมาชิกสภาทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีภาระหน้าที่เพิ่ม

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วม เรื่องของโควิด  ก็ค่อนข้างเยอะ เราก็ขออนุญาต

นำเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมเบื้องต้น ในกลุ่มไลน์  และท่านอิสระยศก็ได้อยู่

ในกลุ่มไลน์ด้วย  ในส่วนของข้อผิดพลาดตรงนี้ ทางเลขานุการสภาต้องขอกราบอภัย

ด้วยนะค่ะ  แต่ต้องขอนำเรียนใหท้ราบว่าในวันที่ 23 เลขานุการสภาได้รับการประสาน

จากทางผู้บริหารและท่านประธานสภา ขอซักซ้อมทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกทุก

ท่านในวันที่ 23 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 15:00 น ในวันนั้นมีสมาชิกสภาที่เข้าร่วม

ประชุมก็หลายท่าน และท่านอิสระยศไม่ได้เข้าร่วม และมีสมาชิกสภาประมาณ 3-4 

ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วม แต่ก็คือในวันนั้นท่านอาจจะติดภารกิจมาไม่ได้ ในส่วนของการ

ประสานเข้าร่วมซักซ้อมตรงนี้ ทางผู้บริหารเป็นผู้ประสานกับสมาชิกสภาทุกท่านเอง  

ว่าจะซักซ้อมการประชุมสภาในวันที่ 23 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 15:00 น แต่ต้อง

ขออภัยด้วยในส่วนของเอกสารต่างๆที่ไม่ได้ส่งถึงมือท่าน  เพราะว่าปกติแล้วถ้าในวัน

ซักซ้อมการประชุมสภา  ที่คุยกันไว้กับทางท่านผู้บริหารและท่านประธานสภา ก็คือว่า

เราจะแจกเอกสารการประชุมสภาตัวจริงทั้งหมดให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่

มาร่วมประชุมซักซ้อม แต่ในการประชุมซักซ้อมในครั้งนี้ต้องขออภัย ท่านสมาชิกสภาที่

ไม่ได้มาร่วมประชุมซักซ้อม จึงไม่ได้รับเอกสารการประชุมสภา เนื่องจากวันศุกร์เป็น

วันหยุดพิเศษก็เลยทำใหเ้จ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งเอกสารให้ถึงมอืท่านก่อนวันเข้าประชุม

สภาได้ ต้องขออภัยในส่วนของความผิดพลาดตรงนี้ เพราะว่าจริงๆได้นำเรียนทั้งท่าน

ประธานสภาและท่านผู้บริหารแล้ว แต่ถ้าหลังจากนี้ไปในส่วนของสมาชิกสภาท่านใด 

ต้องการให้นำส่งเอกสารที่บ้าน รบกวนแจ้งทางเลขานุการสภาด้วย เพื่อทางเจ้าหน้าที่

จะได้นำส่งเอกสารให้ก่อนในการประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ จึงนำเรียน

เพื่อทราบค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชิญนายอิสระยศ   ภิญโญ 

ประธานสภาฯ   

(นายอิสระยศฯ)    -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

สมาชิกสภาฯ   นายอิสระยศ   ภญิโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน  ตามคำช้ีแจงของท่าน 

เลขานุการสภา ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผมก็ยังมาทำหน้าที่อยู่ที่เทศบาลสูงเนิน

ช่วงเช้า คือประชุมคณะกรรมการพัฒนาและก็มีการบอกว่าช่วงเย็นจะมีการซักซ้อม 

ผมเคยคุยนอกรอบกับท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ขอให้ยกเลิกการประชุมซักซ้อม  

อายเขา ถ้าจะประชุมหรือคุยกันให้ไปประชุมกันที่อื่น คือเราจะประชุมอะไรยังไง ให้ไป

ประชุมการข้างนอก  อย่ามาใช้สถานที่ราชการหรอืเทศบาล และต่อไปผมก็บอกแล้วจะ

ไม่มีการประชุมซักซ้อมเช่นนีอ้ีก ผมไม่มา เพราะผมเคยพูดแล้วกับท่านสมาชิก  สมาชิก

สภาแต่ละคนเขามสีิทธิ ์มีเสียงที่จะพูดเรื่องอะไรก็ได้ บางท่าน ก็อาจจะมีสาระ 
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บางท่านก็ไม่มีสาระบาง แต่มันเป็นสิทธิ์ของเขา ผมขอกราบเรียนให้ยกเลิกเถอะครับ

การประชุมซักซ้อม ที่ผมไม่มา ผมไม่ได้ติดภารกิจ ผมทราบทุกอย่างเพราะผมอ่าน

ในไลน์ตลอด ขอชีแ้จงครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชญิน.ส.นรศิา  จันทร์รองศร ี

ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาล 

(น.ส.นรศิาฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ ดิฉันน.ส.นรศิา   

เลขานุการสภาฯ  จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาล ต้องขอชีแ้จงเพิ่มเติมดังนี้  ในส่วนของการ 

ซักซ้อมการประชุมต่างๆ ไม่ได้เป็นความต้องการของเลขานุการสภา เป็นความตอ้งการ

ของมติส่วนรวมของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  ซึ่งในส่วนที่ว่า ท่านได้แจ้งสมาชิก

สภาไว้แล้ว ว่าให้เลิกซักซ้อมการประชุมนั้น  ตัวนี้ทางเลขานุการสภาไม่ได้ทราบจริงๆ 

แล้วในส่วนของการซักซ้อมการประชุม อยากให้ทุกท่านไปหารือกันก่อน เพราะว่าทาง

เลขานุการสภาเป็นแค่ฝ่ายประสานงาน เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการให้ทุกอย่างครบ

องค์ประกอบ ทางคณะท่านเองเป็นผู้แจ้งมาว่าจะขอซักซ้อมการประชุมในวันนี้  วันนั้น 

ไม่ใช่ทางเลขานุการสภาที่เป็นผู้นัดในการซักซ้อมการประชุมสภา และตามที่ท่านอิสระ

ยศได้แจ้งเรื่องการยกเลิกการซักซ้อมการประชุมสภา ในวันนี้ก็ดีแล้วค่ะ เพราะยังมี

สมาชิกสภาบางท่านยังเข้าใจผิดว่าในการซักซ้อมการประชุมสภา เป็นสิ่งที่ทาง

เลขานุการสภาต้องการให้มีการซักซ้อม แต่เป็นทางคณะของท่านเองที่อยากคุยกัน 

อยากให้มีการซักซ้อม  เพื่อให้รูปแบบในการประชุมสภาสมบูรณ์  เพราะว่าท่าน

ทั้งหลายยังเป็นมือใหม่ เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายได้เข้าใจบทบาทและขั้นตอนการประชุม

ต่างๆแล้ว ในอนาคตข้างหน้า ในการซักซ้อมการประชุมสภาก็จะเลิกซักซ้อมไป  

ขอบคุณค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชิญนายอิสระยศ   ภิญโญ 

ประธานสภาฯ   

(นายอิสระยศฯ)    -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

สมาชิกสภาฯ   นายอิสระยศ   ภญิโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมขอทราบว่าใครเป็นคนสั่ง 

ให้มีการซักซ้อม คือใครครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรอืไม่  เชญิน.ส.นรศิา  จันทร์รองศรี 

ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาล 

(น.ส.นรศิาฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ ดิฉันน.ส.นรศิา   

เลขานุการสภาฯ  จันทร์รองศรี  เลขานุการสภาเทศบาล  คนที่แจง้ใหม้ีการซักซ้อมการประชุมสภา คือ 

ท่านนายก และท่านประธานสภาประสานมาค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชญิท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

ประธานสภาฯ   

(นายณัฐกาลฯ)  -เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายณัฐกาล  สุวรรณ    

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตำบลสูงเนิน การที่ผมอยากให้มกีารซักซ้อม เพราะเราก็เป็นทีมทีใ่หม่ยก 
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ทีม ผมอยากใหก้ารประชุมสภาของเราสมบูรณ์แบบ ถ้าเราอยากพัฒนาเทศบาลตำบล

สูงเนิน เราก็อยากให้คุยกันเพื่อให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน เพื่อจะได้นำพาเทศบาล

ตำบลสูงเนินพัฒนาต่อไป เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาของพี่นอ้งประชาชน ไม่ใช่มาน่ัง

ทะเลาะกันนะครับ  ผมอยากนำเรียนตรงนีน้ะครับว่าในหลายๆอย่าง เราก็ยังไม่ทราบใน

ระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติ  ในการซักซ้อมการประชุมก่อน หากมีข้อสงสัยเราจะ

ได้ขอความเห็นของท่านปลัด และท่านเลขานุการสภา และได้ปรึกษาหารอืกัน เพื่อให้

การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มคีวามเห็นพ้องต้องกัน ไม่ใช่เราจะมานั่งขัด

กันเอง ทะเลาะกันเอง  จึงนำเรียนเพื่อทราบครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชิญนายอิสระยศ   ภญิโญ 

ประธานสภาฯ 

(นายอิสระยศฯ)    -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

สมาชิกสภาฯ   นายอิสระยศ   ภญิโญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน มันไม่ใช่เป็นการทะเลาะกัน  

ผมอยากให้ทุกคน ได้เสนอความรูค้วามสามารถประสบการณ์ทุกอย่าง จากทีม่ีการ

ซักซ้อมกันมาหลายเที่ยวแล้ว แต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ในการประชุมสภาก็อ่านตาม

เอกสาร มันไม่ใช่มืออาชีพ  อย่างน้อยๆการที่เสนออะไร ท่านนายกต้องประสานท่าน

ประธานสภา และท่านประธานสภาก็ต้องแจง้ให้สมาชิกสภาทราบ และก็ต้องฟังสมาชิก

สภาด้วยนะครับ ว่ามีขอ้เสนอแนะอะไรยังไงหรอืไม่ ให้ฟังเสียงส่วนใหญ่ว่าเขาจะเอา

ยังไง ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับท่าน 

ประธานสภา   ผมต้องขอโทษทุกๆท่านด้วยที่มเีหตุการณ์แบบนีเ้กิดขึ้น ครั้งต่อไปผมจะ แจ้งให้ทราบ 

ก่อนล่วงหน้านะครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชิญนายคณพศ  ศิริศรีอัจฉราพร 

ประธานสภาฯ 

(นายคณพศฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

สมาชิกสภาฯ   นายคณพศ  ศริิศรีอัจฉราพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน พอดีมชีาวบ้าน 

ร้องเรียนมา ถนนตั้งแต่หน้าเส้นศาลเจ้าไปตลอดเส้น ถนนพังมาก เพราะว่ารถใหญ่ของ

การรถไฟ ที่ทำให้ถนนพัง ช่วยประสานทางรถไฟช่วยซ่อมแซมให้หน่อยครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชิญนายพรชัย  ปฐมรัตน์

ประธานสภาฯ 

(นายพรชัยฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

สมาชิกสภาฯ   นายพรชัย  ปฐมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน ผมในฐานะคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการรถไฟ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับการรถไฟ เขาบอกว่าในช่วงนี้

จะปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ไปก่อน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการเมื่อไหร่เขาจะทำถนนให้ใหม่ครับ 

ขอชีแ้จงเท่านีค้รับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชิญน.ส.อัจฉราพร สุวรรณ

ประธานสภาฯ  รองนายกเทศมนตรี 
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(น.ส.อัจฉราพรฯ) -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ ดิฉัน 

รองนายกเทศมนตรี น.ส.อัจฉราพร สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ขอเพิ่มเติมประเด็นของท่านพีระยุทธ  

สาครวรรณศักดิ์ ถนนทางไปเส้นปลาโลมา อย่าช้ีแจงว่าถนนเส้นนี้เราได้ของบประมาณ

จากทางจังหวัดแล้ว แต่พอดีมีปัญหาตรงชื่อโครงการผิดเลยกำลังแก้ไขชื่อเพื่อให้ตรง 

ตามที่เราขอไปที่จังหวัด ถ้าดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วก็จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

เลย ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชิญนายฉัตรา  พจนานุวัตร

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล 

(นายฉัตราฯ)  -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

สมาชิกสภาฯ   นายฉัตรา  พจนานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน อยากขอเสนอแผนในการ 

พัฒนา  อยากจะขอให้เพิ่มเติมในส่วนของลูกระนาดชะลอความเร็ว ที่เป็นแผ่นยาง มี

ลักษณะของการติดแบบถาวรและมั่นคงครับ เพราะในเขตเทศบาลเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง  จงึอยากให้มลีูกระนาดครับ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชิญน.ส.อัจฉราพร สุวรรณ

ประธานสภาฯ  รองนายกเทศมนตรี 

(น.ส.อัจฉราพรฯ) -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ ดิฉัน 

รองนายกเทศมนตรี น.ส.อัจฉราพร สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี  ในส่วนของลูกระนาด เราได้รับเรื่อง 

ร้องเรียนตั้งแต่ช่วงแรกๆเลย คือซอยตุ๊ลาบเป็ด ที่ขอลูกระนาด ทางคณะผู้บริหารได้

ดำเนินการจัดซื้อลูกระนาดไว้แล้ว และตอนนี้กำลังให้กองช่างดำเนินการติดตั้งโดยเริ่ม

จากซอยตุ๊ลาบเป็ดก่อนและในส่วนอื่นๆก็จะดำเนนิการตามมาทีหลังค่ะ 

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  เชิญว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ พรชีวโชติ

ประธานสภาฯ  ปลัดเทศบาล 

(ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ฯ) -เรียนท่านประธานสภา และนายกเทศมนตรตีำบลสูงเนินที่เคารพ กระผม 

ปลัดเทศบาล  ว่าที่รอ้ยโทภูมนิันท์ พรชวีโชติ   ปลัดเทศบาล  ในฐานะตำแหน่งผูบ้ังคับบัญชา 

ข้าราชการรองจากท่านนายกเทศมนตรี ได้รับนโยบายจากผู้บริหารมา สำหรับบทบาท

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกและของผู้บริหาร  ผมได้ส่งไลน์ให้แก่ท่านประธานสภา ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละท่าน เรื่องอำนาจหน้าที่ของสภา มีอะไรบ้าง บทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารมีอะไรบ้าง ผมก็ทำหน้าที่เท่าที่ผมจะทำได้  ที่มีความรู้มีระเบียบที่จะถ่ายทอด

ให้  สำหรับการพัฒนานั้น ผมในฐานะหัวหน้าราชการก็ต้องรับนโยบายจากผู้บริหารมา

ส่วนถ้าสมาชิกเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามา  ซึ่งจะมาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องของประชาชน ผมขอกราบเรียน 

สมาชิกบางท่าน  ก็คงจะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด ก็อาจจะสั่งโดยตรงกับ

พนักงานและข้าราชการ พวกกระผมน้อมรับที่จะกระทำ  แต่ว่าอยากจะให้เข้าใจนิดนึง

ว่า ผมต้องอธิบายกับคณะผู้บริหาร ผู้บริหารของผมคือท่านนายก ถ้าเป็นไปได้ขอให้

ท่านสมาชิกมีสิ่งอื่นสิ่งใดจะให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในชุมชน  ก็เขียนคำร้องมา โดยให้ 
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ท่านฝ่ายบริหาร สั่งการพวกผมมาอีกทีหนึ่ง ผมก็มีหน้าที่มอบหมายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป  ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับ  แต่ว่างานน้อมรับทุกอย่างครับ ช่วงนี้มีหนังสือคำ

ร้องเรียนร้องขอให้ทำนู้นทำนี้รับทำทุกอย่างครับ  แต่ต้องขออภัยอาจจะไม่ทันทีทันใด

ต้องตามลำดับคิว ซึ่งจะเป็นของกองช่างส่วนใหญ่ ก็จะดำเนินให้ ก็อยู่ที่ช่วงเวลาที่จะ

ดำเนินความเร่งด่วน  ช่วงนี้ก็เรื่อง โควิด เรื่องน้ำท่วม อาจจะทำให้การล่าช้าไป แต่ว่า

จะเก็บทุกงานที่รอ้งขอครับ 

(นายพิชิตฯ)  ขอบคุณครับ  ทั้งเรื่องโควิดและเรื่องน้ำท่วม เรื่องการช่วยเหลือพี่นอ้งประชาชน ทาง

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาทุกท่านก็จะทำใหด้ีที่สุด ทั้งท่านปลัดและท่านผู้อำนวยการกองช่าง ที่ลุย 

งานกันมาตลอด ผมตอ้งขอขอบคุณทุกท่านนะครับ  

(นายพิชิตฯ)  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่  หากไม่มผีมขอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ  

เลิกประชุมเวลา  11.00 น.  

      (ลงช่ือ)       นรศิา  จันทร์รองศรี     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวนรศิา  จันทร์รองศรี) 

รองปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน 

      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยวสิามัญ   

สมยัที่   1    เมื่อวันที่    27   กันยายน  2564 

   (ลงชื่อ)        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 
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