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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 

วันอังคารที่ 28 กันยายน  ๒๕๖4 เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
................................................................... 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล คณิศร  คะเชนชาติ 
2 นายสุรศักดิ์ บัวเมืองปัก รองประธานสภาเทศบาล สุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
3 นายวีระ คะเชนทร์ชาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วีระ  คะเชนทร์ชาติ 
๔ นายอุเทน กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุเทน  กูบโคกกรวด 
๕ นายจักรวรรดิ์ ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จักรวรรดิ์  ศรีพนม 
๖ นายเทพพิทักษ ์ เมธาพันธ์พิชิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
๗ นางสาวกิตติมา ถิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กิตตมา  ถิขุนทด 
8 นายอนันท ์ กลัดสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อนันท์  กลัดสันเทียะ 
9 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ พ่ึงทหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุระ  พ่ึงทหาร 

10 นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 พรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ 
11 นายวันชัย พลสมบัต ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วันชัย  พลสมบัติ 
12 นายสิรกิจ วาปีธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สิรกิจ   วาปีธรรม 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุดใจ ดุมใหม ่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ----ลาประชุม---- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย 
๒ นายอนนัต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อนันต์  บุญทัน 
3 นางสุรัตน์ กรใหม ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สุรัตน์  กรใหม่ 
๔ นายณรงค ์ เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ณรงค์  เสือบุญ 
5 นางธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ 
6 นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล สุรีย์   พิมพ์ปรุ 
7 นายภุชพงศ ์ บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง ภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ 
8 นางชวันภรณ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง ชวันภรณ์ รุ่งเรือง 
9 นายไชยวุษณ์ นระแสน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ไชยวุษณ์  นระแสน 

10 นางเพียงพิศ แพงอนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เพียงพิศ  แพงอนันต์ 
11 นายไพโรจน์ พ่ึงทหาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  6 ไพโรจน์  พ่ึงทหาร 
12 นางสาวสุกัญญา มะแม้น กำนันตำบลบ้านใหม่ สุกัญญา  มะแม้น 
13 นางภคภัทร  เดชชาติธนาคุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ภคภัทร เดชชาติธนาคุณ 
15 นางสิริรัตน์   โพธิ์เจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สิริรัตน์  โพธิ์เจริญ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  เมื ่อได้เวลาประชุม (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว)  มีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุม  11  ท่าน  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนำผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านไหว้พระสวดมนต์  และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เรียน   ท่านรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  พนักงาน

เทศบาล เจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4   เชิญเลขาได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
เลขานุการสภาเทศบาล      เรื่อง   เรียกเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2564 
    ********************* 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องพิจารณาขอ
อนุมัติสภาเทศบาลในการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และญัตติข้อราชการอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่  
16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน) เนื่องจากไม่อยู่ในสมัย
ประชุมสามัญ 

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่  14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับคำสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ที่ 7710/2558 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวั ด
นครราชสีมาให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที ่ 2 ตุลาคม 2558 
นายอำเภอเมืองนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงอนุมัติให้เรียกเปิดประชุมวิสามัญสภาเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ วันที่ 16 
กันยายน 2564 เป็นต้นไป (มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน) 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ  ณ  วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2564 
         ชนะ  ธรณีทอง 

                             (นายชนะ  ธรณีทอง) 
                นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล      
 
ที่ประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที ่  2         

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564  
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564  ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ตรวจสอบคำพูดของท่าน 
หรือมีแก้ไขตรงไหนหรือไม่ เชิญท่านได้ตรวจสอบครับ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล รายงานการประชุมมีทั้งหมด 19 หน้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมได้ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ตรวจสอบคำพูดของท่าน หากมีแก้ไขหรือตกหล่นหรือแก้ไขเพิ่มเติม แจ้ง
ฝ่ายเลขาได้นะครับ จะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายอุเทน  กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอให้ท่านสมาชิกทุก

ท่านเปิดไปหน้าที่  13 ขอแก้ไขคำพูดของกระผม คำพูดว่า “และเกิดภัย
พิบัติมาอีก ขอแก้ไขเป็น “ฝนตกทำให้น้ำท่วมขังรุนแรง”  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอให้ท่าน 

สมาชิกทุกท่าน เปิดไปหน้า 17 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ตรงคำพูดของ
ก ร ะ ผ ม เ น ื ่ อ ง จ า ก ไ ม่ มี ค ำ พ ู ด ข อ ง ก ร ะ ผ ม  จ ึ ง ข อ ใ ห ้ เ พ ิ ่ ม เ ติ ม                                                                                                                                                                                                                            
“ซอยหลัง รพ.สต.บริเวณหอพักให้เชื่อมท่อน้ำทิ้ง” 
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นายสิรกิจ  วาปีธรรม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ           

สมัยที่  2  ครั้งที่  3 เมื่อวันที่  30 สิงหาคม  2564 กรุณายกมือครับ  
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองทั้งหมด  10   ท่าน คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์     บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
     5. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     6. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     7. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พ่ึงทหาร 
     9. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     10. นายอนันท์   กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  10  ท่าน  
รับรอง  10  ท่าน รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ           
สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ญัตติที ่  1 เรื ่องพิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่าย งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั ้งสิ้น 
8,016,900 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื ่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ดัง
รายการต่อไปนี้  

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 3,616,000 บาท 
(สามล้านหกแสนหนึ่งหม่ีนหกพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้าง โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 10 
โครงการ งบประมาณ 4,400,900 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้า
ร้อยบาทถ้วน) 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  1 เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 
13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,016,900 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นหก
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้  

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 3,616,000 บาท 
(สามล้านหกแสนหนึ่งหมี่นหกพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้าง โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 10 โครงการ 
งบประมาณ 4,400,900 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาได้พิจารณา 
 
นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉัน 
นายกเทศมนตรี นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ขอเสนอญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) อาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์  ท ี ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทค่าก ่อสร ้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน  13  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2564 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1.1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะทาง 166 
เมตร พร้อมบ่อพัก 15 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนรูปรายการที่ ทต.บ้านใหม่กำหนด) บริเวณซอยข้างตลาดมะขาม
เฒ่าเชื่อมบ่อพักเดิมถนนมุขมนตรี หมู่ที ่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 691,900 บาท 
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1.2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 214 เมตร พร้อมบ่อพัก 19 บ่อ พร้อมคืนสภาพผิวจราจรด้วย 
คสล. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนรูปรายการที่ 
ทต.บ้านใหม่กำหนด) บริเวณศาลตาปู่ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิมถึงแยกหลังวัด
หงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณตั้งไว้ 927,300 บาท  

1.3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. หมู ่ที ่ 9 เพื ่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 375 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ,125 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะทาง 
375 เมตร พร้อมบ่อพัก 37 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลนรูปรายการที่ ทต.บ้านใหม่กำหนด) บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา 
(ร้านขายของเก่า) จากสามแยกหลังบ้านเลขที่ 698 ถึง สามแยกหน้า
บ้านเลขที่ 694 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 1,996,800 บาท  

      รวมเป็นเงิน  3,616,000.00  บาท  
2. โครงการก่อสร้าง โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 10 

โครงการ ดังนี้ 
2.1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 

2 เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 
175 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 17 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนรูปรายการที่ ทต.บ้านใหม่กำหนด) บริเวณซอย
หลังศาลตาปู่ หมู่ที ่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั ้งไว้ 469 ,500 (อยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) 

2.2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะทาง 120 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 12 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลนรูปรายการที่ ทต.บ้านใหม่กำหนด) บริเวณซอยบุญพารวย 
(ตรงข้ามศูนย์คนตาบอด) บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 579,100 บาท (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) 

2.3 โครงการขยายไหล่ทาง หมู ่ที ่ 4 เพื ่อขยายไหล่ทาง พื ้นที่
ประมาณ 400 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนรูปรายการที ่ ทต.บ้านใหม่กำหนด) บริเวณทางแยกโรงเรียน



7 
 

มะขามเฒ่า หมู ่ที ่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 179,100 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) 

2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ คสล. หมู่ที่ 12 เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
98 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะทาง 89 เมตร พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนรูปรายการที่ ทต.
บ้านใหม่กำหนด) บริเวณซอยร้านเนื้อย่างโอเค ถึงโรงน้ำปลา  หมู่ที่  12 
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 
ตั้งไว้ 731,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) 

2.5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
เพ่ือก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร ระยะทาง 131 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 13 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลนรูปรายการที่ ทต.บ้านใหม่กำหนด) บริเวณภายในสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 517 ,800 บาท (อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) 

2.6 โครงการติดป้ายซอย ติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณหมู่บ้านร่วมฟ้า
คุรุสภา และหมู่บ้านคุรุสภา จำนวน 20 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนรูป
รายการที ่ ทต.บ้านใหม่กำหนด) หมู ่ที ่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 160,000 บาท (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) 

2.7 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 เพ่ือปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร ระยะทาง 148 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนรูปรายการที่ 
ทต.บ้านใหม่กำหนด) บริเวณหลังวัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 409 ,000 
บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) 

2.8 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
เสริมผิวถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 
0.60 เมตร ระยะทาง 129 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 12 บ่อ พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนรูปรายการที่ ทต.บ้านใหม่
กำหนด) บริเวณบ้านโนนอุดม หมู ่ท ี ่  7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 607,400 บาท (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) 
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2.9 โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 
4 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนรูปรายการที่ ทต.
บ ้านใหม่กำหนด) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จ ังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 250,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 5) 

2.10 โครงการปรับปรุงอาคารลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ 
ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร (โดยรอบอาคาร) บริเวณลานสินค้า
ช ุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณตั้งไว้ 498,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 
5) 

รวมเป็นเงิน 4,400,900.00บาท  
                      รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  8,016,900.00  บาท   
       

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

นายสิรกิจ  วาปีธรรม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติม กรณีโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติยังไม่ได้

ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำเราจะต้อง
ขออนุมัติสภาท้องถิ่นขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีเพื่อไปจ่ายในปีหน้าจึง
ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติกันเงินแต่กรณีมีการทำสัญญาแล้วจะ
เป็นอำนาจของผู้บริหารที่จะต้องกันเงิน เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไปเพราะว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 เหตุผลที่ต้องกันเงินคือเงินเข้า
มาช้าการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างการคัดเลือกที่เกิน 5 
แสน ใช้ระบบ E-bidding ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงต้องนำเสนอญัตติเข้าที่
ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติกันเงิน ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญซักถาม
ได้นะครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เชิญท่านวีระ คะเชนทร์ชาติ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวีระ  คะเชนทร์ชาติ   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายวีระ  คะเชนทร์ชาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กระผมขอ

สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณขยายไหล่ถนนของหมู่ที่  4 กระผมว่างบน้อย
เกินไป ถ้าไปทำแล้วจะได้ขนาดไหนอยากให้ขยายทางเส้นตรงจุดนี้อีกสัก 2 
เมตร ตั้งแต่หน้าโรงเรียนไปถึงบ้านของคุณลุงพวงคุณป้าใบอยากให้ทำให้
เสร็จไม่ใช่ไปทำแค่แสนกว่าบาททิ้งไว้กระผมขอเพ่ิมเติมตรงเส้นของหมู่ที่  4 
งบน้อยมากครับ 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ   เชิญนายอุเทน  กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน  กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

กระผมนำเรียนว่าเมื่อสักครู่กระผมได้ปรึกษากับท่าน สท.วีระ ว่า 
วันนี้เราประชุมสภาเพ่ือขอกันเงินงบประมาณปี 64 หรือว่าเงินจ่าย
ขาดสะสมที่เราได้อนุมัติไปแล้วทำไม่ทันในปีนี้ เราก็ต้องไปทำในปี 
65 ท่านสท.วีระ ก็เกรงว่าเงินแค่ 1 แสน 7 หมื่น จะทำได้ไม่ตลอด
ทางแลทำได้ไม่เต็มพื้นที่อยากให้ท่าน ผอ.กองช่าง ช่วยชี้แจงให้ที่
ประชุมได้ทราบว่าจะทำได้ตลอดสายหรือไม่ทำได้เต็มพื้นที่หรือไม่ 
ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เชิญผู้อำนวยกองช่างได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
ผู้อำนวยการกองช่าง นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมขอนำเรียนชี้แจง

ตามท่ี สท.อุเทน ได้ซักถามว่าการจัดทำโครงการนี้เกิดจากความต้องการของ
ท่านสมาชิกที ่ได้นำกองช่างได้สำรวจพื้นที่ตามขนาดที่ได้วัดได้สำรวจมี
งบประมาณเพียงพอที ่จะดำเนินการแก้ไขตรงจุดที ่ต ั ้งตามโครงการซึ่ง
ท่านสท.ได้เป็นผู้นำสำรวจ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายเทพพิทักษ์ เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ตัวกระผมเองก็

ไม่ค่อยเข้าใจระบบเกี่ยวกับการกันเงินตามงบประมาณกระผมพอจะเข้าใจ 
แต่กันเงินจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องกันหรือไม่ และต่อเนื่องกับ โครงการ 9 
ล้าน 7 แสน ที่เราจะได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้นถ้าไม่กันเงิน
กระผมจึงขอเรียนถามว่าขณะนี้การดำเนินงานจ่ายขาดไปแล้วหรือยังการ
สตาร์ทการปิดกุญแจนั้นเปรียบเสมือนสภาได้อนุมัติไปแล้วเมื่อปิดกุญแจแล้ว
นายกจะเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะให้รถคันนี้เคลื่อนไปข้างหน้าเพราะกระผม
เป็นห่วงเพราะว่าระยะเวลาเหลือแค่ 3 ปี เศษ ๆ กลัวว่าจะทำไม่ทันการที่
เราได้รับมอบหมายจากชาวบ้านว่าให้มาดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องที่  1 การ
ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาสภาได้อนุมัติไปแล้วเหลืออีก 2-3 เรื่อง คือ
แหล่งน้ำสำรองและเรื่องการเปลี่ยนท่อหรือไม่เปลี่ยนมันเรื่องในอนาคตเมื่อ
ได้เสียบกุญแจแล้วสตาร์ทรถนายกเหยียบคันเร่งจะได้เดินหน้าต่อไปเพราะ
ระยะทางเหลืออีกมากเกรงว่าจะทำไม่ทันถ้าทำไม่ทันจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็ได้
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ครับในเรื่องการเปลี่ยนท่อเราจะได้มีข้ออ้างในการหาเสียงสำหรับผลทาง
การเมืองเพราะทุกคนอยากเห็นพวกเราแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาการผลิต
เราได้อนุมัติแล้วเหลือแหล่งน้ำสำรองและเหลือเรื่องระบบการส่งแค่นั้นเอง
ถ้าไม่มีการกันเงินในส่วนของการจ่ายขาดสะสม กระผมไม่ค่อยเข้าใจครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  
ประธานสภาเทศบาล 

นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  กระผม นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ท่าน

ประธานสภาครับ กระผมขอหารือว่าตอนนี้เรากำลังหารือเกี่ยวกับการกัน
เงิน 13 โครงการ เราควรจะพิจารณา 13 เรื่องนี้ ให้จบไม่เช่นนั้นมันจะ
วุ่นวาย งงไปงงมา พิจารณา 13 เรื่องนี้ท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติเข้ามาก่อน
ให้จบครับ ส่วนเรื่องอ่ืนค่อยว่ากันใหม่ครับไม่เช่นนั้นไม่ได้พิจารณากัน  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขอนำเรียนชี้แจงว่า การกันเงินดำเนินการตามระเบียบ ถ้าไม่กันเงิน 
เลขานุการสภาเทศบาล เราไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เราจะทำให้ถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนเรื่อง

การทำงานให้อยู่ในวาระอ่ืน ๆ ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน  กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน  กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอให้ท่าน

สมาชิกเปิดญัตติหน้าที ่  3 ข้อ 2.7 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  12 ขอสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง ผอ.
กองช่าง ปรับปรุงฝาใหม่ขั้นตอนการเปลี่ยนฝาอาจจะมีเศษหินเศษดินเศษ
ทรายบ้างทางผู้รับจ้างเขาจะเอาดินออก ณ จุดนั้น ด้วยหรือไม่ ถ้าเป็นไป
อยากให้เขียนสัญญาให้รัดกุมเพ่ือให้เป็นประโยชน์กับเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เผื่อต่อไปอนาคตจะได้ไม่ต้องจ้างผู้รับเหมามาลอกดินลอกหินลอกทรายออก
จากรางระบายน้ำเพราะว่าจุดนั้นเป็นรางระบายน้ำไม่ใช่ท่อระบายน้ำอยาก
เรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่าน ผอ.กองช่าง ช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยครับว่าสามารถทำได้หรือไม่ในตัวงบประมาณเดิม 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง ว่า โครงการนี้เป็นโครงการปรับปรุงฝา 
ผู้อำนวยการกองช่าง รางระบายน้ำตามความประสงค์ของทางสมาชิกสภาเทศบาลเราได้ไปสำรวจ

โครงการนี้จะมีการขุดลอกดินตะกอนในฝารางทำความสะอาดเสริมขอบบ่า
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ฝารางที่จะรองรับใหม่และทำฝารางไปพร้อมโครงการนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มี
การลอกรางดินตะกอนต่าง ๆ ทำความสะอาด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ท่าน สท.ไดส้อบถามในที่ประชุม กระผมจะดูแลให้ดีที่สุดครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องขอกันเงินและติดใจข้อ 1.1  ตรงคำว่า เชื่อมบ่อพัก

เดิมถนนมุขมนตรี หมู่ที่  5 กระผมขอสอบถามว่าเราต้องตัดถนนหรือไม่
ถนนเพิ่งจะเทเสร็จใหม่ ๆ กระผมก็เห็นใจว่าซอยนี้ท่วมทุกปีแต่ในเอกสาร
เชื่อมถนนมุขมนตรีหมู่ที ่  5 ฝั่งทิศใต้ไม่มีท่อ ถนนฝั่งร้านดอกไม้แล้วใน
เอกสารเขียนแบบนี้เชื ่อมท่อพักเดิมเพราะท่อพักเดิมอยู่ที่วินมอเตอร์ไซต์
หรือศาลารอรถแบบนี้ถ้าทำตามเอกสารเราต้องผ่าถนนอีกหรือไม่หรือจะไป
แนวทิศทางใดเพราะถ้าตัดถนนชาวบ้านต้องด่าแน่นอนแล้วจะไปเชื่อม
ตรงไหนท่อเดิมอยู่ตรงไหน 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ขออนุญาตนะครับ เราได้เปลี่ยนแบบเรียบร้อยแล้ว แต่ตัวหนังสือ 
ประธานสภาเทศบาล ยังไม่ได้เปลี่ยนผมจะนำน้ำลงท่อด้านหลังไม่ได้ผ่าถนนน้ำจะไหลหลังฮอซอน

ที่มีท่อระบายน้ำ 
 

นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  กระผมพอจะเข้าใจ ถ้าท่านประธานสภาทำแบบนั้น ช่วยกรุณา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แก้ไขตัวหนังสือด้วยนะครับ เพราะว่าความผูกพันอยู่ที่ตัวหนังสือและเป็น

ตัวหนังสือเป็นเรื ่องที ่ยืนยันตัวบทกฎหมายแสดงว่าการขอกันเงินนี ้ไม่
สมบูรณ์เพราะไม่ได้แก้ตัวหนังสือจะมาเชื ่อมถนนมุขมนตรีเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเซ็นต์สัญญากันไปแล้วมันจะผูกมัดนะครับถ้าแก้ไข
แบบแล้วต้องแก้ไขตัวหนังสือด้วยนะครับ กระผมก็เห็นด้วยที่จะนำน้ำออก
จากจุดนั้น แต่เอกสารความเป็นจริงกับแบบมันต้องสัมพันธ์กันจะได้ไม่มี
ปัญหาครับ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงว่าตอนนี้เราอยู่ในวาระการกันเงินเราไม่ได้ 
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรท่านต้องเข้าใจประเด็นคำว่ากันเงินโครงการเดิมที่อยู่

ในเทศบัญญัติเดิมและโครงการที่เราได้อนุมัติโครงการใหม่ขึ้นมาซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการไปหมดแล้ว การอนุมัติกันเงินโครงการเดิมส่วนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะอยู่ในวาระหากมีการแก้ไขจะต้องเสนอเข้าสภาเป็นการแก้ไข
ผังก่อสร้างเป็นเรื่องของกองช่างที่จะดำเนินการก่อนที่จะทำสัญญาอยู่แล้ว
ท่านไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้เราเป็นการกันเงินโครงการเดิมเราไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการเราขออนุมัติกันเงินส่วนรายละเอียดการจะทำจะเป็น
กระบวนการขั้นตอนต่อไปซึ่งมันเป็นคนละข้อกัน วันนี้เราพูดเรื่องการกันเงิน



12 
 

ส่วนเรื่องที่จะดำเนินการอย่างไรเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะต้องดำเนินการ
ต่อไปก่อนจะทำสัญญาจะเป็นการวางแผนเป็นแบบไหนเป็นเรื ่องของ
กระบวนการต ่อไป โครงการต ้องอย ู ่ เหม ือนเด ิมก ่อนส่วนถ ้าม ีการ
เปลี่ยนแปลงเสนอญัตติอย่างไรเป็นการประชุมในครั้งต่อไป 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสท.กิตติมา ถิขุนทด 
ประธานสภาเทศบาล  

นางสาวกิตติมา ถิขุนทด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉัน นางสาวกิตติมา ถิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันอยาก

สอบถามข้อ 2.10 โครงการปรับปรุงลานสินค้าหมายความว่าจะปรับปรุง
ตรงไหนก็ได้ใช่หรือไม่ค่ะแต่โครงการเก่าที่เขียนไว้ว่าปรับปรุงรอบอาคารลาน
สินค้า อยากให้ใช้คำนี้ค่ะอยากให้แก้ไขให้ชัดเจนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับ
สมาชิกทุกท่านค่ะ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตยนำเรียนชี้แจงว่าเนื่องจากเรามีแบบของเราอยู่แล้ว ซ่ึง 
เลขานุการสภาเทศบาล เป็นไปตามแบบของเราคำพูดก็เขียนไว้ชัดอยู่แล้ว เราไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ญัตติเราคือขออนุมัติกันเงินเท่านั้นเองท่านอย่าหลงประเด็นไปอย่างอ่ืน 
เพราะโครงการเราอนุมัติไปหมดแล้วส่วนท่านนายกจะยื่นญัตติในวาระครั้ง
ต่อไปค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นการขออนุมัติกันเงินคำพูดต้องใช้
คำพูดเดิม 

 
นายภุชพงศ์ บุญศรีรัตนะ  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ที่ท่านสท.กิตติมา ได้สอบถาม 
ผู้อำนวยการกองช่าง คำว่าปรับปรุงคือปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลเพื่อที ่พี ่น้องประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ถ้าใช้อาคาร
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ท่านจะให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น 
ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  กระผมก็เข้าใจตามท่ีท่านเลขาได้ชี้แจงกรณีขอกันเงินในความที่ไม่รู้  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมก็เป็น สท. สมัยแรก ไม่รู้ได้ว่าระบบแบบนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

จะต้องนำเข้าที่ประชุมสภาอีกหรือไม่เรื่องกันเงินผมเข้าใจแต่อยากให้ชี้แจง
รายละเอียดลงลึกสักหน่อยที่กระผมได้สอบถาม ซึ่งกระผมไม่เข้าใจถ้าเข้าใจ
แล้วกระผมก็จะไม่สอบถาม ถ้าในโอกาสต่อไปถ้าท่านนายกจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ค่อยว่ากันอีกทีใช่หรือไม่ครับ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  11 ท่าน ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที ่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้กันเงินเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 13 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 8,016,900 บาท  กรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองทั้งหมด  10   ท่าน คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
     5. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     6. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     7. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     9. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     10. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  10  ท่าน  
อนุมัติ  10  ท่าน อนุมัติให้กันเงินเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณียังมิได้ก ่อหนี ้ผ ูกพัน) จำนวน 13 
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,016,900 บาท  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง อ่ืน ๆ  
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง อ่ืน ๆ   
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเรื่องกันเงินให้ท่านสมาชิกได้ทราบ 
เลขานุการสภาเทศบาล ในปีงบประมาณเราจะเริ่ม 1 ตุลาคม เป็นต้นไป โครงการไหนที่เรายังไม่ได้

ดำเน ินการ เช ่น โครงการขยายไหล ่ทางงบประมาณแสนกว ่าบาท 
งบประมาณน้อยเกินไปเราสามารถดำเนินการจัดทำใหม่ควรจะเป็นแบบนั้น
แบบนี้หรือควรหางบประมาณเพิ่มจะมีวิธีการดำเนินการ เรากันเงินเอาไว้
จ่าย เมื่อเราอนุมัติกันเงินไปแล้วหากท่านนายกเห็นว่าควรมีการแก้ไขเพิ่ม-
ลดวงเงินถ้าเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ก็ต้องนำเสนอญัตติเพื่อให้สภา
พิจารณา ส่วนเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบประปาเป็นเงินสะสมเราไม่
ต้องกันเงินซึ่งอยู่ในงบประมาณอยู่แล้ว เงินสะสมคือเงินงบประมาณซึ่ง
ปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน แต่ถ้าปีหน้าเราทำยังดำเนินการไม่
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แล้วเสร็จแต่เรามีความจำเป็นต้องใช้เราจึงจะต้องขออนุมัติสภาท้องถิ่นเพ่ือ
ขออนุมัติกันเงิน เราจะกันเงินในปีงบประมาณถัดไป ตอนนี้เรื ่องจัดทำ
โครงการระบบประปาอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ซี่งการจัดทำโครงการต่าง 
ๆ เมื่องบประมาณผ่านแล้วการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำราคา
กลาง ก่อนจัดซื ้อจัดจ้างไม่เกิน 1 เดือน ตอนนี ้ได้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยมีกระผมเป็นประธาน มี
ผอ.กองช่าง มีเจ้าหน้าที่รวมแล้วประมาณ 5 คน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มี
หน้าที่ไปสืบราคากลาง ซึ่งราคากลางมาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่มี
ในราคามาตรฐานในครุภัณฑ์ก็จะต้องสืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด กองช่าง
จะคำนวณราคากลางซึ่งราคากลางเป็นเรื่องสำคัญถ้ามีเกิดมีการผิดพลาดมี
โอกาสโดน สตง. เรียกเงินคืน เป็นเรื ่องที ่คณะกรรมการต้องรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ความระมัดระวังตอนนี้กำลังดำเนินการสืบราคาอยู่        
นะครับ น่าจะเสร็จประมาณอาทิตย์หน้าเราได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือไปยัง
เทศบาลชะอำเพื่อขอดูรายละเอียดการกำหนดราคากลางว่าเขาดำเนินการ
อย่างไรเพื่อให้หน่วยงานที่มาตรวจสอบมั่นใจว่ามีการสืบราคาจริง ๆ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการมากที่สุดซึ่งราคากลางนี้จะยืนราคา 1 
เดือน แต่ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างภายใน 1 เดือน แล้วยังไม่แล้วเสร็จก็จะต้องมี
การทบทวนราคากลางใหม่ ขั้นตอนการดำเนินการจะเป็นแบบนี้หลังจากได้
ราคากลางแล้วนายกเทศมนตรีจะดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยจะต้องใช้วิธี  E-
bidding หรือใช้วิธีการคัดเลือกตามวิธีการของพัสดุจึงขอนำเรียนว่าจะต้อง
เวลาเป็นเดือนที่จะต้องหาผู้รับจ้างแต่กระบวนการทำคงจะไม่นานเพราะว่า
เป็นการประกอบไม่ต้องไปขุดไปวางท่อแต่การทำมันอยู่กับที่กระบวนการจะ
ใช้เวลาไม่นานในการทำก่อสร้าง จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบขั้นตอน
การดำเนินการ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล ครับ หลังจากท่ีท่านปลัดทำหน้าที่เลขา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นุการสภาเทศบาล ได้ช ี ้แจงส่วนตัวกระผมได้เข้าใจในส่วนหนึ ่งแล้ว

กระบวนการเริ่มขับเคลื่อนตามที่ท่านปลัดได้นำเรียนระบบราชการจะต้องมี
ขั้นตอนการดำเนินการ ตัวกระผมเองก็เข้าใจ ส่วนเกี่ยวกับการกันเงินสะสม
ผมพอจะเข้าใจแล้ว กระผมขออนุญาตถามต่อเรื ่องปัจจุบันนี้ทางเข้าวัด           
บ้านใหม่มี 2 หลังที่น้ำท่วมขังอยู่เกี่ยวกับการเยียวยาเราจะมีพอถุงยังชีพ
เยียวยาหรือไม่นี่คือคำถามที่  1 และข้อ 2 ผู้ที่กักตัว 14 วัน จะเริ่มการ
เยียวยาเขาได้เมื ่อไรเพราะว่ามีชาวบ้านได้สอบถามกระผมแต่กระผมไม่
สามารถให้คำตอบได้ จะได้รับการเยียวยาจากสาธารณสุขหรือเทศบาลของ
เรา กระผมก็ให้คำตอบเขาไม่ได้กระผมจึงขอถามในที่ประชุมแห่งนี้ว ่ามี
ขั้นตอนมีการดูแลอย่างไรกระผมจะตอบชาวบ้านได้ และเรื่องที่  3 ในภาวะ
ปัจจุบันนี้กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพี่น้องสมาชิกหลายท่านรวมทั้ง
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ท่านนายกและฝ่ายผู้บริหารก็ได้ออกดูแลชาวบ้านแต่ผมอยากให้สำรวจ
เพิ่มเติมสักหน่อยว่าน้ำทั้งหมดไปลงที่วัดบ้านใหม่ถามข้อที่  1 คือ ซอยมะลิ
ซ้อนถึงลำปรุหรือไม่ถ้าถึงลำปรุเราจะได้ต่อท่อเพื่อแบ่งเบามวลน้ำที่มาจาก
ภูเขาลาดและโยงไปยังซอยมะลิซ้อนซึ่งในอนาคตทางบ้านใหม่ท่อขนาดเล็ก
พื้นที่หน้าร้านอาหารฮอซอน อนาคตเดือดร้อนมากมายเพราะท่อเล็กมาก
กระผมจึงขอฝากให้ไปดูในซอยมะลิซ้อนว่าถึงลำปรุหรือไม่ถ้าถึงจะได้ต่อท่อ
เพื่อแบ่งเบามวลน้ำที่ไปจากภูเขาลาด ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้
ออกดูแลชาวบ้าน ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ไม่ทอดทิ้งชาวบ้าน กระผมขอฝาก 
2 เรื ่อง คือเรื ่องเยียวยาถุงยังชีพมีอยู ่ 2 หลัง ซึ ่งชาวบ้านบ้านใหม่ได้
สอบถามกระผมจึงขอถามในที่ประชุมสภาครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านนายกได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉันขอชี้แจงการดูแลเรื่องถุงยังชีพกองสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคม 

คือว่าเทศบาลของเราจะนำถุงยังชีพไปมอบให้วันนี ้ 4 หลังคาเรือน ซึ่ง
จะต้องมีขั้นตอนโดย รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง จะต้องรายงานมายังเทศบาลว่ามี
ผู้ป่วยที่ติดโควิดที่จะต้องไปรักษาที่ รพ.มหาราช และที่บ้านจะต้องมีผู้กักตัว 
14 วัน ทางโรงพยาบาลจะต้องแจ้งมายังเทศบาล เทศบาลจะต้องดำเนินการ
จัดทำเอกสารเพื่อที่จะงบประมาณในการจัดซื้อถุงยังชีพให้คือในส่วนของ
เทศบาล ซึ ่งระยะแรกเราได้รับการบริจาคจากชาวบ้าน ทั ้ง 2 รพ.สต. 
บางครั้งเราจะให้ รพ.สต.นำถุงยังชีพออกไปช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนที่ทาง
เทศบาลจะดำเนินการในเรื่องงบประมาณที่คณะกรรมการ คือทางอยู่เกิน 4 
คน เราให้หลังคาเรือนละ 3,000 บาท ถ้าอยู่น้อยกว่า 4 คน เราให้หลังคา
เรือนละ 1,500 บาท ตอนนี้เราได้ทำให้ทุกกรณี ตอนนี้เหลือ 4 หลัง 
สุดท้ายเราจะออกไปมอบท่านตอบได้เลยว่าการที ่เทศบาลจะอนุมัติเงิน
ช่วยเหลือจะต้องใช้เวลา 3-5 วัน หลังจากที่ รพ.สต.รายงานมายังเทศบาล
ถ้า รพ.สต.ไม่รายงานเราก็จะไม่มีหลักฐานในการดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อ
ชาวบ้าน swap รอบแรกแล้วผลเป็นลบก็จะต้องกักตัว 14 วัน รพ.สต.จะนำ
ป้ายมาติดทางกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ชาวบ้านมาให้ในเบื้องต้น
เขาจะมามอบให้ก่อนอาจจะไม่ได้เยอะมากพอหลังจากนั้นไม่เกิน 5 วัน 
เทศบาลก็จะนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือในเบื้องต้น กรณีที่ท่านถามว่าน้ำท่วม
เราจะแก้ไขช่วยเหลืออะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศภัยน้ำท่วมใน
ตำบลบ้านใหม่ เราไม่สามารถไปซื้อถุงยังชีพไปมอบให้ได้เราจะดูแลเบื้องต้น
ถ้าน้ำท่วมเราก็จะไปสูบน้ำออกให้ก่อนในเบื้องต้นไม่ถึงกับว่าเขาไม่สามารถ
ออกมาซื้อของได้ ไม่เหมือนกับทางชัยภูมิ ลำเชียงไกร ที่ได้ประกาศน้ำท่วมที่
จะต้องหาถุงยังชีพไปดูแลพี่น้องประชาชน ท่านไม่ต้องกังวลนะค่ะทาง
เทศบาลไปออกไปดูแลชาวบ้านทุกกรณีทุกครอบครัวอยู่แล้ว และอีกเรื่องที่
ท่านถามว่าซอยมะลิซ้อนมีท่อระบายน้ำหรือไม่ ท่อเดิมมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าถึงลำ
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ปรุหรือไม่ แต่งบประมาณปีนี้คือท่อประปาเพราะซอยมะลิซ้อนไม่ท่อประปา
ยาวตลอดจนถึงบ้านหลังสุดท้าย ส่วนหรือท่อระบายน้ำให้ผอ.กองช่างได้
ตอบข้อสอบถาม เพราะนายกไม่ลงไปดูที่ผ่านมาว่าท่อระบายน้ำรับได้ขนาด
ไหนและจะแก้ไขได้อย่างไร 

 
นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ  ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  
ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมขอชี้แจงว่า ซอยมะลิซ้อนและซอยคาร์แคร์ที่จะไปผ่านลำปรุได้ตอนนี้

มีท่อระบายน้ำแล้วเป็นท่อขนาด 80 ซม. น้ำจะไหลเต็มท่อและรับน้ำได้
เต็มที่แต่ปริมาณน้ำที ่ไหลลงมาเหนือพื้นที่ของเราเพราะปริมาณน้ำมาก     
รอการระบายหากไม่มีน้ำไหลมาเพิ่มเติมก็จะใช้เวลาในการระบายลงสู่ลำปรุ
ถ้ามีฝนตกต่อเนื่องก็จะมีน้ำขังอยู่บ้างช่วงเช้าน้ำแห้งแล้วแต่พอฝนตกมาซ้ำ
จะทำให้น้ำท่วมขังขึ้นมาใหม่เมื่อเช้าที่กระผมวิ่งดูตรงหนองหอยน้ำมาเยอะ
ส่วนตรงจุดอื ่นน้ำลดลงแล้วจึงขอเรียนว่าท่อเดิมเรามีอยู ่แล้ว ขอชี ้แจง
เพิ่มเติมว่าซอยจากโรงงานยาตรงข้ามร้านอันอันท่อของเราจะไปเชื่อมท่อ
รอดถนนอยู ่แล้วตอนที่ท่าน สจ.สมบัติที ่ได้มาก่อสร้างถนนลาดยางเส้น
ยุทธศาสตร์ทางคณะผู้บริหารเทศบาลได้ขอให้วางท่อไว้แล้วเป็นท่อเชื ่อม
ขนาด 60 ซม. ซึ่งจะไว้รอดตรงจุดนั้นเส้นตัดถนนใหม่จะมีท่อของเดิมอยู่
แล้ว 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  กระผมก็เข้าใจแต่ข้อมูลซอยมะลิซ้อนถึงลำปรุหรือไม่ ถ้าถึงกระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก็ขอให้ทำท่อต่อไปเพื่อแบ่งเบามวลน้ำที่จะไปหน้าวัดบ้านใหม่ในกรณีท่อ

ถนนมุขมนตรีกระผมอยู่ตรงนั้นผมเห็นตั้งแต่หน้าร้านอเมซอลท่อเดิมเราต้อง
ย้อนน้ำไปหน้าร้านอเมซอลหรือจะมาทางร้านดอกไม้ตรงไหนมันใกล้กว่ากัน
เพราะร้านดอกไม้ทำท่อ 60 ซม. ถ้าเราไปทางอ่ืนจะให้เงินอีกหลายบาท ถ้า
มาทางบ้านยายรุ่ง แล้วมาทางร้านดอกไม้จะแก้ไขง่ายกว่าหรือไม่มวลน้ำที่จะ
ทะลักข้ามมาสู่วินมอไซต์ถ้ามันหักมาทางนี้ได้จะดีมากครับ ตามที่ผอ.กอง
ช่างได้อธิบายกระผมว่าระยะมันยาวกว่ากันกลัวงบประมาณจะไม่เพียงพอ 
ไหน ๆ เราก็กันเงินแล้วก็อยากให้ได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเข้าสภาขอ
อีก กระผมขอฝากข้อคิดว่าจะไปทางหน้าอเมซอลหรือจะไปทางร้านดอกไม้
ไปทางไหนจะหมดงบประมาณน้อยกว่ากัน 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  ขออนุญาตเพิ่มเติมว่าถ้าไปทางอเมซอลจะมีปัญหาน้ำก็ท่วม 
รองประธานสภาเทศบาล ตรงสามแยกน้ำก็ย้อนกลับมาตรง 3 แยกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปวางใหม่ที่

ร้านดอกไม้จะช่วยได้เพราะมีท่อข้ามอยู่แล้ว และมีท่อข้ามอีกเส้นหนึ่งอยู่ตรง
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หูกวาง และขอย้อนคำพูดของท่าน สท.วีระ ว่า ถ้าออกแบบก่อนให้สท.
ดูก่อนแล้วจะได้รู้ว่าจะเต็มหรือไม่ที่เราจะเสริมไหล่ทาง เราจะได้ใช้ประโยชน์
ได้เต็มที ่

 
นายภุชงพงศ์  บุญศรีรัตนะ  ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมตามที่ท่านรองประธานสภาได้อภิปรายที่ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เราได้สร้างถนนเส้นนี้ที่เราเพิ่มสร้างเสร็จตอนนี้เราได้เพิ่มท่อตรงร้านดอกไม้ 

1 จุด เป็นท่อขนาด 60 ซม. เพราะฉะนั้นถ้าเราวางท่อจากโรงงานยาของ
ท่านอำเภอบัลลังก์ซอยข้างก๋วยเตี๋ยวตู้เราไม่ต้องตัดถนนใหม่เรามีระบบ
ระบายน้ำที่เราวางท่อลอดไว้หมดแล้ว 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทุกท่าน กระผมมีอยู่  3 ประเด็น ที่จะฝาก ประเด็นแรกกระผมได้รับเรื่อง

จากที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี คือท่านอนันต์ ฝากบอกว่าเมื่อวันที่  26 
ที่ผ่านมากระผมได้เข้าร่วมประชุมกับอดีตผู้นำต่าง ๆ เรื่องรถไฟความเร็วสูง 
รถไฟรางคู่ที่ฝากตำบลเราหลาย ๆ ท่านอาจะมองว่าเราเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง
เราได้พูดคุยกับหลาย ๆ หน่วยงาน บ้านใหม่เราได้ไป 3 -4 ท่าน เทศบาล
นคร และเทศบาลหัวทะเล ประเด็นแรกหลายท่านได้ทราบอยู่แล้วว่าเขาจะ
ทำคันดินเราและที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นบัวใหญ่ โนนสูง หรือว่า
ขอนแก่น ทางลอดจะเป็นลักษณะไหนเราก็พยายามคัดค้านเพื่อที ่จะให้
ยกระดับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะยกได้หรือไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับการรถไฟอีกว่า
เขาจะเห็นด้วยกับเราหรือไม่เพราะสัญญาก็เกิดแล้วโครงการก็กำลังสร้าง
แล้ว ประเด็นแรกแจ้งเพื ่อทราบก็จะพยายามเดินหน้าต่อ ประเด็นที ่ 2 
ประธานชุมชนฝากถามผู้บริหารว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานยังไม่ได้ประสานให้
ประธานชุมชนแต่ละชุมชนมาประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางในการทำงาน
พัฒนาตำบลบ้านใหม่ของเราฝากท่านนายกด้วยนะครับ ประเด็นที่  3 ปีนี้
เข้าสู่ฤดูปลายฝนก็อยากให้หมดฝนถนนดีน้ำไฟให้มันดีก็จะมีความคิดที่จะ
นำเสนอสภาแห่งนี้ถ้าหมดฝนแล้วอยากเชิญชวนท่านสมาชิกหรือว่าท่าน
ผู้บริหาร ออกไปสำรวจถนนจุดไหนที่พอจะซ่อมแซม ซ่อมตรงจุดนี้ก็จ้าง
เหมาเป็นจุด ๆ สามารถทำได้หรือไม่ เพราะได้แปรญัตติตัดเรื่องรถกระบะ 4 
แสนบาท นำไปเพ่ิมในจุดนั้นเราก็มีงบซ่อมแซมงบจ้างเหมาเพ่ิมข้ึนอยากฝาก
ท่านผู้บริหารให้ช่วยดำเนินการภายในงบประมาณปี 65 วันที่  1 ตุลาคม ก็
เริ่มใช้ได้แล้ว และอีกเรื่องรางระบายตรงจุดไหนที่เราไปสำรวจด้วยกันจุด
ไหนที่จะสมควรจ้างเหมาขุดลอกดินออกมีหลายจุดที ่จะทำอยากให้เร่ง
ประสานงานกับผู้รับเหมาผู้รับจ้างให้โดยเร็วที่สุด เช่น เมื่อวานมีชาวบ้าน
ร้องเรียนผ่านทางสื่อโชเชียล อยากให้ทางเทศบาลขุดลอกหินดินทรายออก
จากรางระบายน้ำอยากให้คณะผู้บริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนภายในต้น
ปีงบประมาณ 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมมีปัญหา

ที่จะสอบถาม 3-4 เรื่อง ปัญหาเรื่องของการดูดโคลนบริเวณข้างวัดมะขาม
เฒ่าฝ่ายบริหารหรือผอ.กองช่างก็ได้เข้าไปซึ ่งกระผมก็ไม่ทราบว่าจ ะ
ดำเนินการต่อหรือไม่หรือว่าจะเอาฝามาปิดแล้วก็จบอยู ่แค่ตรงนั ้นได้
สอบถามชาวบ้าน เขาก็บอกว่าเดือดร้อนแจ้งมากับกระผมหลายครั้งเกี่ยวกับ
เรื่องของการดูดโคลนกระผมได้เขียนคำร้องแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบว่าจะเข้าไป
แก้ไขให้หรือไม่ตรงจุดนี้กระผมได้มองการทำงานของเทศบาลน่าจะปรับปรุง
ในเรื่องของการบริหารจัดการ หลายครั้งที่กระผมได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ของการออกพัฒนากระผมรู้สึกว่าโดดเดี่ยวและท้อแท้ไม่อยากจะเข้ามา
ทำงานที่เทศบาล 1. คือไม่ได้รับการตอบสนอง 2. การอำนวยความสะดวก 
กระผมอยากถามว่าเทศบาลทำอะไรอยู่บางครั้งเรื่องง่าย ๆ แต่กลับทำให้
เป็นเรื ่องยากทำไมไม่คิดแล้วคล้อยตามในเหตุและผลสมาชิกทุกคนเป็น
ตัวแทนของชาวบ้านนำเสนอเรื่องต่าง ๆ เข้ามาเพื่อที่จะให้เทศบาลมาแก้ไข
แต่ได้รับการปล่อยปะละเลย หลายครั้งที่กระผมรู้สึกว่าเราจะเดินต่อไป
หรือไม่ตั้งคำถามกับตัวเองกลับไปทบทวนทุกครั้งที่ออกไปทำงานมันได้อะไร
แต่ได้คำตำหนิติเตียนไปกรณีของน้ำท่วมขังบริเวณที่โรงเรียนบ้านมะขาม
เฒ่าศูนย์พักคอยกระผมได้ร้องขอให้นำรถดูดโคลนตั้งแต่บริเวณโรงเรียนบ้าน
มะขามเฒ่าออกไปถึงบริเวณหน้าบ้าน สท. วีระ คะเชนทร์ชาติ เพ่ือที่จะดูว่า
น้ำไปอุดตันตรงบริเวณไหนมีดินโคลนตรงจุดไหนกว่าจะร้องขอมาได้แสนจะ
ยากลำบาก กระผมว่าทำไมเราไม่ทำงานในเชิงบูรณาการกระผมเคยพูดคุย
กับ สท.สุรศักดิ์ และเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านอยากจะทำโปรแกรม big 
cleanning  day ทุกวันพุธ ให้เป็นวันที ่ออกไปทำงานรถดูดโคลนไป รถ
ทีมงานป้องกันไป ทีมงานสาธารณสุขไป แม้กระทั ่งพนักงานที ่อย ู ่ ใน
หน่วยงานของเรา ออกไปทำงานแค่ครึ่งวันเราก็จะได้งานออกมาค่อยทำค่อย
เป็นค่อยไปแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยกระผมรู้สึกว่ามีปัญหาหรือว่า
อย่างไรประเด็นต่อมาในการใช้บุคลากรในการทำงานกระผมมองดูว่า
เทศบาลตำบลบ้านใหม่บริหารบุคลากรไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงเพราะ
อะไรรู้หรือไม่ คน ๆ เดียว ทำงานได้หลายอย่างแต่กลับใช้งานเขาไม่ถูกต้อง
เวลาออกไปทำงานก็ออกไปเป็นจำนวนมาก 5 – 7 คน ทั้งท่ีคนทำงานแค่ 1 
– 2 คน เป็นอย่างนี ้มาตั้งแต่กระผมได้รับตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล 
กระผมเคยว่ากล่าวตักเตือนไปเราจะแก้ไขอย่างไรแต่ก็ยังเหมือนเดิมจ้างคน 
ๆ เดียว ถ้าเอาตัวเลขคำนวณค่าแรงค่าใช้จ่ายจะตกประมาณต่อคนเฉลี่ยแล้ว
คนละ 300 บาท ถ้านำมารวมกันจะตกประมาณวันละ 2,000 กว่าบาท 
เทศบาลยังกล้าจ้างหรือครับถ้าเป็นบริษัทกระผมไล่พนักงานออกไปนานแล้ว
นี่คือการบริหารงานล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทำอย่างไรที่จะพัฒนาองค์กรให้
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ก้าวหน้าไปข้างหน้าได้แม้กระท่ังหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่กระผมเห็นมาการ
ทำงานของเขาร่วมมือกันดีมากแต่ของเราตัวใครตัวมันกระผมเห็นแล้วหดหู่
ใจครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญรองอนันท์  บุญทัน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนันท์  บุญทัน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
รองนายกเทศมนตรี นายอนันท์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับที่ท่าน สท.

อุเทน กูบโคกกรวด ได้ถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องกำแพงดินของรถไฟที่
จริงแล้วตัวกระผมเองก็เป็นกรรมการอีกคนที่ได้ร่วมประชุมแต่บังเอิญวันนั้น
ที่ท่านอุเทนไปตัวกระผมและท่านนายกไม่ได้ไปเนื่องจากติดภารกิจกรอก
ทรายไปแจกให้กับพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่บังเอิญเมื่อ
คืนนี้กระผมได้เห็นไลน์ของคุณเอกที่จริงไม่น่าส่งมาน่าจะมาพูดคุยกันตรง ๆ 
ไลน์มาเหมือนกับว่าฝ่ายบริหารและท่านนายกไม่สนใจไม่ใส่ใจเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนของประชาชนไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากท่านนายกอยู่ตรงนี้ท่านก็
ใส่ใจประชาชนอยู่แล้วแต่เผอิญไปได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นเองแต่คุณเอก
ไลน์มาเหมือนกับว่าฝ่ายบริหารไม่มีความสนใจไม่รู้สึกถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนเกี่ยวกับรางรถไฟ ไม่จริงนะครับกระผมขอชี้แจงในที่ประชุมเลย
นะครับว่าท่านนายกและผู้บริหารก็ใส่ใจอยู่แล้วจึงขอชี้แจงให้ สท.อุเทน จะ
ได้ไปบอกคุณเอกด้วยนะครับ และเรื่องที่  2 บอกว่าเทศบาลรอแต่จะขอ
งบประมาณจากรัฐบาลอย่างเดียวที่จริงแล้วไม่จริงนะครับและท่านอุเทน 
บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประธานชุมชนบอกชื่อเลยนะครับที่ร้องเรยีน
ที่จริงแล้วคุณเอกน่าจะเข้ามาหาฝ่ายบริหารก็ได้ สนใจหรือไม่สนใจแต่ไป
ลงไลน์ไปว่ากัน 

 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  ขออนุญาตแก้ไขพอดีถูกพาดพิง ไม่ใช่คุณเอกครับ เป็นท่านอนันต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประธานชุมชนปรางค์ทอง เขาแจ้งกระผมมาว่านำหัวข้อนี้แจ้งที่ประชุมให้

หน่อยว่าให้ทีมงานบริหารเรียกประธานชุมชนเข้ามาคุยแต่ก็ไม่ทราบว่า
เทศบาลได้เรียกประธานชุมชนเข้าพูดคุยหรือว่าอย่างไรและอีกประเด็นหนึ่ง
กระผมได้พูดในที่ประชุมในวันนั้นด้วยว่าบ้านใหม่ก็อยากยกระดับเหมือน
เทศบาลนครกระผมก็ได้แจ้งแล้วว่าท่านนายกติดภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วมมา
ไม่ได้กระผมจึงมาเป็นตัวแทนกระผมก็ได้ติดตามเรื่องนี้มานานพอสมควร
ตั้งแต่ ผอ.กองช่างได้ไปประชุมด้วยกันครั้งแรกที่โรงแรมสีมาธานีก็คัดค้าน
ร่วมกันมาตลอดอยากให้ยกระดับแต่เขาก็ไม่ตอบสนองเราสักทีแต่ก็จะให้แค่
ช่องลอด 2 เมตร 50 3 เมตร แต่ก็ไม่อยากได้เดี๋ยวจะเป็นปัญหาน้ำท่วม
ซ้ำซากมากว่าเดิม ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายวันชัย พลสมบัติ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายวันชัย  พลสมบัติ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมขอนำเรียนปรึกษาหารือหมู่บ้านของกระผม ย่าโม 5 หลอดไฟดับซึ่ง

กระผมได้เคยมาเขียนคำร้องไว้แล้ว จึงไม่ทราบว่าเราจะแก้ไขให้เขาหรือไม่
อย่างไร กระผมจึงนำประเด็นนี้มาถามว่า เราจะบริการประชาชนให้รู้สึกให้
เขาสบายใจ ถ้าไม่สามารถที่จะทำได้ เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะโทรกลับถึงคน
ที่เขาร้องเรียนว่า “ไม่ทำแล้วนะ ไปทำเองเถอะ” หรือไม่ก็จะบอกว่าตอนนี้
ติดขัดเรื่องอะไรแล้วจะไปทำให้ในวันไหน กระผมว่าน่าจะดีนะครับ แต่ถ้า
หายไปเฉย ๆ เราทั้งหมดในเทศบาลจะได้รับความเสียหายจะถูกชิงชังเพ่ิมขึ้น
ไปเรื่อย ๆ อยากปรึกษาหารือว่าถ้าเราสะท้อนย้อนกลับคำร้องเรียน ทำ
กลับไปถึงเขาได้ไหมว่าเขาจะได้เมื่อไหร่ภายในวันที่เท่าไรหรือทำไม่ได้หรือ
ติดขัดเรื่องอะไรจะได้ไม่เกิดปัญหา 

 
นายอนันท์  บุญทัน  กระผมขอชี้แจงครับ ท่าน สท.วันชัย เกี่ยวกับไฟนะครับ กระผม 
รองนายกเทศมนตรี เป็นคนเซ็นต์เกี ่ยวกับเรื ่องไฟ หมู่ที ่  9 รู้สึกว่าจะเป็นคิวต่อไปเพราะว่า

กระผมดำเนินการตามคิวแต่ละหมู่ช่างไฟบอกว่าหมู่นี้ไปไหน สมมุติว่า ถ้า 2 
หมู่มันติดกันมี 7 – 8 หลอด ให้ทำตัวเดียวไปเลย หมู่ที่ 9 เป็นคิวต่อไปครับ
เพราะวันนั้นเรารับคำร้อง 12 ใบ วันนั้นวันเดียว 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านรองสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  กระผมขอนำเรียนชี้แจงเรื่องวาล์วประปาคือล้างกรองเสียหาที่ซื้อ 
รองประธานสภาเทศบาล ยังไม่ได้ตอนนี้น้ำจะแดงเพราะว่ามันไม่ได้ล้างอุปกรณ์ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมมีข้อร้องเรียนอีก 1 ข้อ กระผมจดไว้ประมาณ 4 ถึง 5 ข้อ คือข้อ

ร้องเรียนของท่อน้ำพีวีซีของท่อบาดาลที่เดินมาจากป่าช้าเก่ามาที่เทศบาล
ประปา หมู่ที่  2 มันลอยขึ้นและเห็นมาซึ่งตอนนั้นกระผม ขออนุญาตเอ่ย
นาม ผอ.ภุชพงศ์ ซึ่งได้บอกกระผมว่าช่วงที่เราขาดน้ำเราเร่งรีบที่จะวางท่อ
ตอนนี้ไม่รู้ว่านำท่อลงดินหรือยังชาวบ้านเขาก็ถามกระผมมันเป็นท่ออะไร
ช่วยนำลงดินให้ด้วยนะครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายอุเทน  กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายอุเทน  กูบโคกกรวด  ขออนุญาตอภิปรายในประเด็นที่นายวันชัย พลสมบัติ ได้กล่าวไว้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประเด็นเรื่องไฟฟ้าก็อยากจะเสนอแนะทางสภาและฝ่ายบริหาร ว่า เรามีรถ

กระเช้า 3 คัน แต่พนักงานมี  3 คน ใช้รถกระเช้าแค่ 1 คัน กระผมอยากจะ
เสนอแนะทีมบริหารรับคนมาเพิ่มอีกได้หรือไม่แล้วนำรถกระเช้ามาไว้ใช้ฝั่ง
เขต 1 จำนวน  1 คัน ช่าง 2 คน ฝั่งเขต 2 จำนวน 1 คัน ช่าง 2 คน พอจะ
เป็นไปได้หรือไม่ เช่น ชาวบ้านขอติดตั้งไฟแสงสว่าง 1 จุด ช่างบอกว่าทำ
ไม่ได้พี่ เพราะอะไรทำไม่ได้ สายไฟมันเยอะแยะ ทำไม 2 ต้น ซ้ายขวาเขา
ติดตั้งได้ กระผมเข้าใจน้อง ๆ เขานะครับ เวลาทำงานเงินเดือนก็น้อยเสี่ยง
อุบัติเหตุเรื่องไฟไฟดูด ไฟช๊อต อยากฝากทีมบริหาร ถ้าเราติดตั้งให้ไม่ได้เรา
สามารถซื้อโซล่าเซลหลอดละ 300 400 บาท เผื่อใช้งานสัก 2 – 3 ปี จะ
ได้ไหม งบประมาณตัวไหนพอที่จะซื้อโซล่าเซลได้ที่กระผมเคยส่งวีดีโอให้ดู 
เขาอยากได้แสงสว่างเราก็จะสามารถจัดสรรจัดหาได้หรือไม่ กระผมก็อึดอัด
ใจเวลาชาวบ้านร้องขอมาแล้วเราทำไม่ได้อยากฝากด้วยนะครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตหารือว่าตามท่ีท่านสุรศักดิ์ บัวเมืองปัก พูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปา

ที่แดง ที่ท่านพูดก็รู้แต่สมาชิกในห้องนี้เท่านั้นขอเสนอแนะอย่างนี้ว่ากระผม
เห็นว่าเรามีรถประชาสัมพันธ์เราเลียนแบบเทศบาลนครได้หรือไม่ครับ 
“กราบเรียนพ่อแม่พี่น้อง วันนี้น้ำจะหยุดไหลตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงวันนี้ น้ำแดง วิ่ง
ในเขตบ้านเรา” ให้ชาวบ้านเขารู้เป็นมิติใหม่กระผมเห็นรถเทศบาลนครวิ่งใน
ตัวเมืองรถประชาสัมพันธ์จึงอยากขอเสนอแนะครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อยากเรียนผู้พวกเราได้คิดกันตำบลบ้านใหม่เป็นตำบลที่วิเศษมีทั้งนักปราชญ์

ผู้มีความรู้มีทั ้งนักร้องเรียนทั้งในโซเชียล ในระบบต่าง ๆ เราได้รับความ
ลำบากมามากทนสักหน่อยนะครับใครจะว่ากล่าวอย่างไรก็ตามเราก็ตั้งหน้า
ตั้งตาทำงานโดยการนำนายกมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย โลกโซเชียล มันรุนแรง 
บางท่านโดนว่ากล่าวโดยที่ไม่มีข้อมูลเราก็ไม่มีใครเข้าไปตอบโต้ถ้าตอบโต้ก็
ยิ่งไปกันใหญ่ขอให้พ่ีน้องเราอดทนสักวันหนึ่งเราจะแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้ 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
  
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
                      (ลงชื่อ)      ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
                           (นายสิรกิจ  วาปีธรรม) 
                              เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
  
 
        ประธานกรรมการ 
     (นายวันชัย  พลสมบัติ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล  
 
        กรรมการ              กรรมการ 
                  (นายอนันท์   กลัดสันเทียะ)         (นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์) 

 สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
         กรรมการ               กรรมการ/เลขานุการ 

        (นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด)               (นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต) 
            สมาชิกสภาเทศบาล             สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

    รับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย............................. สมัยที.่................
ครั้งที.่..................... ประจำปี พ.ศ. 2564  วันที ่..................................................................  
 
 

    
              (นายคณิศร   คะเชนชาติ )       

                      ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   
 
 
 
 
 



23 
 
                          
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


