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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 

วันจันทร์ที่ 28  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 เวลา  10.00  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 
7 นายอนันท ์ กลัดสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อนันท์  กลัดสันเทียะ 
8 นายสุดใจ ดุมใหม ่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุดใจ  ดุมใหม่ 
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 นางสาวกิตติมา ถิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 -ลาประชุม- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อนันต์  บุญทัน 
๒ นางสุรัตน์ กรใหม ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สุรัตน์  กรใหม่ 
3 นายณรงค ์ เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ณรงค์  เสือบุญ 
๔ นางธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ 
5 นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล สุรีย์   พิมพ์ปรุ 
6 นายภุชพงศ ์ บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง ภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ 
7 นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ธัญพร  ศรีมะเริง 
8 นางเพียงพิศ แพงอนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เพียงพิศ  แพงอนันต์ 
9 นายเพิ่มพูล ยาสมุทร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เพ่ิมพูล  ยาสมุทร 

10 สิบเอกทรงศักดิ์ อุปรีศรี เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน ทรงศักดิ์ อุปรีศรี 
11 นางสาวทิพวรรณ นมเฟือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทิพวรรณ นมเฟือง 
12 นางประยูร ยุพิน ผู้อำนวยการ รพ.สต.ศีรษะละเลิง ประยูร  ยุพิน 
13 นางสาวกิตติยา แน่พิมาย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ กิตติยา  แน่พิมาย 
14 นางภคภัทร  เดชชาติธนาคุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ภคภัทร เดชชาติธนาคุณ 
15 นางสิริรัตน์ โพธิ์เจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สิริรัตน์  โพธิ์เจริญ 
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ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
16 ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด นิติกรชำนาญการ ธวัช ครูโคกกรวด 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  เมื ่อได้เวลาประชุม (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว)  มีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุม  11  ท่าน ไม่มาประชุม 1 ท่าน คือ นางสาวกิตติมา        
ถิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง
ประชุม  

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนำผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านไหว้พระสวดมนต์  และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เรียน   ท่านรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  พนักงาน

เทศบาล เจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เชิญเลขาได้อ่านประกาศประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม    ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
เลขานุการสภาเทศบาล       เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 
ตามมติสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล

ตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ ครั ้งแรก ในคราวประชุมเมื ่อว ันที ่  11  
พฤษภาคม  ๒๕๖4  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัย
สามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖5  ระหว่างวันที ่  ๑ กุมภาพันธ์            
25๖5  ถึงวันที่  2 มีนาคม 2565  จำนวนวันประชุม  30  วัน  นั้น      

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗  ประธานสภาเทศบาลตำบล
บ้านใหม่  จึงแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  และประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้รับทราบว่าสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  จะ
ดำเนินการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นไป  มี
กำหนดไม่เกิน  30  วัน   

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ  ณ  วันที่    18  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 

       คณิศร  คะเชนชาติ 
                              (นายคณิศร  คะเชนชาติ) 

                    ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
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               ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
         เรื่อง   นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 
ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเรียกประชุม

สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 
2565 ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่
เกิน 30 วัน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น 

บัดนี้  สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   ได้กำหนดวันประชุม
และนัดประชุมสภาเทศบาลตำบล  บ้านใหม่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  ในวันพุธที่  23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 
09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
บทบาท  หน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   สภาเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ มีความยินดี  ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล  หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านใหม่  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
          คณิศร  คะเชนชาติ 

                              (นายคณิศร  คะเชนชาติ) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
          เรื่อง   เลื่อนนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   

        สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 
ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเรียกประชุม

สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 
2565 ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่
เกิน 30 วัน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั ่วกันแล้วนั ้น  และ
ประธานสภาเทศบาลได้ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2565 ในวันพุธที่  23 
กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นั้น  

เนื ่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ
โรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และปัจจุบันมี
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึง
ไม่สามารถจัดประชุมสภาเทศบาลตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้นได้ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงขอเลื ่อนการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ออกไปเป็นวันจันทร์ที ่  28 
กุมภาพันธ์  2565 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
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ตำบลบ้านใหม่  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   บทบาท  หน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล
บ ้ านใหม ่  สภาเทศบาลตำบลบ ้ าน ใหม ่  ม ีความย ินด ี   ขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล  หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ตามวัน  เวลา  และ
สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
          คณิศร  คะเชนชาติ 

                              (นายคณิศร  คะเชนชาติ) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล      เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้มีข้าราชการโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง

ใหม่ จำนวน  6  ท่าน ดังนี้ 
1. นางสาวอมรัตน์  วันดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง วันนี้ไม่มา

เนื่องจากป่วย 
2. นางธัญพร  ศรีมะเริง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอ

เชิญรายงานตัวต่อที่ประชุมสภาครับ 

นางธัญพร  ศรีมะเริง   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉัน นาง  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ธัญพร ศรีมะเริง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โอน (ย้าย)  มาจาก

เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  เมื ่อวันที ่  14 
มกราคม 2565  ค่ะ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  นายทศพล  มุ่งเขื่อนกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญรายงานตัวต่อที่ประชุมสภาครับ 
 
 
นายทศพล  มุ่งเขื่อนกลาง  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายทศพล  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มุ่งเขื ่อนกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โอย (ย้าย) มาจาก 

เทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม  2564  

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  สิบเอกทรงศักดิ์  อุปรีศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน  
ประธานสภาเทศบาล เชิญรายงานตัวต่อที่ประชุมสภาครับ 
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สิบเอกทรงศักดิ์  อุปรีศรี   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน กระผม สิบเอกททรงศักดิ์  อุปรีศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน 

ย้ายมาจากเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา โอนย้ายมาเมื่อ
วันที่  16 มกราคม 2565 ครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  นางสาวทิพวรรณ นมเฟือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประธานสภาเทศบาล ชำนาญงาน เชิญรายงานตัวครับ 
 
นางสาวทิพวรรณ นมเฟือง  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดิฉัน นางสาวทิพวรรณ นมเฟือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2565 เดิมปฏิบัติงานในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุค่ะ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  นางสาวกิตติมา  แน่พิมาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติงาน เชิญรายงานตัวครับ 
 
นางสาวกิตติมา แน่พิมาย  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉัน 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวกิตติมา แน่พิมาย ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โอนย้ายมา

จากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2565  

ที่ประชุม รับทราบ 

นายคณิศร คะเชนชาติ  เรื่อง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลบ้านใหม่ ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่านคือ 

1. นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
2. นางสาวกิตติมา ถิขุนทด 

จากเดิม 5 ท่าน ปัจจุบันเหลือ 3 ท่าน 
1. นายวันชัย  พลสมบัติ ประธานคณะกรรมการฯ 
2. นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  กรรมการฯ 
3. นายอนันท์ กลัดสันเทียะ เลขานุการฯ  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  

3  เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2564  
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นายคณิศร  คะเชนชาติ   ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2564  ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ตรวจสอบ
คำพูดของท่าน หรือมีแก้ไขตรงไหนหรือไม่ เชิญท่านได้ตรวจสอบครับ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม     ขอเชิญให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบนะครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล การถอดรายงานการประชุมเราได้ถอดเทปจากคำพูดทุกคำพูด หากพิมพ์ผิด

สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้  
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม    ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภา ซึ่งทั้งหมดมี 20  
เลขานุการสภาเทศบาล หน้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว มี

คำพูดหรือตัวหนังสือพิมพ์ผิด หรือท่านจะแก้ไขตรงจุดไหนสามารถแจ้ง          
ฝ่ายเลขาได้นะครับ เชิญท่านได้ตรวจสอบ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 11 ท่าน 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ           

สมัยที่  3  เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2564 กรุณายกมือครับ  
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองทั้งหมด  10   ท่าน คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     5. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     6. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     7. นายสุดใจ        ดุมใหม ่
     8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     9. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     10. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ออกเสียง  10  ท่าน  
รับรอง  10  ท่าน  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ           
สมัยท่ี  3   เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2564  
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
  นายอุเทน กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  1 ยื่นกระทู้

ถามเรื่อง การส่งหนังสือจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ถึงการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (สาขาสุรนารี) เกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

นายคณิศร คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม ซึ่งนายอุเทน  
ประธานสภาเทศบาล กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้ยื่นกระทู้ถามนายกเทศมนตรี

ตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การส่งหนังสือจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ถึงการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (สาขาสุรนารี) เกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง เชิญนายอุเทน กูบโคกกรวด ครับ 

 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน และคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้บริหาร กระผม นายอุเทน กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอ

ตั้งกระทู้ถามว่า ข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน หมู่ที่  1 หมู่ 3 หมู่ 
4 หมู่ 11 หมู่ 12 ว่า ให้ช่วยตามเรื่องขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและ
ไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำหนังสือแจ้งถึงเทศาลตำบลบ้านใหม่เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน และพยายามสอบถามกับเจ้าหน้าที่
หลายครั้ง และกองช่างก็ออกมาสำรวจแล้วจนถึงปัจจุบันก็ไม่ทำหนังสือถึง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขาสุรนารี) ข้าพเจ้าเกรงว่าจะล่าช้าและจะไม่ทัน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพราะช่างไฟเขาต้องดำเนินการตามลำดับคิวของแต่
ละตำบล ไม่ใช่ว่าจะดูเฉพาะตำบลบ้านใหม่เพียงตำบลเดียวและอีกอย่างหนึ่ง
การประมาณราคามีอายุแค่ 6 เดือน จึงอยากให้ท่านนายกเทศมนตรี เร่งทำ
หนังสือโดยด่วน ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำหนังสือครั้งแรกเมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 
2564 ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหมู่ 12 
เส้นทาง กศน. ไปสิ้นสุดตำบลบ้านใหม่เส้นลำตะคอง เส้นนั้นทำไปแล้วครึ่ง
ทางแต่อีกครึ ่งทางยังไม่ได้ทำ ข้อ 2 ทำหนังสือเมื่อวันที่  27 ธันวาคม  
2564 เรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสามแยก
บ่ออิสานเขียว หมู่ที ่  3 บ้านหัวสิบ เนื่องจากจุดนั้นมีบ้านเรือน 2 หลัง 
ก่อสร้างแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการเดินไฟฟ้าเอง ได้รับการร้องเรียนว่าไฟตกบ่อย
จึงอยากให้เทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ซึ่งตอนนั้นเราได้รับการร้องขอ
จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 ให้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำจุดนี้ให้ด้วย ข้อ 3 ลง
วันที่  3 มกราคม  2565 ขอเปลี่ยนเสาจากเสาไม้เป็นเสาคอนกรีต ซึ่งได้รับ
การร้องเรียนชาวบ้านหมู่ที ่  4 อยู่โซนหน้า ซึ่งเสาไม้ต้นดังกล่าวอยู่ในที่
สาธารณะค่อนข้างชำรุดชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดเหตุอันตรายขอให้เทศบาล
ช่วยดำเนินการประสานงานให้ด้วย ข้อที่  4 ลงวันที่  7 มกราคม 2565 
ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที ่อยู่อาศัยบริเวณเส้นคลองมะค่า หมู่ที ่ 1 
ได้รับการร้องขอมานานแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบสนองตั้งแต่ อบต. จนถึงเป็น 
เทศบาล มีบ้านพักอาศัย 2 หลัง ชื่อนางสาวจุ้น พงษ์ใหม่ ร้องขอมา อยาก
สอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่าได้ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้า
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ส่วนภูมิภาค สาขาสุรนารีหรือยังครับ ถ้าส่งแล้วขอความกรุณาสำเนาเอกสาร
ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับรู้รับทราบ ด้วยนะครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านรองอนันต์ ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  บุญทัน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี รก. กระผม นายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงแทนท่าน 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เนื่องจากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภา

ในครั้งนี้ได้เนื่องจากท่านติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จึงได้มอบหมายให้กระผมเข้าร่วมประชุมแทน กระผม
ชี้แจงกรณีที่ท่านอุเทนได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย
และไฟฟ้าส่องสว่าง กระผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบว่าทาง
กองช่างได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้กับการไฟฟ้าสุรนารีเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
กระผมให้ส่งให้สมาชิกทางไลน์ แล้วนะครับ รายละเอียดกระผมขอให้
ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่ส่งไปยังการไฟฟ้า 
ขอเชิญผอ.กองช่างได้ชี้แจงครับ 

 
นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมนายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมขอนำเรียน

ชี้แจงว่าเทศบาลได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรนารีเรียบร้อยแล้ว
ครับ และการไฟฟ้าได้ออกมาสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว 
และในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  4  และในส่วนที่เหลือจะรีบดำเนินการให้ ซึ่งได้สำรวจ
แล้วจะส่งรายละเอียดมาให้เมื่อวันศุกร์ช่วงบ่าย 3 ซึ่งกระผมไปรับด้วยตัวเอง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอผู้บังคับบัญชาอยู่ครับ ซึ่งเป็นของหมู่ที่  4  
และสำหรับจุดอื่นจะเริ่มทยอยทำและประมาณสำรวจส่งให้ครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนายอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน กูบโคกกรวด  เมื่อสักครู่กระผมได้ทักทวงไปกรณีถ้าทำตกไปแล้ว และท่านรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนันต์  แจ้งว่าได้ส่งทางไลน์แล้ว แต่ถ้าส่งทางไลน์กระผมได้ปริ้นดู ซึ่งหนังสือ

ยังไม่ได้ระบุวันที่มีแค่แจ้งให้แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่มีทั้งหมด 5 รายการ แต่ไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและที่อยู่อาศัย 
จะเพิ่มรายการแค่ขอเปลี่ยนเสาไฟฟ้าจากเสาไม้เป็นเสาคอนกรีต บริเวณ
หน้าบ้านเลขที่  173 175 433 และ434 หมู่ที่  4 และมีขยับเสาบริเวณ
หมู่ที่  5 บ้านเลขที่ 520 ซึ่งกระผมได้รับการประสานจากท่าน สท.กิตติมา 
ให้ไปเขียนคำร้องซึ่งกระผมก็ได้เขียนให้แล้ว แต่ไม่มีเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า
กระผมเกรงว่าในเทศบัญญัติท่านนายกได้ตั้งไว้ 5 แสน และคณะกรรมการ
แปรญัตติได้แปรเพิ ่มอีก 4 แสนกว่าบาท รวมเป็น 9 แสนกว่าบาท           
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ทำไม่ท่านไม่รีบดำเนินการซึ่งหลายท่านได้ผ่านการเป็นผู้บริหารมาแล้ว
ระยะเวลาการดำเนินการของไฟฟ้ากว่าเขาจะมาประมาณการได้ไม่ใช่ว่าเขา
จะมาทำตำบลบ้านใหม่แค่ตำบลเดียวเขารับผิดชอบหลายตำบลและ
ประมาณแต่ละครั้งต้องรอคิว และการประมาณราคาอยู่แค่ 6 เดือน ถ้าเรา
ไม่นำเงินไปชำระภายใน 6 เดือน หลังจากหนังสือออกประมาณราคาก็ตกไป 
ซึ่งกระผมรอจุดนี้มา 5-6 ปี แล้ว ก็ไม่รับการตอบสนอง กระผมได้รับการ
ตอบสนองเมื่อสมัยท่านปลัดพานิช ซึ่งก็ได้ทำแค่ครึ่งเดียวบริเวณหมู่ที่  12 
เกรงว่าจะตกแล้วตกอีก เดี่ยวถ้ามันตกไปท่านจะก็มาทำเป็นกันเงินกระผม
ว่าจะเสียเวลาไปเปล่า ๆ แต่ถ้าว่าท่านส่งไปแล้วขอดูเอกสารด้วยนะครับช่วย
ถ่ายเอกสารให้กับสมาชิกดูหน่อยครับอยากให้เร่งดำเนินการ ซึ่งหากท่าน
สงสัยว่าทำไมอุเทนมีแต่เรื ่องการขยายเขตไฟฟ้าคือว่าโซนบ้านค่อนข้าง
ชนบทไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงหลายจุดไม่เหมือนโซนฝั่งเขต 2 เขาพัฒนาแล้วเป็น
เมืองแล้วไฟฟ้าเข้าถึงหลายจุด บางจุดอาจจะยังไม่เข้าถึงกระผมขอเรียนให้
ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านรองอนันต์ ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  บุญทัน  ขออนุญาตเรียนชี้แจงที่ท่านอุเทนได้ซักถามกระผมขอให้กองช่าง 
รองนายกเทศมนตรี รก. ดำเนินการสำเนาเอกสารการขยายเขตไฟฟ้าให้กับสมาชิกด้วยนะครับ ตามท่ี 
นายกเทศมนตรี ท่านสท.ได้ประชุม ทางกองช่างได้นำเอกสารที่ส่งไปทั้งหมดมีหมู่ 9 มีหมู่ 8 

หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่  4 หมู่ 3 หมู่ 2 ที่ประชุมกันวันนั้นท่านเทพพิทักษ์ได้เขียน
รายละเอียดส่งให้กระผม ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนลำดับต่อไปครับ ส่วนที่ว่าท่าน
ได้ขอมาประมาณ 7-8 ปี ที่ท่านเป็น สท. ที่ผ่านมา เนื่องจากมาถึงปัจจุบัน
บางเรื ่องที ่ท่านได้เสนอมาทางท่านผู ้บริหารได้มองเห็นว่าเรื ่องสำคัญ
ก่อนหลังจะจัดเรียงตามลำดับความสำคัญไม่ได้นิ่งเฉยนะครับจึงขอชี้แจงว่า
เราได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องอยู่แล้วบางอย่างอาจล่าช้าคือเราต้อง
ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายจึงอยากให้ได้เข้าใจด้วยครับ 

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

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมที่ 2) พ.ศ. 2554 ในหมวด
ที่  5 การอภิปราย ข้อ 63 ได้ระบุไว้ว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดจะกล่าว
ถ้อยคำใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้โดยให้กล่าวยืน ณ ที่ของตนหรือจุดที่ตั้ง ต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น ตรงนี้กระผมยังไม่เข้าใจ ขอความรู้ข้อเท็จจริงด้วยครับ
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ต้องยืนขึ้นกล่าวเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ขอผู้รู้ช่วย
ชี้แนะด้วยครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญเลขาได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมขอนำเรียนชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นเรื่องกระทู้ถามเป็นเรื่องของผู้ที่ยื่น

กระทู้และผู้ตอบกระทู้ขอให้อยู่ในวาระการประชุม ส่วนการอภิปรายจะอยู่
ในวาระถัดไป ในวาระนี้ให้ผู้ยื่นกระทู้กับผู้ตอบกระทู้ได้โต้ตอบกันเท่านั้น ใน
ส่วนของระเบียบที่ท่านได้นำเสนอเรื่องการเสนอญัตติการอภิปรายก็ต้องยก
มือพ้นศีรษะถ้าหากยกมือหลายคน ประธานสภาจะเป็นคนตัดสินส่วนการยืน
เป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วครับการอภิปรายต้องยืน แต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์
โควิดเราไม่สะดวกขอให้เป็นไปตามนี้จะใช้วิธีนั่งอภิปรายหรือยืนอภิปราย 
หากยืนตอนนี้ช่วงโควิด แต่เรานั่งอยู่แผงกั้นขออนุโลมในส่วนนี้เพราะว่าอยู่
ในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ตามระเบียบแล้วจะต้องยืนอภิปราย ตามระเบียบ
แล้วไม่ใช่เฉพาะสภา แต่ฝ่ายบริหารก็ต้องยืนอภิปราย ขอนำเรียนให้ท่านได้
รับทราบ ขอชี้แจงในเรื่องของกระทู้ถามก่อนครับ ฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงแล้ว 
ส่วนกระผมในฐานะปลัดเทศบาลก็จะเร่งรีบดำเนินการ เมื่อวันศุกร์ทางผอ.
กองช่างได้รับเรื่องมาอีก 1 เรื ่อง ก็จะดำเนินการนำเงินไปจ่ายให้กับการ
ไฟฟ้า เพ่ือที่จะให้การไฟฟ้ามาดำเนินการให้ แต่เหนือสิ่งอ่ีนใดฝ่ายบริหารได้
ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในส่วนของกระผมขอนำเรียน
ว่าเจ้าหน้าที่กองช่างถ้าผู้บริหารไม่สั่งให้ทำโครงการนั่นโครงการนี้ก็จะเป็นไป
ไม่ได้ที่กระผมที่จะนำเสนอเพราะว่าการที่จะนำโครงการไหนส่งไปที่ไฟฟ้ามัน
ก็จะต้องเป็นเรื่องของคณะผู้บริหารว่าจะดำเนินการอย่างไรลำพังเจ้าหน้าที่
ถ้าท่านนายกไม่ได้สั ่งการให้โครงการไหนก่อนหลัง เราก็จะไม่สามารถ
ดำเนินการนอกเหนือจากตรงจุดนี้ได้เราก็จะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน
ขอนำเรียนท่านได้รับทราบซึ่งตอนนี้เงินเพิ่งเข้ามาเพราะเป็นช่วงไตรมาสที่  
2 เราได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมขอนำเรียน

ว่าเพื่อให้การประชุมเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยหลักแล้วต้องยืนพูดหรือยืน
อภิปรายกันทุกคน แต่สถานการณ์โควิดและเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ขอให้ท่านประธานสภาสั ่งเลยครับว่าให้ทุกท่านนั่งพูดได้ เพื่อจะได้เป็น
ระเบียบครับ 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 ระบาด     
ประธานสภาเทศบาล ขอให้ทุกท่านนั่งอภิปรายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  เชิญท่านสุดใจ ดุมใหม่ 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 กระผม นายสุดใจ ดุมใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมขอสอบถาม

เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าที่ท่านอุเทนได้กระทู้ถาม ตกลงมีแค่โครงการเดียว 
ใช่หรือไม่ ที่เราประชุมกันวันนั้นประมาณ 10 โครงการ ไม่ใช่หรือครับ 
กระผมไม่รู ้ว ่าคณะผู ้บริหารหรือท่านนายกให้ออกไปแค่โครงการเดียว        
ใช่หรือไม่ เพราะวันนั้นเราได้ประชุมมีทั้งสายดับ หมู่ 9 หมู่  5 หมู่ 4 หมู่ 1 
หมู ่ 2 ได้ขอไป แต่ผลสุดท้ายได้แค่โครงการเดียวกระผมไม่เข้าใจครับ
งบประมาณก็มี และได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 9 แสน 9 กว่าบาท น่าจะทำ
ให้ทุกหมู่บ้านพร้อมกันทีเดียวได้หรือไม่ กระผมอยากให้ได้พร้อมกันเดียวจะ
ตกไปครับเพราะว่ามีระยะไม่กี่เดือนสำหรับเงินที่กันไว้ เรียนท่านประธาน
ด้วยครับ ให้ช่วยติดตามงานให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านรองอนันต์ ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  บุญทัน  ขอนำเรียนชี้แจงตามท่ี สท.สุดใจ ได้สอบถามโครงการที่ท่านพูด 
รองนายกเทศมนตรี รก. ในที่ประชุมวันนั้นมีหลายโครงการจะทยอยทำครับและส่งเรื่องไปการไฟฟ้า 
นายกเทศมนตรี เราไม่ได้นิ่งเฉยครับ เราจะเร่งดำเนินการและให้ความสำคัญก่อนหลัง ส่วนที่

เหลือได้ทำแน่นอนครับตามที่ท่านได้ประชุมกันวันนั้น  
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมเป็นผู้เสนอกระทู้เรื่องนี้  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอดูเอกสารที่ท่าน ผอ.กองช่าง ก่อนนะครับ อย่างเพิ่งผ่านวาระนี้ เพราะว่า

วันนั้นกระผมได้ถกเถียงกับท่านรองสุรศักดิ์ บัวเมืองปัก ซึ่งได้เข้าข้างกับรอง
อนันต์ ว่าส่งเรื่องไปแล้ว แต่กระผมไม่เห็นรายละเอียด กระผมไม่มั่นใจว่า
ส่งไปจริงเท็จแค่ไหนกระผมจะตามงานถูกบอกชาวบ้านได้ครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  กระผมขอบคุณท่านรองอนันต์ที่ได้เสนอเรื่องไปแล้ว แต่กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อยากให้เสนอไปพร้อมกันได้ไหมครับ จะได้ทีเดียวกระผมอยากให้ความ

เจริญเข้าถึงทุกหมู่บ้านนโยบายที่เราได้หาเสียงมาเรื่องน้ำเรื่องถนนเรื่อง
ไฟฟ้าอยากให้ตระหนักในสักหน่อยครับ ขอบคุณครับ 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  กระผมขอผ่านไปในวาระต่อไปนะครับ จะได้ไม่เสียเวลา เดี่ยว 
ประธานสภาเทศบาล ค่อยกลับมาเรื่องกระทู้อีกครั้งหนึ่ง 
 
นายอุเทน กูบโคกกรวด  จริงแล้วกระผมได้ตั้งกระทู้ถามตั้งนานแล้วนะครับ น่าจะเตรียม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เอกสารให้พร้อมกว่านี้ น่าจะรู้ว่ากระผมถามเรื่องอะไร 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขอนำเรียนชี้แจงว่า กระทู้เป็นการถามผู้บริหารการตอบกระทู้ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล รองอนันต์ได้ตอบกระทู้แล้ว ซึ่งวาระนี้ไม่ใช้เป็นวาระที่อภิปรายทั้ง 12 ท่าน 

ซึ่งให้เครดิตคนที่ตั้งกระทู้ถามก่อน การตอบกระทู้ก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่เป็น
การที่ผู้บริหารได้ตอบคำถามว่าดำเนินการถึงไหนแล้วเป็นหลักการในตอบ
กระทู้ซึ่งท่านนายกได้มอบหมายได้รองอนันต์ตอบซึ่งรายละเอียดขอให้ท่าน
ได้รอสักหน่อยครับ ส่วนเรื่องการส่งเรื่องไปการไฟฟ้าเราได้ดำเนินการส่งไป
แล้ว เรื่องเงิน 9 แสนที่ท่านได้เสนอมาไม่เพียงพอนะครับ เช่น หมู่ 4 ที่ส่งมา
น่าจะประมาณ 2 แสน เราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ท่านได้ส่งมาขอนำ
เรียนว่าตอนนี้อยู่ในวาระกระทู้ส่วนที่คนที่ไม่ได้ส่งกระทู้มาท่านก็นั่งฟังถ้าพูด
ตามระเบียบการประชุมท่านไม่มีสิทธิ์อภิปรายแต่เราก็ไม่ว่ากัน ท่านที่ได้ตั้ง
กระทู้ขอให้รอเอกสารส่วนท่านผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นหน้าที่
ของท่านซึ่งท่านก็ดำเนินการอยู่แล้วครับ ตอนนี้กองช่างได้สำเนาเอกสารแล้ว
ครับ ซึ่งได้ส่งหนังสือไปการไฟฟ้า 6 โครงการ มีทางไป กศน. ทางไปอีสาน
เขียวหมู่ 3 ทั้งหมด 6 โครงการครับ ตอนนี้รอการไฟฟ้าออกมาสำรวจและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง เพื่อทราบ 
  รายงานผลและเสนอความเห็นจาการต ิดตามประเม ินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือทราบ การรายงานผลและ 
ประธานสภาเทศบาล เสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-

2565) เชิญเลขาครับ 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ในวาระนี้ 
เลขานุการสภาเทศบาล เป็นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
บรรจุในเทศ

บัญญัติ 
(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว   
ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

12 
1 8.34 

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

14 
13 92.86 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

7 
5 66.67 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

5 
- - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 39 27 69.23 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   17 6 35.30 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

3 
- - 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร 6 2 33.34 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 15 9 60 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ 
สาธารณสุข 

17 
2 11.77 

11. ครุภัณฑ์ 35 35 100 
รวม 170 100 58.83 
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 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1 

พัฒนา
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
กีฬา 

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

200,000 กองการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีไทย วนั
ลอยกระทงและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ขบวนแห่กระทง/
ประกวดกระทง
ชุมชน/ประกวดนาง
นพมาศ 

2 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง 

382,487.80 สำนักปลัด 

เพื่อใช้ในการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี/
สมาชิกสภา
เทศบาล 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการจัดการ
เลือกตั้ง 

3 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชนิ ี

17,801 สำนักปลัด 

เพื่อจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เก่ียวกับ 
วันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม
ราชิน ี

จัดสถานที่ให้
ประชาชนได้ร่วมลง
นามถวายพระพรฯ 

4 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหาราช
บรมนาถบพิตร 

87,058 สำนักปลัด 

เพื่อจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เก่ียวกับ 
วันเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิ
พล อดุลยเดชฯ 

จัดทำซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ และป้ายไว
นิลเฉลิมพระเกียรติ 

5 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 

7,211 สำนักปลัด 

เพื่อจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เก่ียวกับ 
วันเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระวชิร
เกล้า เจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

จัดสถานที่ให้
ประชาชนได้ร่วมลง
นามถวายพระพรฯ 

6 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตต์ 
พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมชนนี พนั
ปีหลวง 

38,114 สำนักปลัด 

เพื่อจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เก่ียวกับ 
วันเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตต์ 
พระบรมราชนิีนาถ 

จัดทำซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ และป้ายไว
นิลเฉลิมพระเกียรติ 
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พระบรมชนนี พนั
ปีหลวง 

7 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
จัดทำ
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) 

12,630 สำนักปลัด 

เพื่อให้จัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 

จัดกิจกรรมประชุม
ประชาคม 21 
ชุมชนในตำบลบ้าน
ใหม่ 

8 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

เสริมสร้าง
ความรู้ กฎหมาย
ในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
ข้าราชการฝา่ย
การเมืองและ
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบล
บ้านใหม ่

9,070 สำนักปลัด 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานให้กับ
ข้าราชการฝา่ย
การเมือง 

มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

9 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมของ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง 
และบุคลากร
สังกัด ทต.บา้น
ใหม่ 

32,819 สำนักปลัด 

เพื่ออบรมเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 
ในการทำงานให้กับ
คณะผู้บริหาร และ
พนักงาน เทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ 

เพื่อให้มีความรู้ และ
มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ทำงานมากข้ึน 

10 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย 

35,205 สำนักปลัด 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายแก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ 

มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายมากข้ึน 

11 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอาหาร
กลางวันศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

506,080 
กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน) 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บ้านใหม่ 
ได้รับอาหารกลาง
วันที่ดีมีคุณภาพ 

นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.บ้านใหม ่
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12 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาสัมพนัธ์
และจัดเก็บภาษ ี
เคลื่อนที่ 

50,000 กองคลัง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารดา้นภาษี
ต่าง ๆ ของเทศบาล 
และการจัดเก็บภาษี
ในพื้นที ่

จัดเก็บภาษีไดท้ั่วถึง 
และครบถ้วน 

13 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

1,911,560 
กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน) 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ได้รับอาหารกลาง
วันที่ดีมีคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จำนวน 
6  โรงเรียน 

14 

การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการ
อุดหนุนสำหรับ
การดำเนินงาน
ตาม แนวทาง
โครง 
การพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
12  หมู่บ้าน 

240,000 กองสาธารณสุข 
เพื่อให้การอุดหนุน 
ด้านสาธารณสุข 
12 หมู่บ้าน 

ได้รับบริการดา้น 
สาธารณสุข 

15 

การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ป้องกันเด็ก
จมน้ำ 

19,450 
งานป้องกันฯ/ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ความรู้และ
แนวทางการป้องกัน
การจมน้ำของเด็ก
และประชาชนทัว่ไป 

เด็ก, เยาวชน และ
ประชาชนตำบล 
บ้านใหม ่

16 

การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชว่ง
เทศกาลต่าง ๆ 

26,040 
งานป้องกันฯ/ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทาง และเป็นจุด
ป้องปรามผู้ขบัขี่เมา
สุรา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในช่วง
เทศกาลฯ 

17 

การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 

59,310 
งานป้องกันฯ/ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

12  หมู่บ้าน 
5  โรงเรียน 

18 

การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกวินัย
วินัยจราจร 

44,260 
งานป้องกันฯ/ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อจัดการอบรม
วินัยจราจร ให้กับ
นักเรียนในเขต ทต.
บ้านใหม ่

นักเรียน 2 โรงเรียน 

19 

การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพงาน
ป้องกันและ

38,003.60 
งานป้องกันฯ/ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกัน และ อปพร. 

เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและ อปพร. 
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บรรเทาสาธารณ
ภัย 

19 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.บ้าน
ใหม่ 

259,000 กองช่าง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาคารที่
เหมาะสมกับการ
ดูแลเด็กฯ 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัล 
ติกคอนกรีต  
หมู่  2 

336,700 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป 
– มาสะดวกมาขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.5 ม. 
ระยะทาง 245 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
1102.50 ตรม. 
บริเวณหมู่บ้าน
ปรางค์ทอง ซอย 
15 ซอย 16 ม.2 

21 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

356,500 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาดเส้นผ่า 0.60 
ม. ระยะทาง 76 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
8 บ่อ บริเวณแยก
ศาลตาปู่ ถึง
บ้านเลขที่ 69 ม.2 

22 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมู่ 3 

130,000 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

กว้าง 4.5 ม. 
ระยะทาง 55 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
247.50 ตรม. 
บริเวณหน้าวัดศรีษะ
สิบ(ซอยบา้นคุณ
กระแต) ม.3 

23 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
แอสฟัลติกคอน 
กรีต หมู่ 4 

233,200 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป 
– มาสะดวกมาขึ้น 

กว้าง 5 ม. หนา 
0.05 ม. ระยะทาง 
150 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750 
ตร.ม. บริเวณข้างวัด
ถึงศาลา
เอนกประสงค์หน้า
วัดมะขามเฒ่า ม.4 

24 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
แอสฟัลติกคอน 
กรีต หมู่ 4 

233,200 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป 
– มาสะดวกมาขึ้น 

กว้าง 5 ม. หนา 
0.05 ม. ระยะทาง 
150 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750 ตร.
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ม. บริเวณข้างวัดถึง
ศาลาเอนกประสงค์
หน้าวัดมะขามเฒ่า ม.
4 

26 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้ 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 

691,900 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 166 ม. 
พร้อมบ่อพัก 15 บ่อ 
บริเวณซอยข้างตลาด
มะขามเฒ่าเชื่อมบ่อ
พักเดิมถนนมุขมนตรี 
ม.5 

27 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 

927,300 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทางไมน่้อยกว่า 
214 ม. พร้อมบ่อพัก 
19 บ่อ พร้อมคืน
สภาพผิวจราจรด้วย 
คสล. บริเวณศาลตาปู่ 
เชื่อมท่อระบายนำ้เดิม
ถึงแยกหลังวัดหงษ์ ม.
8 

28 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัล 
ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. 
หมู่ 9 

1,996,800 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป 
– มาสะดวกมาขึ้น 

ขนาดกว้าง 3 ม. 
ระยะทาง 375 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,125 ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 375 ม. 
พร้อมบ่อพัก 37 บ่อ 
บริเวณซอยร่วมใจ
พัฒนา(ร้านขายของ
เก่า) จากสามแยกหลัง
บ้านเลขท่ี 698 ถึง 
สามแยกหนา้บ้านเลขท่ี 
694 ม.9 

29 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 11 

1,253,000 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 425 ม. 
พร้อมบ่อพัก 40 บ่อ 
บริเวณสามแยกเชื่อม
ท่อเดิม(ร.ร.ยางน้อย) 
ถึงหน้าบา้นลงุเจียม ม. 
11 
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30 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อ ระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 10 

100,400 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ 
ระยะทางรวมไม่น้อย
กว่า 31 ม. บริเวณ
ซอยวัดหงษ์ บ้านคุณ
หล่อ รวมใหม่  ม.10 

31 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อ ระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 2 

357,000 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 69 ม. 
พร้อมบ่อพัก 7 บ่อ 
บริเวณหลัง รพ.สต.
บ้านใหม่  ม.2 

32 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 3 

168,500 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.40 ม. 
ระยะทาง 50 ม. 
พร้อมบ่อพัก5 บ่อ 
บริเวณบ้านเลขที่ 66 
ถึงรางระบายนำ้เดิม ม.
3 

33 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 5 

517,800 กองช่าง 
เพื่อระบายนำ้
ภายในเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ 

ขนาด ศก.0.80 ม. 
ระยะทาง 131 ม. 
พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ 
บริเวณภายใน
สำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ ม.5 

34 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 6 

579,100 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน  

ขนาด ศก. 0.60 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร
พร้อมบ่อพัก 12 บ่อ 
บริเวณซอยบุญพารวย 
(ตรงข้ามศูนย์คนตา
บอด) ม.6 
 
 

35 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 3 

187,500 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป 
– มาสะดวกมาขึ้น 

ขนาดกว้าง 3 ม. 
ระยะทาง 114 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 342 
ตร.ม. บริเวณสะพาน
ข้ามลำตะคองต่อ
ของเดิม ม.1 

36 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. พร้อม

731,000 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง98 ม. หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 475 
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วางท่อระบาย
น้ำ คสล. หมู่ 
12 

บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ขนาด ศก. 
0.60 ม.  ระยะทาง 
89 ม. พร้อมบ่อพัก 8 
บ่อ บริเวณซอยร้าน
เนื้อย่างโอเค ถึงโรง
น้ำปลา ม.12 

37 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้าง วาง
ท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อม
เสริมผิวถนน 
คสล.  
หมู่ 7 

607,400 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม.
ระยะทาง 129 ม. 
พร้อมบ่อพัก 12 บ่อ 
บริเวณบ้านโนนอุดม 
ม. 7 

38 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 1 

164,057 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 ม. 
ระยะทาง 39 ม. 
พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ 
บริเวณหน้าบา้นนาย
ช่างไสว ถึงบ้านนาย
สมพงษ์ ม.1 

39 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ก่อสร้าง วาง
ท่อระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 2 

469,500 กองช่าง 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจาก
บ้านเรือนประชาชน
ได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
ระยะทาง 175 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. 17 
บ่อ บริเวณซอยหลัง
ศาลตาปู่ หมู่ที่ 2   

40 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการขยาย
ไหล่ทาง หมู่ 4 

179,100 กองช่าง 
เพื่อให้การสัญจรไป – 
มาสะดวกมาขึ้น 

พื้นที่ประมาณ 
400 ตร.ม. 
บริเวณทางแยก
โรงเรียนมะขาม
เฒ่า ม.4 

41 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติด
ป้าย ซอย หมู่ 
5 

160,000 กองช่าง เพื่อบอกเส้นทาง 

บริเวณหมู่บ้านร่ม
ฟ้าคุรุสภา และ
หมู่บ้านคุรุสภา ม.
5 

42 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงฝาปิด
รางระบายนำ้ 
คสล. หมู่ 12 

409,000 กองช่าง 
เพื่อซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้ำทีช่ำรุด 

ขนาด  0.80 ม. 
ระยะทาง 148 ม. 
บริเวณหลังบริเวณ
หลังวัดมะขามเฒา่ 
ม.12 

43 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงโรง

250,000 กองช่าง 
เพื่อให้โรงผลิต
น้ำประปาใช้งานได้

ปรับปรุงโรงผลิต
น้ำประปา บริเวณ  
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ผลิตนำ้ประปา 
หมู่ 2 และหมู่ 
4 

อย่างมีประสทิธิภาพ
มากข้ึน 

ม.2, ม.4 

44 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
ลานสินคา้
ชุมชน ต.บ้าน
ใหม่ 

498,000 กองช่าง 
เพื่อปรับปรุงอาคาร
ลานสินคา้ชุมชนให้ใช้
งานได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้าง 18 
เมตร ยาว 36 
เมตร (โดยรอบ
อาคาร) บริเวณ
ลานสินคา้ชุมชน
ตำบลบ้านใหม่ 

45 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการวางท่อ
เมนประปา ม.
5 

75,000 กองช่าง 
เพื่อให้ประชานมี
น้ำประปาใช้ไดท้ั่วถึง
มากข้ึน 

ขนาด 2 นิ้ว 
จำนวน 113 ท่อน 
ระยะทาง 451 ม. 
บริเวณซอยมะลิ
ซ้อน ม.5 

46 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ 
คสล. หมู่ 5 

410,000 กองช่าง 
เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำออกจากบ้านเรือน
ประชาชนได้มากข้ึน 

ขนาด ศก. 0.60 
ม. ระยะทาง 81 
ม. พร้อมบ่อพัก 8 
บ่อ บริเวณซอย
บ้านสุเทพ นิตย์
ใหม่ ม.5 

57 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการติดตั้ง
เครื่องกระจาย
เสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้
สาย (โซนที่ 2) 

400,400 กองช่าง 
เพื่อให้การ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ได้อย่างทัง่ถึงมากข้ึน 

เครื่องกระจาย
เสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้
สาย 

58 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการ
ทบทวนบทบาท
หน้าที่
คณะกรรมการ
พัฒนาสตร ี

11,920 สำนักปลัด 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีได้รู้
บทบาทหนา้ที ่

จัดอบรม
คณะกรรมการ
พัฒนาสตร ี

59 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และ 
ประชาชนทั่วไป 

25,149 สำนักปลัด 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ 
- เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
สร้างงาน สรา้ง
รายได้ให้กับ
ประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมาย 

จัดอบรม ฝึกอาชีพ 
ให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน
และคนพิการ ฯลฯ 



22 
 

60 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ การยุติ
ความรุนแรงใน 
ครอบครัว 

3,725 สำนักปลัด 

เพื่อเป็นการยุติ
ความรุนแรงต่อ
ครอบครัวเพื่อ
กระตุ้นให้เห็น 
ความสำคัญและ
ผลเสียของการใช้
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

จัดฝึกอบรบให้
ความรู้เรื่องความ
รุนแรงในครอบครัว 

61 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

18,675 สำนักปลัด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตำบล
บ้านใหม ่

ฝึกอบรม และ
รณรงค์การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

62 
ด้านการพฒันา
สังคม 

โครงการสืบสาน 
ประเพณีถวาย
เทียนและแห่
เทียนพรรษา 

13,385 สำนักปลัด 
เพื่อให้เป็นการสืบ
สานประเพณีถวาย
เทียนพรรษา 

ถวายเทียนพรรษา
ให้วัดในเขตพื้นที่ ต.
บ้านใหม ่

63 
ด้านเกษตร
อินทรีย์ 

โครงการส่งเสริม
การใช้ข้าวพันธุ์
ดี 

72,490 สำนักปลัด 
ส่งเสริมเกษตรกรมี
ข้าวพันธุ์ดีใช ้

จัดส่งเสริมการใช้
ข้าวพันธ์ดีให้
เกษตรกร 

64 
ด้านเกษตร
อินทรีย์ 

โครงการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้ 
(เพิ่มพื้นที่สี
เขียว) 

44,800 สำนักปลัด 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเขตพื้นที่ ต.บ้าน
ใหม่ 

ปลูกต้นไม้บริเวณ
พื้นที่สาธารณในเขต
พื้นที่ ต.บา้นใหม ่

65 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

ค่าจัดการเรียน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

177,049 สำนักปลัด 
เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การเรียนการสอนที่
ดีขึ้น 

จัดอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

66 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

94,920 กองการศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับ
เด็ก เล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้แก่ ค่าหนังสือ
เรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน
, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และ 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 
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67 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

4,690 กองการศึกษา 

เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้
เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

จัดทำการปรบัปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
การจัด
ประสบการณ์ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

68 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภาย 
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4,410 กองการศึกษา 

เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจและ
ความพึงพอใจใน
คุณภาพ การจัดการ
ศึกษา 

จัดให้มีการประเมิน
ระบบการประกัน
คุณภาพครบถ้วน 
ตามมาตรฐานการ 
ศึกษาและ
สอดคล้อง กับความ
ต้องการของสังคม
และนโยบาย 

69 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการนิเทศ
การสอน 

5,000 กองการศึกษา 

เพื่อเป็นการให้
ข้อมูลแก่ครูจะได้ใช้
แนวทางในการ
ปรับปรุงกานสอน
ของครู ช่วยให้ครูได้
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาความรู้และ 
สร้างคุณภาพ 

จัดการนิเทศการ
สอนภายใน ปีละ  
2 คร้ัง 

70 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการเยี่ยม
บ้าน 

3,037 กองการศึกษา 

เพื่อเป็นเยี่ยม
นักเรียนที่บ้าน เพื่อ
ดูความเป็นอยู่ของ
นักเรียน 

ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนคนละ 1 
คร้ัง/ป ี

71 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการแหล่ง
เรียนรู้ทางการ
เกษตร (ปลูกผัก
สวนครัวรั้วกิน
ได้) 

9,930 กองการศึกษา 

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
บ้านใหม่ มีแหล่ง
เรียนรู้ทางการ
เกษตรและมี
กิจกรรมการปลูกผัก
สวนครัว 

จัดกิจกรรม จำนวน 
1 คร้ัง/ปี 

72 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการ
จดหมายข่าว 

4,490 กองการศึกษา 

เพื่อประสานสัมพันธ์
ความเข้าใจระหว่าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กับผู้ปกครองใน
ความร่วมมืออบรม
สั่งสอนเด็ก ให้เป็น
คนมีคุณภาพ 

จัดทำจดหมายขา่ว 
แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ผู้ปกครองได้
ทราบ เดือนละ 1 
ฉบับ 

73 
ด้านการพฒันา
การศึกษา 

โครงการอบรม
การผลิตสื่อการ

37,668 กองการศึกษา 
เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เกิดการ

จัดกิจกรรม จำนวน 
1 คร้ัง/ปี 
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เรียนรู้สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

เรียนรู้และเข้าใจใน
การเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์อย่าง
ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

74 
ด้านการ
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

3,800 กองสาธารณสุข 
เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

75 
ด้านการ
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบา้ 

19,980 กองสาธารณสุข 

เพื่อรณรงค์และ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคและ 
ควบคุมประชากร
สุนัข 

ลดอัตราการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบา้ในพื้นที ่

 
บัญชีครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดหา ในปีงบประมาณ 2564 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1 ครุภัณฑ์ เก้าอ้ีผู้บริหาร 12,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน 1 ตัว 

2 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีผู้บริหาร
ทรงสูง 

26,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน 3 ตัว 

3 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีนั่งหน้าโตะ๊ 
บุหนัง ขาไม ้

8,000  สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน 2 ตัว 

4 ครุภัณฑ์ 
ชุดโซฟาบุหนัง 
พร้อมโต๊ะกลาง
กระจก 

19,500 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  ชุด 

5 ครุภัณฑ์ 
ตู้เก็บของแบบ  
4 บานเปดิ 

6,500  สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  หลัง 

6 ครุภัณฑ์ 
ตู้เก็บเอกสาร
ทรงเตี้ยบานเปิด
มีลิ้นชัก 

7,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

 
จำนวน  1  หลัง 
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7 ครุภัณฑ์ 
ตู้เก็บเอกสาร
ทรงสูงบานเปดิ 
มีลิ้นชัก 

18,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  หลัง 

8 ครุภัณฑ์ 
โต๊ะทำงาน
ผู้บริหาร 

54,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน  3  ตัว 

9 ครุภัณฑ์ 

โต๊ะทำงาน
ผู้บริหาร พร้อมตู้
ข้างยาวและตูเ้ล็ก
ลิ้นชักล้อเลื่อน 

28,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  ตัว 

10 ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด  
1  ตัน 

705,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  คัน 

11 ครุภัณฑ์ 
ตู้เย็น  ขนาด  
7 คิวบิกฟุต 

8,200 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  หลัง 

12 ครุภัณฑ์ 

ชุดเครื่องขยาย
เสียงติดรถยนต์ 
และลำโพง ไมค์
สายพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง
ครบชุด 

34,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  ชุด 

13 ครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ 5,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  4  เคร่ือง 

14 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All 
In One สำหรับ
งานสำนักงาน 

84,950 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  3  เคร่ือง 

15 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สำหรับ 
งานสำนักงาน 

15,990 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  เคร่ือง 

16 ครุภัณฑ์ 

เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

4,300 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  เคร่ือง 

17 ครุภัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดำ 

5,200 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  เคร่ือง 
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18 ครุภัณฑ์ 
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน 
แบบทบึ 

22,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  2  หลัง 

19 ครุภัณฑ์ 
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร บาน
เลื่อน แบบทบึ 

9,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  1  หลัง 

20 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีสำหรับนั่ง
ทำงาน 

15,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  10  ตัว 

21 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีสำหรับนั่ง
ทำงาน 

5,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  1  ตัว 

22 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2 

29,970 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  1  เคร่ือง 

23 ครุภัณฑ์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ 

10,000 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  1  เคร่ือง 

24 ครุภัณฑ์ 
เครื่องสำรองไฟ 
ขนาด  800 VA 

7,440 กองคลัง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองคลัง 

จำนวน  6  เคร่ือง 

25 ครุภัณฑ์ 
เครื่องรับ ส่ง วิทยุ 
ชนิดมือถือ 

192,000 สำนักปลัด 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
สำนักปลัด 

จำนวน  10  
เครื่อง 

26 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ี
เอนกประสงค์  

22,500 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  100 ตัว 

27 ครุภัณฑ์ 
ตู้ติดประกาศ 
แบบตู้กระจก 

20,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  2  หลัง 

28 ครุภัณฑ์ 
ตู้เหล็กแบบ  
2  บาน 

16,500 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  2  หลัง 

29 ครุภัณฑ์ 
ตู้เอกสาร บาน
เลื่อนกระจำ 

39,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  3  หลัง 
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30 ครุภัณฑ์ 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเก้าอ้ี 

10,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  ตัว 

31 ครุภัณฑ์ 
โต๊ะเครื่องแป้ง 
แบบยืน 

3,500 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  ตัว 

32 ครุภัณฑ์ 
โต๊ะทำงานแบบ
เหล็กพร้อมเก้าอ้ี 

10,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  ชุด 

33 ครุภัณฑ์ 
พัดลมโคจร  
ติดผนัง 

9,600 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  4  ตัว 

34 ครุภัณฑ์ 
เครื่องเล่น DVD/ 
CD 

7,200 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  2  เคร่ือง 

35 ครุภัณฑ์ 
โทรทัศน์แอลอีดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV 

26,400 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  2  เคร่ือง 

36 ครุภัณฑ์ ถังต้มน้ำไฟฟ้า 14,900 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  เคร่ือง 

37 ครุภัณฑ์ 
เครื่องเล่น สนาม
เด็กเล่น 

466,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน  1  ชุด 

38 ครุภัณฑ์ 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 

15,990 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  เคร่ือง 

39 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 2 

29,900 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  เคร่ือง 

40 ครุภัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 

14,800 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  เคร่ือง 

41 ครุภัณฑ์ 
เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า 

7,200 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  4  เคร่ือง 

42 ครุภัณฑ์ 
หลังคาเลื่อน
ผ้าใบ 

490,000 กองการศึกษา 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองการศึกษา 

จำนวน  1  หลัง 
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43 ครุภัณฑ์ 

โต๊ะทำงานแบบ
เหล็กติดกระจก 
7 ลิ้นชัก พร้อม
เก้าอ้ี 

16,000 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  หลัง 

44 ครุภัณฑ์ 
เก้าอ้ีสำหรับนั่ง
ทำงาน 

5,000 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  หลัง 

45 ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
สำนักงาน 

16,900 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  เคร่ือง 

46 ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ 1 

21,900 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  เคร่ือง 

57 ครุภัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED 

5,000 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  1  เคร่ือง 

58 ครุภัณฑ์ 
เครื่องสำรอง 
ไฟฟ้า ขนาด 
KVA 

11,400 กองสาธารณสุข 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองสาธารณสุข 

จำนวน  5  เคร่ือง 

49 ครุภัณฑ์ โต๊ะทำงาน 6,000 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  ตัว 

50 ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุก แบบ
กระบะเทท้าย 

1,910,000 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  คัน 

51 ครุภัณฑ์ เครื่องตบดิน 20,800 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  เคร่ือง 

52 ครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ 1,540,000 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  คัน 

53 ครุภัณฑ์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล 

29,970 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  คัน 

54 ครุภัณฑ์ 
เครื่องโน๊คบุ๊ค 
สำหรับงาน
ประมวลผล 

21,970 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
กองช่าง 

จำนวน  1  เคร่ือง 

55 ครุภัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 

2,600 กองช่าง 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ จำนวน  1  เคร่ือง 



29 
 

LED ขาวดำ (18 
หน้า/นาที) 

กองช่าง 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที่  1 เรื่องพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาประจำเทศบาล

ตำบลบ้านใหม่ ดังนี้  
1. กรรมการสามัญ 
2. กรรมการวิสามัญ 

นายคณิศร  คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่เสนอใหม่ ญัตติที่  1 เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดังนี้  

1. กรรมการสามัญ 
2. กรรมการวิสามัญ 
เชิญเลขา ครับ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   ญัตตินี้ท่านอุเทน  กูบโคกกรวด ได้เสนอญัตตินี้เพื่อต้องการให้ 
เลขานุการสภาเทศบาล สภาแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญซึ่งจะมีสมาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

แต่ไม่เกิน 7 คน ในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญจะมีสมาชิกสภาเทศบาล
และบุคคลภายนอกซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอหรืออาจจะเป็นสมาชิก
หรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้ที่นายกเสนอเข้าร่วมแต่วันนี้กระผมขอให้สมาชิกได้
เสนอคณะกรรมการสามัญก่อนนะครับ แต่คณะกรรมการวิสามัญท่านนายก
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ท่านอาจจะเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไปซึ่งเป็นสิทธิ์
ของท่านที่จะเสนอบุคคลอื่นเข้ามาร่วม 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้มี

คณะกรรมการสามัญ 7 คน  
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ก่อนที่จะรับรอง กระผมขอชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
เลขานุการสภาเทศบาล สามัญ ซี่งจะมีหน้าที่ตามที่สภาให้ไปดำเนินการ และรายงานต่อที่ประชุม

สภาทราบ เชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามวาระ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน  กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  นายอุเทน กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองให้มี 7 ท่าน 
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นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ  ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายสุดใจ ดุมใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการสามัญ จำนวน 7 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล การเลือกคณะกรรมการเลือกที ่ละ 1 คน และมีผู ้ร ับรอง 2 ท่าน เชิญ

ประธานสภาเทศบาล ดำเนินการตามระเบียบครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คนที่  1 เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล รองสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
 
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล กระผม นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นาย

พรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ
สามัญคนที่  1 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญท่านจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
     
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คนที่  2 เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล อุเทน กูบโคกกรวด 
 
นายอุเทน กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ 

นายสุดใจ  ดุมใหม่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการสามัญ
คนที่  2 
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นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญท่านพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง

ครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านวีระ คะเชนทร์ชาติ 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายวีระ คะเชนทร์ชาติ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายวีระ คะเชนทร์ชาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
     
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คนที่  3  เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สุดใจ ดุมใหม ่
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายสุดใจ ดุมใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นาย      

อุเทน กูบโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการสามัญ
คนที่  3 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญนายจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง

ครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คนที่  4  เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
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นายเทพพิทักษ์ เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอ

เสนอชื ่อ นายว ันช ัย  พลสมบัต ิ  สมาช ิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็น
คณะกรรมการสามัญคนที่  4 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญนายอนันท์ กลัดสันเทียะ 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายอนันท์ กลัดสันเทียะ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายอนันท์  กลัดสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง

ครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล กระผม นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก รองประธานสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คนที่  5  เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล นายอุเทน  กูบโคกกรวด 
 
นายอุเทน กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน  กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ 

นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
สามัญคนที่  5 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญนายอนันท์ กลัดสันเทียะ 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายอนันท์ กลัดสันเทียะ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายอนันท์  กลัดสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง

ครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล กระผม นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก รองประธานสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
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นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คนที่  6  เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล นายสุดใจ  ดุมใหม ่
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายสุดใจ ดุมใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ ว่าที่ร้อย

ตรีหญิงสุระ พ่ึงทหาร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการสามัญ
คนที่  6 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญนายอุเทน  กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน  กูบโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรอง

ครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านวีระ คะเชนทร์ชาติ 
ประธานสภาเทศบาล 
     
นายวีระ คะเชนทร์ชาติ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายวีระ คะเชนทร์ชาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คนที่  7  เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
 
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล กระผม นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ 

นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการสามัญคน
ที่  7 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ เชิญนายจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
   
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนายอนันท์ กลัดสันเทียะ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายอนันท์ กลัดสันเทียะ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายอนันท์  กลัดสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรอง

ครับ 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขอให้รองสุรีย์  พิมพ์ปรุ  รองปลัดเทศบาล ได้อ่านรายชื่อ 
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการสามัญท้ัง 7 ท่าน ครับ 
 
นางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
รองปลัดเทศบาล ดิฉัน  นางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ  รองปลัดเทศบาล ขออ่านรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการสามัญท้ัง 7 ท่าน ตามมติท่ีประชุมสภาค่ะ  
1. นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ 
2. นายสุดใจ  ดุมใหม่ 
3. นายอุเทน  กูบโคกกรวด  
4. นายวันชัย  พลสมบัติ 
5. นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ พ่ึงทหาร 
7. นายคณิศร  คะเชนชาติ 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบท้ัง 7 ท่าน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ญัตติที่ 2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง ประเภทคร่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,000 บาท  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  2   
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่าย

รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทคร่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็น
เงิน 17,000 บาท 

  
     เชิญท่านนายกได้เสนอญัตติ 
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นายอนันต์  บุญทัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่อง ขอ 
รองนายกเทศมนตรี รก.  อนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ประจำปี 2565 เพื ่อตั ้งจ่ายรายการใหม่ 
นายกเทศมนตรี   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับงานสำนักงาน เนื่องจากกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ รับโอนย้าย
พนักงานส่วนท้องถิ่น รายนางสาวอมรรัตน์  วันดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
คลัง  ทำให้มีเครื ่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัต ิงาน และ
งบประมาณรายจ่ายทั ่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน ค่าครุภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล ็กทรอนิกส์ เครื ่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ไม่ได้ตั ้งไว้ และเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 
3,476,100 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 2,504,759.35 บาท โอนลดครั้งนี้ 
17,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,487,759.35  

รวมโอนลด 17,0๐๐.00 บาท  
โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับงานสำนักงาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐาน ตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม) โอนเพิ ่มคร ั ้งนี้           
17,0๐๐.00 บาท  

รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 17,0๐๐.00 บาท  
 

เหตุผลและความจำเป็นในการโอนครั้งนี้ 
เนื่องจากกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ รับโอนย้ายพนักงานส่วน

ท้องถิ่น รายนางสาวอมรรัตน์ วันดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  ทำให้มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับงานสำนักงาน ไม่ได้ตั้งไว้ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่
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     ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

    โปรดนำเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพ่ือพิจารณาให้
   ความเห็นชอบต่อไป 

   
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญ เลขา ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสิรกิจ วาปีธรรม   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอนำเรียนชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณการโอนครั้งนี้โอนจากหมวด 

เงินเดือนซึ่งเราได้ตั้งไว้ทั้งปีไม่ได้กระทบกับเงินเดือนเพราะว่าเราตั้งไว้ 12 
เดือน เงินเดือน ผอ.กองคลัง คนเก่าได้เกษียณเดือนสิ ้นเดือนกันยายน 
2564 และกว่าผอ.คนใหม่จะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เพราะฉะนั้นตั้งแต่
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564 เราไม่ได้เบิกจ่ายเราสามารถโอนเงินได้ซี่ง
ไม่ได้กระทบเงินเดือนซึ่งเงินจะเหลือประมาณ 3 เดือน จำนวนเงิน 17,000 
บาท เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับท่าน ผอ.
กองคลัง ขอนำเรียนให้ทราบครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ   เชิญนายจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล และคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้บริหาร ทุกท่าน กระผมขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 

และเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกท่านการที่เรารับโอน(ย้าย) พนักงาน 1 คน และ
เราต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานคนใหม่ และเครื่องเก่าของ
ผอ.คลัง คนเก่า ตอนที่ท่านเกษียณเครื่องเก่าของท่านหายไปไหนทำไมต้อง
ซื้อใหม่มันใช้ไม่ได้หรือครับซื้อมาตั้งแต่ผอ.เข้ามาใช้ระยะเวลากี่ปีและสเปค
เครื่องคอมไม่น่าจะเกิน 10 ปี มันจะตกรุ่น  แต่ที่ตั้งงบประมาณ 17,000 
บาทมันก็ไม่มากสำหรับการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานแต่
กระผมตั ้งข้อสังเกตุว ่าทำไมเวลาพนักงานคนหนึ ่งปลดเกษียณเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ต้องเกษียณตามไปด้วยหรือครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 



37 
 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 กระผมมี 2 ประเด็นที่สงสัย ประเด็นแรกท่ีท่านจักรวรรดิ์ได้อภิปรายไปแล้ว 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ผอ.คลังคนเก่าใช้มันหายไปไหน ประเด็นที่ 2 ผู้ที่เสนอ

ญัตติคือท่านรองอนันต์ได้รับมอบหมายจากท่านนายก ท่านบอกว่าไม่ได้           
ตั้งไว้ 17,000 บาท กระผมได้ย้อนดูในเทศบัญญัติปี 2565 งานบริหาร
การคลัง หน้าที่  24/75 ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 
34,000 บาท สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานแสดงจอภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ข้อความนี้ชัดเจน
ว่าตั้งไว้ แต่ท่านบอกว่าไม่ได้ตั้งไว้ได้อย่างไร ที่ท่านเลขาได้ชี้แจงว่าไม่กระทบ
กับเงินเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ท่านผอ.คนเก่าได้เกษียณไปทำให้เงินเหลือจ่าย
กระผมสงสัยประเด็นนี้ในเมื่อเราตั้งไว้แล้วทางคณะผู้บริหารเสนอญัตติใหม่
แบบนี้มันขัดประเด็นกันนะครับ ช่วยชี้แจงให้สภาเข้าใจด้วยนะครับ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เครื่อง 
เลขานุการสภาเทศบาล คอมพิวเตอร์ที่เราตั้งไว้ 2 เครื่อง เราได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วซื้อมา

ให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลังไม่ได้ซื้อมาใช้ในงานเดียวตอนนั้นที่ผอ.คนเก่า
อยู่ไม่ได้ใช้เครื่อง เนื่องจากผอ.คนใหม่มาท่านไม่ได้มีเครื่องท่านมีโน๊ตบุ๊ค  
ส่วนตัวมาใช้ปฏิบัติงาน เพราะเครื ่องคอมที่ซื ้อมาใช้ในงานจัดเก็บและ
เจ้าหน้าที่ได้โอนย้ายมาใหม่ทำให้เครื่องคอมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
แต่ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องจ่ายรายการใหม่เพ่ิม
อีก 1 เครื่อง กระผมก็ได้ทักท้วงแล้วก่อนที่จะเสนอญัตติเข้าที่ประชุมและ
สอบถามเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าใจในการปฏิบัติงานจึงเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ว่า 
ผอ.คลังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้และเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
เพราะคอมพิวเตอร์บางรายการมันตกรุ่นเพราะท่านผอ.คลังมีหน้าที่อนุมัติ
เงินจากระบบซึ่งจะใช้ร่วมกันกับผู้ปฏิบัติไม่ได้ จึงนำเรียนสภาเพ่ือทราบ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 กระผม นายเทพพิทักษ์ เมธาพันธ์พิชิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอนำ

เรียนว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงแล้วเงินโอนนี้ไม่ได้กระทบกระเทือน
เงินส่วนอื่น เป็นเงินของส่วนกองคลังและท่านได้เปรียบเทียบกันแต่กระผม
ได้สรุปในส่วนตัวของผมเองว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงว่าไม่กระทบเงิน
ส่วนอื่น กระผมเห็นด้วยครับ 

 
นายสิรกิจ วาปีธรรม  มีสมาชิกมีสมาชิกทั้งหมด 11 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 

2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท  ให้กรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  10   ท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     5. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     6. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     7. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     9. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     10. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 

1. นายคณิศร  คะเชนชาติ 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  10  ท่าน            
อนุมัติ 10 ท่าน  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
จัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท  

 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ญัตติที่ 3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง ประเภทคร่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
3 รายการ เป็นเงิน 25,700 บาท  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  3   
ประธานสภาเทศบาล  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือตั้ง

จ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ประเภทค่า
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 
25,700 บาท  

     เชิญท่านนายกได้เสนอญัตติ 
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นายอนันต์  บุญทัน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 
รองนายกเทศมนตรี รก. งบประมาณ  ประจำปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
นายกเทศมนตรี งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 

รายละเอียดดังนี้  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

    1. ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ราคา 6,700 บาท 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
    1) มีหูลิ้นชัก 
    2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
     จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,700 บาท  

(เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ)  
2.  ต ู ้ เหล ็กบานเล ื ่ อนกระจก ขนาด 4 ฟ ุต  จำนวน 2 ต ู ้  ร าคา                                        
10,000 บาท            

    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต พร้อมแผ่นชั้นวาง

เอกสารเลื่อนปรับได้และกุญแจล็อค จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท  

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึง
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือจังหวัดหรือราคาที่เคยจัดหา อย่างประหยัด) 

3. โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด ราคา 9,000 บาท  
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะขนาด 5 
 ฟุต สีเทา  ติดกระจก และเก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังสีดำ สามารถปรับระดับ
ความสูงต่ำของเก้าอ้ีได้ ราคาชุดละ 9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่นหรือจังหวัดหรือราคาท่ีเคยจัดหา อย่างประหยัด) 

รวมเป็นเงิน 25,700 บาท (-สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

    โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,476,100 บาท 
ปัจจุบันคงเหลือ 2,487,759.35 บาท โอนลดครั้งนี้ 25,700 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 2,462,059.35  

รวมโอนลด 25,7๐๐.00 บาท  
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โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

    1. ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ราคา 6,700 บาท 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
    1) มีหูลิ้นชัก 
    2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
     จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,700 บาท  

(เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ) 

2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ราคา 10,000 บาท            
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต พร้อมแผ่นชั้นวาง
เอกสารเลื่อนปรับได้และกุญแจล็อค จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท  

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึง
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือจังหวัดหรือราคาที่เคยจัดหา อย่างประหยัด) 

    3. โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด ราคา 9,000 บาท  
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะขนาด 5 
ฟุต สีเทา ติดกระจก และเก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังสีดำ สามารถปรับระดับความสูงต่ำ
ของเก้าอี้ได้ ราคาชุดละ 9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
หรือจังหวัดหรือราคาท่ีเคยจัดหา อย่างประหยัด) 

รวมโอนเพ่ิม 25,7๐๐.00 บาท  

ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

 

  โปรดนำเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพ่ือพิจารณาให้ความ 
 เห็นชอบต่อไป 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ   เชิญนายจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล และคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้บริหาร ทุกท่าน กระผม นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 

1 เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะกระผมจะขึ้นมาที่ประชุม
กระผมได้เดินไปด้านหลังเห็นตู้เหล็กไม่ทราบว่ารอจำหน่ายหรือว่าใช้การ
ไม่ได้แล้วซึ่งถ้าเป็นตู้ที่หมดสภาพกระผมว่าจะเอาทำการซ่อมแซมมาใช้ใหม่
เพื่อประหยัดงบประมาณของเทศบาลดีกว่าเราไปจำหน่ายขายในราคาถูก ๆ 
ซึ่งกองช่างเราพอจะมีฝีมือซ่อมแซมได้กระผมขอเรียนนำเสนอเพื่อจะได้
ประหยัดงบประมาณของเทศบาลและอีกอย่างหนึ่งเก้าอี้ของเทศบาลตอนที่
กระผมเข้ามานั ่งประชุมแรก ๆ ตอนนั้นมีการประชุมของสมาชิกมีเก้าอ้ี
เหลืออยู ่หลายตัวซึ่งตอนนี้ทางสมาชิกไม่ได้เข้าประชุมเหมือนทุกครั้งที่          
ผ่านมาเป็นไปได้เรานำไปให้เขาใช้ได้หรือไม่กระผมขอตั้งขอสังเกตุไว้นะครับ
ถ้าเป็นครุภัณฑ์อย่างอ่ืนที่จำเป็นกระผมก็เห็นด้วยกับการนำเสนอให้ซื้อถ้าสิ่ง
ไหนประหยัดได้ก็อยากให้ผู้บริหารพิจารณาเพื่อจะนำเงินงบประมาณต่าง ๆ 
ไปพัฒนาในส่วนที่ยังขาดเหลือของชาวบ้าน 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ กระผมอยากเรียนถามว่าตู้เหล็กบานเลื่อน

กระจก โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ตู้เหล็กกระผมเข้าใจว่าต้องเก็บเอกสาร
อยู่แล้วและท่ีผ่านของเก่ามันยังใช้ได้ และโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอ้ีจำนวน 
1 ชุด กระผมไม่ทราบผู้เสนอญัตติที่จัดหาให้หัวหน้าส่วนท่านใดนั่ง เพราะที่
ผ ่านมาผมจำได้ว ่าประมาณปีกว่า ๆ ผอ.คลังคนเก่าจะของบประมาณ
ปรับปรุงห้องทำงานส่วนตัวของท่านก็หมดหลายหมื่นกระผมคิดว่าโต๊ะ
ทำงานเก้าอี้ทำงานกระผมคิดว่ายังพอใช้ได้กระผมก็เห็นด้วยกับท่าน สท.
จักรวรรดิ์ นะครับว่า อันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเหมือนเราเป็นเด็กนักเรียนเรา
ก็ยังใช้รุ่นต่อรุ่น 20 30 ปี เราก็ยังใช้โต๊ะนักเรียนเก้าอ้ีนักเรียนได้ก็อยากให้
ผู้บริหารได้ตระหนักตรงจุดนี้ด้วยนะครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเลขา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงแทนท่าน ผอ.กองคลัง เนื่องจากท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ไม่สบาย ขอชี้แจงที่ท่านจักรวรรดิ์ เกี่ยวกับตู้เอกสารด้านหลังซึ่งได้ใส่เอกสาร

เต็มหมดแล้ว เพราะในแต่ละปีเรามีฏีกาที่ต้องเก็บไว้รอรับการตรวจซึ่งตู ้ไ ม่
เพียงพอต่อการจัดเก็บเพราะเอกสารมันเอกสารเก่าเกี่ยวกับการเงินซึ่งต้อง
เก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี และถ้าหากเป็นเอกสารที่ถูกร้องเรียนด้วยจะต้อง
เก็บไว้ยาวนานหลายปี จึงทำให้ตู้เอกสารไม่เพียงพอซึ่งกระผมได้ตรวจสอบ
แล้วการจำหน่ายมันทำไม่ได้อันที่จริงแล้วเราต้องหาห้องเก็บเอกสารที่มิดชิด
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กว่านี้ ตู้ที่อยู่ด้านหลังเป็นเก็บเอกสารเก่าตั้งแต่ปี 56 ปี 57 ที่มีปัญหา ซึ่ง
ปัจจุบันเอกสารเกี่ยวกับการเงินที่เป็นฏีกาเบิกจ่ายเงินเยอะเป็นพัน ๆ ฏีกา 
จึงนำเรียนท่านสมาชิกว่าจำเป็นจริง ๆ ครับ ซึ่งกระผมได้ไปตรวจสอบแล้ว  
ส่วนเรื่องโต๊ะทำงานเราได้จัดซื้อให้กับเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาใหม่ไม่เกี่ยวกับ
คนเจ้าหน้าที่คนเก่าซึ่งเราไม่มีโต๊ะทำงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่โอนย้ายมาเพิ่มถ้าไม่
มีเจ้าหน้าที่มาใหม่ก็ไม่ได้จัดซื้อ จึงนำเรียนต่อท่ีประชุม 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านจักรวรรดิ์ ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  ตามท่ีท่านเลขาสภาได้ชี้แจงกระผมพอที่จะเข้าใจหากว่าตู้ที่กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เห็นเป็นตู้เก็บเอกสารสำคัญกระผมขอนำเรียนท่านประธานฝากไปยังท่าน

เลขาอยากให้จัดเก็บให้เป็นระเบียบถ้าเอกสารชุดนี้มีการสูญหายใครจะ
รับผิดชอบถ้าวางไว้อย่างนั้นกระผมเห็นว่าไม่เหมาะสมทั้งแดดและฝนควรจะ
หาที่จัดเก็บและทำกุญแจล๊อคให้มันมิดชิด กระผมขอยกตัวอย่างถ้าผมเป็น
คู่ความกับทางเทศบาลและเห็นว่าไม่ปลอดภัยกับตัวกระผม กระผมเข้ามา
ทำลายเอกสาร ถ้าสมมุติว่ากระผมเข้ามาทำลายและเทศบาลไม่กล้องวงจร
ปิดกระผมคิดว่าจะจับมือใครดมได้มันอยากนะครับ แต่เมื่อก่อนมีกล้องวงจร
ปิดอยู่ ตู้ก็ไปตั้งอยู่ตรงเกษตรทำกล้องวงจรปิดไม่ติดตั้งเพ่ือจะได้เช็คดูว่าใคร
เข้าออกในเทศบาลบ้านเราแท้ ๆ เรายังไม่ความปลอดภัยกับประชาชนแล้ว
เราจะอยู ่กันอย่างไรเรื ่องกล้องวงจรปิดสำคัญมากฝากท่านประธานถึง
ผู้บริหารด้วยนะครับ และท่านเลขาอยากให้งบประมาณติดกล้องวงจรปิด
ด้วยนะครับ 

 
นายสิรกิจ วาปีธรรม  มีสมาชิกมีสมาชิกทั้งหมด 11 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 

2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 
รายการ เป็นเงิน 25,700 บาท  ให้กรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  10   ท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     5. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     6. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     7. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
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     8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     9. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 

10. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 

1. นายคณิศร  คะเชนชาติ 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  10  ท่าน            
อนุมัติ 10 ท่าน  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 
รายการ เป็นเงิน 25,700 บาท  

 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ญัตติท ี ่  4 พิจารณาอนุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสมเพื ่อค ืนเงิน
ค่าธรรมเนียมรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับนางพิสมัย สิริจินดา 
(ผู้ขอคืนเงินค่าธรรมเนียม) จำนวนเงิน 79,440บาท  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  4  
ประธานสภาเทศบาล  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมรายได้องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับนางพิสมัย สิริจินดา (ผู้ขอคืนเงินค่าธรรมเนียม)  

จำนวนเงิน 79,440บาท 
     เชิญท่านนายกได้เสนอญัตติ 
 
นายอนันต์  บุญทัน   ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา แจ้งขอคืนค่าธรรมเนียมใน 
รองนายกเทศมนตรี รก.  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนชำระหนี้จำนอง (รับโอนจาก 
นายกเทศมนตรี ลูกหนี ้ ) จำนวน 1 รายการ รายนางพิสมัย ส ิร ิจ ินดา (ผ ู ้ขอคืนเงิน

ค่าธรรมเนียมรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวนเงิน ๗๙,๔๔๐ บาท  
(เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  และเนื่องจากในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม  ประเภทโอนชำระหนี้จำนอง (รับโอนจากลูกหนี้) ของผู้ขอ 
ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมและยกเว้นภาษีอากร กรณีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ซึ่งเงินค่าธรรมเนียมจำนวน
ดังกล่าว สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการโอนจัดสรรเงิน
รายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ประจำเดือน  
มิถุนายน  2563 แล้ว  โดยปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารว่า นางพิสมัย สิริ
จินดา ผู้ขอ  ได้โอนที่ดินให้กับทางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) เป็นผู ้ร ับโอน ที ่ด ินระวาง 5438 IV 7856-00 (1 : 
4000) เลขที่ดิน 62 หน้าสำรวจ 8363 โฉนดเลขที่ 62431  ตำบลบ้าน
ใหม ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือชำระหนี้จำนอง ณ 
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่  29  มิถุนายน  2563  ซึ่งที่ดิน
แปลงดังกล่าวผู้ขอได้จำนองไว้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) ผู้รับจำนอง ซึ่งทางกรมท่ีดินได้จัดเก็บค่าคำขอ ค่า 
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 มอบอำนาจ ค่าธรรมเนียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 79,905 บาท 

 (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) ไปแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน  เลขที่ 
62-7699478  ลงวันที ่ 29 มิถุนายน 2563  ซึ ่งมีสิทธิได้ร ับการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวล
กฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๗  มกราคม  ๒๕๖๓  และวันที่  ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๓ ในอัตราร้อย
ละ ๐.๐๑    

จากข้อเท็จจริงและข้อระเบียบฯ กฎหมาย กองคลังและงานนิติการ 
เทศบาลตำบลบ้านใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่า นางพิสมัย สิริจินดา ผู้ขอคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โอนที่ดินให้กับทางบริษัท
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับโอนที่ ดิน เพ่ือ
ชำระหนี้จำนอง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 29 มิถุนายน 
2563  

ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวผู้ขอได้จำนองไว้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจำนอง ซึ่งทางกรมที่ดินได้จัดเก็บค่า
คำขอ ค่ามอบอำนาจ ค่าธรรมเนียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวม 
79,905 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 ซึ่งมีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ที่เรียกเก็บไว้เกินจริงจำนวน 
79,440 บาท (-เจ็ดหมื ่นเก้าพันสี ่ร ้อยสี ่ส ิบบาทถ้วน-) ประกอบกับ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้พิจารณาอนุมัติถอนคืนเงินรายรับดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด ๙ การถอนคืนเงินรายรับ
และการจำหน่ายหนี้สูญ ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ (2) 
กำหนดให้ “ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที ่ร ับเงินรายรับเมื่อ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจ่ายขาดเงิน
สะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ่ายคืนให้กับนางพิสมัย สิริจินดา (ผู้ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือทราบต่อไป 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านนิติกรได้ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาให้กับสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบ เชิญนิติกรครับ 
 
ว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
นิติกรชำนาญการ กระผม ว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกกรวด นิติกรชำนาญการ จากรายละเอียดที่

ท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมประกอบกับทุกท่านได้รับเอกสารก่อน 3 
วันที่จะประชุมสภาแล้วและหลาย ๆ ท่านได้ศึกษารายละเอียดแล้วเพราะว่า
ในประเด็นนี้ไม่มีใครโทรศัพท์สอบถามตัวกระผมทุกท่านน่าจะเข้าใจแล้ วใน
ส่วนของข้อเท็จจริงที ่ด ินตรงนี ้ได้มีการจดจำนองและกระบวนการของ
กฎหมายได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้และแก้ไขรายละเอียดของเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเป็นเหตุให้ผู้ที่โอนจดจำนองมีสิทธิที่จะขอรับเงิน
คืนต้นเรื่องจริง ๆ คือสำนักงานที่ดินแจ้งให้ผู้ที่จดจำนองมีสิทธิได้รับเงินคืน
ในส่วนของค่าจดจำนองและกระผมได้รับบันทึกจากกองคลังโดยแจ้งข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกระผมได้ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกฎหมาย ซึ่งได้
ตรวจสอบเป็นลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งคือเงินที่เราไม่มีสิทธทิี่
จะได้โดยอาศัยอ้างอิงกฎหมายอะไรเมื่อไม่มีเหตุที่จะได้เงินในส่วนนี้เราจะได้
ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายคืน แต่เนื่องจากเงินจำนวนนี้ตกเป็นเงินสะสมไป
แล้วตามระเบียบวิธีการงบประมาณก็จะต้องขอให้ท่านสภาเทศบาลเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติเงินจำนวนนี้ออกมาคืนเพื่อมาเบิกจ่ายให้กับนางพิสมัย ที่ดิน
ตรงนี้ได้โอนมาตั้งแต่ปี 63 อยู่หลังโรงงานพลาสติกและบังคับจดจำนองและ
ได้ดูปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายไม่มีประเด็นอะไรที่ยุ่งยากข้อ
กฎหมายเขียนไว้ชัดเจน ข้อเท็จจริงก็เข้าใจง่าย ทางสภาคงจะได้เข้าใจใน
ประเด็นนี้ครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ  ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทุกท่าน กระผม นายสุดใจ ดุมใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 กระผมอยาก

ทราบตอนนี้เทศบาลมีเงินจ่ายขาดสะสมอยู่เท่าไร 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 กระผม นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  คือตอน

นั้นทางสำนักงานที่ดินได้จัดเก็บรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นสำนักงานที่ดินที่โอนให้กับเราแต่ว่ามีกฎหมายบอกว่าขอยกเลิกเอาคืน 
คืนให้เจ้าของเขาไปที่ทางเทศบาลเราได้รับมาคือเขา ไม่ใช่เงินเรา เงินที่เรา
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ได้รับโอนมาจากกรมที่ดินและมีกฎหมายยกเลิกใช้คำพูดที่จะอธิบายง่าย ๆ 
เงินที่เขาให้เรามา เขาก็เอาคืนไป แค่นั้นเองครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  กระผมขอแจ้งยอดเงินสะสมให้กับสมาชิกได้รับทราบ ตอนนี้เรามี 
เลขานุการสภาเทศบาล ยอดเง ินสะสมคงเหลือตามบัญชีธนาคาร ไม ่สามารถนำไปใช ้ได้เลย 

22,720,419.37 บาท เป็นยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน ขอนำเรียนที่ประชุม
ได้รับทราบ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์ เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมขออนุญาตสอบถามว่า ยอดสะสมนี้เรายังไม่หักออกจากญัตติที่  4 

และญัตติท่ี  5 ใช่หรือไม่ครับ 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  เป็นยอด ณ ปัจจุบัน ครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียม

รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับนางพิสมัย สิริจินดา ผู้ขอคืนเงิน
ค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 79,440 บาท  ให้กรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  10   ท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     5. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     6. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     7. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     9. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 

10. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 

1. นายคณิศร  คะเชนชาติ 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  10  ท่าน            
อนุมัติ 10 ท่าน  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียม
รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับนางพิสมัย สิริจินดา ผู้ขอคืนเงิน
ค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 79,440 บาท   
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ญัตติที่ 5 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  กรณี  คำพิพากษา
ของศาลปกครองนครราชสีมา  คดีหมายเลขแดงที่  6/2565  ระหว่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี  เทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี  เมื่อวันที่  11  มกราคม 2565 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  5   
ประธานสภาเทศบาล การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  กรณี  คำพิพากษาของศาลปกครอง

นครราชสีมา  คดีหมายเลขแดงที่  6/2565  ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี  เมื่อ
วันที่  11  มกราคม 2565 

     เชิญท่านนายกได้เสนอญัตติ 
 
นายอนันต์  บุญทัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ  เรื่อง  การ 
รองนายกเทศมนตรี รก.  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  กรณี  คำพิพากษาของศาลปกครอง 
นายกเทศมนตรี นครราชสีมา  คดีหมายเลขแดงที่  6/2565  ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด  

โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี  เมื่อ
วันที่  11  มกราคม 2565 คำพิพากษาระบุให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่ 2/2560  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2560  และให้ทำ
การตรวจรับงานตามสัญญาเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2560  
โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและข้อสัญญา  ทั้งนี้ภายใน 
30 วัน  นับแต่วันที่คดีถึงท่ีสุด รายละเอียดปรากฏตาม 

1. คำพิพากษา ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 
6/2565 ลงวันที่  11  มกราคม  2565 

2. บันทึกข้อความ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่  
ที่  นม  52781/149  ลงวันที่  27  มกราคม  2565  เรื่อง รายงานผล
คำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา (ศาลปกครองชั้นต้น)   

3.  หนังสือเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ที่ นม 52781/197  ลงวันที่  
17 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง  ขอทราบผลคดีและขอให้รับรองผลคดีถึง
ที่สุด     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และทีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงิน
สะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ฯลฯ   

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีศาลปกครองนครราชสีมา ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่  

6/2565  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2565  ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดโชค
ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยคำ 
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พิพากษาระบุให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 2/2560  ลง
วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560 และให้ทำการตรวจรับงานตามสัญญาเลขที่ 
3/2560 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2560  โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและข้อสัญญา  ทั้งนี้ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
แต่เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมิได้ทำการเบิกจ่ายให้กับผู ้รับจ้างตาม
สัญญาจ้าง  จึงได้ตกเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ 2560 ไปแล้วนั้น  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ขอได้โปรดนำเสนอที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านนิติกรได้ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาให้กับสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบ เชิญนิติกรครับ 
 
ว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
นิติกรชำนาญการ กระผม ว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกกรวด นิติกรชำนาญการ ขอนำเรียนต่อที่

ประชุมว่าคดีนี้ทุกท่านน่าจะทราบดีเมื่อปี พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่ได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
จำนวน 2 โครงการ ขอท้าวความไปที่ก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ท่าน
นายกเทศมนตรีท่านเก่านางสำรวย พยอมใหม่ ท่านถูกมาตรา 44  ให้ระงับ
การปฏิบัติหน้าที่เป็นปัญหาข้อพิพาทการใช้อำนาจของผู้บริหารท่านรอง
นายกลำดับที่  1 กับลำดับที่ 2 ซึ่งในช่วงนั้นได้มีการหารือข้อกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 48 วีสติ รองนายกท่านใดมีอำนาจในการ
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ปฏิบัติราชการแทนท่านนายกลำดับที่  1 ลำดับที่  2 ในระหว่างนั้นเกิด
ปัญหาข้อพิพาทกันระหว่าง 2 ท่าน จนนำมาสู่การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์นำไปสู่ปัญหาการฟ้องร้องดำเนินคดีที่
ศาลปกครองนครราชสีมา ในคดีนี้จะมีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่  1 คือ 
สัญญาที่  2/2560 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 จำนวน 261 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 26 
บ่อ ระยะทาง 294 เมตร บริเวณด้านมินิมาร์ทอันอันจนถึงทางเข้าวัด         
บ้านใหม่ หมู่ที่  2 จะผ่านร้านริมสวนทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่ในช่วงปี 60 
ได้มีการดำเนินการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีเรื่องข้อเท็จจริงในเรื่องการ
จัดซื ้อจัดจ้างประกาศสอบราคาต่าง  ๆ  ซึ ่งข้อเท็จจริงทั ้งหมดนี้อยู ่ใน
กระบวนการพ ิจารณาของศาลปกครอง การก ่อสร ้างอย ู ่ ในวงเงิน 
1 ,432,000 บาท  2 .  โครงการก ่อสร ้ า งวางท ่อ เมนต ์ประปา
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 245 เมตร 
บริเวณซอยหลังบ้านผู้ใหญ่อิน เลียบถนนลำปรุไปจนก่อนถึงเข้าโฮมแลนด์ 3  
ฝั่งซ้ายมือถ้าเข้าทางบ้านผู้ใหญ่อินถ้าไปถึงเจอถนนท่อจะเริ่มตั้งแต่จุดนั้นไป
จนถึงทางเข้าหมู ่บ้านโฮมแลนด์ 3. เป็นการดำเนินการวางท่อขยายเขต
ประปาให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่ตรงนั ้น ใช้วงเงินในการก่อสร้างทั ้งหมด 
102,400 บาท ตามราคางบประมาณ เป็นการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างราคา 
100,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 ห้างนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์เป็นผู้
ชนะการประกวดราคา ในกระบวนทั้งหมดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้เข้าสู่
กระบวนการเสนอราคากับทางเทศบาลกระบวนการตั้งแต่ทางรองสกุลชัย 
รองนายกคนที่  2 ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ออกคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้างออกคำสั่งช่างควบคุมงานเมื่อ
ท่านรองสกุลชัย สุภิมารส ได้ออกคำสั่งแล้วได้มีการตรวจสอบจากท่านรอง
สายเรียม เดโชสินสวัสดิ์  ขออนุญาตเอ่ยนามทั้ง 2 สอง เพราะปรากฏอยู่ใน
คำพิพากษา ท่านรองสายเรียมได้ตรวจสอบโดยมีท่านปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในยุคนั ้น ได้หารือร่วมกันและมี
ประเด็นว่าการประกาศสอบราคาน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยแจ้งว่าไม่
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาตำบล และไม่มีอำนาจในการเซ็นต์ประกาศ ประเด็น
นี้ศาลปกครองได้ให้แนวทางไว้ว่าในกรณีที่ผู้จะมีอำนาจหรือไม่นั้นท่านได้ให้
ความเห็นว่าสัญญานี้เป็นสัญญาทางปกครองที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและวางท่อประปาในเขตท้องที่ของเทศบาลตำบล
บ้านใหม่ ถือว่าเป็นสาธารณูปโภคในการบริการประชาชนถือได้ว่าเป็นการ
กระทำโดยมีอำนาจและไม่ได้อยู่นอกขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
เทศบาลแต่อย่างใด 2. โครงการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างที่เป็นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนสัญญานี้เป็นสัญญาทาง
ปกครองเป็นอำนาจของเทศบาลการทำสัญญาจ้างทั้ง 2 โครงการดังกล่าวใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา ซึ่งโครงการนี้เกิน 100,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามระเบียบพัสดุในสมัยนั้นจึงสามารถจ้าง
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โดยวิธีสอบราคาได้ตามระเบียบพัสดุปี 2535 กระบวนการตามอำนาจ
หน้าที่ถูกต้อง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ประกอบศาลท่านมองว่าเหตุ
ที่ต้องห้ามไม่ให้กระทำการได้ตาม พ.ร.บ. เทศบาล หรือเหตุใดก็ตามทำให้
กระบวนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวโดยวิธีสอบราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็น
โมฆะหรือสิ้นสุดลงไม่มีเหตุ ผู้ฟ้องคือห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์
และเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงต้องผูกพันกันตามสัญญาจ้าง ทั้ง 2 โครงการผู้
ฟ้องคือห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำการก่อสร้าง
ตามมสัญญาและต้องเริ่มทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ในสัญญารวมถึงเงื่อนไขการปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาให้ครบถ้วน
ถูกต้องหากทำผิดข้อตกลงหรือสัญญาหรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดเทศบาลย่อมมีอำนาจบอก
เลิกสัญญาได้และตามกฎหมายแพ่งศาลปกครองมีความเห็นว่าตามกฎหมาย
ตามมาตรา 86 บัญญัติให้ผู้ที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้สิทธิบอก
เลิกสัญญาตามอำเภอใจเป็นความเห็นทางกฎหมายของศาลปกครองท่าน
ตุลาการศาลปกครองบอกว่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาหรือหยุดสัญญาได้
ตามอำเภอใจท่านใจคำนี ้เลยเพราะฉะนั ้นต้องทำตามกระบวนการข้อ
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อข้อเท็จจริงห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยรุ่งเรือง
ทรัพย์ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคือนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่คนที่ 1 และบอก
เลิกสัญญาอ้างเหตุการณ์บอกเลิกทั้ง 2 โครงการเป็นการลงนามโดยไม่มี
อำนาจท่านรองสกุลชัยไม่มีสิทธิลงนามในการจัดซื้อจัดจ้าง รองสายเรียม
ท่านมาปฏิบัติราชการอยู่ที่เทศบาลศาลท่านมองว่าเหตุผลที่เทศบาลกล่าว
อ้างไปเรื่องการอำนวยการการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของเทศบาลที่
จะต้องไปว่ากล่าวกันเองเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก พูดง่าย ๆ คือรอง 1 กับ 
รอง 2 ยังขัดแย้งกันอยู่ว่าใครมีอำนาจศาลบอกว่าเป็นเรื่องของท่านที่ไปว่า
กล่าวกันเองโดยใช้อำนาจตาม พรบ.เทศบาล ต้องมีผู้กำกับดูแลท่านผู ้ว่า
ราชการจังหวัดต้องว่ากล่าวกันเองในเรื่องนี้ว่าใครมีอำนาจศาลมองว่าไม่
สามารถยกเลิกโครงการนี้ได้ท่านได้ตรวจจากระเบียบพัสดุก็ไม่มีเหตุในการ
ยกเลิกสัญญาตามข้อสัญญาก็ไม่มีเหตุที่จะยกเลิกสัญญาเพราะฉะนั้นการ
บอกเลิกสัญญาของเทศบาลโดยท่านรองสายเรียมรองนายกคนที่  1 ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายว่าข้อสัญญาไม่มีผลทำให้สัญญาเลิกกันสัญญายังมีผลผูกพัน
ตามเดิมและคู่สัญญาต้องชำระหนี้ตามสัญญาต่อไป สรุปคือสัญญาชอบด้วย
กฎหมาย ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ต่อมาเดือนมิถุนายนเขาทำงานแล้วเสร็จเขาได้ส่งมอบงานสัญญา
ที่ 2 วางท่อระบายน้ำจากอันอันถึงหน้าวัดบ้านใหม่ทำงานแล้วเสร็จเขากส็่ง
มอบงานกรรมการตรวจการจ้างมี 3 ท่าน ท่านที่ 1 ท่านที่  2 ตรวจรับงาน
เรียบร้อย ท่านที่  3 เกิดความสงสัยว่าใครอำนาจกันแน่ สงสัยว่าถ้าเซ็นต์ไป
แล้วจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายกรรมการคนที่ 3 ขอทำหนังสืออุทธรณ์ 

 คำสั่งและขอให้มีการทบทวนคำสั่งให้ผู้มีอำนาจกำกับดูแลวินิจฉัยก่อนคือขอ
ความชัดเจนก่อนว่าใครมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจจึงจะลงนามในเอกสาร
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ดังกล่าว ศาลปกครองท่านได ้ให้ความเห ็นว ่าการตรวจการจ ้างด ้วย
คณะกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ 2 ท่าน สามารถใช้ได้ประเด็นงานหมู่ที่  2 
จึงมีประเด็นว่าเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จกรรมการตรวจการจ้าง 2 ท่าน 
ถูกต้อง เทศบาลมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่างานมี
ปัญหาติดขัดอะไรงานเป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดรายการทั้งหมดไม่ว่า
จะเป็นสเปคขนาดท่อ ขนาดบ่อ ความยาวต่าง ๆ ถูกต้อง ศาลปกครองมี
ความเห็นว่าในโครงการนี้จะต้องชำระเงินจำนวนยอด 1 ล้าน 4 แสนกว่า
บาท  ข้อ 2 สัญญาจ้างที่ 3/2560 งานวางท่อประปาทำงานแล้วเสร็จแต่
ช่างคุมงานบอกว่ามีความสงสัยว่ามีการลงนามในสัญญาว่าถูกต้องหรือไม่ช่าง
คุมงานทำหนังสือขอว่าให้มีการพิจารณาให้มีความชัดเจนก่อนระหว่างรอง 1 
กับ รอง  2 สัญญาจ้างถูกต้องหรือไม่จึงสงวนที่จะยังไม่รายงานความแล้ว
เสร็จหรือความคืบหน้าของงานเป็นเหตุให้ช่างคุมงานทั้ง 3 ท่านไม่สามารถ
ตรวจรับงานได้ช่างคุมงานยังไม่ลงความเห็นงานแล้วเสร็จกรรมการตรวจการ
จ้างไม่สามารถทำหน้าที่ได้โครงการวางท่อระบายน้ำปัจจุบันยังไม่สามารถ
ตรวจรับไม่ทราบได้ว่างานสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรศาลจึงมีคำสั่งให้ว่าให้
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ให้ดำเนินการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน นับตั ้งแต่วันที ่คดีถึงที ่สุด กรรมการตอนนี ้ท่านเสียชีวิตไป 1 ท่าน 
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ถามว่า 2 ท่าน ทำหน้าที่ได้หรือไม่ก็จะเป็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่จะได้ทำบันทึกเสนอให้ท่านนายกได้พิจารณาต่อไปก็คง
จะไปอิงกับสัญญาข้อ 2 กรรมการ 2 ท่าน เหมือนเดิม จำเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามคำพิพากษาคดีนี ้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเมื ่อวันที ่  11 
มกราคม 2565  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เมื่อมีคำพิพากษาแล้ว จริงแล้วงานนิติ
การ คือตัวกระผมเองเป็นคนทำคำให้การแก้คำฟ้องเองตลอดมาทั้งรองที่  1 
รองที่  2 ให้กระผมทำคำฟ้องแก้กันไปด้วยตนเอง พูดง่าย ๆ คือคำให้การ
ทั้งหมดกระผมเป็นคนทำให้ทั้ง 2 ท่าน แต่ทั้ง 2 ท่าน ขัดแย้งกันเองแต่
กระผมทำตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจึงมีประเด็นว่าผู้บังคับบัญชาตอนนั้นท่าน
มองว่าเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการ
ดำเนินการคดีท่านจึงให้ส่งสำนวนไปที่สำนักงานอัยการคดีปกครองจังหวัด
นครราชสีมาเพื่อให้เป็นผู้รับแก้ต่างคดีนี้กระผมจึงส่งเอกสารไปที่สำนักงาน
อัยการซึ่งท่านอัยการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมองว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง
ครบถ้วนจึงไม่มีการให้แก้คำฟ้องหรือคัดค้านอะไรเพ่ิมเติมจนกระทั้งต่อมาปี
2565 ท่านอัยการได้แจ้งว่าได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วพร้อมกับท่านได้
ตรวจสอบคำพิพากษาของศาลปกครองนคราชสีมาท่านบอกว่าคำพิพากษา
ของศาลปกครองนครราชสีมาชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องเป็นธรรมแล้วจึง
ไม่มีเหตุที ่จะอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวนี ่คือความเห็นของอัยการคดี
ปกครองกระผมจึงได้เสนอผู้บริหารว่าคำพิพากษาชอบด้วยกฎหมายถูกต้อง
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วท่านนายกให้กระผมได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการอุทธรณ์ท่านสมาชิกสภาอาจจะมีคำถามว่าทำไมเทศบาลไม่
อุทธรณ์คดีก่อนทำไมต้องยอมตั ้งแต่ศาลชั ้นต้นกระผมก็ตรวจสอบข้อ
กฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องมติคณะรัฐมนตรีแล้วเขาจะกล่าวถึงคดีอาญากับ



52 
 

คดีแพ่งที่เราจะต้องใช้สิทธิในการอุทธรณ์ก่อนทุกคดีแต่ในส่วนของคดีนี้เป็น
สัญญาทางปกครองมติครม.จะไม่กล่าวถึง เมื ่อไม่กล่าวถึงหรือไม่บังคับ
กระผมได้ใช ้ความเห็นตามกฎหมายระเบียบที ่เก ี ่ยวข้องประกอบกั บ
ความเห็นของท่านอัยการว่าไม่อุทธรณ์ได้หารือกันแล้วมีความเห็นว่าอุทธรณ์
คดีนี้เนื่องจากจะส่งผลเงินค่าดอกเบี้ยที่มันจะเพ่ิมขึ้นทุกวันหากอุทธรณ์ไปจะ
มีเรื ่องของดอกเบี ้ยจะต้องขยับตลอดไปจนกว่าเราจะชำระเสร็จตอนนี้
ดอกเบี ้ยนับจากคำพิพากษาคดีถึงที ่สุด จะอยู ่จำนวนยอดหนึ่งที ่ผมไม่
สามารถคำนวณได้ชัดเจนก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายอีกเช่นกันดอกเบี้ยจะมีอยู่
2 ห้วงด้วยกันตามกฎหมายเก่าจะเป็นร้อยละ 7.5  ต่อปี กฎหมายใหม่จะ
เหลือแค่ 3.5 แต่บอกเงินเพิ่มอีก 2% แต่เป็นปัญหาที่กระผมจะต้องคำนวณ
ยอดเงินที่แท้จริง ณ วันที่เราพร้อมจะจ่ายได้อีกครั้งเพราะจะมียอดเงินที่ไม่
ชัดเจนที่สภาจะต้องพิจารณาเป็นเศษท่ีไม่เยอะกระผมจะคำนวณให้ไม่เกิน 1 
หมื่นบาท ผู้ฟ้องคดีขอให้มีเงินจ่ายค่าดอกเบี้ยเขาขอ 1 หมื่น 6 พัน นับแต่
วันฟ้องคดี แต่ศาลคิดคำนวณแล้วต้องจ่ายเขา 1 หมื่น 9 พันบาท แต่ศาล
ปกครองบอกว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีขอแค่ 1 หมื่น 6 พันบาท จึงไม่อาจพิพากษา
ให้เกินที่ขอได้ทางผู้ฟ้องคดีก็พลาดเหมือนกันที่คิดคำนวณเงินหายไป 3 พัน 
ในส่วนของเราขออนุญาตนำเรียนตรง ๆ ว่า จะคำนวณถึงวันที่เราจ่ายเงินได้
จึงขออนุมัติสภาที่จะจ่ายขาดเงินสะสมในยอดจำนวนแรก คือ 1 ล้าน 4 
แสนว่าบาท งานที่  2 จะมีปัญหาว่าเขาจะตรวจการจ้างถูกต้องหรือไม่ 
ตอนนี้ท่านปลัดมอบหมายให้ผมติดตามงาน สัญญาที่  3 งานวางท่อหลัง
บ้านผู้ใหญ่อินเอกสารทั้งหมดน่าจะถูกเคลื่อนย้ายไปกับผู้ที่ย้ายไปด้วยคือช่าง
ผู้ควบคุมงานได้ย้ายไปปฏิบัติการอยู่ที่อื่นปรากฎว่าเอกสารชุดนี้ยังติดตาม
ไม่ได้จึงเป็นปัญหาว่างานถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเรายังไม่รู้ได้แต่ศาลบอกว่าให้
บังคับให้ตรวจดูก่อนแต่ยังไม่ได้ให้จ่ายเงินถ้าถูกต้องเราต้องจ่ายตามยอดแต่
ถ้าไม่ถูกเราต้องหักตามสัดส่วนตอนนี้ยังไม่สามารถคิดคำนวณตามนี้ได้ จึงนำ
เรียนให้ทางประธานสภาและสมาชิกได้เข้าใจและเห็นใจและขออนุญาต
หารือสภาว่าเราจะทำอย่างไรให้มียอดเงินสำหรับเตรียมจ่ายขาดเงินสะสมได้
ในหลักการที่ท่านนายกได้เสนอจึงอยากหารือผ่านไปทางประธานสภาและ
ให้ท่านเลขาช่วยคำนวณให้ด้วยเพื่อใช้ยอดไหนเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมไว้ 
จึงให้ทุกท่านช่วยดูช่วยกันคิดขออนุญาตสรุปเพียงเท่านี้ครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ขอพักรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับ แล้วค่อยมาประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ใหม่ หลังพักรับประทานอาหาร เวลา 13.30 น.  
 

-พักรับประทานอาหารกลางวัน- 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เชิญทุกท่านเข้าประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม ซี่งตอนนี้อยู่ในวาระที่ 4 ญัตติที่ 5 เชิญท่านจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
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นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ญัตติการจ่าย

ขาดเงินสะสมญัตตินี้กระผมคิดว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องจ่ายให้กับผู้ฟ้องอยู่แล้ว
เพราะว่าศาลได้ตัดสินแล้ว และทางเทศบาลไม่ทำการอุทธรณ์ขึ้นไปมันคดีที่
สิ้นสุดแล้วแต่ยังเหลืออีกตรงท่ีเงินค่าดอกเบี้ยค่าปรับเงินส่วนที่ค่าวางท่อและ
ค่าทำสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ฟ้องคดีทางด้านของเทศบาลจะต้องจ่ายกระผมก็
ไม่ติดใจ แต่มาติดใจตรงประเด็นที่ว่าอัตราค่าดอกเบี้ยทำไมเทศบาลต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบฝากท่านประธานให้คำตอบให้หน่อยครับและเราจะตามไปถึง
เงินที่เราจะเอามาจ่ายค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะเอามาจากส่วนไหนใครจะให้
คำตอบผมได้ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านนิติกรได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นิติกรชำนาญการ ขออนุญาตนำเรียนชี ้แจงส่วนของเงินดอกเบี ้ยตามที่ทุกท่านทราบดีว่า

ดอกเบี้ยเกิดขึ ้นโดยผลของกฎหมายดอกเบี้ยตามสัญญาเราไม่ได้ระบุไว้
จะต้องยึดดอกเบี้ยตามกฎหมายดอกเบี้ยตามกฎหมายกรณีท่ีผิดนัดชำระหนี้
กฎหมายได้กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 7.50 บาท ต่อปี ต่อมาประมวล
กฎหมายแพ่งได้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้มีการปรับลงเหลือเพียง 3.50 
บาท ต่อปี และมีการคิดอัตราเงินเพิ่มอีก 2 %  จึงเป็นเหตุให้ว่าในปัญหา
ข้อเท็จจริงในการพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยอยู่ระหว่างการคิดคำนวณมี 2 ห้วง
เวลา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการแก้ไขกฎหมาย 2 ห้วงเวลา ทำให้คิดดอกเบี้ย
มี 1 อัตราอยู่ 2 ครั้ง ถามว่าดอกเบี้ยเทศบาลจะต้องจ่ายหรือไม่คำตอบคือ
เทศบาลจะต้องจ่ายเงินต้นพร้อมอัตราดอกเบี้ยเราจะต้องจ่ายไปก่อนโดยผล
ของคำพิพากษาแต่ในส่วนอัตราดอกเบี ้ยถ้าพิจารณาตามกฎหมายตาม
ระเบียบแล้วในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดจะต้อง
มาตรวจสอบดูว่าอัตราค่าดอกเบี้ยเป็นการกระทำที่เป็นความผิดและจะต้อง
เรียกอัตราดอกเบี้ยตามพรบ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดหรือไม่ ซึ่งตาม
กฎหมายความผิดทางละเมิดทำให้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่จะต้องชดใช้คือ
กรณีที่จะต้องเป็นการกระทำความผิดเกิดจากการกระทำประมาทเลิน เล่อ
อย่างร้ายแรงจึงจำเป็นต้องรับผิดชอบกรณีถ้าผลการสอบสวนออกมาแล้ว
ผู้กระทำความผิดใช้ความระมัดระวังแต่ยังไม่เพียงพอแต่ไม่ถึงกับเรื่องของ
การเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันนี้ก็จะต้องไม่รับผิดซึ่งผลการสอบสวนกระผมไม่
สามารถวินิจฉัยได้ในขณะนี้แต่ข้อเท็จจริงยังไม่สามารถวินิจฉัยได้แต่เบื้องต้น
เราจะต้องใช้เง ินงบประมาณจากเงินสะสมที ่จะต้องไปก่อนถ้าผลการ
สอบสวนออกมาแล้วมีการกระทำผิดเราจะต้องตรวจสอบดูว่าจะเรียกความ
เสียหายเกินที่เป็นอัตราค่าดอกเบี้ยจากผู้กระทำความผิดหรือไม่ซึ่งในส่วน
ของดอกเบี ้ยนี้จะต้องนำมาคิดร่วมกับเงินต้นตามสัญญาจึงให้สภาได้
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พิจารณาว่าดอกเบี้ยจะต้องจ่ายแน่นอนในส่วนขั้นตอนต่อไปเป็นอำนาจของ
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ที่จะได้พิจารณาต่อไปครับ 

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

จากท่านนิติกรที่ได้ให้ความรู้เมื่อสักครู่ เนื่องจากในญัตติที่  5 นี้ ในบันทึก
ข้อความงานนิติการต่อท้ายระเบียบนี้มีข้อความข้อ 1 มีข้อความที่กล่าวไว้ว่า
อนึ่งจากคำพิพากษาดังกล่าวเกิดความเสียหายจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้
มีอำนาจจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่สอบข้อเท็จจริงรับผิดชอบทางละเมิด
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้รับผิดและสินไหมทดแทน กระผม
เข้าใจภาษาชาวบ้านง่าย ๆ ว่า ใครมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้
ละเมิด ขอภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายสักหน่อยครับภาษาราชการกระผมยัง
อ่อนครับ ช่วยชี้แจงให้หน่อยครับ ว่าใครตั้งกรรมการสอบสวนใคร 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประชุมทุกท่าน กระผม นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 กรณีญัตติที่ 5 ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าเราต้องจ่ายคำพิพากษาของ
ศาลก่อนประเด็นแรกพร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ต้อง
จ่ายเต็มตามคำพิพากษาของศาลและหลังจากจ่ายแล้วย้อนกลับมาที่ท่าน 
นิติกรได้แจ้งเมื่อสักครู่ว่าหลังจากนั้นเป็นดุลพินิจหรืออำนาจของฝ่ายบริหาร
ที่จะตั้งคณะกรรมการสอบว่าเหตุตัวนี้มันเกิดจากผู ้ใดทำละเมิดที่ทำให้
เทศบาลต้องมาจ่ายในส่วนของดอกเบี้ยเป็นการตั้งคณะกรรมการสอบแต่ก็
ต้องอยู่ตามที่ท่านนิติกรได้ชี้แจงต้องเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ถ้าทำตามหน้าที่มันก็ไม่ถึงขั้นต้องตั้งกรรมการสอบอยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารเพราะฉะนั้นกระผมขอสรุปประเด็นเอาง่าย ๆ เหมือนที่
ท่านเทพพิทักษ์ถามคือ ประเด็นแรกเราต้องจ่ ายตามคำพิพากษาส่วน
ดอกเบี ้ยคงไม่เท่าไร ดอกเบี ้ยร้อยละ 3.50 บาท ถ้ากำหนด 1 ล้าน ก็
ประมาณ 3 ร้อยกว่าบาทต่อเดือนก็ประมาณ 3 พันบาท ไม่เท่าไรแต่ต้อง
คำนวณถึงวันจ่ายท่านต้องคิดไว้ว่าท่านต้องจ่ายวันไหนเราต้องคำนวณไว้ แต่
ถ้าจะให้พอดีให้เจ้าหน้าที่ศาลคิดเลยครับการเงินเขาจะคิดมาให้ส่วนเราจะ
มาไล่เบี้ยกับผู้กระทำความผิดอะไรเป็นเรื่องอีกประเด็นหนึ่งครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  ขอเรียนถามว่าเราจะจ่ายพร้อมดอกเบี้ยอีก 1 หมื่น 6 พัน  
รองประธานสภาเทศบาล ใช่หรือไม่ และส่วนที่เหลือเพราะถ้าไม่มีตัวเลขเราอนุมัติค่อนข้างยาก คือเรา

ต้องจ่ายประมาณ 1,420,000 บาท และดอกเบี้ยประมาณ 16,000 บาท 
ถ้าเราอนุมัติแค่นี้แต่ส่วนที่เหลือมันยังไม่มีตัวเลขหรือเราจะอนุมัติให้เป็น
ช่องว่าง อีก 1 หมื่น แบบนี้ใช่หรือไม่ นิติกรช่วยชี้แจงสักหน่อยครับ 

 
ว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกกรวด  ขอนำเรียนชี้แจงตอบประเด็นที่ท่านสท.เทพพิทักษ์ได้สอบถาม 
นิติกรชำนาญการ ในส่วนของการออกคำสั่งผู้อำนาจออกคำสั่งคือหัวหน้าหน่วยงาน หน่วยงาน

เราคือท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นหัวหน้าหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายข้อมูลท่านนายกจะได้จากงานนิติ
การทางกฎหมายที่เสนอเข้าไปเสนอความเห็นให้เห็นควรมีการตั้งกรรมการ
สอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดหรือไม่ว่าจะสอบผู้ใดบ้างความเสียหาย
เท่าไรจะเป็นข้อมูลชั ้นการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดท่านนายกมี
อำนาจแต่งตั้งกรรมการในส่วนของเงินดอกเบี้ยที่กระผมได้นำเรียนแบบสรุป
แต่ท่านมีเวลาอ่านในคำพิพากษาจะเห็นว่าจะมีการเรียกดอกเบี้ยในเรื่องต้น
เงินจากล้านกว่าบาทคิดจนถึงวันที่มีการฟ้องคดีนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2560 จนถึง 4 กันยายน 2560 คิดไว้ 66 วัน คิดดอกเบี้ยไว้ 1 หมื่น 9 
พัน บาท แต่คิดคำนวณพลาดไปมีคำขอแค่ 1 หมื่น 6 พัน บาท ศาลจึงให้
แค่ 1 หมื่น 6 พันบาท นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา จะมีการคิด 2 ช่วง คือ
ห้วงตั้งแต่การคิดอัตรา 7.50 บาท ต่อปี ตามกฎหมายเก่า และนับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี บวกกับ
เงิน 2 %  อีก 1 ช่วง กระผมยังไม่สามารถคำนวณยอดนี้ได้ในส่วนของงาน
ท่อระบายน้ำของหมู่ 2 ส่วนงานหมู่ 9 เรายังคิดไม่ได้เลยไม่มีต้นเงินแน่นอน
เพราะได้แจ้งไปแล้วว่ากรรมการยังไม่ได้ตรวจรับไม่รู ้ว่ามีความเสียหาย
หรือไม่ท่อได้ความยาวขนาด 200กว่าเมตรจริงหรือไม่ท่อมีขนาดชั้นท่อ 
13.5 ต้องนำไปตรวจอีกถึงจะรู้ชัดเจนว่าสเปคได้ตามงานหรือไม่ ถ้าสเปค
ตามงานที่ถูกต้องยอดเงินก็คือ 1 แสนบาท ก็สามารถนำมาคำนวณดอกเบี้ย
ได้เลยแต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้มีการตรวจรับงานจ้างกระผม
ขอท้าวความกลับไปตามที่ท่าน สท.อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อช่วงปี 2552-
2554 เราเคยมีข้อพิพาทกับ หจก.โคราชเฟื่อง สมัยนั้นท่านทนายธวัชชัย 
ท่านได้ไปฟ้องคดีอยู่อนุญาโตตุลาการที่กรุงเทพที่ศาลอาญารัชดากระผมได้
ย้ายกลับมาทำหน้าที่สมัยนั้นโคราชเฟื่องทิ้งงานเรื่องประปาหมู่ที่ 2 จบงาน
ไปแล้ว 10 ล้านกว่าบาทตอนนั้นเขาฟ้องเรียกเงินค่าปรับของเราไปล้านกว่า
บาทตอนนั้นเราปรับหจก.โคราชเฟื่องไปแล้วล้านกว่าบาท แต่ทางสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการกฎหมายเก่าปัจจุบันทางรัฐไม่ได้ใช้แล้ว
ท่านให้เห็นผลว่าเพื่อประโยชน์แห่งการยุติธรรมเทศบาลตำบลบ้านใหม่คิด
ค่าปรับกับผู้รับจ้างเป็นเงินถึง 1 ล้านกว่าบาท ถือว่าไม่เป็นธรรมเทศบาลได้
ใช้ประโยชน์ที่มีการผลิตน้ำประปาไว้สำหรับอุปโภคบริโภคจึงให้เทศบาล
ตำบลบ้านใหม่คืนเงินค่าปรับล้านกว่าบาท ซึ่งตอนนั้นทำไมเราต้องจ่ายใน
เมื่อเราปรับถูกต้องทำไมต้องจ่ายคืนเงินออกมาจึงได้มีการหารือกับจังหวัด
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และอำเภอก็ไม่สามารถได้ข้อสรุปผลสุดท้ายผมได้ส่งสำนวนให้อัยการที่
โคราชปรากฎว่าทางห้างได้ฟ้องที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาบังคับให้เทศบาล
ตำบลบ้านใหม่จ่ายเงินล้านกว่าบาท ตอนนั้นเป็นประเด็นพิพาทในสภา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่กันพอสมควรในเมื่อเราทำหน้าที่ถูกต้องตามสัญญา
ผลสุดท้ายศาลจังหวัดนครราชสีมามีคำพิพากษาเป็นไปตามคำสั ่งของ
อนุญาโตตุลาการที่จะต้องคืนเงินจำนวน 1 ล้านกว่าบาท ฉะนั้นจึงชี้ให้เห็น
ว่ากระบวนการยุติธรรมบางครั้งอยู่ที่ข้อเท็จจริงอยู่ที่ดุลพินิจของอนุญาโตซึ่ง
สภาสมัยนั้นไม่เห็นด้วยเลยแต่ก็ใช้คำว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึง
ขอนำเรียนว่าในประเด็นของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่ที่ข้อเท็จจริงของเราที่
เสนอเข้าไปเหมือนกันแต่เราก็เคารพคำพิพากษาของศาลปกครองที ่ใช้
ดุลพินิจปฏิบัติตามคำสั่งคำพิพากษาครับ 

 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  ขออนุญาตท่านประธาน ไม่ทราบว่าเราจะอนุมัติยอดไหน 
รองประธานสภาเทศบาล อยากให้ยอดที่ชัดเจน ทางสภาจะได้อนุมัติครับ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญเลขาครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตที่ประชุม สอบถามนิติกรว่าถ้าเราจะขอนุมัติวงเงินที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล มีความชัดจนที่ศาลได้พิพากษา จำนวน 1,420,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 

16,631 บาท เอายอดนี้ก่อนได้หรือไม่ ส่วนกรณีท่ีเป็นท่อถ้าข้อเท็จจริงเรา
ได้ไปตรวจงานแล้วเราค่อยมาขออนุมัติอีกสักรอบหนึ่งได้หรือไม่เพราะเรายัง
ไม่รู้ยอดว่าเท่าไร 

 
ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด  ขออนุญาตหารือเนื่องจากเป็นประเด็นที่เราจะต้องข้อเท็จจริงที่ 
นิติกรชำนาญการ เพียงพอก่อนหลังจากนี้ท่านปลัดจะมีการขออนุมัติยกเว้นระเบียบท่านผู้ว่า

ราชการจังหวัดเราจะมองว่าอยากให้จบในขั้นตอนเดียวจึงเสนอว่าเมื่อสักครู่
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาไว้แล้วเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจการของสภาถ้าจะขอเวลาไม่เกิน 15 วัน กระผมว่า
น่าจะสรุปได้ถ้าไม่ติดขัดของงานท่อหมู่ที่ 9 ถ้ากรรมการสามารถตรวจรับได้
เลย ซึ่งผมมองว่าอย่างไรก็ต้องตรวจรับเพราะศาลบังคับให้แค่ 30 วัน นับ
แต่คดีถึงที่สุดคือวันที่  22 กรรมการต้องตรวจรับแน่นอนถ้าภายใน 15 วัน
เราหาข้อสรุปได้เราก็คำนวณยอดเงินออกมาได้เลยซึ่งกระผมได้หารือกับท่าน 
สท.พรเทพไว้แล้วว่าท่านแนะนำให้ไปที่ศาลให้คิดคำนวณยอดและรับรอง
ออกมาเลยว่ายอดเงินเท่าไรครับ 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  ขออนุญาตเรียนในที่ประชุมว่าตามที่ท่านปลัดได้แจ้งว่าตัวเลขที่แจ้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 มาสามารถนำไปวางที่ศาลได้เลยก่อนส่วนคำพิพากษายังไม่มีเป็นตัวเลขเรา

วางเพิ่มได้กับทางโจทย์เราสามารถที่จะคุยได้ว่าเราวางตรงนี้ไปก่อนเพราะ
ไม่อย่างนั้นถ้าสภาอนุมัติตัวเลขตามตัวเลขท่ีศาลให้ก่อนเป็นการบรรเทาส่วน
หนึ่งแล้วที่เราไปวางไว้เพราะฉะนั้นถ้าไปรออีก 15 วันเข้าสภาไม่ได้แล้วจะ
ไปอนุมัติตอนไหนต้องกำหนดวันเพราะว่าอยู่ในวาระสุดท้ายที่ 7 กำหนด
สมัยสามัญประชุมก็ต้องไปเข้าอีกโจทย์ก็จะมองว่าถ้ามีเงินบางส่วนวางศาล
เขามารับได้เลยถ้ายังไม่มีเงินวางก็จะมองอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าไม่วางเลยก็
จะต้องแถลงต่อศาลว่าทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อนรอเหตุว่าสภายังไม่ได้อนุมัติ
โจทย์ก็จะเดินหน้าทำการยึดทรัพย์ต่อไปภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันถ้า
คดีถึงที่สุดแล้วเพราะถ้าเกิน 30 วัน ถึงขั้นตอนการบังคับคดียึดทรัพย์ได้ 
กระผมมองว่าถ้าวาง 2 ครั้ง ได้ไหม ถ้าเป็นตัวเลขตามคำพิพากษาเลยพร้อม
ดอกเบี้ยพร้อมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เป็นตัวเลขก่อนนะครับแต่ถ้าเราวางตาม
ตัวเลขเราก็แถลงส่วนที่เหลือเรารอรับงานตามที่ท่านพูดตามหลักของความ
เป็นจริงแล้วจะนำวางชำระหนี้ มันสามารถแถลงได้เพราะฉะนั้นโจทย์ได้ รับ
ส่วนแรกก่อนพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่ 2 อีกนิดหน่อยโดยมีข้ออ้างว่ารอตรวจรับ
งานอยู่เพราะเขาก็รู้ว่ากรรมการยังไม่ได้ตรวจเราก็แถลงข้อเท็จจริงพร้อมกับ
วางเงินก่อนก้อนแรกมันจะดูดีนะครับความเห็นส่วนตัวครับ 

 
ว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกรวด  ขออนุญาตนำเรียนว่าประเด็นวางเงินกระผมเข้าใจแต่เราจะเอาเงิน 
นิติกรชำนาญการ มาจากไหนซึ่งจะพูดถึงกระบวนการนำเงินออกไปด้วยส่วนหนึ่งจะต้องผ่าน

ความเห็นชอบจากสภา สภาก็เกิดความสงสัยยอดเงินคือยอดเท่าไรจะได้
อนุมัติถูกไม่อนุมัติขาดหรืออนุมัติมากเกินไปและจะต้องมีการขออนุมัติ
ยกเว้นระเบียบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติตรงนี้อีกซ่ึงกระผมก็
ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาอย่างไรขออนุมัติหารือท่านปลัดด้วยครับ 

 
นายสิรกิจ วาปีธรรม  ขอนำเรียนว่าทางเทศบาลจะจ่ายเงินได้จะต้องวางฏีกาเบิกจ่าย 
เลขานุการสภาเทศบาล จะต้องมีความชัดเจนคือยอดที่ศาลสั่งเป็นยอดแรกก่อน การเบิกจ่ายจะต้อง

มีคำสั่งศาลและมีหน้าฎีกาส่วนการยกเว้นระเบียบจากท่านผู้ว่าคงจะใช้เวลา
ไม่นาน ส่วนโครงการประปาให้กรรมการออกไปตรวจก่อนแล้วค่อยมาขอ
อนุมัติอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้มียอดตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่งบประมาณเอาตัวเลขที่ชัดเจนก่อน ส่วนการตรวจท่อ

เมนต์ประปามีเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายอย่างถ้าเราจะรอยอดรวมทีเดียวคง
ใช้เวลาอีกนานเอาตัวที่ศาลสั่งก่อนจะได้จบเป็นขั้นตอนไป เราก็คงจะไปแจ้ง
ให้ หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ก่อนว่ายังไม่ได้ตรวจรับงานหากมีตัวเลขที่
ชัดเจนเดือนพฤษภาคมเราก็มาขออีกครั้งก็ได้เพื่อเป็นการเยียวเขาไปเงินตั้ง
ล้านกว่าเขาไม่ล้มละลายก็บุญแล้วครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  ถ้าอย่างนั้นเราก็อนุมัติยอด 1,420,000 บาท และดอกเบี้ยอีก  
รองประธานสภาเทศบาล 16,631 บาท ที่ค่าท่อเราก็รอในสมัยประชุมครั้งต่อไป แต่ถ้าเกิดว่าเร่งด่วน

จริง ๆ ก็ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญดีหรือไม่ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 กระผมขอนำเรียนว่ากระผมเป็นบุคคลสมัยนั้นซึ่งอยู่ในเหตุการณ์หลังจากที่ 

หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์เขาทำงานเสร็จประมาณปลายปี 60 เขาก็มาขอ
อำนาจสภาให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประธานสภาในขณะนั้นคือลุงรวย 
ทองยัง ให้เจ้าของบริษัทมาพูดในที่ประชุมว่าเขาทำงานเสร็จแล้วเขาก็อยาก
ได้เงินคือว่าสภาปัจจุบันนี้พร้อมที่จะยกมือให้อยู่แล้วอยากให้เป็นกรณีศึกษา
เพราะเป็นมันความขัดแย้งระหว่างรองนายกเทศมนตรีทั ้ง 2 ท่าน ณ 
ปัจจุบันนั้น คือมีคดีฟ้องร้องศาลาอาญาจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 2 ฝ่ายต่าง
คนต่างฟ้องกันมันจบลงที่ศาลปกครองเขาอยากได้ค่าจ้างเราก็ต้องให้เงินเขา
ก็ไม่อยากให้เกิดในชุดของเรา 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนายวันชัย พลสมบัติ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวันชัย พลสมบัติ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 กระผม นายวันชัย พลสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมขอแสดง

ความคิดเห็นว่าเราควรจะเอาตัวเลขที่ชัดเจน ส่วนที่เหลือค่อยว่ากันอีกครั้ง
หนึ่งผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งว่าเงินที่เราเสียไปกับค่าดอกเบี้ยที่โดนปรับ 1 
หมื่น 6 พัน บาท มันต้องหาผู้กระทำความผิดเพ่ือมาชดใช้แต่ก็มีอีกว่าถ้าเข้า
ไม่ได้ทำความผิดแบบละเมิดรุนแรง ถ้าเขาละเมิดแบบรุนแรงเขาจะต้อง
ชดใช้โทษทางอาญาถ้าเขาละเมิดไม่รุนแรงกระทำโดยการที่บริสุทธิ์ใจแต่ว่า
เกิดความเสียหายเงินส่วนนี้ถ้าเป็นผมในฐานะนักกฎหมายผมจะคิดแบบนี้ว่า
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ถ้าทำผิดและไม่รุนแรงแต่ไม่ได้เจตนาก็สมควรที่จะชดใช้เงิน 1 หมื่น 6 พันนี้
กระผมอยากฝากท่านประธานเรียนไปถึงนิติกรถ้าเขาไม่กระทำความผิด
รุนแรงเราสามารถเอาเงิน 16,000 เศษ ๆ ให้เขาชดใช้ได้หรือไม่ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตให้ท่านสมาชิกเปิดไปหน้า 14 ศาลพิพากษาให้เราทำ 
เลขานุการสภาเทศบาล อย่างไร ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างตามสัญญา 2/2560 

ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  เป็นเงิน 1,420,000 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 
16,631 บาท รวมเป็นเงิน 1,436,631 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วย
ดอกเบี ้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี ้ยใหม่ตามพระราช
กฤษฎีกาแห่งประมวลกฎหมายพาณิชย์และบวกด้วยเงินเพ่ิมอัตราร้อยละ 2 
ของเงินต้น ตามคำพิพากษาในรอบแรก 1,436,631 บาท วรรค 2 พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ถ้าเป็นเช่นนี้กระผมขออนุญาตให้ที่ประชุมรับเรื่องนี้และ
ให้ทางนิติกรหรือเจ้าหน้าที่การเงินเราไปประสานทางศาลดูว่ายอดเท่าไรถ้า
ไม่ทันในสมัยประชุมนี้กระผมจะใช้เหตุตัวนี้เพื่อขยายเวลาประชุมต่อไปหรือ
เปิดวิสามัญต่อท่านนายอำเภอเพื่อจะดำเนินการจ่ายเพื่อจะได้เป็นยอด
เดียวกันได้หรือไม ่

 
นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์  ขออนุญาตที่ประชุม เรื่องยอดเงินกระผมคำนวณให้ได้เลย แต่อยู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตรงที ่ว่าท่านจะวางเงินวันไหน ยอดแรก 1,420,000 บาท ยอดที่ 2 

16,631 บาท รวมเป็น 1,436,631 บาท และดอกเบี้ยคิดเลยครับร้อยละ 
5 ต่อปีของต้นเงิน 1,420,000 บาท นับตั้งแต่ที่ศาลมีคำพิพากษาจนถึง
วันที่เราจะจ่ายวันไหน 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมเลื่อนญัตติที่  8 ขึ้นมาเป็นญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ 6 ก่อนนะครับในระหว่างที่เรารอยอดตัวเลขท่ีชัดเจนและแน่นอน  
 
ที่ประชุม  เห็นด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ญัตติที่ 6 เรื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิงขอ

อนุญาตให้และขอถอนสภาพที ่สาธารณะประโยชน์แปลง “ป่าช้า
สาธารณะประโยชน์” ทั้งแปลงตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  6 เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิงขออนุญาตให้และขอถอน

สภาพที่สาธารณะประโยชน์แปลง “ป่าช้าสาธารณะประโยชน์” ทั้งแปลง
ตั ้งอยู ่ที ่ หมู ่ที ่  10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
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นครราชสีมา เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลศีรษะละเลิง 

  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติครับ 
 
นายอนันต์  บุญทัน   ข้าพเจ้า นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  
รองนายกเทศมนตรี รก.  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ขออนุญาตใช้ 
นายกเทศมนตรี  และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ป่าช้าสาธารณประโยชน์” ทั้ง

 แปลงเพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 4 ชั้น   
ด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลศีรษะละเลิง  ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้
ขออน ุญาตใช ้และขอถอนสภาพท ี ่ด ินสาธารณประโยชน ์แปลง “ป ่าช้า
สาธารณประโยชน์” ทั ้งแปลงตั ้งอยู ่ที ่ หมู ่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) เลขที่ 
16507 ที่ดินเลขที่ 98 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 4 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง วงเงิน 
15,001,000.00 บาท (-สิบห้าล้านหนึ่งพันบาทถ้วน-) ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวเดิม
ใช้เป็นป่าช้าเผาศพและฝังศพของวัดศีรษะละเลิง มีสภาพเป็นที่ดินว่างเปล่าและมี
บ่อน้ำส่วนหนึ่งประชาชนเลิกใช้ประโยชน์มานานแล้ว โดยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขอใช้
และขอถอนสภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว และการประชุมประชาคมมีมติ
ให้ใช้ “ที่ดินสาธารณประโยชน์” แปลงดังกล่าวทั้งแปลง และขอถอนสภาพการใช้
ประโยชน์จากเดิมซึ่งเป็นป่าช้าเผาศพและมีบ่อน้ำให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารศนูย์
แพทย์ชุมชนเมือง 4 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง เนื่องจาก
ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์มานานแล้ว ซึ่งมีการประชาคมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2565 และเพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 
และมาตรา 9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 
2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและจัดหาผลประโยชน์
ที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

       ขอได้โปรดนำเสนอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ญัตติเรื่องนี้ท่าน ผอ.รพ.สต. ได้มาชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
เลขานุการสภาเทศบาล ข้อมูลว่าที่จะสร้างอาคารอย่างไรและได้งบประมาณมาเท่าไรซึ่งทางเทศบาล

ของเราได้ออกไปประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเมื่อวันที่  17 ที่ผ่านมา
ชาวบ้านมีมติเห็นชอบให้ใช้แล้วขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท่านนายกได้นำเข้า
สภาเพื่อให้เทศบาลได้ให้ความเห็นชอบจากนั้นเราจะนำรายงานการประชุม
ให้ทางผอ.ได้นำให้สสจ.เป็นคนดำเนินการขอให้ตามระเบียบต่อไป 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านผอ.รพ.สต.ศีรษะละเลิงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภา 
 
นางประยูร ยุพิน  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ผู้อำนวยการ รพ.สต. ดิฉัน นางประยูร ยุพิน ผู้อำนวยการ รพ.สต. ศีรษะละเลิง ขอนำเรียน 
ศีรษะละเลิง  รายละเอียดว่าสืบเนื่องจากงบประมาณก้อนนี้เราได้รับการสนับสนุนเมื่อปี 

2564 ซึ่งเราได้รับรอบแรกงบประมาณนี้เป็นการก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชน
เมือง 4 ชั้น ตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นลดความแออัดทาง
อำเภอเมืองต้องการขยายโรงพยาบาลนอกเขตเมือง 4 มุมเมืองและได้เสนอ
ทางผู้ตรวจราชการได้เสนอไปขอศีรษะละเลิงและมะค่า ผู้ตรวจราชการชัย
บุรินทร์ ของบมาให้เมื่อครั้งที่แล้วเนื่องจากเอกสารยังไม่เรียบร้อยงบตัวนี้จึง
ตกไปเป็นของจังหวัดบุรีรัมย์สร้างเสร็จแล้วอาคารนี้พอมาปีนี้ทางผู้ตรวจ
ราชการมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาราชเมื่อเดือนมกราคมทางผอ.เข้าร่วม
รับการตรวจเยี่ยมด้วยท่านจึงได้เสนอเรื่องอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 4 ชั้น 2 
แห่ง คือ รพ.สต.ศีรษะละเลิงกับรพ.สต.มะค่า ท่านได้บอกว่างบมาแล้วทั้ง 2 
แห่ง 44 ล้าน แต่ตอนที่ขอเป็นศีรษะละเลิงได้ตึก 15 ล้าน และท่านได้บอก
ว่าให้รีบดำเนินการจึงได้เรียนว่าทางเอกสารที่ดินยังไม่เรียบร้อยท่านจึงได้
บอกว่าให้รีบดำเนินการให้เร็วที่สุดเพราะว่าเดี่ยวงบประมาณจะมาเดี๋ยวจะ
ไม่ทันเพราะว่าในวันที่ท่านมาทางมหาราชจะดึงงบประมาณไปให้ศูนย์แพทย์
หัวทะเล ซึ่งศูนย์แพทย์หัวทะเลเขารับคนไข้มะเร็งไปดูแลเขาก็อยากได้งบ
ก้อนนี้เหมือนกันแต่ท่านผู้ตรวจต้องการขยาย 4 มุมเมืองเพ่ือที่จะลดคนไขที่
แออัดในมหาราชถ้าเราได้งบก้อนนี้มาสร้างอาคารจะได้อำนวยความสะดวก
ให้กับพี่น้องประชาชน 24 ชั่วโมง แต่ไม่เหมือนโรงพยาบาลใหญ่เช่นพี่น้อง
ท้องเสียนอนให้น้ำเกลือ 3 คืน  สามารถดูได้ หรือฉีดยาต่อเนื่อง 7 วัน แต่
ถ้ากรณีผ่าตัดต้องไปมหาราชเหมือนเดิมคือเราต้องการลดความแออัดดูแล
ความเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ต้องนอนสังเกตุอาการโดยจะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่เวร
เพ่ือที่จะดูแลคนไข้ค่ะ จึงขอนำเรียนให้ท่านได้ทราบค่ะ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านที่ปรึกษาได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายณรงค์ เสือบุญ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กระผม นายณรงค์  เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขอนำเรียนว่าที่จริง

แล้วรพ.ศีรษะละเลิงควรจะได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นที่หนึ่งของภาคอีสานในยุค
ที่ผมอยู่ตอนนั้นเราไม่ได้ผ่านสภา ครั้งที่ 2 ปีที่แล้วเขาจึงได้ดึงที่บุรีรัมย์คครั้ง
ก่อนผู้ตรวจดึงไปให้ที่สุรินทร์ตึก 4 ชั้น ศีรษะละเลิงของเราระบบบริการ
เทียบเท่าโรงพยาบาล 10 เตียง ฉะนั้นถ้าเราได้อาคาร 4 ชั้น อาคารเก่าเรา
จะให้บริการตรวจโรคทั่วไปอาคารใหม่เราจะให้บริการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
เช่นงานทันตกรรมเพราะเรามีทันตแพทยเ์รามีแพทย์มาตรวจทุกวันที่ศีรษะ 
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 ละเลิง รพ.สต.ทั่วประเทศต้องมาดูงานที่นี่เราเป็นตัวอย่างเราเป็นต้นแบบใน

การให้บริการที่ไม่เหมือนใครที่ศีรษะละเลิงเราเป็นแม่ข่ายในการให้บริการ 6 
รพ.สต. เมื่อก่อน 12 เรามีเงินบริหารช่วงนั้น 100 กว่าล้านบาท เราเคย
บริจาคให้โรงพยาบาลเทพรัตน์ 75 ล้าน แถมเขายังเรียกเก็บเงินเราอีก
สำคัญเราอยากได้ที่สาธารณะตรงนี้ให้เป็นที่ศูนย์ผู้สูงอายุด้วยเราต้องขอใน
ภาพรวมครั้งก่อนที่เขาดึงไปคือเอกสารสิทธิ์ของเรายังไม่พร้อมเพราะฉะนั้น
ทางท่านปลัดท่านนายกได้ประชาคมเพ่ือจะสร้างให้เสร็จงบเขาพร้อมที่จะให้
เราครั้งก่อน 29 ล้านด้วยซ้ำไปตอนนี้เขาปรับลดลงหรือ 15 ล้าน ผมจึงขอ
นำเรียนให้สมาชิกได้รับทราบว่าไม่แน่อาจขึ้นตรงต่อที่เทศบาลเราก็ได้เพราะ
ตอนนี้กำลังกระจายอำนาจไปอยู่ อบจ. ต่อไปคนเฒ่าคนแก่ลูกหลานของเรา
จะได้ไม่ต้องไปรับบริการที่มหาราชนะครับป่วยเล็กน้อยเพราะเรามีหมอมา
ให้บริการต่อไปศีรษะละเลิงจะเป็นตัวอย่างให้คนทั้งประเทศได้มาดูนี่คือ
สาเหตุใหญ่ที ่เราอยากให้ตึก 4 ชั้น ชั้น 4 จะเป็นที่พัก ชั้น 3 เป็นห้อง
ประชุม ชั้น 1 ชั้น 2 เป็นที่ทำงาน จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบและ
เล็งเห็นความสำคัญท่ีจะได้สร้างความเจริญให้แก่ตำบลบ้านใหม่ของเรา 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์ เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในส่วนเรื่องถ้าหากติดขัดเรื่องอะไรให้ รพ.สต.เป็นผู้ประสานงานทางสภา

ของเรามีหน้าที่อนุมัติตำบลของเราจะได้เจริญ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ  ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  กระผมขอฝากท่านผอ.ด้วยนะครับถ้าหากส่งเอกสารเรียบร้อย 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอให้ทำรั้วรอบอาคารเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชน

รอบข้างอยากให้ดูแลให้เรียบร้อยกลัวจะกระทบกับผู ้ที ่อยู ่อาศัยของ
ประชาชน และอีกอย่างหนึ ่งกระผมก็ไม่เข้าใจว่าวันประชาคมเชิญแต่
ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้เชิญ สท. แม้แต่คนเดียว มีท่านประธานรู้ผู้เดียวไม่ได้แจ้ง
สมาชิก ไปมามีคนโทรมาถามว่าเขาประชาคมที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้แจ้ง 
สท.หรือ ผมบอกว่าไม่แจ้งแม้แต่หนังสือแล้วกระผมจะชี้แจงกับประชาชนได้
อย่างไร  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  มีสมาชิกสภาเทศบาล 11 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง

ขออนุญาตใช้และขอถอนสภาพที ่สาธารณะประโยชน์แปลง “ป่าช้า
สาธารณะประโยชน์” ทั้งแปลงตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง กรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  10   ท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     5. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     6. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     7. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     9. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     10. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 

1. นายคณิศร  คะเชนชาติ 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  10  ท่าน            
อนุมัติ 10 ท่าน  อนุมัติให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง
ใช้และถอนสภาพที ่สาธารณะประโยชน ์แปลง “ป่าช ้าสาธารณะ
ประโยชน์” ทั้งแปลงตั้งอยู่ที ่ หมู่ที ่  10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง 

นายคณิศร  คะเชนชาติ   ขอกลับไปท่ีญัตติที่  5 ครับ เชิญท่านเลขาได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ญัตติที ่ 5 กระผมขอสรุปตัวเลขจำนวนเงินให้สมาชิกได้ร ับทราบเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ เงินต้น 1,420,000 บาท ดอกเบี้ย 16,631 บาท รวมเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ย 1,436,631 บาท บวกดอกเบี้ย 5% ของ 1,420,000 
บาท เท่ากับ 71,000 บาท ต่อปี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ต้องจ่ายนับแต่วัน
พิพากษาตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2565 ถึงวันที่  15 มีนาคม 2565 คิด
ดอกเบี้ยได้ 64 วัน เป็นเงิน 12,449.32 บาท รวมยอดที่ต้องขออนุมัติ
สภาเทศบาลจ่ายในวันที่  15 มีนาคม  2565 เป็นเงินทั้งสิ้น ที่ต้องจ่ายขาด
เงินสะสม 1,449,080.32  บาท 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมกรณี คำพิพากษาของศาล

ปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 6/2565 ระหว่างห้างหุ้นส่วน
จำกัดโชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ผู้ฟ้องคดี กับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี 
เมื่อวันที่  11 มกราคม 2565 กรุณายกมือครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  10   ท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     5. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     6. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     7. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     9. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 

10. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
  งดออกเสียง 

1. นายคณิศร  คะเชนชาติ 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  10  ท่าน            
อนุมัติ 10 ท่าน  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมกรณี คำพิพากษาของศาล
ปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 6/2565 ระหว่างห้างหุ้นส่วน
จำกัดโชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ผู้ฟ้องคดี กับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้อง
คดี เม่ือวันที่  11 มกราคม 2565 โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยถึงวันที่ 15 
มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,449,080.32  บาท  

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ญัตติที่ 7 เรื่อง การพิจารณาสรรหา แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อ

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  7 เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล การพิจารณาสรรหา แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติครับ 
 
นายอนันต์  บุญทัน   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ  เรื่อง  การ 
รองนายกเทศมนตรี รก.  พิจารณาสรรหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้หมดวาระของ

ผู้บริหารท้องถิ่น มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการ 
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 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางท่านหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง ทำให้การปฏบิตัิ

หน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนขาดความต่อเนื่อง  
ดังนั ้น  เพื ่อให้การบริหารศูนย์ยุต ิธรรมชุมชนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงยุติธรรม  พร้อมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ   ศูนย์
ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา  เป็นไปด้วยความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน จึงเห็นควรให้สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พิจารณา
สรรหาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้มีความสามารถและเหมาะสมที่
จะทำหน้าที ่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
จำนวน 2 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 
0035/ว004  ลงวันที่  25  มกราคม  2565  เรื่อง  ขอแจ้งสำรวจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  
2. คำสั่งแต่งตั้งเดิม ที่ 213/2563  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2563 

หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้หมดวาระของผู้บริหารท้องถิ่น  

มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
บางท่านหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัต ิหน้าที ่ของ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนขาดความต่อเนื่อง  เพื่อให้การบริหารศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม  พร้อมทั้งการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา  เป็นไปด้วยความ
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน  ประกอบกับหนังสือ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0035/ว004  ลงวันที่  25  
มกราคม  2565  เร ื ่อง  ขอแจ ้งสำรวจแก ้ไขเปล ี ่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  

ขอได้โปรดนำเสนอที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  กระผมขอนำเรียนในญัตตินี้สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการศูนย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ยุติธรรมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ว่างจำนวน 2 ท่าน จึงเป็นเหตุท่านนายกได้

เสนอญัตติเข้าสภาเพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 2 ท่าน เพ่ือ
กรรมการศูนย์ยุติธรรมหลักการคือให้สมาชิกได้เสนอชื่อเพื่อให้ท่านนายก
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเชิญครับ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้มี

เขตละ 1 ท่านนะครับ อยากให้มีมาตรการที่เข้มงวดและให้มีการพูดคุยกัน 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ขอให้มีเขตละ 1 ท่าน ครับ กระผมขอเสนอนายพรเทพ เจริญพงศ์ 
ประธานสภาเทศบาล อนันต์ เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  เชิญนาย

อนันท์ กลัดสันเทียะ 
 
นายอนันท์ กลัดสันเทียะ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมนายอนันท์ กลัดสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอรับรอง 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ  ดุมใหม่  
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายสุดใจ ดุมใหม่  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายสุดใจ  ดุมใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอรับรอง 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายอุเทน  กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายอุเทน  กูบโคกกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน  กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอนาย

จักรวรรดิ์  ศรีพนม เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านวีระ  คะเชนทร์ชาติ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายวีระ คะเชนทร์ชาติ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายวีระ คะเชนทร์ชาติ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอรับรอง 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิช ิต สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1              

ขอรับรอง 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ที่ประชุมให้มีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลบ้านใหม่  2 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล คือ  

1. นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
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     2. นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที่ 8 เรื่อง พิจารณาขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น  (สำนัก

ทะเบียนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) 
 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ต่อเป็นเป็นญัตติที่  8 เรื่อง พิจารณาขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล (สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอ

ญัตติครับ  
 
นายอนันต์  บุญทัน   ข้าพเจ้านางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี รก.  ตำบลบ้านใหม่  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น (สำนัก 
นายกเทศมนตรี   ทะเบียนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 หมวด 1 สำนักทะเบียนและนายทะเบียน มาตรา 
8 ภายใต้บังคับมาตรา 8/1 ให้มีสำนักทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ (5) 
สำนักทะเบียนท้องถิ่น มีนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุม
การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ มาตรา 8/1 
การจัดตั้งสำนักทะเบียนอำเภอเมือง สำนักทะเบียนท้องถิ่นตามมาตรา 8 
(4) และ (5) ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนการประกาศ โดยคำนึง
สภาพแห่งความพร้อมและความสะดวกในการให้บริการประชาชน รวม
ตลอดถึงกลางไม่ซ้ำซ้อนและการประหยัด และตามประกาศสำนักทะเบียน
กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ข้อ 5 พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่เข้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ท้องถิ่นท่ีจัดตั้งสำนักทะเบียนใหม่ต้องมีจำนวนราษฎรตามหลัก
ของทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 คน 
เทศบาลตำบลบ้านใหม่มีประชากร 19,482 คน ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 
2564  

(2)  ท้องถิ่นท่ีจะจัดตั้งสำนักทะเบียนขึ้นใหม่ต้องมีรายได้จริงไม่รวม
เงินอุดหนุนตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป 

เ ทศบาลตำบลบ ้ า น ใหม ่  ม ี ร า ย ได ้ ไ ม ่ ร ว ม เ ง ิ น อ ุ ดห นุ น 
59,627,097.43 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

(3)  มีสำนักงานที่มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสมและมีความมั่นคงเข็ง
แรง มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน และระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 
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เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีพื้นที่เพียงพอ มีงบประมาณเพียงพอใน
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดเตรียม
สำนักงานที่มีความม่ันคงแข็งแรง 

(4)  มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือพนักงานประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ไม่น้อยกว่าระดับชำนาญงานขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่ง
เทียบเท่าที่พร้อมจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น 

(5)  เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาม (4) จะต้องเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎรมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือผ่านการอบรมและ
ฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียนตามท้ายประกาศ 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่มีเจ้าหน้าที่พนักงานที่พร้อมปฏิบัติงานและ
เจ้าพนักงาน ดังนี้  

1.  นางสาวชญาณิชดา ธีระณิชภากุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้า
พนักงานธุรการชำนาญงาน เคยปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 
2556 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 เป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ปกครองฝ่ายทะเบียน 

2. นางธัญพร ศรีมะเริง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล เคยปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ในฐานะผู้กำกับดูแล ตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 มีนาคม 2558  

3. นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ เคยเข้าอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 จากวิทยาลัยกรมการปกครอง วันที่ 21 กรกฎาคม – 1 
สิงหาคม 2557 

(6) ต้องผ่านการเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลบ้านใหม่เข้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกประการ ประกอบกับ
พ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่อยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองนครราชสีมาถึง 10 กิโลเมตร 
ทำให้ประชาชนประสบปัญหายากลำบากในการเดินทางไปติดต่องานทะเบียนราษฎร 
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา และมักเกิดความล่าช้า เนื่องจากสำนักทะเบียน
อำเภอเมืองนครราชสีมาต้องให้บริการประชาชนหลายตำบล ดังนั้น เทศบาลตำบล
บ้านใหม่ จึงเห็นสมควรที่จะมีสำนักทะเบียนท้องถิ่น (สำนักทะเบียนเทศบาลตำบล
บ้านใหม่) เพ่ือบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
 
นายสิรกิจ วาปีธรรม  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมขออนุญาตเรียนในฐานะเคยเป็นนายทะเบียนมาก่อนเมื่อครั้งดำรง

ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หินกระผมเป็นนายทะเบียนท้องถิ ่นมา
ตลอดจึงได้ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ว่าเทศบาลตำบลบ้านใหม่มีประชากร
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มากควรจะมีสำนักทะเบียนที่เข้าเกณฑ์อย่างน้อยเรามีข้อมูลทะเบียนราษฎร
สามารถดำเนินการแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายเพิ ่มชื ่อถอนชื ่อสามารถ
ดำเนินการได้เลยโดยอำนาจนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งมีปลัดเทศบาลเป็นนาย
ทะเบ ียนโดยตำแหน่งซ ึ ่ งงานทะเบ ียนท้องถ ิ ่นจะไม ่อย ู ่ภายใต ้ของ
นายกเทศมนตรีซึ่งนายกเทศมนตรีจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
ทะเบียนราษฎรเพราะว่าเป็นกฎหมายความมั ่นคงจะไม่มาดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎรเป็นอำนาจของงานทะเบียนโดยตรงขึ้นตรง
งานทะเบียนอำเภองานทะเบียนกลางการดำเนินการต่าง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ ในส่วนของรายละเอียดจะให้ท่านหัวหน้าสำนักปลัดซึ่งได้ไป
ประสานงานกับทางอำเภอได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเมื่อเราได้ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอนต่อไปเราจะทำอย่างไรต่อซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการเริ่มต้น
ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนแล้วจึงส่ง
เรื่องไปทางทะเบียนกลาง  ทะเบียนกลางก็จะพิจารณาว่าจะให้เราตั้งหรือไม่
ไม่ใช่ว่าเราอนุมัติวันนี้แล้วได้เลยประมาณปี 2 ปี กว่าเราจะได้ดำเนินการ
ตรงนี้ ซึ่งกระบวนเริ่มต้นตั้งแต่สภาเห็นชอบก่อนแต่ว่าเทศบาลที่เขายกฐานะ
จากสุขาภิบาลเขาอนุมัติโดยกฎหมายเหมือนที่ของกระผมที่เคยอยู่ครบุรีเขา
ยกงานทะเบียนราษฎรให้เลยแต่ว่าเทศบาลตำบลที ่ยกฐานะถ้ารับงาน
ทะเบียนต้องขอรับโอนมาเป็นเคสใครเคสมันในเบื ้องต้นเราไม่ทราบว่า
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ตอนยกฐานะเป็นเทศบาลทำไมไม่ร ับโอนงาน
ทะเบียนราษฎรมาให้พร้อมเลยซี่งกระบวนการไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้
เทศบาลเพราะไม่ได้ยุ ่งเกี ่ยวกับการเมืองเป็นเรื ่องของการอำนวยความ
สะดวกเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่นายทะเบียนการอำนวย
ความสะดวกหลายอย่างเช่น การเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย 
และข้อมูลทะเบียนราษฎรจะอยู่กับเราข้อมูลการเลือกตั้งก็อยู่กับเราไม่ต้อง
ขออนุมัตินายอำเภอปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านใหม่ประสบปัญหาคัดเลือก
การใช้บัญชีต้องขออนุมัติท่านนายอำเภอแต่ถ้าเรามีทะเบียนของเรา เราไม่
ต้องไม่ขออนุมัตินายทะเบียนสามารถพิมพ์รายชื่อออกมาได้เลยเป็นการ
อำนวยความสะดวกในอนาคตอาจจะขอทะเบียนบัตรเข้ามารับผิดชอบ
ขั้นตอนก็ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดได้อธิบายผลดีและผลเสียต่อที่ประชุมว่า
เป็นอย่างไรเชิญครับ 

 
นางธัญพร  ศรีมะเริง  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดิฉัน นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอนำเรียนข้อมูล

เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากการที่ได้ไปศึกษา
ระเบียบและได้ปรึกษาระเบียบกับปลัดอำเภองานทะเบียนที่อำเภอเมือง
นครราชสีมาได้รับคำแนะนำว่าสมควรอย่างยิ่งที่เราจะจัดตั้งสำนักทะเบียน
ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่เพราะว่าเทศบาลของเราอยู่ห่างไกลจากอำเภอ
เมืองนครราชสีมาตามที ่ญัตติที ่ ได ้เสนอไปซึ ่งอยู ่ห ่าง 10 กิโลเมตร 
เพราะฉะนั้นการเดินทางไปมาของประชาชนค่อนข้างยากลำบากตามที่ทุก
ท่านได้ทราบดีอยู่แล้วสิ่งที่ท่านจะต้องสงสัยว่างานทะเบียนราษฎรงานบัตร
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ประชาชนจะแยกกันอยู ่ก่อนหน้านี ้เราเคยจะได้มีการเสนอจัดตั ้งสำนัก
ทะเบียนขึ้นแต่ว่าในห้วงนั้นไม่ผ่านการประชาคมเนื่องจากพี่น้องประชาชน
เห็นว่าถ้าเรามีการจัดสำนักทะเบียนที ่บ้านเราแล้วประชาชนก็จะต้อง
เดินทางไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอเมืองอยู่ดีในช่วงนั้นพี่น้องเรามองเห็น
เป็นการซ้ำซ้อนไม่ได้รับความสะดวกอย่างยิ่งแต่ตอนนี้ระเบียบได้ออกมาใหม่
แล้วเมื่อวันนี้ถ้าสภาให้ความเห็นชอบลำดับต่อไปทางเทศบาลจะได้นำเรียน
ท่านนายอำเภอ นายอำเภอก็เสนอผ่านจังหวัดและเสนอไปยังสำนักทะเบียน
กลางเพื ่อให้ม ีการจัดตั ้งสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ก ็จะมี
คณะกรรมการจากสำนักทะเบียนกลางมาตรวจสอบความพร้อมของเราไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมอยู่แล้วและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
รวมถึงสถานที่เมื่อเขาจะอนุมัติเราเขาจะมาให้คำแนะนำเราก่อนในช่วงนั้น
เราจะต้องมีการจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้พร้อมเมื่อเขาอนุมัติมาเราก็จะ
สามารถที่จะดำเนินการได้เลยระหว่างที่เขาได้อนุมัติมาดำเนินการให้เรา
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สถานที่อะไรก็ตามเราก็จะสามารถที่จะขอให้มีการ
จัดตั้งงานบัตรประชาชนได้เลยซึ่งเมื่อก่อนไม่สามารถทำได้เดี๋ยวนี้สามารถทำ
ได้แล้วจะมีระเบียบออกมาในปี 2564 เมื ่ออนุมัติได้รับให้จัดตั้งสำนัก
ทะเบียนแล้วสามารถที่ขอรับงานบัตรประชาชนมาดำเนินการเองได้เลย จึง
ขอนำเรียนท่านสมาชิกไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้ซี่งเราเคยห่วงกันมาแล้วว่ามัน
จะต้องเกิดความซับซ้อนหรือว่าย้อนไปย้อนมาในการเดินทางหรือไม่
เพราะฉะนั้นขอนำเรียนว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้และในเรื่องของสถานที่ที่ท่าน
ได้เห็นอยู่แล้วว่าเรามีอาคารสถานที่แต่เดิมเราไม่การเตรียมอาคารจัดเก็บ
รายได้ทุกวันนี้เป็นสำนักทะเบียนแต่ตอนนี้ให้งานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติหนา้ที่
ไปก่อนถ้าได้รับการอนุมัติมาจะเป็นเรื่องของคณะผู้บริหารจะได้พิจารณาว่า
เห็นสมควรที่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นหรือว่าจะจัดทำใหม่หรืออย่างไรก็จะได้หารือ
ทางสภาอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ  

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนายอุเทน  กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ขออภิปรายว่าเท่าที่เราหาเสียง

มางานทะเบียนราษฎรไม่อยู่ในนโยบายของเราประเด็นแรก ประเด็นที่2 คือ
หลายที่ที่เขาจัดตั้งมาแล้วก็ยังไม่ครอบคลุมยังไม่ชัดเจนหมายถึงว่าโตแต่
หน่วยงานแต่เวลาจริง ๆ  มันก็ทำอะไรไม่ได้กระผมอยากให้เน้นเรื ่อง
โครงสร้างพื้นที่ฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใน
จุดนี ้ก่อนเช่น เรื ่องน้ำ ถนน ไฟฟ้า รายได้พี ่น้องประชาชนในพื้นที ่เรา
เหมาะสมหรือไม่เช่นผมเคยเห็นเทศบาลตำบลหัวทะเลเขาจัดตั้งใหญ่โตต้อง
ยอมรับเขานะครับว่าแต่ไม่สามารถครอบคลุมอะไรหลายอย่างเท่าที ่เคย
ปรึกษากับทนายเวลาไปคัดลอกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านต้องให้
ปลัดอำเภอมาเซ็นต์รับรองอีกทีหนึ่งเราไม่สามารถมาเซ็นต์ในจุดนี้ได้ไม่ทราบ
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ว่าจริงเท็จแค่ไหนกระผมก็ไม่ทราบ ก็อยากให้รออีกสัก 3-4 ปี ก็ได้ รอสมัย
หน้าก็ได้ให้เราโตขึ้นกว่านี้สักหน่อยบ้านเมืองเจริญกว่าสักหน่อยเราก็พร้อมที่
จะผลักดันงบประมาณในจุดนั ้นไม่ว ่าจะเป็นอาคาร ระบบสารสนเทศ 
บุคลากร โต๊ะ เก้าอี้ สารพัดต่าง ๆ นานา ที่มันจะเกิดตามมาคือผมอยากจะ
เน้นในระดับตำบลก่อนครับ 

 
นายคณิศร  คเชนชาติ  เชิญนายสุดใจ ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ประเด็นที่เราจะมีงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผมไม่เห็นด้วย

นะครับ ว่า นโยบายของท่าน สท. ท่านนายก คณะผู้บริหาร หาเสียงมาคือ
เรื่องน้ำ เรื่องถนน เรื่องไฟฟ้า และกล้องวงจรปิด แต่ทุกวันนี้อะไรก็ยังไม่
เกิดขึ้นสักอย่างตามที่ได้หาเสียงมายังไม่คืบหน้าแล้วอยู่อยู่มีทะเบียนราษฎร
ขึ้นมาแล้วมาหมดงบประมาณโดยใช่เหตุหมายถึงว่ายังไม่ครบถ้วนทุกสิ่งทุก
อย่างบางอย่างเราต้องวิ่งไปอำเภอไม่ใช่ว่าอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
แบบว่าทนายจะมาขอคัดทะเบียนราษฎร บัตรประชาชน ไปว่าความก็ต้องวิ่ง
ไปอำเภออีก มันยังไม่ครอบคลุมเลยครับ กระผมว่าให้ผ่านไปก่อนดีกว่าเอา 
นโยบายของสท.ที ่หาเสียงมาให้ได้ก่อนดีกว่า ณ ปัจจุบันนี ้ยังไม่มีอะไร
คืบหน้ามาสักอย่างกระผมอยากเห็นความคืบหน้าของนโยบายที่ได้หาเสียง
มาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเก่า น้ำ ไฟ ถนน ต้องดีกว่า
เดิม แต่ทุกวันนี้ยังไม่คืบหน้าอะไรเลยครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออภิปรายว่าในการที่จะจัดตั้งสำนักทะเบียนเป็นเรื ่องที่ดีเป็นเรื ่องของ

อนาคตมองก้าวไกลครับเป็นสิ ่งทีดีกระผมเห็นด้วย แต่มันถึงเวลาที ่เรา
จะต้องทำหรือไม่มีการพูดคุยในส่วนของสมาชิกหลายท่านว่าในการจัดตั้ง
สำนักงานทะเบียนที่ดีแต่มันก็จะต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องไม้
เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปก็หลายแสนหลายล้านทุกคนก็ห่วงในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายและจะต้องมีเจ้าหน้าที่เพ่ิมตามที่ท่าน สท.อุเทน ได้อภิปรายไปแล้ว 
และก็จะต้องมาประจำอยู่ที่หน่วยงานตรงนี้อีกองค์กรโตแน่ครับโตขึ้นเพ่ิมขึ้น
ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สำนักงานทะเบียนอย่างน้อย 2 ท่าน เข้ามาอีก
เครื ่องไม้เครื ่องมือในการประจำศูนย์ก็ต้องมีแน่เครื ่องถ่ายบัตรต่าง ๆ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือแม้แต่สถานที่เพราะฉะนั้นอยากทำครับเป็น
โครงการที่แต่เห็นว่ามันถึงเวลาหรือยังเหมือนหลาย ๆ ท่าน ยังห่วงทำน้ำ ไฟ 
มากกว่าทำเรื่องถนนหนทาง ขอให้ท่านตัดสินใจครับ 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเลขาครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสิรกิจ วาปีธรรม  ขออนุญาตนำเรียนว่าที่ผมเคยปฏิบัติมาให้ท่านสมาชิกได้รับฟังว่า 
เลขานุการสภาเทศบาล การของานทะเบียนเป็นเรื่องของอนาคตไม่ได้ใช้เวลาแค่เดือนนี้ปีนี้มันเรื่อง

ของอนาคตถ้าเราขอแล้วเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ถ้าเห็นชอบวันนี้ขอวันนี้
แล้วได้เลยมันอาจจะเป็นเดือนสุดท้ายปีสุดท้ายถึงได้อนุมัติมันไม่ได้เป็นการ
สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านกระผมจะให้สมาชิกดูว่าการมีงานทะเบียนมันได้
ประโยชน์อย่างไรและมีหลายทางที่อำนวยความสะดวกให้กับเทศบาลของ
เราเพราะเทศบาลเราเป็นกึ ่งเมืองเราก็สมควรที ่จะมีงานทะเบียนเช่น
เทศบาลที่อยู่ใกล้เราเช่นหนองไผ่ล้อม ปรุใหญ่ สุรนารี เขามีหมดแล้ว มีบ้าน
ใหม่ทีเดียวที่ยังไม่มีงานทะเบียนที่รับผิดชอบกระผมจึงมองว่าน่าจะต้องมีผม
เคยเป็นนายทะเบียนมาก่อนผมก็อยากทำให้มีงานทะเบียนให้เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนเจ้าหน้าที่ของเราก็มีแล้วผมก็เคยทำงานด้านทะเบียนมา 20 ปี 
และก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่วนงานที่เป็นเรื่องนโยบายเราก็ทำอยู่แล้วแต่
เรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตกว่าเขาจะอนุมัติเรามาใช้เวลานานส่วนงบประมาณก็
ใช้ไม่เยอะจึงนำเรียนผู ้บริหารว่าเราควรจะมีเป็นเรื ่องที ่ดีการที ่เราจะ
พิจารณาเรื่องในอนาคตไม่ได้เสียหายตรงไหนเพราะไม่ได้เกิด ณ เดี๋ยวนี้ 
กระผมอยากจะนำเรียนสิ่งที่มีประโยชน์กับสมาชิกและเป็นประโยชน์กับ
ชาวบ้านผลดีมากกว่าผลเสียครับเราควรมองว่าควรเริ่มต้นหรือไม่กับสิ่งที่
เป็นประโยชน์กับชุมชน จึงนำเรียนต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมจะเห็นด้วย
หรือไม ่

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนายจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ในส่วนตัวกระผมก็อยากให้ความเจริญแต่ว่าความเจริญต้องมากับความ

พร้อม กระผมมองดูแล้วเทศบาลของเราบุคลากรเยอะแต่ว่าในการพร้อมการ
ปฏิบัติงานยังใช้ไม่ได้ในส่วนของการปฏิบัติงานจริง ๆ กระผมเห็นหลายครั้ง
ในการออกปฏิบัติงานคุณจะเอางานทะเบียนที่เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาทำ
มันยิ่งจะต้องละเอียดขนาดไหนแต่การปฏิบัติงานแม้แต่งานที่ขอไฟฟ้าปรับ
ถนนใช้บุคลากรไปตั้ง 4-5 คน นี่คือการบริหารงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
แม้กระทั ่งงานอื ่น ๆ ที ่กระผมเห็นอยากให้พัฒนาตรงจุดนี ้ถ้าในอนาคต
องค์กรของเราเดินทางไปที่จะมีประสิทธิภาพภายในต่าง ๆ งานภายใน
องค์กรของเราผมพร้อมเสมอครับความสะดวกสบายของประชาชนใครจะไม่
อยากให้ความเจริญมาอยู่ที่บ้านเราแต่โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่มีเลยประชาชน
ร้องเรียนในเฟชผมเกือบทุกวันในเรื่องถนนหนทาง เรื่องถนนเวลารถไฟทาง
เทศบาลก็บอกว่ามันเป็นเขตของทางรถไฟทำไม่ได้ซึ่งการทำมันน่าจะทำให้
ดีกว่านี้เอาไปกลบไปตั้ง 4-5 คน ถนนเส้นมะขามเฒ่าหลุมไม่กี่เซนไป 5 คน 
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ผมไม่ได้ปรักปรำแต่ผมเห็นกับตาเอะทำไมใช้บุคลากรสิ้นเปลืองขนาดนี้ แต่
ถ้าหากว่าเทศบาลจะมาตั้งสำนักทะเบียนขึ้นมาอีกผมขับมอเตอร์ไซต์เสาร์
อาทิตย์ผมไปเซนทรัลก็ได้ว ันธรรมดาไม่อยากไปแออัดในเมืองไปขาม       
ทะเลสอก็ได้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากรออีกสักหน่อยครับ ความเห็นส่วนตัวนะครับ
แล้วแต่ท่านสมาชิกจะตัดสินใจ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน  กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน กูบโคกรวด  เท่าท่ีได้ฟังสมาชิกแต่ละท่านได้อภิปรายไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ความสะดวกสบายของชาวบ้านพวกผมเล็งเห็นอยู ่แล้วครับได้ร ับการ

ร้องเรียนร้องขอร้องทุกข์จากชาวบ้านเกือบจะทุกวันและมานำเสนอใน
เทศบาลต่อผู้บริหารกระผมอยากให้พัฒนาในจุดนี้พวกผมไม่ได้มีเจตนาที่
คัดค้านอะไรมันมีความจำเป็นแต่ถึงเวลาแล้วหรือยังรอสัก 2-3 ปี ก็ได้ให้เรา
โตพร้อมกว่านี้ก่อนความเจริญความพัฒนาต้องมากับความพร้อมและอีก
อย่างยังไม่มีชาวบ้านคนไหนสักคนจะถามว่าไปถ่ายบัตรประชาชนที่เทศบาล
ได้หรือไม่คัดทะเบียนราษฎรที่เทศบาลได้หรือไม่ ยังไม่มีนะครับ มีแต่ถามว่า
ทำไมน้ำขุ่นแท้ทำไมน้ำดำแท้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วชาวบ้านถามว่าทำไมน้ำดำแท้
กระผมได้ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าได้รับคำตอบไม่ได้ซื้อคลอรีนไม่ได้ซื้อสารส้ม 
กระผมก็ตกใจจึงได้เรียนแจ้งชาวบ้านไปแบบนี้คลอรีนสารส้มยังไม่ได้สั ่งซื้อ
ผมจึงไปแจ้งชาวบ้านแบบนี้  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  มีสมาชิกสภาเทศบาล 11 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที ่ประชุม ท่านใดอนุมัติจ ัดตั ้งสำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบล     

บ้านใหม่ กรุณายกมือครับ  
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  2   ท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายวันชัย        พลสมบัติ 

2. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติทั้งหมด  7 ท่าน 
1. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 

     2. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     3. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     4. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     5. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     7. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
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  งดออกเสียง 

1. นายคณิศร  คะเชนชาติ 
2. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  11  ท่าน            
อนุมัติ 2 ท่าน ไม่อนุมัติ 7 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน ไม่อนุมัติในการ
จัดตั้งสำนักทะเบียนราษฎร (สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที่  9 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 

2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2555) ข้อ 21 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นญัตติที่  9 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 (ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2555) ข้อ 21 เชิญท่านเลขาได้
ชี้แจงรายละเอียด 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ญัตตินี้เป็นการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลปีนี้ และสมัยแรก 
เลขานุการสภาเทศบาล ของปีหน้าว่าจะกำหนดกี่สมัยซึ่งสมัยประชุมของปีนี้จะไม่เกิน 4 สมัย สมัย

ละ 30 วัน และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปในปี 2566 ขอให้ที่
ประชุมได้เสนอว่าจะเอาวันไหน สมัยที่  2 สมัยที่  3  สมัยที่ 4 และสมัย
แรกของปีถัดไป หลักการเหมือนเดิมมีผู้เสนอและมีผู้รับรอง 2 ท่าน  

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก 
ประธานสภาเทศบาล                            
 
นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  
รองประธานสภาเทศบาล           กระผม นายสุรศักดิ์  บัวเมืองปัก รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอให้มี        

4 สมัย เหมือนเดิม  ดังนี้  
1.  สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่ 1 พฤษภาคม  2565 ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2565 
รวม 30 วัน 

2. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันที ่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงว ันที ่  30 สิงหาคม 2565        
รวม 30 วัน 

3. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจำปี พ.ศ. 2565  
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วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2565 
รวม 30 วัน  

4. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่  2 มีนาคม 2566 

นายคณิศร  คะเชนชาติ   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมตินะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นด้วยให้การประชุมสภาสมัยสามัญ 4 สมัย ประจำปี พ.ศ. 2565 

และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามที่ท่านสุรศักดิ์      บัว
เมืองปัก เสนอ กรุณายกมือ 

   
นายสิรกิจ  วาปีธรรม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติทั้งหมด  10   ท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล    1. นายสุรศักดิ์   บัวเมืองปัก 
     2. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
     3. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     4.  นายอนันท์   กลัดสันเทียะ 
     5. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     6. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     7. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     8. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     10. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
  งดออกเสียง 

1. นายคณิศร  คะเชนชาติ 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ออกเสียง  10  ท่าน            
เห็นชอบ 10 ท่าน เห็นชอบกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้  

1.  สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่  2 ประจำปี พ.ศ. 
2565 วันที่ 1 พฤษภาคม  2565 ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 
2565 รวม 30 วัน 

2. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันที ่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที ่  30 สิงหาคม 2565        
รวม 30 วัน 

3. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  4 ประจำปี พ.ศ. 2565  
วันที ่ 1 พฤศจิกายน  2565 ถึงวันที ่  30 พฤศจิกายน 
2565 รวม 30 วัน  

4. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่  2 มีนาคม 2566 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ  
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อ่ืน ๆ มีท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ เชิญท่านเทพพิทักษ์ เมธาพันธ์พิชิต 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตให้ท่านดูในเทศบัญญัติปี 2565 หน้า 71/75 การก่อสร้างพ้ืนที่

ลานเอนกประสงค์กว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 10 เซนติเมตร พ้ืนที่
จำนวน 231.50 ตารางเมตร ขอแก้ไขตัวเลขที่ถูกต้อง 1,000 ตารางเมตร 
กระผมขออนุญาตที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้ช่างไปปรับตัวเลขเวลานั้นจะได้ ไม่
ต้องถกเถียงกันอีก กระผมขอฝากกองช่างด้วยครับ  

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 
เลขานุการสภาเทศบาล อำนาจของผู้บริหารเพื่อเสนอสภาท้องถิ่น ขอให้เป็นไปตามระเบียบกองช่าง

ต้องไปพิจารณาให้ดีนะครับถ้าไม่ได้อย่างไรขอให้ท่านนายกได้เสนอญัตติใน
ครั้งต่อไป 

 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  กระผมขอฝากกองช่าง และผู้บริหารด้วยนะครับ ท่านประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สภาครับ กระผมมีเรื่องสอบถาม 2 -3 เรื่องความคืบหน้าที่ทางสภาได้อนุมัติ

เงินจ่ายสะสม 9 ล้าน 7 เพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปานั้นบัดนี้เกือบปีแล้ว
ถามว่าขั้นตอนการดำเนินงานถึงไหนแล้วครับจะใช้เวลาอีกเท่าไรประชาชน
ตำบลบ้านใหม่ประชาชนจะได้ใช้น้ำประปาจากเงิน 9 ล้าน 7 นี้ และกระผม
ขอสอบถามเรื่องที่  2 จากคำร้อง ท่านประธานสภาที่เคารพครับเมื่อวันที่  
24 มกราคม 2565 กระผมได้ยื่นคำร้องขอให้ย้ายท่อเมนต์ส่งน้ำประปา
ของตำบลบ้านใหม่ในพื้นที่ หมู่ที่  1 ซึ่งเป็นพื้นที่ผู้ใหญ่จรินทร์ นิตย์ใหม่ ซึ่ง
ชาวบ้านได้ร้องขอมา 3 นายกแล้ว นายกของเราเป็นนายกที่  3  ฉะนั้นเพ่ือ
เข้าไปที ่ของชาวบ้านบางครั ้งจะทำอะไรก็ไม่สะดวกกระผมขอฝากคณะ
ผู้บริหารด้วยนะครับช่วยดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยซึ่งจะได้รับการแก้ไข
หรือไม่กระผมจะได้มีคำตอบให้ชาวบ้านครับ เรื ่องที ่  3 มาจากคำร้อง
เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่  24 มกราคม 2565 พี่น้องชาวบ้านทิศใต้ศาลา 80 
พรรษา หมู่ที่  2 ได้ร้องขอไฟส่องสว่างจำนวน 2 จุด กระผมเขียนคำร้อง
ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้มีความคืบหน้าว่าจะมีการติดตั้งได้หรือไม่ถ้าได้จะติดตั้ง
ได้เมื่อไรถ้าไม่ได้เพราะสาเหตุใดท่านประสภาครับพี่น้องในซอยต่างก็หวังว่า
คณะผู้บริหารและสท.ชุดนี้เมื่อก่อนการเลือกตั้งกระผมได้ไปขอคะแนนเสียง
เขาพร้อมให้เรา 70-80 % ตอนนี้เราได้เข้ามานั่งแล้วผมอายครับไม่กล้าเข้า
ซอยนี้เพราะว่าหลอดไฟแค่ 2 หลอด ท่านประธานครับ 2 กุมภาพันธ์ 
2565  นางเยื้อน กฐินใหม่ ขอเอ่ยนามในที่ประชุมขอความอนุเคราะห์ให้
เทศบาลช่วยตัดกิ่งใหม่ริมถนนหน้าบ้านส่วนหนึ่งเข้าหมู่บ้านส่วนหนึ่งเข้า 
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 คลองมะค่าเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยให้กับชาวบ้านเมื่อปีที่แล้วได้

ประสบปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยกระผมเขียนคำร้องตั้งแต่วันนั้นถึงวนันี้
ยังไม่มีความคืบหน้าผมเองก็อายไม่กล้าที่จะมองหน้าแกและไม่มีคำตอบให้
แกหลายคนอาจถามว่าทำไมไม่ตามที่กองงานต่าง ๆ ผมจึงสอบถามที่ประชุม
สภาแห่งหนึ่ง กระผมเป็นตัวแทนของประชาชนเมื่อประชาชนร้องขอ และ
ผมไม่มีคำตอบให้ประชาชนที่ร้องขอมากระผมอยากใด้รถกระเช้าสัก 1 คัน  
จะไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องแย่งกันระหว่างงานไฟฟ้ากับงานบริการด้านนี้จะได้
หรือไม่ได้กระผมขอฝากเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยดูด้วยนะครับ คำร้องที่
กระผมเขียนนั้นมันสอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงเมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นนโยบายของการพัฒนาและการบริหาร
จัดการเป็นนโยบายข้อ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรพัฒนาเทศบาลให้มี
ความร ู ้ความสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานให ้ค ุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และข้อ 4.5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมี
เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยให้มาตรฐานการบริการบริการให้ความเสมอภาค
เป็นธรรมเท่าเทียมกันประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความพึง
พอใจสูงสุดอยู่ในนโยบายเรื่องนี้ กระผมขอฝากเจ้าหน้าที่งบประมาณอีกครั้ง
นะครับ ดูแลเรื่องรถกระเช้าอีกสักคันนะครับเพราะว่ามีหลายซอยที่ไม่ได้ตัด
แต่งกิ่งไม้ท่านประธานสภาครับกระผมอยากเห็นให้การปฏิบัติตามของท่าน
นายกที่แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2565 
เป็นนโยบายที ่จ ับต้องได้เป็นนโยบายที ่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนตำบลบ้านใหม่ได้ ไม่ต้องถึง 100% ได้แค่ 60 70% กระผมก็
พอใจ ไม่อยากให้เป็นนโยบายทิพย์เหลือเวลาเพียง 3 ปีงบประมาณที่จะ
พิสูจน์นโยบายเรื ่องนี ้นโยบายที ่ต ้องแถลงก่อนที ่จะเข้ามาทำงานครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายวันชัย  พลสมบัติ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวันชัย  พลสมบัติ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 กระผมมีแนวคิดแบบนี้ว่าที่มันเป็นปัญหาที่เขามาเขียนคำร้องไม่ว่าจะเป็นตัด

ต้นไม้ ท่อรั้ว หรือว่าไฟ ที่มันจะเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้แจ้งย้อนกลับไป
ถึงคนที่เขาร้องเรียนว่าเราจะเข้าไปทำแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นวันที่เท่าไร 
เวลาเท่าไรมันต้องย้อนกลับไปแบบนี้พอมันนานเข้าก็จะเกิดความไม่พอใจ 
กระผมกับท่านเทพพิทักษ์ หัวอกเดียวกันเลยครับไม่กล้าเดินถนนออกไป
เพราะว่าเขามักจะมาถามเวลาเขียนคำร้องจะถามกระผมว่าจะได้เมื่อไร ถ้า
อย่างนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าเทศบาลจะต้องโทรกลับไม่ว่าจะทำเอกสารหรือ
โทรแจ้งว่าเราได้รับเรื่องของคุณแล้วเราจะจัดการอย่างไรเมื่อไรหรือจัดการ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรแจ้งให้เขาทราบปัญหาเหล่านี้จะได้หมดสิ้นไปถ้าเป็นผม 
ผมจะทำอย่างนี้ครับ 
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นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญรองอนันต์ ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  บุญทัน  กระผมขอตอบที่ท่านเทพพิทักษ์ได้ถามเกี่ยวกับหลอดไฟ 2 ดวง 
รองนายกเทศมนตรี รก. กระผมได้เห็นเรื่องแล้วและแจ้งให้ช่างไฟฟ้าได้ไปเช็คดูว่าแต่ไม่มีสายดับ 
นายกเทศมนตรี พอจะเดินต่อเห็นว่าช่างไฟของเขาบอกว่าเราต่อไฟขโมยไฟเขา ถ้ามีสายดับ

เขาทำให้แล้วครับแต่กระผมจะเข้าไปดำเนินการให้ครับสำหรับเรื่องไฟ ส่วน
คำร้องเรื่องตัดต้นไม้กระผมได้เซ็นต์ลงไปแล้วแต่บังเอิญวันนั้นเนื่องจากวัน
นั้นตำบลเราเป็นตำบลใหญ่รถไฟฟ้าซ่อมประมาณเป็นอาทิตย์มีแต่รถป้องกัน 
ไฟฟ้าก็นำรถป้องกันไปทำ พอป้องกันจะตัดต้นไม้ ไฟก็ร้องให้ไปทำอีกแต่
กระผมเห็นด้วยกับท่านเทพพิทักษ์ที่จะซื้อรถอีก 1 คัน ไว้สำหรับบริการ
ให้กับประชาชน 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนายสุดใจ  ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ ดุมใหม่   กระผมขอนำเรียนเรื่องนี้นานมากแล้วครับเรื่องน้ำเสียศูนย์นิสสัน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ซึ่งนายกได้ไปดูกับผมและได้ไปคุยกับศูนย์นิสสันแล้วเขาจะทำการปรับปรุง 

แก้ไขแต่ตอนนี้น้ำก็ยังไหลลาดถนนอยู่ครับผมไม่ทราบหนังสือที่จะติดตามแต่
ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ กระผมขอคำชี้แจงครับว่าเมื่อไรจะทำ และ
เมื่อไรที่ชาวบ้านจะได้เดินทางได้สะดวกอยากให้ติดตามหน่อยนะครับ มัน
เป็นคำร้องของประชาชน 

 
นายอนันต์ บุญทัน   ขอให้ผอ.กองช่างได้ชี้แจง 
รองนายกเทศมนตรี รก. 
นายกเทศมนตรี 
 
นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ  กระผมขอนำเรียนชี้แจงว่าระบบประปาตอนนี้อยู่ระหว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ อยู่ครับ ท่านนายกและท่าน 

ปลัดก็อยากดำเนินการให้เร่งด่วนแต่มีข้อระเบียบกฎหมายของทางราชการ
เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งได้ปรับเปลี่ยนของกรมบัญชีกลางเพราะจะมีห้วงเวลาเข้า
มาเกี่ยวข้องรอสักหน่อยนะครับ คำร้องเรื่องย้ายท่อเมนต์ประปาตอนนี้ได้
ย้ายท่อเมนต์หลังบ้านผู ้ใหญ่จรินทร์ให้เรียบร้อยตอนนี้งานประปางาน
ค่อนข้างเยอะซึ่งชุดซ่อมประปามีอยู่ชุดเดียว ส่วนเรื่องรถกระเช้าได้ใหม่ก็จะ
ดีมากครับ เพราะรถคันเก่าจะเสียบ่อยตามสภาพใช้งานมานานครับ ส่วนใน
งานอื่นที่เกี่ยวกับงานกองช่างจะพยายามเร่งรัดติดตามให้ครับ ส่วนน้ำเสีย
ของศูนย์นิสสันเนื่องจากถนนเส้นนี้เราเคยของบประมาณมาหลายครั้งจาก
จังหวัดหรือจากที่อ่ืนซึ่งจะให้งบประมาณ 6 ล้าน 5 แสน ตอนนี้เราขออบจ.
ไปแล้วหลายครั้งมันต้องงบประมาณเยอะตอนนี้ขึ้นอยู่กับทางสภาเราบรรจุ
ไว้ในแผนและประสานแผนในระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และถนนเส้นนี้อยู่
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ในระดับต่ำยังไม่มีระบบระบายน้ำซึ่งต้องยกระดับระบบระบายน้ำเชื่อมต่อ
ถนนเลียบนครตอนนี้รองบประมาณอยู่ครับเราก็อยากให้เขาทำระบบบำบัด
ในพ้ืนที่ของเขา เดี๋ยวให้ผอ.กองสาธารณสุขได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นายเพิ่มพูล  ยาสมุทร   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กระผม นายเพิ่มพูล ยาสมุทร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จริงแล้วเป็นเหตุรำคาญการออกแบบการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ปัจจุบันใน
พื้นที่ของเขาไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียพอไม่มีทำให้พื้นที่ของเขาเป็นพื้นที่สูงกว่า
ระดับถนนน้ำย่อมไหลมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจึงเป็นปัญหาตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราใช้
กฎหมายอย่างจริงจังเขาจะต้องยอมรับและปรับปรุงให้เรา เพื ่อลดการ
เดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาต้องคุยกับงานกฎหมายร่วมด้วยครับ 

 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  กระผมขอฝากท่านนิติกรด้วยนะครับ ท่านอยู่ฝ่ายกฎหมายท่านต้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ไปคุยด้วยนะครับเพราะไม่รู้อนุญาตให้ได้อย่างไรเขาไม่มีบ่อบำบัดเพราะเป็น

ศูนย์ซ่อมรถยนต์ต้องมีน้ำมันเครื่องและฝากกองช่างด้วยครับทำอย่างไรเขา
จะแก้ไขให้กับชาวบ้านได้ 

 
นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ  ขอนำเรียนชี้แจงว่าทางศูนย์นิสสันไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียพอมันเต็ม 
ผู้อำนวยการกองช่าง  น้ำก็จะไหลลงสู่ถนนเนื่องจากเขาอยู่ในระดับสูง เขาได้แจ้งเราว่าขอให้รถดูด 

ไปดูด เราได้แนะนำไปให้เขาทำหนังสือมาเทศบาล ในส่วนเรื่องงบประมาณ
ท่านปลัดก็ได้วางแผนแล้วครับ มันตั้งงบประมาณของเราเองได้ซึ่งจะต้องใช้
งบประมาณ 6 ล้านกว่าบาท ครับ 

 
นายสิรกิจ วาปีธรรม   กระผมขอชี้แจงในเรื่องของระบบประปา ตอนนี้เราได้มีการเปิด 
เลขานุการสภาเทศบาล ซองแล้ว และวันที่  3 เราจะได้มีการพิจารณาผลประกอบด้วยหลาย ๆ ฝ่าย

และจะได้มีการทำสัญญากันภายในเดือนมีนาคมซึ่งตอนนี้เราถือว่าได้เร่ง
ดำเนินการแล้วนะครับและเราต้องทำราคากลางและต้องหาวิศวกรมาเซ็นต์
แบบเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควรส่วนเรื่องรถกระเช้าก็นำเรียนผู้บริหาร
ให้ทราบอีกครั้งหนึ ่งเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนเรื่องศูนย์นิสสันจริงแล้วได้ขอ
โครงการไปแล้วหลายที่แต่ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องรถไฟรางคู่ไม่รู ้ว่าเขาจะ
ยกระดับหรือทำคันดินแต่ถ้าเขาลดเป็นต่อม่อให้เราก็จะสามารถเชื่อมกับ
ถนนเดิมได้จะไม่เป็นปัญหาในการใช้งบในการจ่ายขาดของเทศบาลผมก็เห็น
ด้วยนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลจะนำเรียนท่าน
นายกอีกครั้งหนึ่งและขอนำเรียนว่าทุกอย่างในฐานะเป็นปลัดเทศบาลก็จะ
รับฟังไปพูดคุยกันที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในส่วนของวาระอื่น ๆ ควรที่จะ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานเทศบาลหรือเรื่องเงินว่าเงินเข้ามาแล้วท่านก็มาคุย
กันนอกรอบกันว่าท่านนายกจะเอาไปทำอะไรให้กับประชาชน 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  ขออนุญาตครับว่าที่ท่านปลัดได้ชี้แจงต้องขอบคุณท่ีแนะนำให้ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ทางเราได้พูดคุยกันแต่ตอนนี้ประสบปัญหาว่าทำอย่างไรกลุ่มสมาชิก สท. 

อยากให้ท่านประธานเข้าร่วมประชุมกับพวกกระผมจะข้อมูลข้อเท็จจริงว่า
เราได้พูดคุยอะไรกันและนำคำพูดมาคุยกับฝ่ายบริหาร เช่น เรื่องรถกระเช้าก็
อยากให้เขต 1  รถ 1 คัน เขต 2 รถ 1 คัน งานจะได้เดินครับ แต่ทุกวันนี้
งานบริหารไม่มีเลย ขอบคุณท่านปลัดนะครับที่ได้กล่าวขึ้นมา กระผมข้อ
ร้องเรียนกองช่างเกี่ยวกับถนนหน้าโรงงานแม่จ้าวอันนี้ก็กระทบกับท่าน
ประธานโดยตรง มีกระผม ท่านสท.อุเทน ท่านสท.วีระ ไปดูงาน ผลปรากฎ
ว่าถนนไม่ได้ปาดซึ่งระยะทางมันกำหนดไว้กี่เมตรระยะทางมันหายไปไหน
และหน้าบ้านเขาก็ไม่ยอมปาดมันเป็นเนินหลังเต่าพอคุยทางโทรศัพท์เขา
บอกว่าท่านประธานสั่งให้ทำ ไม่ใช้พวกผมจะไปสั่งเขาจริงแล้วหน้าที่ของกอง
ช่างจะต้องไปสั่งเขาไปควบคุมดูแลทำงานให้ออกมาให้มีประสิทธิภาพพอไป
ดูวันต่อไปมาไปทำให้มันดีขึ้นแต่ยังรับได้แต่ทำไมถนนหน้าโรงงานแม่จ้าวถึง
ไม่ปาดการสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบอยากให้กองช่างออกไปดู
งานเขาบ้างทำตามแบบหรือไม่ไม่ใช่ว่าเขาทำเสร็จแล้วให้ สท.ไปทะเลาะ  
กับเขา อยากฝากด้วยนะครับ ส่วนเรื่องโควิดได้ออกมาตรการในวันนี้ ผม
ได้รับรายงานจากสมาชิก อสม. เขต 1  หมู่ที่ 1  3 ราย  หมู่ที่ 2  10 ราย 
หมู่ที่ 3 5 ราย หมู่ที่ 4 3 ราย หมู่ที่ 2 3 ราย รวมทั้งหมด 30 ครัวเรือน 
เฉพาะเขต 1 นะครับ ทุกครั้งที่เกิดโควิดกระผมจะเป็นรายแรกที่เขาโทร.มา 
สท.เข้มมีเหตุการณ์อย่างนี้จะทำอย่างไรกระผมขอบคุณสมาชิกหลายท่านที่
ได้ช่วยบริจาคและให้ความช่วยเหลือประชาชนกระผมทำเรื่องโควิดมาตลอด
แต่กลับโดนต่อว่ามาตลอดทำไมหน่วยงานาเทศบาลไม่ออกมาช่วยกระผม
บ้างอย่างน้อยต้องมาช่วยกันท่านประธานต้องเป็นหลักให้ผม ด่านแรกครับ
คือ สท. ฝากท่านประธานด้วยครับ 

 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  ขอบคุณท่านปลัดนะครับที่ได้ชี้แจงระบบประปาแต่ด้วยความเป็น  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ห่วงทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อนักการเมืองลุกไปแล้วอย่าให้ข้าราชการที่อยู่ข้าง 

หลังมีแผลเห็นใจข้าราชการกว่าเขาจะได้มาเป็นข้าราชการทำงานได้ไม่กี่ต้อง
พบชะตากรรมจากนักการเมืองผมฝากท่านปลัดดูแลข้าราชการด้วยครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายอุเทน กูบโคกรวด   กระผมมีเรื่องปรึกษาหารือที่ประชุม ประเด็นแรกท่ีสาธารณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประโยชน์ป่าช้าหมู่ที ่  12 บ้านมะขามเฒ่าปัจจุบันนี้ได้ก่อสร้างโรงผลิต

น้ำประปาจากน้ำบาดาลแต่ยังเป็นที่ทิ้งขยะบางครั้งเห็นเจ้าหน้าที่ขับรถดูด
โคลนของเทศบาลนำน้ำสิ ่งปฏิกูลเอาไปทิ้งจุดนั ้นต่อไปจะเป็นโรงผลิต
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น้ำประปาเห็นว่าน้ำประปามีคุณภาพบริโภคได้ดื่มกินได้กระผมเป็นห่วงกังวล
เกรงว่าจะมีสารปนเปื้อนตกค้างหรืออาจจะเป็นโลหะตกค้างในน้ำประปาที่ 

 จะผลิตมาหรือเปล่าอยากให้ผ ู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กอง
สาธารณสุขฯที่รับผิดชอบโดยตรงช่วยหาวิธีการที่มันดีกว่านี้ เรื่องที่ 2 เรื่อง
ตัดกิ่งไม้กระผมได้เขียนคำร้องขอจากชาวบ้านบางทีก็เข้าท่ีส่วนบุคคลกระผม
ก็เข้าใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล เรื่องที่ 3 ที่สท.วันชัยได้นำเสนอท่าน
ผู้บริหารได้รับปากแล้วการเขียนคำร้องน่าจะมีหน่วยงานรับคำร้องไปทำได้
หรือไม่ได้ช่วยแจ้งผู้เขียนคำร้องด้วย เรื่องที่ 4 กระผมได้เขียนมาหลายครั้ง
เรื่องบประมาณซ่อมแซมได้เพิ่มตอนแปรญัตติกระผมอยากให้ซ่อมถนนทาง
ไปมะขามเฒ่าไปทางบ้านหัวสิบกระผมได้เขียนไปหลายรอบท่านได้แค่เอา
แอดวานไปปะเล็ก ๆ น้อย ๆ กระผมให้อยากให้ทำใหม่เลยครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านรองอนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  บุญทัน  ขอบคุณท่านอุเทนเรื่องถนนไปป่าช้ามะขามเฒ่ากระผมได้ 
รองนายกเทศมนตรี รก. คุยกับช่างว่าทำเป็นทีละล๊อคตอนนี้ให้ช่างเริงรบดำเนินการสำรวจความ 
นายกเทศมนตรี เสียหายยาวเท่าไรกว้างเท่าไรเพื่อที่จะทำโครงการซ่อมแซม 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เชิญท่านสุดใจ ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  กระผมขอเรียนถามเรื่องตลาดว่าเมื่อไรจะให้ชาวบ้านได้ไป 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ใช้เขาถามมาตลอดกระผมตอบเขาไม่ได้ ผมจึงเรียนถามว่าท่านมีนโยบาย

อย่างไร จะดำเนินการอย่างไร  
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเลขาได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ตอนนี้เรื่องตลาดได้เสร็จสมบูรณ์และอาคารต่อเติมได้เสร็จ 
เลขานุการสภาเทศบาล เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เหลือจะประชุมกับทางธนารักษ์อีกรอบหนึ่งและ

สรรพากรและคณะกรรมการหาผลประโยชน์ ภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์
หน้าจะได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้เข้าไปดำเนินการในเดือนมีนาคมได้
ขายแน่นอนทุกอย่างได้วางระบบไว้หมดแล้วและวิธีการจะเชิญพ่อค้าแม่ค้า
อีกครั้งหนึ่งจะได้พูดคุยกันให้ทุกคนสบายใจส่วนเรื่องระเบียบเสร็จเรียบร้อย
แล้วครับ 

นายสุดใจ  ดุมใหม่  กระผมขอฝากสักเรื่องว่าการที่จะให้ประชาชนเข้าไปขายได้   
สมาชกสภาเทศบาลเขต 2 ผมไม่อยากให้มีการประมูลแผงเกิดข้ึนมันจะแบ่งชนชั้นกันคนรวยสามารถอยู่

ข้างหน้าได้อยากให้ท่านพิจารณาให้เป็นกลางโดยการจับสลากว่าได้ใคร
ข้างหน้าข้างหลังถ้าเราไปประมูลแผงเหมือนจัดเก็บรายได้นะครับและ 
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 กระผมไม่รู้การขอใช้สถานที่แบบไหนไม่รู้ว่าที่สาธารณะให้ใช้ได้เป็นอย่างไร

ผมยอมรับว่าด้านกฎหมายผมไม่รู้ครับหากเราไปจัดเก็บรายได้มีข้อพิพาท
หรือไม่ผมฝากท่านปลัด ท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารด้วยครับ ผม
อยากฝากถึงประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ อยากให้มีความเป็นกลาง ฝากด้วยนะ
ครับ 

 
นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ตามระเบียบเขาให้ใช้วิธีการประมูล แต่กระผมก็จะไม่มีความเลื่อม 
เลขานุการสภาเทศบาล ล้ำกัน ส่วนการจัดหาผลประโยชน์แต่จะมีคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์

ทรัพยสิน ส่วนในเรื่องผิดระเบียบไม่ผิดระเบียบอยู่แล้วครับเพราะว่าขอให้
สถานที่เป็นลานสินค้าชุมชนซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการเก็บค่าแผงอยู่แล้วที่เรา
อนุมัติเงินสะสมไปเป็นการเพิ่มพูนรายได้ ซึ ่งระเบียบเราต้องหาเพิ ่มพูน
รายได้อย่างน้อยเราต้องหาค่าไฟ ค่าน้ำ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องท่านสบายใจได้ 
เราจัดเป็นล๊อคเป็นโซนอยู่แล้วครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายวีระ  คะเชนทร์ชาติ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวีระ  คะเชนทร์ชาติ  กระผมขอฝากสักเรื่องถนนหน้าประปาหมู่ท่ี 2 จะเป็นหลุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จุดที่ 2 ทางโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่าจะเป็นบ่อเป็นโนนมอไซต์หลบโค้งจะไป

ชนกันเมื่อวานนี้ จะเข้าหมู่กรุงไทย กระผมไม่โทษเทศบาลของเรานะครับ
กระผมโทษเทศบาลเมืองเวลาเขามาฝังท่อน้ำทำให้ถนนบ้านเราเสียหาย 

 
นายภุชงพงศ์  บุญศรีรัตนะ  กระผมขอชี้แจงว่ากระผมจะประสานเทศบาลนครให้มาซ่อม 
ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมให้เจ้าหน้าที่ไปซ่อมแล้วไม่สามารถทำได้สักที 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
  
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
                      (ลงชื่อ)      ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
                           (นายสิรกิจ  วาปีธรรม) 
                              เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ  สมัยแรก  เม่ือวันที่  28 กุมภาพันธ์  2565  เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
  
 
        ประธานกรรมการ 
     (นายวันชัย  พลสมบัติ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล  
 
 
        กรรมการ              กรรมการ 
                  (นายอนันท์   กลัดสันเทียะ)         (นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์) 

 สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล 
  
 
 
 

    รับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย............................. สมัยที.่................
ครั้งที.่..................... ประจำปี พ.ศ. 2565  วันที ่..................................................................  
 
 

    
              (นายคณิศร   คะเชนชาติ )       

                      ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   
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