
  
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
..................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอนุชา  เจนถั่ว ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว อนุชา  เจนถั่ว  
๒ นายมานพ  ดีสืบชาติ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มานพ  ดีสืบชาติ  
๓ นายนิยม  แสนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล นิยม  แสนศักดิ์  
๔ นายทองดี  การะเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ทองดี การะเกษ  
๕ นายบุญเรือน  ทองสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล บุญเรือน ทองสะอาด  
๖ นายชัชวาลย์  กลิ่นบุหงา สมาชิกสภาเทศบาล ชัชวาลย์ กลิ่นบุหงา  
๗ นายสมัย  บุญประกอบ สมาชิกสภาเทศบาล สมัย  บุญประกอบ  
๘ นายเสนอ  หลอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ  หลอดแก้ว  
๙ นายเอม  โสมก าสด สมาชิกสภาเทศบาล เอม โสมก าสด  

๑๐ นายสุที   ค าสอน สมาชิกสภาเทศบาล สุที  ค าสอน  
๑๑ นายพราม   แก้วยก สมาชิกสภาเทศบาล พราม แก้วยก  
๑๒ นายมงคล  ดวงเดือน สมาชิกสภาเทศบาล มงคล  ดวงเดือน  
๑๓ นายเทียม  ชอบทดกลาง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล เทียม  ชอบทดกลาง  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายไสว  สระปัญญา นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว ไสว  สระปัญญา  
๒ นายวรา  แหวนวิเศษ เลขานายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว วรา  แหวนวิเศษ  
๓ นายสานิตย์  เอี้ยงโสนก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว สานิตย์ เอี้ยงโสนก  
๔ นายนารี  นันทพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว นารี  นันทพันธ์  
๕ นายถนอม  อยู่รัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ถนอม  อยู่รัมย์  
๖ นายวิโรจน์  เบี้ยกระโทก ประธานชุมชนหมู่ที่ ๑๑ วิโรจน์  เบี้ยกระโทก  
๗ นายค าผอง  เผือกนอก สารวัตรก านันต าบลโกรกแก้ว ค าผอง   เผือกนอก  
๘ นายอนวัช  ภูละ รองนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว อนวัช  ภูละ  
๙ น.ส.สวุรรณี  กอพิทักษ์กุล ครู คศ ๑ กศน. สุวรรณี กอพิทักษ์กุล  

๑๐ นางธัญญารัตน์ งามผักแว่น ครูอาสาฯ ธัญญารัตน์ งามผักแว่น  
๑๑ นายวิเชียร  ท้าวญาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ วิเชียร  ท้าวญาติ  
12 นางอรุณ  ไชยชาติ หัวหน้ากองการศึกษา อรุณ  ไชยชาติ  
13 นายประกอบ  ทันค้า ประธานชุมชน หมู่ที่ ๘ ประกอบ ทันค้า  
14 นายบุญส่ง  อังกาพเพชร ประธานชุมชนหมู่ที่ ๖ บุญส่ง  อังกาพเพชร  
15 นายภาณุพงศ์  มงคลชาติ นายช่างโยธา ภาณุพงศ์ มงคลชาติ  
16 นายจิรพนธ์   การะเกต นายช่างโยธา จิรพนธ์  การะเกต  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
17 นางบุญยิ่ง  แป้นชุมแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บุญยิ่ง  แป้นชุมแสง  
18 นางสาวสุภาพร  มั่งกูล นักวิชาการคลัง สุภาพร  มั่งกูล  
19 นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม สุภาวดี  สังอินทร์  
20 นางสาววรินทร  พัชนี หัวหน้าส านักปลัด วรินทร  พัชนี  
21 นางสาวญาณิศา  สุขวงกฎ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ญาณิศา  สุขวงกฎ  
22 นางสาวเจนจิรา  เสาวพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจนจิรา  เสาวพันธ์  
23 นายเทิศ  ค าสอน ประธานชุมชนหมู่ที่ 7 เทิศ  ค าสอน  
24 นายน้อย  แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 น้อย  แจ่มจันทร์  
25 นายวีระ  โตสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 วีระ  โตสกุล  
26 นายประจวบ  สิ่วไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ประจวบ  สิ่วไธสง  

เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๐๐ น. 
นายเทียม   ชอบทดกลาง  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว                
เลขานุการสภาเทศบาล  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เชิญครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว                      ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่อง   เรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

....................................... 
  ด้วย  สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภา สมัย

สามัญ   สมัยที่  ๓ ประจ าปี  ๒๕๕๗  ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2558,พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗,พิจารณารายละเอียดการโอนกิจการประปาหมู่ที่ 9  
และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆในกิจการ  ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

  ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๒ ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๗  ในวันพุธที่ ๑๓  
สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว  จึงให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน 
เวลา และ สถานที่ดังกล่าวโดย  พร้อมเพรียงกัน 

            ประกาศ   ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
            อนุชา  เจนถั่ว 

     (นายอนุชา  เจนถั่ว) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  รายงานการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒),
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕60) ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

นายอนุชา  เจนถั่ว      ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
ประธานสภาเทศบาล    เรื่อง  ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบล 
    โกรกแก้ว 
                ................................... 
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ตามที่  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้พิจารณาให้  
ความ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว  แล้วในการประชุม  เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๗  และได้
น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)  ดังกล่าว เพ่ือให้
ผู้บริหารเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๖(๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว  จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
   ไสว  สระปัญญา 
         (นายไสว  สระปัญญา) 
             นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว   

นายอนุชา  เจนถั่ว      ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
ประธานสภาเทศบาล    เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบล 
    โกรกแก้ว 
            ……………………………….. 

ตามท่ี  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
แล้วในการประชุม  เมื่อวันที่   ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  และได้น าเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ดังกล่าว  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลต าบล
โกรกแก้วพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  (๑) (๒) (๓) (๔) และข้อ (๕) 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๗(๔)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  เทศบาล 
ต าบลโกรกแก้ว  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
   ไสว  สระปัญญา 
         (นายไสว  สระปัญญา) 
             นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว   

ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ          
สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๗ วันที่  ๙  มิถุนายน ๒๕๕๗ 
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นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล          
ประธานสภาเทศบาล    โกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗           

ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการประชุม  ผมขอให้เลขานุการ
สภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการ  ประชุมครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑๒  ท่าน                   
    ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่ อ เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่ า    
ประธานสภาเทศบาล    ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรรับรองรายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ ว  สมัยสามัญ  สมัยที่   ๒   ประจ าปี  ๒๕๕๗                 
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี   
๒๕๕๗ วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ               
สมัยที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๕7  วันที่  9  มิถุนายน  ๒๕๕7  ด้วยคะแนนเสียง                 
๑1   เสียง  ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องด่วน  (เรื่องแจ้งเพื่อทราบ) 
นายอนุชา  เจนถั่ว  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติข้อบัญญัติค้างเพื่อพิจารณา (เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว) 
นายอนุชา  เจนถั่ว  ไมมี่ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   ญัตติร่างเทศบัญญัติที่เสนอใหม่  (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา) 

๕.๑  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้อ่านแบบขอเสนอญัตติเสนอ (ร่าง)  เทศบัญญัติ        
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลบาลต าบลโกรกแก้ว  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ. ๒๕๕๘  เชิญครับ 
นายไสว  สระปัญญา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
นายกเทศมนตรี     ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานชุมชน  และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
    ขออ่านแบบขอเสนอญัตติ ฯ  ดังนี้ 

ขอเสนอญัตติ 
                                                                                   ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

                  ถนนหัวถนน – ดอนอะราง บร ๓๑๑๑๐ 

                         วันที่    1   สิงหาคม   ๒๕๕7 
เรื่อง   เสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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  ข้าพเจ้า  ขอเสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕8 ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
ฉบับนี้ มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ในสมัยประชุมนี้  
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผล ในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

       ขอแสดงความนับถือ   
                              (ลงชือ่)      ไสว  สระปัญญา        ผู้เสนอ                 

                                                                                  (นายไสว   สระปัญญา) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

----------------------------------------- 
ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าโกรกแก้วจะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕8  ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 

๑.๑  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕7  ณ วันที่ ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีสถานะการเงินดังนี้ 
 ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7   

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น               9,278,797.79  บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม                          5,987,335.51  บาท 
๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม                             3,720,006.26  บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย                                              
จ านวน     -     โครงการ    รวม        -       บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    

         จ านวน    -      โครงการ   รวม        -       โครงการ    
        ๑.๒  เงินกู้คงค้าง        5,550,500.00  บาท 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
๑  รายรับจริงท้ังสิ้น   20,057,367.70 บาท    ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร      152,817.50  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต      38,385.00  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         94,032.86  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 433,339.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      108,829.04  บาท 
หมวดรายได้จากทุน               -         บาท 
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หมวดภาษีจัดสรร                            8,356,962.30    บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  9,904,377.00    บาท 

๒. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    5,297,295.00   บาท 
๓. รายจ่ายจริง  จ านวน  ๑๘,134,346.34 บาท  ประกอบด้วย 
       งบกลาง              3,745,852.72  บาท 
      งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    

        6,924,350.00  บาท 
     งบด าเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)                                3,024,508.62  บาท 
     งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

       2,715,635.00  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                   -         บาท 
     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)             1,724,000.00   บาท 
๔. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            

                              914,760.00   บาท 
๕. มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                                                           2,675,800.00   บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

๒.๑ รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี 2557 

ปะมาณการ 
ปี 2558 

รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 113,051.60 ๑๓๑,๔๐๐.00 131,400.00 
  หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

47,489.75 ๓๓,๗๐๐.00 53,200.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 91,131.54 ๗๕,๐๐๐.00 90,800.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

484,716.00 ๔๘๐,๐๐๐.00 530,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 72,470.00 ๖๐,๐๐๐.00 60,300.00 
  หมวดรายได้จากทุน - - 500.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 808,858.89 ๗๘๐,๑๐๐.00 866,200.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 13,534,006.82 ๑๐,๗๙๙,๙๐๐.00 14,987,380.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

13,534,006.82 ๑๐,๗๙๙,๙๐๐.00 14,987,380.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,562,905.00 ๑๓,๔๒๐,๐๐๐.00 13,146,420.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,562,905.00 ๑๓,๔๒๐,๐๐๐.00 13,146,420.00 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
  รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,322,650.00 - - 

รวม 29,238,420.71 25,000,000.00 29,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

๒.๒  รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่าย 

๒๕๕6 
ประมาณการ 

๒๕๕7 
ประมาณการ 

๒๕๕8 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 2,278,812.51 ๒,๗๒๒,๘๔๒.00 2,379,233.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน   
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 

6,986,413.00 ๘,๘๑๐,๘๖๐.00 11,181,477.00 

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน         
ใช้สอยและวัสดุ                                
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

6,556,688.00 ๗,๒๖๙,๑๖๐.00 8,812,600.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน         
และสิ่งก่อสร้าง) 

3,182,418.07 ๔,๔๖๗,๑๓๘.00 4,614,690.00 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 211,120.00 ๒๙,๐๐๐.00 20,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,639,711.65 ๑,๗๑๐,๐๐๐.00 1,992,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,885,163.23 ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.00 29,000,000.00 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕8  ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 9,865,470.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,419,560.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 3,904,850.00 
    แผนงานสาธารณสุข 1,681,680.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 216,000.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 6,072,140.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,724,000.00 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 995,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
   แผนงานการเกษตร 30,000.00 
   แผนงานการพาณิชย์ 712,067.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 2,379,233.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 29,000,000.00 
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เหตุผล 
  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณา
เห็นชอบต่อไป 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ 
ประธานสภาเทศบาล    อีกก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม  

ก่อนที่จะมีการลงมติผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่าจ านวน
สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุม  และท่านสมาชิกสภา          
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลก็ได้อภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ พอสมควรแล้วซึ่งเป็นวาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ  ผมก็ขอถามท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ขอให้ยกมือด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง
งดออกเสียง  ๑  เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ไปแล้ว ต่อไปเข้าสู่วาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ 

ในขั้นตอนนี้จะต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตตินั้นจะต้องมีไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  และเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ให้กับท่านสมาชิกมากข้ึนก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอเชิญ        
นายเทียม  ชอบทดกลาง ปลัดเทศบาล ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่าน
ระเบียบและขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้า
เลขานุการสภาเทศบาล    ส่วนราชการ  ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธานชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ปลัดเทศบาล  ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล 

ขอชี้แจงขั้นตอนในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว  จะต้องส่งค าแปรญัตติ
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติไว้แล้ว  แต่เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติปี 2557 นี้ได้ท างานที่ได้รับ
มอบหมายสิ้นสุดลงแล้วจึงขอให้ท่านได้เลือกคณะกรรมการขึ้นมาใหม่เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ วธิีการเลือกให้ใช้วิธีการเลือกประธานสภาและ
รองประธานสภาเทศบาล  ดังนี้ 
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ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ

เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอ 
ไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่
ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก    

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๓. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
๔. คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้ว
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
๑. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
๒. ตาย 
๓. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
๔. เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ

สิ้นลง 
๕. สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
๑. ภายใตร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๓ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลจะต้องก าหนดและเสนอก่อนว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด
กี่ท่านซึ่งตามระเบียบ ฯ คณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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๒. วิธีเลือกคณะกรมการแปรญัตติ  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 

๓. ในการเลือกถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ดังนั้นก็ขอให้ท่านได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ขอบคุณครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ตามท่ีท่านปลัดเทศบาล ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ประธานสภาเทศบาล    ระเบียบและขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การ 

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เป็นไปตามระเบียบ  ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกสภา 
เทศบาลได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวนกี่คน  ซึ่งตามระเบียบ
คณะกรรมการแปรญัตตินั้นจะต้องมีไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ  พร้อมผู้รับรอง  ๒  ท่าน  เชิญครับ 

นายมานพ  ดีสืบชาติ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้า
สมาชิกสภาเทศบาล    ส่วนราชการ  ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมนายมานพ  ดีสืบชาติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเสนอให้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  ๗  คน  ครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง    ๑.  นายบุญเรือน  ทองสะอาด 
    ๒.  นายเสนอ  หลอดแก้ว 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ อีก 
ประธานสภาเทศบาล  ก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก ก่อนที่จะมีการลงมติผม 

ก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลครบ
องค์ประชุมหรือไม่ 

นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ  จ านวน  ๗  คน  หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยกับการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  ๗  คน ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  ๗  คน             
ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง                   
มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความ 
ประธานสภาเทศบาล    เหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 
นายนิยม  แสนศักดิ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมนายนิยม  แสนศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเสนอ นายสุที  ค าสอน     
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๑  ครับ 
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นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง    ๑.  นายมานพ  ดีสืบชาติ 

๒. นายสมัย  บุญประกอบ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสม
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑  อีกก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีการลง 

มติผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล
ครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ  คนที่  ๑  คือ  นายสุที  ค าสอน  หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๑  คือ  นายสุที  ค าสอน 
ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม   มีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๑  คือ  นายสุที  
ค าสอน  ด้วยคะแนนเสียง ๑0 เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง 2 เสียง             
มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๒  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร  
    ญัตติฯ คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบุญเรือน  ทองสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ นายนิยม    

แสนศักดิ์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๒  ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง    ๑.  นายสุที  ค าสอน 
    ๒.  นายพราม  แก้วยก 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสม
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒  อีกก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีการลง 

มติผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล
ครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ  คนที่  ๒  คือ  นายนิยม  แสนศักดิ์  หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๒  คือ  นายนิยม  
แสนศักดิ์   กข็อให้ยกมือด้วยครับ 
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มติที่ประชุม   มีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๒  คือ  นายนิยม  
แสนศักดิ์  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง 2  เสียง             
มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๓  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร  
    ญัตติฯ คนที่ ๓ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 
นายทองดี  การะเกษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธานชุมชน 
  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายทองดี  การะเกษ  สมาชิกสภาเทศบาล          

เขต  1 ขอเสนอ นายบุญเรือน  ทองสะอาด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ             
คนที่  ๓  ครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง    ๑.  นายนิยม  แสนศักดิ ์
    ๒.  นายมงคล  ดวงเดือน 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสม
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓  อีกก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีการลง 

มติผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล
ครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ  คนที่  ๓  คือ  นายบุญเรือน ทองสะอาด  หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๓  คือ  
นายบุญเรือน ทองสะอาด   ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ คือ นายบุญเรือน 
ทองสะอาด  ด้วยคะแนนเสียง ๑0 เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง             
2 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๔  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร  
    ญัตติฯ คนที่ ๔ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 
นายเสนอ  หลอดแก้ว   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                   
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  ผมนายเสนอ หลอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอเสนอ 
 นายมงคล  ดวงเดือน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๔  ครับ  
นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง    ๑.  นายทองดี  การะเกษ 
    ๒.  นายเอม  โสมก าสด 
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นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสม
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔  อีกก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีการลง 

มติผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล
ครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ  คนที่  ๔  คือ  นายมงคล  ดวงเดือน  หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ คือ นายมงคล   
ดวงเดือน  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ คือ นายมงคล   
ดวงเดือน  ด้วยคะแนนเสียง ๑0 เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง             
2  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๕  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร  
    ญัตติฯ คนที่ ๕ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 
นายมานพ  ดีสืบชาติ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธานชุมชน และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายมานพ  ดีสืบชาติ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
    ขอเสนอ นายสมัย  บุญประกอบ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๕  ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง    ๑.  นายบุญเรือน  ทองสะอาด 
    ๒.  นายสุที  ค าสอน 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสม
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕  อีกก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีการลง 

มติผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล
ครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ  คนที ่ ๕  คือ  นายสมัย  บุญประกอบ หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๕  คือ  นายสมัย 
บุญประกอบ   ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕  คือ                     
นายสมัย  บุญประกอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑0 เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออก
เสียง 2  เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 
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นายอนุชา  เจนถั่ว    ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  6  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร  
    ญัตติฯ คนที่ ๖ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 
นายสมัย  บุญประกอบ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธานชุมชน และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมัย  บุญประกอบ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
    ขอเสนอ นายมานพ  ดีสืบชาติ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  6  ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง    ๑.  นายชัชวาลย์  กลิ่นบุหงา   
    ๒.  นายเสนอ  หลอดแก้ว 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสม
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6  อีกก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีการลง 

มติผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล
ครบองค์ประชุมหรือไม่ 

นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ  คนที่  6  คือ  นายมานพ  ดีสืบชาติ หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  6  คือ  นายมานพ  
ดีสืบชาติ   ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6  คือ                     
นายมานพ  ดีสืบชาติ  ด้วยคะแนนเสียง ๑0 เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออก
เสียง 2  เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๗  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการแปร  
    ญัตติฯ คนที่ ๗ พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญครับ 
นายพราม  แก้วยก    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธานชุมชน และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายพราม  แก้วยก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
    ขอเสนอ นายเอม  โสมก าสด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  ๗ ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง    ๑.  นายมานพ  ดีสืบชาติ   
    ๒.  นายบุญเรือน  ทองสะอาด 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้ที่มีความเหมาะสม
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๗  อีกก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีการลง 

มติผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล
ครบองค์ประชุมหรือไม่ 
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นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ  คนที่  ๗  คือ  นายเอม  โสมก าสด หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๗ คือ นายเอม โสมก าสด  
ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๗  คือ                     
นายเอม  โสมก าสด  ด้วยคะแนนเสียง ๑0 เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออก
เสียง 2  เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว   บัดนี้ก็ได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบ ทั้ง  ๗  คน แล้ว ดังนั้นผมขอรายงานให้ 
ประธานสภาเทศบาล   ทุกท่านได้ทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ อีกครั้ง  

ดังนี้ 
  ๑.  นายสุที  ค าสอน  คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
  ๒.  นายนิยม  แสนศักดิ์  คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
  ๓.  นายบุญเรือน ทองสะอาด      คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
  ๔.  นายมงคล  ดวงเดือน           คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ 
  ๕.  นายสมัย  บุญประกอบ         คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕  
    ๖.  นายมานพ  ดีสืบชาติ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๖ 
  ๗.  นายเอม  โสมก าสด  คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๗ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบตามจ านวนแล้ว  ต่อไปเป็นการก าหนด
ประธานสภาเทศบาล    ระยะเวลาเสนอรับค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก าหนดระยะเวลา 

พิจารณาค าแปรญัตติฯ  ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา 
แปรญัตติฯ  พร้อมส่งรายงานให้ประธานสภาเทศบาล  และก าหนดประชุมสภา  
เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอเชิญครับ 

นายนิยม  แสนศักดิ ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้า   
สมาชิกสภาเทศบาล   ส่วนราชการ  ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธานชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ผมนายนิยม  แสนศักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  ขอเสนอ ระยะเวลาเสนอ
รับค าแปรญัตติฯ ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติฯ ก าหนดให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติฯ  พร้อมส่งรายงานให้ประธานสภา
เทศบาล  และก าหนดประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

-ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับค าแปรญัตติผู้บริหาร  สมาชิก     
ผู้เสนอญัตติ ผู้แปรญัตติในวันที่  ๑๓   สิงหาคม ๒๕๕๗  ตัง้แตเ่วลา  ๑๑.๐๐  น.  
ถึงวันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

-วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๔.๐๐ น. ก าหนดให้
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติท าหนังสือแจ้งผู้บริหาร  สมาชิก  ผู้เสนอญัตติ     
ผู้แปรญัตติทราบถึงก าหนดนัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ค าแปรญัตติ 
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  -วันที่  19  สิงหาคม ๒๕๕7 เวลา  0๙.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติ
ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รับไว้        
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เมื่อประชุมเสร็จแล้ว 

-คณะกรรมการแปรญัตติจัดท ารายงานผลการประชุม ยื่นให้
ประธานสภาประกอบด้วย 

-ร่างเดิม 
-ร่างที่แก้ไข 
-รายงานสรุปย่อ 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร

ญัตติ  การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และการสงวนค าแปรญัตติ 
-วันที่  21  สิงหาคม  ๒๕๕7  เวลา ๐๘.๓๐  น.- ๑๓.๐๐  น. ประธาน

แจ้งนัดประชุมพิจารณาวาระ ๒,๓  ท าหนังสือแจ้งสมาชิกพร้อมจัดส่งรายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติไปให้สมาชิกด้วย 

-วันที่ ๒5 สิงหาคม ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐  น.  ประชุมพิจารณาวาระ ๒,๓ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากี 

นายอนุชา  เจนถั่ว   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีก 
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี  ก่อนที่จะมีมติเห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาเสนอรับค า

แปรญัตติฯ   ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติฯ ก าหนดให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติฯ  พร้อมส่งรายงานให้ประธานสภา
เทศบาล  และก าหนดประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ผมก็ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้
ตรวจสอบว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมหรือไม่  

นายเทียม ชอบทดกลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายเทียม ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศบาลขอเรียนว่าจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  ๑๒  ท่าน ครบองค์ 
    ประชุม ครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาเสนอ 

รับค าแปรญัตติฯ ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติฯ ก าหนดให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติฯ  พร้อมส่งรายงานให้ประธานสภา
เทศบาล  และก าหนดประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

-ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับค าแปรญัตติ ในวันที่  ๑3   
สิงหาคม ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ถึงวันที่  ๑5  สิงหาคม ๒๕๕7  เวลา 
๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

-วันที่ ๑6  สิงหาคม๒๕๕7 เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๔.๐๐ น. ก าหนดให้
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติท าหนังสือแจ้งผู้บริหาร สมาชิก  ผู้เสนอญัตติ      
ผู้แปรญัตติทราบถึงก าหนดนัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ค าแปรญัตติ 
  -วันที่  19  สิงหาคม ๒๕๕7 เวลา  09.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติ
ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รับไว้        
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เมื่อประชุมเสร็จแล้ว 
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-คณะกรรมการแปรญัตติจัดท ารายงานผลการประชุม ยื่นให้
ประธานสภาประกอบด้วย 

-ร่างเดิม 
-ร่างที่แก้ไข 
-รายงานสรุปย่อ 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร

ญัตติ  การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และการสงวนค าแปรญัตติ 
-วันที่  21  สิงหาคม  ๒๕๕7  เวลา ๐๘.๓๐  น.- ๑๓.๐๐  น. ประธาน

แจ้งนัดประชุมพิจารณาวาระ ๒,๓  ท าหนังสือแจ้งสมาชิกพร้อมจัดส่งรายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติไปให้สมาชิกด้วย 

-วันที่ ๒5 สิงหาคม ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐  น.  ประชุมพิจารณาวาระ ๒,๓ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากี 
ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาเสนอรับค าแปรญัตติฯ ก าหนดระยะเวลา
พิจารณาค าแปรญัตติฯ ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ประชุมเพื่อ
พิจารณาแปรญัตติฯ  พร้อมส่งรายงานให้ประธานสภาเทศบาล  และก าหนด
ประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8   

-ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ รับค าแปรญัตติในวันที่  ๑3   
สิงหาคม ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐  น.  ถึงวันที่  ๑5  สิงหาคม ๒๕๕7  
เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

-วันที่ ๑6 สิงหาคม๒๕๕7 เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๔.๐๐ น. ก าหนดให้
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติท าหนังสือแจ้งผู้บริหาร  สมาชิก  ผู้เสนอญัตติ 
ผู้แปรญัตติทราบถึงก าหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ค าแปรญัตติ 
  -วันที่  19  สิงหาคม ๒๕๕7  เวลา  09.๐๐ น. คณะกรรมการแปร
ญัตติประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้รับไว้ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เมื่อประชุมเสร็จแล้ว 

-คณะกรรมการแปรญัตติจัดท ารายงานผลการประชุม ยื่นให้
ประธานสภาประกอบด้วย 

-ร่างเดิม 
-ร่างท่ีแก้ไข 
-รายงานสรุปย่อ 

ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และการสงวนค า แปรญัตติ 

-วันที่  21  สิงหาคม  ๒๕๕7  เวลา ๐๘.๓๐  น.- ๑๓.๐๐  น. ประธาน
แจ้งนัดประชุมพิจารณาวาระ ๒,๓  ท าหนังสือแจ้งสมาชิกพร้อมจัดส่งรายงาน
ของคณะกรรมการแปรญัตติไปให้สมาชิกด้วย 

-วันที่ ๒5  สิงหาคม ๒๕๕7  เวลา ๐๙.๐๐  น.  ประชุมพิจารณาวาระ 
๒,๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ
สีกากี 
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   ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  

มติเป็นเอกฉันท์ 
๕.๒  พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ๕.๒  พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้อ่านแบบขอเสนอญัตติการ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ขอเชิญครับ 

นายไสว  สระปัญญา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้า
นายกเทศมนตรี     ส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ประธานชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน           

ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว ขออ่านแบบขอเสนอญัตติ 
ดังนี้   

                 แบบขอเสนอญัตติ 
                 ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
                         ถนนหัวถนน-ดอนอะราง บร ๓๑๑๑๐ 

๑   สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว ในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้
เสนอรายละเอียดดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

                                   ขอแสดงความนับถือ 
                                                (ลงชื่อ)  ไสว  สระปัญญา ผู้เสนอ                      

      (นายไสว  สระปัญญา) 
                                  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
๑.ส านักปลัด 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง (ข้อความเดิม) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
 งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 
  งบลงทุน  
 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (๔๑๑๖๐๐) 
  ๑.๒ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก(INKJET Printer) จ านวน  ๔,๓๐๐ บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก(INKJET Printer) จ านวน ๑ 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้    
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
  -มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาท ี
  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐  หน้าต่อนาที 
  -มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
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  -สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๑๑  ล าดับที่ ๖ 
(ส านักปลัด) 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
 งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 
  งบลงทุน  
 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (๔๑๑๖๐๐) 
  ๑.๒ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก(INKJET Printer) จ านวน  ๔,๓๐๐ บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก(INKJET Printer) จ านวน ๑ 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้    
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
  -มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาท ี
  -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐  หน้าต่อนาที 
  -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ  Parallel หรือ  USB  ๒.๐ หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 -สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๑๑  
ล าดับที่ ๖ (ส านักปลัด) 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง (ข้อความเดิม) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๐๐๑๑๒) 
  งบลงทุน  
 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (๔๑๑๖๐๐) 
  ๑.๒  คา่จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (๒๕ หน้า/
นาที)  จ านวน   ๕,๕๐๐  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (๒๕ 
หน้า/นาที)  จ านวน  ๑  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้    
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi 
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที 
  -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
  -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  -มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
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  -สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ 
ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า 
๑๑๑  ล าดับที่ ๖ (ส านักปลัด) 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๐๐๑๑๒) 
  งบลงทุน  
 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (๔๑๑๖๐๐) 
  ๑.๒  คา่จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (๒๕ หน้า/
นาที)  จ านวน   ๕,๕๐๐  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (๒๕ 
หน้า/นาที)  จ านวน  ๑  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้    
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi 
  -มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที 
  -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
  -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ 
ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า 
๑๑๑  ล าดับที่ ๖ (ส านักปลัด) 
๒. กองช่าง 
๑. ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง (ข้อความเดิม) 
  แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๑) 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐) 
๑.อาคารต่างๆ (๔๒๐๗๐๐) 
๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๖  บ้านโคกสามัคคี  ตั้งไว้  
๖๔๕,๐๐๐ บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖  บ้านโคกสามัคคี 
ต าบลโกรกแก้ว      ขนาดความกว้าง ๕.๐๐  เมตร ยาว  ๒๔๐  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐  เมตร หรือมีพ้ืนที่         ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐  ตารางเมตร  
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) หน้า ๑๒๖ ล าดับที่  ๕๐     (กอง
ช่าง)  
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
  แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๑) 
งบลงทุน    
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐) 
๑.อาคารต่างๆ (๔๒๐๗๐๐) 
๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๖  บ้านโคกสามัคคี  ตั้งไว้  
๖๔๕,๐๐๐ บาท  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖  บ้านโคกสามัคคี 
ต าบลโกรกแก้ว      ขนาดความกว้าง ๕.๐๐  เมตร ยาว  ๒๖๐  เมตร หนา ๐.๑๒  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ      มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐  
ตารางเมตร  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) หน้า  ๑๒๖      
ล าดับที่  ๕๐  (กองช่าง)  
เพ่ือปฏิบัติตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เพื่อพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๗  ต่อไป 

นายอนุชา  เจนถั่ว   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7   ก็ขอเชิญครับ 

เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมีมต ิ ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนที่ 
จะมีมติเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕7 ครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑๒  ท่าน                   
    ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรกับการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 หรือไม่  ถ้าสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดเห็นควรกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕57  ดว้ยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง  
งดออกเสีย ๑  เสียง    

นายอนุชา  เจนถั่ว  ๕.3   ขอความเห็นชอบรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านชุมชน ชุมชนบ้านโกรกหวาย 
ประธานสภาเทศบาล  หมู่ที่ 9 ต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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    ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้อ่านแบบขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอนกิจการ      
    หมู่บ้านชุมชน  ชุมชนบ้านโกรกหวาย หมู่ที่ 9   เชิญครับ 
นายไสว  สระปัญญา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
นายกเทศมนตรี     ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานชุมชน  และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
    ขออ่านแบบขอเสนอญัตติ ฯ  ดังนี้ 

แบบขอเสนอญัตติ 

                                                                                    ที่ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
            ถนนหัวถนน - ดอนอะราง บร ๓๑๑๑๐. 

                                                                    วันที่  1  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 255๗ 
เรื่อง    ขอเสนอญัตติ 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน/
ชุมชน ชุมชนบ้านโกรกหวาย หมู่ที่  ๙  ต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  ให้แก่
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เพื่อด าเนินกิจการเป็นประปาเทศบาล 

หลักการและเหตุผล 
หลักการ 

    ด้วยเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  12)  พ.ศ. 2546   
    มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลอาจจัดท า
กิจการใด  ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้มีน้ าสะอาดหรือประปา 

  ซึ่งกิจการประปาของบ้านโกรกหวาย หมู่ที่  ๙ ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอ       
โนนสุวรรณ เดิมเป็นกิจการประปาของหมู่บ้านและประสบปัญหาดังต่อไปนี้ 
    1.  ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปรับปรุงระบบประปาให้มี
คุณภาพ 
   2.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงาน 
    3.  ขาดงบประมาณในการด าเนินการต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้าและ   
ค่าซ่อมแซม 
    คณะกรรมการประปาหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้านของชุมชน
บ้านโกรกหวาย หมู่ที่  ๙ ได้มีการประชุมประชาคม  เพ่ือมีมติให้ถ่ายโอนกิจการ
ประปาให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  255๗  ซึ่งได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มีศักยภาพ   มีงบประมาณในการด าเนินการ  มี
บุคลากร     เพ่ือรองรับการบริหารงาน   และอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลสามารถ
บริหารจัดการได ้  
 เหตุผล 
    จากเหตุปริมาณน้ าไม่เพียงพอ และประสบปัญหาขาดทุนบริหาร
จัดการ  ต้องทดรองจ่าย ค่าไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุงอยู่ เสมอ  จึงได้ประชุม
คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  และประชาคมหมู่บ้าน   
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เพ่ือมีมติให้ถ่ายโอนกิจการประปาให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มีมติเมื่อวันที่  ๖  
มีนาคม  255๗  ให้โอนกิจการประปาให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ซึ่งมีงบประมาณ
และบุคลากรในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มากกว่า  คณะกรรมการประปา
หมู่บ้านด าเนินการเอง 
    เทศบาลต าบลโกรกแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่าควรรับโอนกิจการ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๙ เนื่องจากมีงบประมาณในการบริหารจัดการและซ่อมบ ารุง  
และอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  (ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่  12 ) พ.ศ. 2546  มาตรา  51)  
จึงน าเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เพ่ือรับการถ่าย
โอนกิจการประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๙ 
    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ)   ไสว  สระปัญญา   ผู้เสนอ 

(นายไสว  สระปัญญา) 
นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
(ลงชื่อ)   อนวัช  ภูละ  ผู้รับรอง 

(นายอนวัช  ภูละ) 
รองนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
(ลงชื่อ)   นารี  นันทพันธ์   ผู้รับรอง 

(นายนารี  นันทพันธ์) 
รองนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 

นายอนุชา  เจนถั่ว   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล    โอนกิจการประปาหมู่บ้านชุมชน ชุมชนบ้านโกรกหวาย หมู่ที่ ๙ ต าบลโกรกแก้ว  

อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์   ก็ขอเชิญครับ 
เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมีมติ  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนที่ 
จะมีมติเห็นควรโอนกิจการประปาหมู่บ้านชุมชน ชุมชนบ้านโกรกหวาย หมู่ที่ ๙ 
ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์   ครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑๒  ท่าน                   
    ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรกับการโอนกิจการประปา 

หมู่บ้านชุมชน ชุมชนบ้านโกรกหวาย หมู่ที่ ๙ ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์   หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรกับการโอนกิจการ
ประปาหมู่บ้านชุมชน ชุมชนบ้านโกรกหวาย หมู่ที่ ๙ ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอ     
โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์   ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรโอนกิจการประปาหมู่บ้านชุมชน ชุมชนบ้านโกรกหวาย หมู่ที่ 9 
ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  
เสียง ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง  งดออกเสีย ๑  เสียง    
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นายอนุชา  เจนถั่ว   ๕.4  พิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประธานสภาเทศบาล อ าเภอโนนสุวรรณ  

ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้อ่านแบบขอเสนอญัตติพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคาร
 สถานที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ    

เชิญครับ 
นายไสว  สระปัญญา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
นายกเทศมนตรี     ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานชุมชน  และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
    ขออ่านแบบขอเสนอญัตติ ฯ  ดังนี้ 

แบบขอเสนอญัตติ 

                                                 ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
            ถนนหัวถนน - ดอนอะราง บร ๓๑๑๑๐.
                                 วันที่   ๑   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง    ขอเสนอญัตติ 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  ข้าพเจ้า ขอเสนอขอความเห็นชอบการขอใช้อาคารสถานที่ของ          
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ ฉบับนี้มา
เพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว    ในสมัยประชุมสภา  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๗  ดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 

                           (ลงชื่อ)  ไสว  สระปัญญา     ผู้เสนอ 
(นายไสว  สระปัญญา) 

นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
    ตามหนังสือ กศน.โนนสุวรรณ ศธ ๒๐๑๐.๔๒๐๙/๓๕๔  ลงวันที่ 
๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๗  ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอโนนสุวรรณ  ได้แจ้งการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่เพ่ือเป็นศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษา
และประชาชนในพื้นท่ีต าบลโกรกแก้ว 
  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติการขอ
อนุญาตใช้อาคารสถานที่เพ่ือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต่อไป 
  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายอนุชา  เจนถั่ว  ขอให้ทางศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณได้ชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวสุวรรณี กอพิทักษ์กุล เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 
ครูคศ. 1 กศน.   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านนายกได้ให้เกียรติเรียนเชิญทางศูนย์การศึกษา 

ตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เนื่องจากทางท่าน
ผู้อ านวยการติดภาระกิจที่จังหวัดมุกดาหาร จึงได้มอบให้ ดิฉันนางสาวสุวรรณี กอ
พิทักษ์กุล และนางธัญญารัตน์ งามผักแว่น เข้าร่วมประชุมแทน นั้น 
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ทางศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณมีเรื่องชี้แจงดังนี้ค่ะ ตามที่
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างจัดตั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในต าบล ในเบื้องต้นอ าเภอ
โนนสุวรรณได้รับจัดสรรไปแล้ว  จ านวน 1 แห่ง และยังเหลืออีก 3 แห่ง ซึ่งศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลโกรกแก้วยังขาดสถานที่ใน
การจัดตั้ง ทางนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้วได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดตั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าต าบลโกรกแก้วเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโกรก
แก้วและได้น าเสนอสถานที่จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลโกรกแก้ว คือ จัดตั้งที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโกรกแก้วและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลโกรก
แก้วต่อไป ขอบคุณค่ะ 

อนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้อาคาร
ประธานสภาเทศบาล    สถานที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ 

ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมีมติ  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์
ประชุมก่อนที่   จะมีมติเห็นควรการขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ ครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  เลขานุการสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล   ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑๒ ท่านซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรกับการขออนุญาตใช้อาคาร
    สถานที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ  

หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรกับการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ 
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ  ก็ขอให้
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรกับการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง ไม่
เห็นด้วย  ๐  เสียง  งดออกเสีย ๑  เสียง    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติอื่น ๆ  (เรื่องอ่ืนๆ) 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะพูดคุยหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานพ  ดีสืบชาติ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม       
รองประธานสภาเทศบาล   ทุกท่าน  ผมนายมานพ  ดีสืบชาติ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  มีเรื่องซักถาม 

เกี่ยวกับการถนนของหมู่บ้านซับบอนท่ีติดค้างยังไม่ได้ท าการซ่อมแซมเพราะทาง
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากและฝากถามมายังทางฝ่ายผู้บริหารด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไสว  สระปัญญา    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    ท่านผู้บริหาร  ผู้น าชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายไสว  สระปัญญา   
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นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว  ขอตอบข้อซักถามเกี่ยวกับถนนหมู่บ้านซับบอนซึ่ง
โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงประกันสัญญาอยู่ทางฝ่ายงานนิติการได้ด าเนินการท าหนังสือ
ติดตามเรื่องนี้ไปแล้วแต่ทางผู้รับเหมายังไม่มาด าเนินการให้ทางเทศบาลด าเนินการ
ท าหนังสือเร่งรัดไปอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะพูดคุยหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ทานคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญเรือน ทองสะอาดสมาชิกสภาเทศบาล   

เขต ๑ อยากซักถามเรื่อง Boxculvert ที่เพ่ิงท าการก่อสร้างไปเกิดการ 
ช ารุดจึงอยากฝากถึงคณะผู้บริหารให้ช่วยเข้าไปดูแลซ่อมแซมในจุดนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไสว  สระปัญญา    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    ท่านผู้บริหาร  ผู้น าชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายไสว  สระปัญญา   

นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว ขอชี้แจงเรื่องการซ่อม Boxculvert   ซึ่งในขณะนี้
ขอเรียนว่าเทศบาลยังมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่      
ก็ขอให้ท่านได้รองบประมาณก่อนหากทางเทศบาลมีงบประมาณเพียงพอแล้วทาง
เทศบาลจะเร่งท าการซ่อมแซมให้ทันทีครับ ขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะพูดคุยหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายถนอม  อยู่รัมย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธานชุมชน 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายถนอม  อยู่รัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  ขอแจ้ง
เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างตามถนนสายบ้านโกรกหวายมีหลายจุดที่
ช ารุดขอฝากทางช่างให้ช่วยไปส ารวจและด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ และ
ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วที่มีมติเห็นชอบรับโอนกิจการประปา
หมู่บ้าน ของบ้านโกรกหวายให้กับทางเทศบาลต าบลโกรกแก้วรับผิดชอบต่อไป 
ขอขอบคุณครับ  

นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไสว  สระปัญญา    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    ท่านผู้บริหาร  ผู้น าชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายไสว  สระปัญญา   

นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว  ขอเรียนท่านผู้ใหญ่ถนอม อยู่รัมย์ เรื่องไฟฟ้า
สาธารณะผมจะรีบให้ทางช่างออกไปส ารวจว่ามีจุดไหนเสียหายและช ารุดบ้างและจะ
เร่งซ่อมแซมใช้ได้ตามปกติ ขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะพูดคุยหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นางอรุณ  ไชยชาติ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้า
หัวหน้ากองการศึกษา    ส่วนราชการ  ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธานชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ดิฉันนางอรุณ  ไชชาติ  ต าแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา อยากขอท่านสมาชิกสภา 

เทศบาลเข้าร่วมรับการตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากหน่วยงาน ศมส. ในวันจันทร์ที่  
18 – 20  สิงหาคม  2557  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป ขอขอบคุณค่ะ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านใดจะพูดคุยหรือซักถามก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีวันนี้ผมขอบขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และผมขอปิดประชุม 
ปิดประชุม     เวลา  11.00  น. 

     ************************************ 

 (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ 
                                                     (นางสาวเจนจิรา  เสาวพันธ์) 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเมื่อวันที่….................เดือน....................................พ.ศ.................... 
 

                                                     (ลงชื่อ)                           ประธานกรรมการ 
                                                              (นายเอม  โสมก าสด) 
 

                                                    (ลงชื่อ)                             กรรมการ 
                                                              (นายพราม  แก้วยก) 

 

                                                      (ลงชื่อ)                           กรรมการ/เลขานุการ 
                                                               (นายมงคล  ดวงเดือน) 

 
สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว  เมื่อวันที่…........เดือน……………………………….พ.ศ......... 
 

                                                        (ลงชื่อ)                        ประธานสภาเทศบาล 
                                                                 (นายอนุชา  เจนถั่ว) 

          
       ขอรับรองว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม 
 
 
 
               (นายเทียม  ชอบทดกลาง) 
                          ปลัดเทศบาล 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 
 


