
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

วันที่  ๒๘   กุมภาพันธ์ 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 เลขานุการนายกเทศมนตรี วรา  แหวนวิเศษ  
๓ นายสานิตย์  เอี้ยงโสนก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สานิตย์  เอ้ียงโสนก  
๔ นายชวลิต  เจนเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสวุรรณพิทยาคม ชวลิต  เจนเจริญ  
๕ นายสมหมาย  จันทร์ค า ประธานชุมชนหมู่ที่  ๑ สมหมาย  จันทร์ค า  
๖ นางอรุณ  ไชยชาติ หัวหน้ากองการศึกษา อรุณ  ไชยชาติ  
๗ นายจิรพนธ์ การะเกต นายช่างโยธา จิรพนธ์  การะเกต  
๘ นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม สุภาวดี  สังข์อินทร์  
๙ นางสาวสุภาพร  มั่งกูล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สุภาพร  มั่งกูล  

๑๐ นายภาณุพงษ์  มงคลชาติ นายช่างโยธา ภาณุพงษ์  มงคลชาติ  
๑๑ นายบุญส่ง  อังกาพเพชร ประธานชุมชนหมู่ที่  ๖ บุญส่ง  อังกาพเพชร  



๑๒ นายสมัคร  ประสมสัตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ สมัคร  ประสมสัตย์  
๑๓ นายเทิศ  ค าสอน ประธานชุมชนหมู่ที่  ๗ เทิศ  ค าสอน  

 
 
 
-๒- 

 

ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 
๑๔ นายวิเชียร  ท้าวญาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖ วิเชียร  ท้าวญาติ  
๑๕ นายวัฒน์ธนา  ปิดตาระนัง สารวัตรก านัน วัฒน์ธนา  ปิดตาระนัง  
๑๖ นายอุทัย  กาละไชย ประธานชุมชนหมู่ที่  ๑๒ อุทัย  กาละไชย  
๑๗ นายเฉลา  เพ็ชรรุกขา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔ เฉลา  เพ็ชรรุกขา  
๑๘ นายถนอม  อยู่รัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙ ถนอม  อยู่รัมย์  
๑๙ นายสมชาย  วิเศษชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๒ สมชาย  วิเศษชาติ  
๒๐ นายทวีศักดิ์  ตระกูลรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกรกแก้ว ทวีศักดิ์  ตระกูลรัมย์  
๒๑ นายวรศักดิ์   สังวาลรัมย์ พัฒนาการอ าเภอโนนสุวรรณ วรศักดิ์  สังวาลรัมย์  
๒๒ นางสาวญาณิศา  สุขวงกฏ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ญาณิศา  สุขวงกฏ  
๒๓ นางสาวเจนจิรา  เสาวพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจนจิรา  เสาวพันธ์  
๒๔ นายประจวบ  สิ่วไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓ ประจวบ  สิ่วไธสง  
๒๕ นายพร้อม   แก้วยก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๐ พร้อม  แก้วยก  

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

ด้วย  สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภา     
สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจ าปี  ๒๕๕๗  ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ –เดือน
มีนาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๗             
เพ่ือพิจารณาการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและ      
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  ในกิจการของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

ดังนั้น  จึงอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 



 (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๒  ประธานสภาเทศบาลต าบล         
โกรกแก้ว จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี  ๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ น.   
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  จึงให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้วทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ 
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

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

                                                   (นายอนุชา  เจนถั่ว) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

 

-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอนุชา  เจนถั่ว  ไม่มี                                       
ประธานสภาเทศบาล        
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ            
สมัยที่  ๔   ประจ าปี  ๒๕๕๖  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล    โกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ประจ าปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  

๒๕๕๖  ก็ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการประชุม             
ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมครับ 

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

ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ประจ าปี ๒๕๕๖  
วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควร 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ   สมัยที่  ๔ 
ประจ าปี   ๒๕๕๖  วันที่   ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๖  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ด้วยคะแนน
เสียง   ๑๒   เสียง ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องด่วน  (เรื่องแจ้งเพื่อทราบ) 



นายอนุชา  เจนถั่ว  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติข้อบัญญัติค้างเพื่อพิจารณา (เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว) 
นายอนุชา  เจนถั่ว  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติร่างเทศบัญญัติที่เสนอใหม่ (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา) 
 ๕.๑  พิจารณาการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะก าหนดจ านวน 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ขอเชิญครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  ท่านก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ปลัดเทศบาล  ท าหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับ  การก าหนดจ านวนสมัย 
 

-๔- 
 
ประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปซึ่งในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  
๒  การประชุม  

ข้อ  ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี            
สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  ๑๑ มาบังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๑  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 
   (๒)ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนด
กี่วัน 



  ตามระเบียบที่ได้กล่าวไปแล้วจะต้องปฏิบัติตาม  และให้ท่านประธานสภา
เทศบาลได้ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอการก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปต่อไป  

นายอนุชา  เจนถั่ว    ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงระเบียบไปแล้วนั้น  ขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี   

ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 
ขอเชิญครับ 

นายนิยม  แสนศักดิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายนิยม  แสนศักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 

ผมขอเสนอการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและ 
วัน เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  โดยขอก าหนด 
จ านวน  สี่สมัย  ดังนี ้

- สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ ๑                             
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  -  ๒  เดือนมีนาคม ๒๕๕๗  มีก าหนดไม่เกิน 
สามสิบวัน 

-  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๗  ตั้งแตว่ันที่   ๑           
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป         
มีก าหนด  ไม่เกินสามสิบวัน 

-  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๕๗   ตั้งแตว่ันที่   ๑                 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐  เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  เป็นต้นไป             
มีก าหนด ไม่เกินสามสิบวัน 

 
 
-๕- 

-  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  ๔  ประจ าปี ๒๕๕๗  ตั้งแตว่ันที่  ๑  
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  เป็นต้นไป   
มีก าหนด ไม่เกินสามสิบวัน 

-  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่  ๑                             
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘  -  ๒  เดือนมีนาคม ๒๕๕๘  มีก าหนดไม่เกิน 
สามสิบวัน 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง     ๑.นายเสนอ  หลอดแก้ว 

๒.นายสมัย  บุญประกอบ 



นายอนุชา  เจนถั่ว    มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล    สภาเทศบาลท่านใดเสนออีก   ก่อนที่จะมีมติกับการก าหนดจ านวน 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม  
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ 
ประชุมก่อนที่จะมีมติเห็นด้วยกับการก าหนดจ านวนสมัยประชุม ขอเชิญครับ 

นายเทียม ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม ชอบทดกลาง  เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม   ๑๒  ท่าน  
     ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายนายอนุชา  เจนถั่ว    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ                   
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นด้วยกับการก าหนดวันเริ่ม  

สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ตามที่นายนิยม แสนศักดิ์ สมาชิ กสภาเทศบาล         
เขต  ๑  ไดเ้สนอ ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยกับการก าหนดวันเริ่มสมัย  
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไปตามท่ีนายนิยม  แสนศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  เสนอ  
ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นด้วยกับการก าหนดวันเริ่มสมัย ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  
และ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป                       
ก าหนดสมัยประชุมเป็นสี่สมัย 
๕.๒  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้อ่านแบบขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ขอเชิญฝ่ายบริหาร  ครับ 
นายไสว  สระปัญญา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรี   ราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว  ขออ่านแบบเสนอญัตติ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

-๖- 

   แบบขอเสนอญัตต ิ
     ที่ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
     ถนนหัวถนน – ดอนอะรางบร ๓๑๑๐ 
           วันที่   ๑๙  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 



เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๕๗  ซึ่งได้เสนอรายละเอียด
การจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

       ขอแสดงความนับถือ 
  (ลงชื่อ)    ไสว   สระปัญญา   ผู้เสนอ 
   (นายไสว  สระปัญญา) 
         นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
 ด้วยเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มีความประสงค์ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จ านวน ๗ รายการ  ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที่  ๗   
บ้านโคกรัก 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๗ 
บ้านโคกรัก  ต าบลโกรกแก้ว  ขนาดความกว้าง ๕.๐๐  เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร     
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐  บาท  บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๒๗ ล าดับที่ ๕๙ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว   
แต่เนื่องจากราคาค่าวัสดุมีราคาสูงขึ้น  จึงขอมติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเติมอีก จ านวน  
๒๖๓,๐๐๐ บาท 

   ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal  หมู่ที่ ๘    
บ้านนาตากลม  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที ่๘   
บ้านนาตากลม ต าบลโกรกแก้ว  ขาดความกว้าง ๖.๐๐  เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร  
หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐  บาท บรรจุ
ในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๒๗  ล าดับที่ ๕๙ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว 
แต่เนื่องจากราคาค่าวัสดุมีราคาสูงขึ้น จึงขอมติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติมอีกจ านวน  
๓๔๕,๐๐๐  บาท 

   ๓. โครงการก่อสร้าง BoxCulvert  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองตาปู่ (คลองอีสาน 
 เขียว) ปริมาณขนาด ๒ ช่อง X  ๒.๔๐  เมตร  X ๒.๔๐ เมตร X ความยาว  ๖.๐๐ 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ ทต.โกรกแก้วก าหนด) งบประมาณ ๕๑๔,๐๐๐  บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยุทธศาตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่  

 
 
 

-๗- 



 แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน และ
การผังเมืองหน้า  ๑๒๒  ล าดับที่ ๒๒ 

   ๔.  โครงการก่อสร้าง BoxCulvert หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว ประมาณขนาด 
 ๒ ช่อง X ๒.๔๐  เมตร X ๒.๔๐ เมตร X ความยาว  ๖.๐๐ เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ ทต.โกรกแก้วก าหนด) งบประมาณ ๕๑๒,๐๐๐  บาท บรรจุในแผนพัฒนา สาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ท้องถิ่นน่าอยู่ แนวทางท่ี  ๑   

  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง 
หน้า ๑๒๓ ล าดับที่  ๓๓ 

   ๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสามัคคีเชื่อมบ้านหนอง 
 ไข่เท่า ลงลูกรังขนาดกว้าง ๕.๐๐  เมตร ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  

เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย  งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่  แนวทางท่ี  ๑ พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง หน้า ๑๒๖ 
ล าดับที่ ๕๓ 

   ๖.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายข้างโรงเรียน 
  บ้านโกรกแก้วด้านทิศตะวันออก  ลงลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐  

เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ลบ.ม. พร้อม
เกรดเกลี่ย วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Ø ๐.๔๐  เมตร จ านวน ๗ 
ท่อน  ๑ แถว  งบประมาณ ๔๑,๐๐๐  บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ท้องถิ่นน่าอยู่  
แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การผังเมือง หน้า  ๑๒๖  ล าดับที่  ๕๓ 

 ๗.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายบ้านซับบอน 
 เชื่อมบ้านโนนสุวรรณ  ลงลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐  เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย  
งบประมาณ ๙๖,๒๐๐ บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ท้องถิ่นน่าอยู่  แนวทางท่ี ๑ พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและการ   ผังเมือง     
หน้า  ๑๒๖  ล าดับที่  ๕๓ 
  เพ่ือปฏิบัติตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน    
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไป ตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  จึงขอชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 



 
 
 

 
-๘- 

  ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal   หมู่ที่  ๗  
บ้านโคกรัก 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape  Seal หมู่ที่  
๗ บ้านโคกรัก ต าบลโกรกแกว้ขนาดความกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ยาว  ๔๒๐  เมตร     
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๑๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ  ๒๖๓,๐๐๐  บาท   
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๒๗ ล าดับที่  ๕๙  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริการชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  และบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
ส าคัญ 
อ านาจหน้าที่ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๐ 
ภายใต้บังคับ  แห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 อนึ่งเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  หากไม่ท าจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อนของประชาชนได้  เพราะว่าถนนเป็นปัจจัย
หลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการด ารงชีวิต  ซึ่งเทศบาลจ าเป็นต้องมีการ
ก่อสร้าง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา ซึ่งได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ จ านวน  ๕๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย   เนื่องจากราคา
ค่าวัสดุก่อสร้างบางรายการได้มีการปรับราคาที่สูงขึ้น  ท าให้ราคากลางของวัสดุ
ก่อสร้างสูงขึ้น อีกทั้งยังมีรายรับเข้าไม่เกินตามที่ประมาณการรายรับไว้ และ
งบประมาณในการโอนงบประมาณมีไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว   จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แบบ Cape  Seal หมู่ที่  ๗  บ้านโคกรัก  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางแบบ Cape  Seal หมู่ที่  ๗ บ้านโคกรัก ต าบลโกรกแก้วขนาดความกว้าง  
๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๒๐  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๑๐๐ ตารางเมตร 
งบประมาณ  ๒๖๓,๐๐๐ บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
หน้า ๑๒๗ ล าดับที่ ๕๙ เทศบาลจึงขออนุมัติด าเนินการตามราคาตามท้องตลาด                
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่  ๗ การพัฒนา
การเมืองการบริหาร แนวทางที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่  ๑๖๒  และเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีเงินสะสม



คงเหลือเพียงพอในการด าเนินการ และจะไม่เกิดผลกระทบกับสถานะ การคลังใน
ระยะยาว 

 
 
 
 
 

 

-๙- 

๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape  Seal หมู่ที่  ๘   
บ้านนาตากลม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape  Seal หมู่ที่  
๘ บ้านนาตากลมต าบลโกรกแก้วขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ  ๓๔๕,๐๐๐ 
บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๒๗ ล าดับที่  
๕๙  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริการชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  และบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
ส าคัญ 
อ านาจหน้าที่ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 
๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 อนึ่งเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  หากไม่ท าจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อนของประชาชนได้  เพราะว่าถนนเป็นปัจจัย
หลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการด ารงชีวิต  ซึ่งเทศบาลจ าเป็นต้องมีการ
ก่อสร้าง  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา                        
ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ จ านวน  ๗๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอ  ต่อการเบิกจ่าย  เนื่องจาก
ราคาค่าวัสดุก่อสร้างบางรายการได้มีการปรับราคา ที่สูงขึ้น  ท าให้ราคากลางของ
วัสดุก่อสร้างสูงขึ้น อีกทั้งยังมีรายรับเข้าไม่เกินตามที่ประมาณการรายรับไว้ และ
งบประมาณในการโอนงบประมาณมี ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ 
Cape  Seal หมู่ที่  ๘ บ้านนาตา กลม  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว



ทางแบบ Cape  Seal หมู่ที่ ๘ บ้านนาตากลม  ต าบลโกรกแก้วขนาดความกว้าง 
๖.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๕๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๗๐๐  ตารางเมตร 
งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
หน้า  ๑๒๗ ล าดับที่  ๕๙  และเทศบาลต าบลโกรกแก้วมีเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอในการด าเนินการก่อสร้างฯ และจะไม่เกิดผลกระทบกับสถานการคลังใน
ระยะยาว 

 ๓. โครงการก่อสร้าง  BoxCulvert  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองตาปู่ (คลอง
อีสานเขียว) ปริมาณขนาด ๒  ช่อง × ๒.๔๐  เมตร × ๒.๔๐ เมตร × ความ
ยาว  ๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ ทต.โกรกแก้ว ก าหนด)  งบประมาณ  
๕๑๔,๐๐๐ บาท  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

 

 

 

 -๑๐- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ท้องถิ่นน่าอยู่  แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง หน้า  ๑๒๒  ล าดับที่ 
๒๒   
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริการชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  และบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
ส าคัญ 
อ านาจหน้าที่ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  
๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 อนึ่งเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  หากไม่ท าจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนได้  เพราะว่าการก่อสร้าง 
BoxCulvert  เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน  ซึ่งเทศบาลจ าเป็นต้องมีการก่อสร้าง  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน  ในการกั้นน้ าและระบายน้ า  และสืบเนื่องจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ยังมีรายรับเข้าไม่เกิน
ตามที่ประมาณการรายรับไว้  จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมได้และไม่
สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ งเป็นรายการใหม่ ได้สืบเนื่องจาก
งบประมาณตามโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่งบประมาณ



ในการโอนงบประมาณมีไม่เพียงพอ  ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง  BoxCulvert   หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาปู่ 
(คลองอีสานเขียว) ปริมาณขนาด ๒ ช่อง × ๒.๔๐ เมตร × ๒.๔๐ เมตร × ความ
ยาว  ๖.๐๐  เมตร (รายละเอียดตามแบบ ทต.โกรกแก้ว ก าหนด) งบประมาณ  
๕๑๔,๐๐๐  บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง หน้า ๑๒๒  ล าดับที่  ๒๒ และเทศบาลต าบล
โกรกแก้วมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการด าเนินการก่อสร้าง BoxCulvert  
และจะไม่เกิดผลกระทบกับสถานะการคลังในระยะยาว 
  ๔. โครงการก่อสร้าง BoxCulvert หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว ปริมาณ
ขนาด ๒ช่อง× ๒.๔๐ เมตร  ×  ๒.๔๐  เมตร × ความยาว  ๖.๐๐  เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ  ทต.โกรกแก้ว  ก าหนด) งบประมาณ  ๕๑๒,๐๐๐ 
บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่น
น่าอยู่  แนวทางที่  ๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง หน้า  ๑๒๓  ล าดับที่  ๓๓ 
 
 
 
 
 

 
 

-๑๑- 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริการชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  และบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
ส าคัญ 
อ านาจหน้าที่ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 
๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 อนึ่งเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ท าจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  เพราะว่าการก่อสร้าง 
BoxCulvert  เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน  ซึ่งเทศบาลจ าเป็นต้องมีการก่อสร้างเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในการกั้นน้ าและระบายน้ า และสืบเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ยังมีรายรับเข้าไม่เกินตามที่ประมาณ



การรายรับไว้  จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมได้  และไม่สามารถโอน
งบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ได้สืบเนื่องจากงบประมาณตาม
โครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่งบประมาณในการโอน
งบประมาณมีไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว จ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง  BoxCulvert หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว (คลอง
อีสานเขียว) ปริมาณขนาด ๒ ช่อง  × ๒.๔๐ เมตร × ๒.๔๐ เมตร × ความยาว  
๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ  ทต.  โกรกแก้ว ก าหนด) งบประมาณ  
๕๑๒,๐๐๐  บาท บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่  
๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง หน้า ๑๒๓ ล าดับที่ ๓๓ และเทศบาลต าบล
โกรกแก้วมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการด าเนินการก่อสร้าง BoxCulvert ฯ  
และจะไม่เกิดผลกระทบกับสถานะการคลังในระยะยาว 

๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสามัคคีเชื่อมบ้านหนอง 
ไข่เท่า  ลงลูกรังขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ย งบประมาณ  
๔๐,๐๐๐ บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและการ  ผังเมือง       
หน้า ๑๒๖ ล าดับที่ ๕๓    
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริการชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  และบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

-๑๒- 

อ านาจหน้าที่ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  
๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 อนึ่งเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  หากไม่ท าจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหา  ความเดือดร้อนของประชาชนได้  เพราะว่าถนนเป็นปัจจัย
หลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการด ารงชีวิต  ซึ่งเทศบาลจ าเป็นต้องมีการ
ซ่อมแซม และสืบเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   



พ.ศ.๒๕๕๗  ยังมีรายรับเข้าไม่เกินตามที่ประมาณการรายรับไว้  จึงไม่สามารถตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมได้ และไม่สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นรายการ
ใหม่ได้สืบเนื่องจากงบประมาณตามโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก แต่งบประมาณในการโอนงบประมาณมีไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภา
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านโคกสามัคคีเชื่อมบ้านหนองไข่เท่า ลงลูกรังขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๔๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อม
เกรดเกลี่ย งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่  
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการผังเมือง  หน้า ๑๒๖  ล าดับที่ ๕๓ และเทศบาลต าบลโกรกแก้วมีเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอในการด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังฯ และจะไม่เกิด
ผลกระทบกับสถานะการคลังในระยะยาว 

๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายข้างโรงเรียน
บ้านโกรกแก้วด้านทิศตะวันออก ลงลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๔  ลบ.ม. 
พร้อมเกรดเกลี่ย วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร 
จ านวน  ๗  ท่อน  ๑  แถว งบประมาณ ๔๑,๔๐๐ บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ท้องถิ่นน่าอยู่  แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง หน้า ๑๒๖ ล าดับที่ ๕๓ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริการชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  และบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
ส าคัญ 
อ านาจหน้าที่ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๐ 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  อนึ่งเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  หากไม่ท าจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  เพราะว่าถนนเป็นปัจจัย
หลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการด ารงชีวิต ซึ่งเทศบาลจ าเป็นต้องมีการ
ซ่อมแซม  และสืบเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗   ยังมีรายรับเข้าไม่เกินตามที่ประมาณการรายรับไว้  จึงไม่สามารถ
ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมได้ และไม่สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายมา 

 
-๑๓- 

ตั้งเป็นรายการใหม่ได้สืบเนื่องจากงบประมาณตามโครงการดังกล่าวต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก แต่งบประมาณในการโอนงบประมาณมีไม่เพียงพอ  



ดังนั้น   จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายข้างโรงเรียน   บ้านโกรกแก้ว ด้าน
ทิศตะวันออก ลงลูกรังขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย 
งบประมาณ ๔๑,๔๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ แนวทางที่๑ พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง หน้า 
๑๒๖ ล าดับที่ ๕๓และเทศบาลต าบลโกรกแก้วมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการ
ด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังฯ และจะไม่เกิดผลกระทบกับสถานะการคลังใน
ระยะยาว 

๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายบ้าน      
ซับบอนเชื่อมบ้านโนนสุวรรณ ลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. 
พร้อมเกรดเกลี่ย งบประมาณ ๙๖,๒๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ 
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐานและการผังเมือง หน้า ๑๒๖  ล าดับที่  ๕๓ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริการชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  และบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
ส าคัญ 
อ านาจหน้าที่ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  
๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
อนึ่งเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  หากไม่ท าจะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  เพราะว่าถนนเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งในการด ารงชีวิต ซึ่งเทศบาลจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซม  และสืบ
เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ยัง
มีรายรับเข้าไม่เกินตามที่ประมาณการรายรับไว้  จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณ
เพ่ิมเติมได้ และไม่สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ได้
สืบเนื่องจากงบประมาณตามโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่
งบประมาณในการโอนงบประมาณมีไม่เพียงพอ  ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล
โกรกแก้วสายบ้านซับบอนเชื่อมบ้านโนนสุวรรณ ลงลูกรังขนาดกว้าง  ๔.๐๐ 
เมตร ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๔๘๐  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย  งบประมาณ  ๙๖,๒๐๐  บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ท้องถิ่นน่าอยู่ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง  หน้า ๑๒๖ ล าดับที่ ๕๓ และเทศบาลต าบล



โกรกแก้ว  มีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังฯ 
และจะไม่เกิดผลกระทบกับสถานการณ์คลังในระยะยาว 
 

-๑๔- 

ซึ่ งขณะนี้ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  มี เ งิน สะสม ณ วันที่  ๒๔  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เป็นจ านวน ๖,๑๘๙,๑๙๙.๐๖ บาท  จึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม จ านวน  ๗  โครงการ ดังกล่าวข้างต้น  เป็นเงิน  ๑,๘๑๑,๖๐๐บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)ดังกล่าวต่อไปด้วย    
จักขอบพระคุณยิ่ง 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ท่านคณะผู้บริหารก็ได้อ่านแบบขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
ประธานสภาเทศบาล    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   ทั้ง ๗ โครงการไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภาท่านใด 

จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมจะขอมติทีละโครงการ ครับ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal  หมู่ที่ ๗      

บ้านโคกรัก   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๗ 
บ้านโคกรัก  ต าบลโกรกแก้ว  ขนาดความกว้าง ๕.๐๐  เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐  บาท บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๒๗ ล าดับที่ ๕๙ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว  
แต่เนื่องจากราคาค่าวัสดุมีราคาสูงขึ้น  จึงขอมติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเติมอีก
จ านวน  ๒๖๓,๐๐๐ บาท  มที่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
เมื่อไม่มี ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง ท าหน้าที่เลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑๒ ท่าน ซึ่งถือว่า 

ครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนสมาชิกที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครบแล้ว ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโครงการที่ ๑ ดังนี้  
๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๗      

บ้านโคกรัก   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๗ 
บ้านโคกรัก  ต าบลโกรกแก้ว  ขนาดความกว้าง ๕.๐๐  เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๒๖๓,๐๐๐  บาท บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๒๗ ล าดับที่ ๕๙ ซึ่งโครงการดังกล่าว
ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว   
แต่เนื่องจากราคาค่าวัสดุมีราคาสูงขึ้น  จึงขอมติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มเติมอีก 
จ านวน  ๒๖๓,๐๐๐ บาท  ทา่นสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ 



มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal  หมู่ที่ ๗  
บ้านโคกรัก ต าบลโกรกแก้ว   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง 
งดออกเสียง  ๐  เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว   ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal  หมู่ที่ ๘  
ประธานสภาเทศบาล บ้านนาตากลม  

 
 
 

 
-๑๕- 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที ๘ 
บ้านนาตากลม ต าบลโกรกแก้ว  ขาดความกว้าง ๖.๐๐  เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐  บาท บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๒๗  ล าดับที่ ๕๙ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว 
แต่เนื่องจากราคาค่าวัสดุมีราคาสูงขึ้น จึงขอมติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติมอีกจ านวน  
๓๔๕,๐๐๐  บาท  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ดังนั้นจะขอมติจ่าย
ขาดเงินสะสม  และก่อนจะมีมติผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุม
ก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่แลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑๒ ท่าน ซึ่งถือว่า 

ครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว               เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนสมาชิกที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
                                          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโครงการที่ ๒  ดังนี้ 
   ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal  หมู่ที่ ๘     

บ้านนาตากลม  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal หมู่ที ๘ 

บ้านนาตากลม ต าบลโกรกแก้ว  ขาดความกว้าง ๖.๐๐  เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐  บาท บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้า ๑๒๗  ล าดับที่ ๕๙ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว  
แต่เนื่องจากราคาค่าวัสดุมีราคาสูงขึ้น จึงขอมติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติมอีก 
จ านวน  ๓๔๕,๐๐๐  บาท สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ Cape Seal  หมู่ที่ 
๘  บ้านนาตากลม  ต าบลโกรกแก้ว   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง ไม่เห็นด้วย  
๐ เสียง งดออกเสียง  ๐  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 



นายอนุชา  เจนถั่ว   ๓. โครงการก่อสร้าง BoxCulvert  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองตาปู่ (คลองอีสาน 
ประธานสภาเทศบาล เขียว) ปริมาณขนาด ๒ ช่อง X  ๒.๔๐  เมตร  X ๒.๔๐ เมตร X ความยาว  ๖.๐๐ 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ ทต.โกรกแก้วก าหนด) งบประมาณ ๕๑๔,๐๐๐  บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยุทธศาตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ 
แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การผังเมืองหน้า  ๑๒๒  ล าดับที่ ๒๒  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ      
เมื่อไม่มี ดังนั้นจะขอมติจ่ายขาดเงินสะสม และก่อนจะมีมติโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการที่ ๓ ผมขอให้เลขานุการสภา
เทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่แลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑๒ ท่าน ซึ่งถือว่า 

ครบองค์ประชุมครับ 

 
-๑๖- 

นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนสมาชิกที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
                                         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโครงการที่  ๓  ดังนี้ 
   ๓. โครงการก่อสร้าง BoxCulvert  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองตาปู่ (คลลองอีสาน

เขียว) ปริมาณขนาด ๒ ช่อง X  ๒.๔๐  เมตร  X ๒.๔๐ เมตร X ความยาว  ๖.๐๐ 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ ทต.โกรกแก้วก าหนด) งบประมาณ ๕๑๔,๐๐๐  บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)ยุทธศาตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่  

 แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและ
การผังเมืองหน้า  ๑๒๒  ล าดับที่ ๒๒ สมากชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับโครงการก่อสร้าง BoxCulvert  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองตาปู่  
(คลลองอีสานเขียว)   ต าบลโกรกแก้ว   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง ไม่เห็น
ด้วย  ๐ เสียง งดออกเสียง  ๐  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว   ๔.  โครงการก่อสร้าง BoxCulvert หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว ประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ขนาด๒ ช่อง X ๒.๔๐  เมตร X ๒.๔๐ เมตร X ความยาว  ๖.๐๐ เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ ทต.โกรกแก้วก าหนด) งบประมาณ ๕๑๒,๐๐๐  บาท บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ท้องถิ่นน่าอยู่  
แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและ
การผังเมือง หน้า ๑๒๓ ล าดับที่  ๓๓  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่
มี ดังนั้นจะขอมติจ่ายขาดเงินสะสม และก่อนจะมีมติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการที่ ๔  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล
ได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง ท าหน้าที่แลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑๒ ท่าน ซึ่งถือว่า 



ครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนสมาชิกที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมครบแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
                                         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโครงการที่  ๔  ดังนี้ 
   ๔.  โครงการก่อสร้าง BoxCulvert หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกแก้ว ประมาณ

ขนาด๒ ช่อง X ๒.๔๐  เมตร X ๒.๔๐ เมตร X ความยาว  ๖.๐๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ ทต.โกรกแก้วก าหนด) งบประมาณ ๕๑๒,๐๐๐  บาท บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ท้องถิ่นน่าอยู่ แน่ว
ทางท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
ผังเมือง หน้า ๑๒๓ ล าดับที่  ๓๓  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับโครงการก่อสร้าง BoxCulvert  หมู่ที่  ๔   บ้านโกรกแก้ว      
ต าบลโกรกแก้ว   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง  ไม่เห็นด้วย  ๐ เสียง งดออก
เสียง  ๐  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    ๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสามัคคีเชื่อมบ้านหนอง 
ประธานสภาเทศบาล ไข่เท่า ลงลูกรังขนาดกว้าง ๕.๐๐  เมตร ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  

เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย  งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่  แนวทางท่ี  ๑ พัฒนาระบบ  

 
-๑๗- 

 สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง หน้า ๑๒๖ 
ล าดับที่ ๕๓   มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ดังนั้นผมจะขอมติจ่าย
ขาดเงินสะสม และก่อนจะมีมติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการที่ ๕  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่แลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑๒ ท่าน ซึ่งถือว่า 

ครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนสมาชิกที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมครบแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗      
                                          ในโครงการที่  ๕  ดังนี้ 
   ๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสามัคคีเชื่อมบ้านหนอง 
 ไข่เท่า ลงลูกรังขนาดกว้าง ๕.๐๐  เมตร ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  

เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย  งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่  แนวทางท่ี  ๑ พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง หน้า ๑๒๖ 
ล าดับที่ ๕๓  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ 



มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสามัคคีเชื่อมบ้าน 
หนองไข่เท่า ต าบลโกรกแก้ว   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง ไม่เห็นด้วย  ๐ 
เสียง งดออกเสียง  ๐  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

 นายอนุชา   เจนถั่ว   ๖.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายข้าง 
ประธานสภาเทศบาล  โรงเรียนบ้านโกรกแก้วด้านทิศตะวันออก  ลงลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๔๖๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ลบ.ม. 
พร้อมเกรดเกลี่ย วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Ø ๐.๔๐  เมตร 
จ านวน ๗ ท่อน ๑  แถว  งบประมาณ ๔๑,๐๐๐  บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ท้องถิ่น 
น่าอยู่  แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการผังเมือง หน้า  ๑๒๖  ล าดับที่  ๕๓  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายนิยม  แสนศักดิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิยม  แสนศักดิ์ 
    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ ขอเสนอว่า จากเดิมถนนกว้าง  ๔  เมตร 

ผมขอให้ขยายให้กว้าง ๕  เมตร ครับ เพราะขนาดถนนของเรามีความกว้างพอ 
ที่จะขยายได้ถึง  ๕  เมตร  ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนุชา    เจนถั่ว  ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ ให้เพ่ิมความกว้างของถนนจาก  ๔  เมตร  
ประธานสภาเทศบาล  เป็น ๕  เมตร  นั้น เรื่องงบประมาณขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจง 

ด้วยครับ 
นายจิรพนธ์  การะเกต  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ 
นายช่างโยธา   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับงบประมาณจากโครงการซ่อมแซมถนน 
 ลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายข้างโรงเรียนบ้านโกรกแก้วด้านทิศตะวันออก  
 
  
 
 
 

-๑๘- 

ลงลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐  เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๐  เมตร   
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Ø ๐.๔๐  เมตร จ านวน ๗ ท่อน ๑  แถว     
งบประมาณเดิม ๔๑,๐๐๐  บาท  ถ้าถนนกว้างเป็น ๕  เมตรงบประมาณก็เพ่ิมขึ้น        
เป็น  ๕๐,๖๐๐ บาท 

นายอนุชา  เจนถั่ว  เป็นการแก้ไขงบประมาณ จากโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล 
ประธานสภาเทศบาล โกรกแก้วสายข้างโรงเรียนบ้านโกรกแก้วด้านทิศตะวันออกลงลูกรังขนาดกว้าง  

 ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  เมตร  หรอืมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๑๘๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด     



Ø ๐.๔๐  เมตร จ านวน ๗ ทอ่น ๑  แถว  งบประมาณเดิม ๔๑,๐๐๐  บาท      
จากเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร เพิ่มเป็นกว้าง ๕ เมตร งบประมาณ ๕๐,๖๐๐ บาท     
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  เมือ่ไม่มี ผมจะขอมติจ่ายขาด
เงินสะสมตามโครงการดังกล่าว และก่อนจะมีมติผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้
นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง ท าหน้าที่แลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑๒ ท่าน ซึ่งถือว่า 

ครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนสมาชิกที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ครบแล้วนะครับ ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโครงการที่  ๖  ดังนี้ 
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายข้างโรงเรียน

บ้านโกรกแก้วด้านทิศตะวันออก ลงลูกรังขนาดกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๔  ลบ.ม. พร้อม
เกรดเกลี่ย วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก     ขนาด Ø  ๐.๔๐ เมตร จ านวน  
๗  ท่อน  ๑  แถว งบประมาณ ๕๐,๖๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ 
แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
และการผังเมือง หน้า  ๑๒๖  ล าดับที่  ๕๓ 
ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นด้วยก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายข้าง 
 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว ต าบลโกรกแก้ว   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง         
ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง  ๐ เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

นายอนุชา   เจนถั่ว   ๗.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายบ้านซับบอน 
ประธานสภาเทศบาล เชื่อมบ้านโนนสุวรรณ  ลงลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐  เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๐  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย  
 งบประมาณ ๙๖,๒๐๐ บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ท้องถิ่นน่าอยู่  แนวทางท่ี ๑ พัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง หน้า  
๑๒๖  ล าดับที่  ๕๓  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  เชิญครับ  

นายสมัย  บุญประกอบ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมัย บุญประกอบ 
    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ขอเสนอว่า ปกติถนนลูกรังก็กว้าง  ๕  เมตร อยู่แล้ว 

ผมขอเสนอให้ขยายให้กว้าง ๕  เมตร แต่งบประมาณเดิมครับ  ขอบคุณครับ 
 
 

 
-๑๙- 

นายอนุชา    เจนถั่ว  ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ ให้เพ่ิมความกว้างของถนนจาก  ๔  เมตร เป็น 



ประธานสภาเทศบาล  ๕  เมตร  นั้น เรื่องงบประมาณขอให้ทางหน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วยชี้แจงด้วยครับ  
นายจิรพนธ์  การะเกต  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ 
นายช่างโยธา   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับงบประมาณจากโครงการซ่อมแซมถนน 

สายบ้านซับบอน เชื่อมบ้านโนนสุวรรณ   ลงลูกรังขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๙๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.                     
พร้อมเกรดเกลี่ย งบประมาณ ๙๖,๒๐๐ บาท ซึ่งสามารถท าการซ่อมแซมถนนสาย
ดังกล่าวได ้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ แนวทางที่ ๑  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง  หน้า  ๑๒๖  
ล าดับที่  ๕๓ 

นายอนุชา  เจนถั่ว  ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านซับบอนเชื่อมบ้าน 
ประธานสภาเทศบาล  โนนสุวรรณ  ลงลูกรงัขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร  

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐  ลบ.ม.                     
พร้อมเกรดเกลี่ย งบประมาณ ๙๖,๒๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ 
แนวทางท่ี ๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
และการผังเมือง  หน้า ๑๒๖  ล าดับที่  ๕๓  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
หรือไม่ครับ  หากไม่มี ผมจะขอมติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการดังกล่าว และ
ก่อนจะมีมติผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง ท าหน้าที่แลขานุการ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑๒ ท่าน 

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว  เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนสมาชิกที่ประชุมว่าครบองค์ประชุมครบ 
ประธานสภาเทศบาล  แล้ว ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
                                          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
   ๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านซับบอนเชื่อมบ้าน 

โนนสุวรรณ  ลงลูกรังขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ 
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ย งบประมาณ 
๙๖,๒๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ แนวทางที่ ๑  พัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง  หน้า ๑๒๖  
ล าดับที่  ๕๓  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลโกรกแก้วสายซับบอน
เชื่อมบ้านโนนสุวรรณ  ต าบลโกรกแก้ว   ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง ไม่เห็น
ด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง  มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    ญัตติอื่นๆ  (เรื่องอ่ืนๆ) 
นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะพูดคุยหรือเสนอในที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญครับ 
 
 



 
-๒๐- 

นายเสนอ  หลอดแก้ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม     
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน  ผมนายเสนอ  หลอดแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒          

ผมขอน าเรียนเรื่องถนนคอนกรีต สายหน้าวัดโคกรัก เนื่องจากช่วงเทศกาล 
 เช่น เทศกาลเข้าพรรษา จะมีประชาชนไปร่วมท าบุญที่วัดเป็นจ านวนมากและเป็น

ช่วงหน้าฝนพอดี ท าให้พ้ืนถนนแฉะประกอบกับดินบริเวณนั้นเป็นดินเหนียวท าให้ 
ประชาชนเดินล าบากในการร่วมท าบุญและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดจัดขึ้น ผม
เล็งเห็น ถึงปัญหานี้ ซึ่งเกิดขึ้นประจ าทุกปี จึงขอฝากท่านประธานสภาถึงคณะ
ผู้บริหารช่วยเหลือเรื่องงบประมาณมาด าเนินการในส่วนนี้ด้วยครับ  และผม
ขอขอบคุณที่ทางท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ ได้อนุมัติ
งบประมาณโครงการประปาหมู่บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐  ครับ ซึ่งขณะนี้ทาง
หมู่บ้านได้ใช้น้ าจากประปาหมู่บ้านจากโครงการนี้แล้วครับ  ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไสว  สระปัญญา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี     ท่านผู้น าชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา   

นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว  ตามท่ีท่านเสนอ  หลอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  ๒ ได้เสนอขอยื่นญัตติอ่ืนๆ คือขอปรับปรุงถนนสายเข้าวัดโคกรักนั้น ขณะนี้
ผมได้ให้ทางหน่วยงานช่างได้ไปส ารวจและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ก าลังด าเนินการขออนุญาตจากทางหลวงชนบท และหากทางหลวงชนบทอนุญาต
แล้ว ผมจะต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากทางสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เพ่ือที่จะน าเงินมาด าเนินการตามท่ีท่านเสนอหลอดแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
๑ ได้เสนอต่อไป ขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือพูดคุยอีกก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเฉลา  เพ็ชรรุกขา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร   
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔   ผมนายเฉลา  เพ็ชรรุกขา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ต าบลโกรกแก้ว จากท่ีผมนั่งฟังในที่

ประชุมเกี่ยวกับการเสนอโครงการหลายๆโครงการและซึ่งมีโครงการ BoxCuvert  
ของหมู่ที่  ๔  งบ ประมาณ ๕๑๔,๐๐๐  บาท จ านวน๑ ตัว ผมขอเสนอในการ
ก่อสร้างและการออกแบบขอให้ได้มาตรฐาน และให้มีการทดน้ าได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ในการทดน้ าเข้านาเพราะเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับประชาชนครับ ซึ่งเทียบกับ
งบประมาณของกองทับบกที่ผมเคยขอมาส าหรับ BoxCuvert   ๑  ตัว ใช้
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐  บาท ซึ่งมีราวกั้น มีที่ทดน้ า เป็นงบประมาณท่ีน้อยกว่าของ
ทางเทศบาลครับ ผมขอเสนอแนะให้ออกแบบให้เหมาะสมกับงบประมาณด้วยครับ  
และส่วนของถนนลูกรังที่จะซ่อมแซมผมเห็นว่าบางสายแทบจะไม่มีหลุมเลย เช่น
ถนนสาย  โคกสามัคคี – หนองไข่เท่า  ผมเห็นควรใช้งบประมาณให้เหมาะสมในแต่



ละโครงการให้คุ้มค่าที่สุด ส่วนป้ายโครงการต่าง ๆ หลังจากเสร็จโครงการแล้ว ผม
สังเกตเห็นว่าไม่มีป้ายโครงการหลงเหลืออยู่เลยครับ จึงขอให้ท่านช่วยดูแลในส่วนนี้
ด้วยครับ  ขอบคุณครับ  

 
 

 
 

-๒๑- 

นายอนุชา  เจนถั่ว    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือพูดคุยอีกก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวรศักดิ์  สังวาลรัมย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
พัฒนาการอ าเภอโนนสุวรรณ ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านผู้น าชุมชน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย           

วรศักดิ์  สังวาลรัมย์  พัฒนาการอ าเภอโนนสุวรรณ  ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
ครับที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เข้าร่วมประชุม 
ปกติก็ได้รับเชิญทุกครั้งแต่เนื่องจากติดภารกิจบ้าง หน่วยงานท างานร่วมกับท้องถิ่น
ครับ รู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ ตามวาระและมีการพูดคุยกัน
ปรึกษาหารือเพ่ือที่จะพัฒนาต าบลให้เป็นไป    ในทางที่ดีขึ้น ครับ ที่ผมจะพูด
ต่อไปนี้ครับในฐานะหน่วยงานของเราอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยจะมีเรื่อง
เกี่ยวกับทางเทศบาลกับทางพัฒนาชุมชนที่ต้องมีภารกิจขับเคลื่อนด้วยกันคือ
โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ซึ่งทางอ าเภอโนนสุวรรณก็ได้คัดเลือกต าบลโกรกแก้ว 
ของเราเป็นต าบลต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการนี้และในปี ๒๕๕๗ นี้ได้สรุปผล
การด าเนินงานในโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและได้คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ 
จัดท าบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมแล้วรายรับกับรายจ่าย สมดุลกัน และในปีนี้ได้
พิจารณาให้บ้านนาตา กลม เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครับ ผมอยากให้ทาง
เทศบาลเล็งเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของอาชีพภายในต าบลของเรา โดยมีการ
จัดตั้งโครงการเกีย่วกับการส่งเสริมอาชีพ ซ่ึงภายในต าบลของเรามีอยู่หลากหลาย
อาชีพครับ ผมขอเสนอแนะและขอฝากท่านในเรื่องนี้ด้วยครับ  ขอขอบคุณครับ 

นายอนุชา  เจนถั่ว  ขอขอบคุณ ท่านพัฒนาการอ าเภอโนนสุวรรณ ที่ช่วยชี้แนะแนวทางให้ทาง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและทางคณะผู้บริหารได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

ครับ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่าน               
 คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านก านัน  ท่านผู้ใหญ่บ้าน                        

ท่านประธานชุมชน  ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ท าให้การประชุมใน วันนี้
ลุล่วงไปด้วยดี  และต่อไปผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม     เวลา  ๑๐.๕๐  น. 
     ************************************ 

 
 (ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ 



                                                        (นางสาวเจนจิรา  เสาวพันธ์) 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเมื่อวันที่….................เดือน....................................พ.ศ.................... 

                                                     (ลงชื่อ)                               ประธานกรรมการ 
                                                                (นายเอม  โสมก าสด) 
 
                                                    (ลงชื่อ)                                กรรมการ 

 (นายพราม  แก้วยก) 
 

                                                     (ลงชื่อ)                              กรรมการ/เลขานุการ 
                                                               (นายมงคล  ดวงเดือน) 

 
 

-๒๒- 

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

                                                    (ลงชื่อ)                              ประธานสภาเทศบาล 
                                                               (นายอนุชา  เจนถั่ว) 

          
       ขอรับรองว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม 
 
 
 
               (นายเทียม  ชอบทดกลาง) 
                          ปลัดเทศบาล 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 
 


