
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 
วันที่  20  สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

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

ลําดับท่ี 

ผูมาประชุม 

 
ช่ือ - สกุล ตาํแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายสุเนตร เปลือยศรี ประธานสภาเทศบาล สุเนตร เปลือยศรี 
๒ นายชวย จุลมา รองประธานสภาเทศบาล ชวย จุลมา 
๓ นายจําลอง จุลมา สมาชิกสภาเทศบาล จําลอง จุลมา 
๔ นายวีระจักร เปลือยศรี สมาชิกสภาเทศบาล วีระจักร เปลือยศรี 
๕ นายบุญหลาย ระวา สมาชิกสภาเทศบาล บุญหลาย ระวา 
๖ นายทองปาน สุขเสริม สมาชิกสภาเทศบาล ทองปาน สุขเสริม 
๗ นายจํารัส พงษสิมา สมาชิกสภาเทศบาล จํารัส พงษสิมา 
๘ นายคําไมย ออนตา สมาชิกสภาเทศบาล คําไมย ออนตา 
๙ นายหนูจันทร ชนะพันธ สมาชิกสภาเทศบาล หนูจันทร ชนะพันธ 

๑๐ นายสมาน ชานนท สมาชิกสภาเทศบาล สมาน ชานนท 
๑๑ นายประสาน ชานนท สมาชิกสภาเทศบาล ประสาน ชานนท 
๑๒ นายประยูรรัตน ปาเจือ สมาชิกสภาเทศบาล ประยูรรัตน ปาเจือ 
 

ผูไมมา
 

  -ไมมี-  

ลําดับท่ี 

ผูเขารวมประชุม 

 
ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรี มาโนช พิลาโท 
๒ นายมงคล เจริญเหลา รองนายกเทศมนตรี มงคล เจริญเหลา 
๓ นายสุริย วงอนันท รองนายกเทศมนตรี สุริย วงอนันท 
๔ นายสุทธิ  แหลปอง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุทธิ  แหลปอง 
๕ นายพงษพัฒน พงษสิมา เลขานุการนายกเทศมนตรี พงษพัฒน พงษสิมา 
๖ นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ สุคนธา วิชัย 
๗ นางสาวทองมาก บญุแสน รองปลัดเทศบาล ทองมาก บญุแสน 
๘ นางทองเปยน สําราญ ผูอํานวยการกองคลัง ทองเปยน สําราญ 
๙ นายอภิชาติ ชูศร  ผูอํานวยการกองชาง อภิชาติ ชูศร 

10 นายปรีชา ปาสาวัน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ปรีชา ปาสาวัน 
๑๑ นางนฤปพร ปนกรวด หัวหนาฝายปกครอง นฤปพร ปนกรวด 
๑๒ นางศุภกานต หลาโยม หัวหนาฝายอํานวยการ ศุภกานต หลาโยม 
13 นางสาวสุภาภรณ อุดม นวก.ตรวจสอบภายใน ชํานาญการ สุภาภรณ อุดม 
14 นางไขแสง จนัทรโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ไขแสง จนัทรโชติ 
15 นายคชาวุฒิ  นาสูงชน นิติกรปฏิบัติการ คชาวุฒิ  นาสูงชน 
16 ส.ท.อภิสิทธิ์ ชินกร จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ อภิสิทธิ์ ชินกร 
17 นางสาวธัญชนก เจนจิระปญญา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ธัญชนก เจนจิระปญญา 



 

ลําดับท่ี 

ผูเขารวมประชุม 

 
ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายพุฒิพงษ ตุมมี กํานันตําบลโคกสําราญ พุฒิพงษ ตุมมี 

๒ นายประดิษฐ เจือมา ผูใหญบาน หมู 1 ประดิษฐ เจือมา 

๓ นายณัฏฐพล ธรรมวิเศษ ผูใหญบาน หมู 3 ณัฏฐพล ธรรมวิเศษ 

๔ นายคาวี เปลือยศรี ผูใหญบาน หมู 4 คาวี เปลือยศรี 
๕ นายไตรภพ แหลปอง ผูใหญบาน หมู 5 ไตรภพ แหลปอง 

๖ นายคําพอง ดงพงษ ผูใหญบาน หมู 6 คําพอง ดงพงษ 
๗ นายชัยวัฒน แขคํา ผูใหญบาน หมู 7 ชัยวัฒน แขคํา 

๘ นายพิเชษฐ ชัยสงคราม ผูใหญบาน หมู 9 พิเชษฐ ชัยสงคราม 

๙ นายทองคํา วัฒนสี ผูใหญบาน หมู 10 ทองคํา วัฒนสี 
10 นายปรีชา ระวา ผูใหญบาน หมู 11 ปรีชา ระวา 

๑๑ นายจรูญ เกตุพิจักร ผูใหญบาน หมู 13 จรูญ เกตุพิจักร 

๑๒ นายสังวาล จูลมา ผูใหญบาน หมู 14 สังวาล จูลมา 

13 นายลําเพย เจือมา ผูใหญบาน หมู 16 ลําเพย เจือมา 

14 นายมงคล แวงยางนอก ผูชวยผูใหญบาน หมู 8 มงคล แวงยางนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  

วันที่  20  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  09.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

*********************** 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว นางสุคนธา  วิชัย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูมาประชุมลงชื่อไวครบองคประชุมพรอมแลวเลขานุการสภาฯ ใหสัญญาณเรียก
สมาชิกสภาฯ  เขาหองประชุมสภาเทศบาล  จึงเชิญนาย สุเนตร เปลือยศรี  ประธานสภาเทศบาลตําบลโคก
สําราญ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

เรื่อง  ท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
: สําหรับวันนี้ สภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ไดประชาสัมพันธประกาศเชิญชวนกํานัน/ผูใหญบาน/
ผูอํานวยการโรงเรียน/ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกสําราญเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ตามระเบียบวาดวยการให
ประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ผมในนามตัวแทน
ของสภาเทศบาลขอยินดีตอนรับในการเขารวมรับฟงครับ 

  

ท่ีประชุม -รับทราบ- 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญสมัยสามัญ สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  ๒๕๖4 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 
 

: ผมขอใหทานสมาชิกไดตรวจสอบเอกสารายงานการประชุมวาถูกตองเรียบรอยดีหรือไมและหาก
วามีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือตองการใหแกไขปรับปรุงถอยคําในรายงานการประชุม ผมขอมติ
สภาเพ่ือรับรอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี  13  สงิหาคม  ๒๕๖4 มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ  
ทานใดมีความประสงคขอแกไขหรือ เปลี่ยนแปลงถอยคําในรายงานการประชุมดังกลาวหรือไม  
เชิญครับ 

  

ท่ีประชุม -ไมมีการขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงถอยคํา และมีมติรับรองรายงานการประชุม- 
  

ระเบียบวาระท่ี 3 การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖5 
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ซ่ึงบัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไดประชุมและสงผลการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เปนท่ีเรียบรอยแลว และไดจัดสงเอกสารใหแกทานผูบริหารและทานสมาชิกแลว 
สําหรับรายละเอียดการประชุม ผมขอใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไดชี้แจงใหท่ีประชุมได
ทราบ ตอไปครบั 

  

นายประยูรรัตน ปาเจือ 
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ/สมาชิกสภา
เทศบาล 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประยูร
รัตน ปาเจือ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ/สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนชี้แจง  
     ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุม รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระหวางวันท่ี ๑4 – 16 สงิหาคม ๒๕๖4 แปรญัตติตั้งแตเวลา 08.00 
– 16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติไดมาปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรับคําขอยื่นแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
 



-2- 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุม
พิจารณาในวันท่ี 17 สงิหาคม 2564 มีมติ ดังนี้ 
    ๑. ไมมีการยื่นคําขอเสนอแปรญัตติ และการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ
สงวนคําแปรญัตติ 
    ๒. คณะกรรมการแปรญัตติไดใหคณะผูบริหารชี้แจงตอท่ีประชุมเปนบางหัวขอ 
    ๓. คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติท่ีประชุม  “ยืนยันตามรางเดิมท่ีฝายบริหารเสนอ ไมมีการ
แกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใด” 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ทานสมาชิกสภาไดทราบ จากประธานสภา
เทศบาลมาบางแลวตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติท่ีไดสงใหทานสมาชิก  และ
ผูบริหารทุกทานกอนหนานี้แลว มีทานใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
อีกหรอืไม (ไมมี) เม่ือไมมีผมขอประชุมในระเบียบวาระตอไป 

  

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องในวาระที่ 3  ลงมติ 
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ  
   

4.1 การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       (ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ) 
: ขอใหเลขานุการไดชี้แจงขอระเบียบและกฎหมายใหท่ีประชุมไดทราบตอไป 

  

นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภา ฯ 

 
 

  

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 52 
การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติ
ใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
: ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ  
   
 

: ตามท่ีเลขานุการสภา ไดชี้แจงใหทุกทานไดทราบแลว ผมจึงขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ไดพิจารณา ทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ือใหมีผลบังคับใชในปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ขอใหยกมือดวยครับ 

  

ท่ีประชุม   
 

: มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จํานวน ๑1 เสียง  
ไมเห็นชอบ – เสียง (ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: เม่ือสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2565 
ในวาระท่ี 3 แลว ดวยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
: มีสมาชิกทานใดมีความเห็นอ่ืนหรือไม อยางไรครับ 

  

ท่ีประชุม -ไมมีการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายใด ๆ- 
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: สรุปเปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได  ท้ังนี้  จะไดนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เพ่ือพิจารณาและลงนาม
เห็นชอบตอไป  
 



-3- 
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562  
    มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีสภาเทศบาล  ไดมีมติเห็นชอบดวย
กับรางเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยัง
นายอําเภอเพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให
ประธานสภาเทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา  
   ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืนประธานสภา
เทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติ
ดังกลาว 
    มาตรา ๖๓ นอกจากท่ีไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนเทศบัญญัตินั้นใหใชบังคับได เม่ือได
ประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลแลวเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไวในเทศ
บัญญัตินั้นวาใหใชบังคับทันที ก็ใหใชบังคับในวันท่ีไดประกาศนั้น 
: ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญชี้แจงครับ 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานผมนายมาโนช พิลาโท 
นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ  ขอขอบคุณทานประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
โคกสําราญ ท่ีพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา ๒๕๖ 5 ท่ีฝายบริหารเสนอมา 
ซ่ึงเทศบัญญัติฉบับนี้ จะเปนการพัฒนาทองถ่ินของเราใหประชาชนไดรับความสะดวก  สบายมาก
ยิ่งข้ึน อีกท้ังวันนี้มีฝายปกครอง ประกอบดวยกํานัน และผูใหญบาน เขารวมประชุมดวย เม่ือเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้มีการลงนาม และตราเสร็จสิ้นสมบูรณเรียบรอยแลว ผมจะให
เจาหนาท่ีจัดทําเปนรูปเลม และแจกใหกับทุกทานอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือชวยเปนองคกรภายนอกในการ
รับรู และตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  
พ.ศ. 2565 ฉบับนี ้ทายนี้ ผมขอขอบคุณสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งครับ  

  

ระเบียบวาระท่ี 5 การพิจารณาญัตติท่ี 14/2564 การโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดครภุณัฑคอมพิวเตอร (งานปองกัน ฯ) 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

ผมขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมายครับ 

  

นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภา ฯ 
 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนชี้แจง  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2563 ขอ 27 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2554 ขอ 38 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: ผมขอเชิญทานนายกเทศมนตรีผูเสนอญัตติการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร (งานปองกัน ฯ) 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 
 
 
 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายมาโนช  
พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
 
 
 



 
นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 
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     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2563 ขอ 27 กําหนดไววา การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทํา
ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน
โดยรายจายเพ่ือการลงทุน ไดแก งบลงทุน ซ่ึงเปนรายจายในลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดิน และ
สิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

หลักการ 

 
     
    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒564 หนา 80 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตั้งไว 17,0๐๐.- บาท 
แตเนื่องจากคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะไมเหมาะสมกับสถานการณการใชงานประกอบกับราคาต่ํากวา
ไปตั้งรายการใหมท่ีราคาต่ํากวาเดิม แตมีลักษณะคุณภาพดียิ่งกวาเดิม งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย มีความประสงคอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 
2564 เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และมีน้ําประสิทธิภาพในการบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม รายละเอียดดังนี้  

เหตุผล 

  
  

โอนตั้งรายการใหม 

   แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภทคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร (โน็ตบุค) จํานวน 1 
เครื่อง ตั้งไวจํานวน 16,000.- บาท เพ่ือใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเพ่ือให
บริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการ 

โอนเพ่ิม 

  คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  
  - มีหนวยประมวลผลกลาง ( CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2  core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0  GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย  
  - หนวยประมวลผลกลาง ( CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
  - มีหนวยความจําหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1  TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
  - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366  x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว  
  - มีชองเชื่อมตอ ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง   
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
  - จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000.- บาท  
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  *โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานไมต่ํากวาเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 
พฤษภาคม ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม* 
  
  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภทคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ตั้ง
ไวจํานวน 17,000.- บาท ขอโอนลดงบประมาณครั้งนี้  จํานวน 16,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  1,000.- บาท 

โอนลด 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ   

: มีสมาชิกสภาเทศบาล มีขอสงสัยหรือขออภิปรายหรือไมเชิญครับ 
 
: เม่ือท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปราย  กระผมขอมติท่ีประชุม ทานใด
อนุมัติการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (งานปองกัน ฯ) กรุณายกมือพนศีรษะดวยครับ  

  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ         

: ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอเรื่องอ่ืนเพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบหรือรวมกันพิจารณา ทานใดมี
เรื่องเสนอตอท่ีประชุมเชิญครับ 
: เชิญทานประดิษฐ เจือมาครับ 

  

นายประดิษฐ เจือมา 
 ผูใหญบาน หมู 1 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายประดิษฐ 
เจือมา ผูใหญบาน หมู 1 ผ มขอขอบคุณ และมีความรูดี ใจเปนอยางยิ่งท่ีสภา เทศบาลอันทรงเกียรติ
แหงนี้ไดพิจารณาอนุญาตใหฝายปกครอง กํานัน และผูใหญบาน รวมถึงประชาชนเขารวมรับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ  สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 2 และเปดโอกาสใหกํานัน 
ผูใหญบาน  และประชาชน ไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของเทศบาลพรอมเสนอปญหา 
และแนวทางแกไขปญหารวมกันของแตละหมูบานและชุมชน ดังนั้น ผมจึงขออาศัยเวทีนี้ขอเสนอ
ปญหาความลําบากของพ่ีนองประชาชน ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 เรื่องถนนหนทางชํารุดเสียหายเปนหลุมเปนบอ เสนทางพอหลวงคลังท่ีเม่ือมีการปรับเก รด 
ผูรับจางมักจะปรับเก รดกอนหินไวลงไหลทางทําใหเสนทางเปนหลุมเปนบอ ดังนั้น ในการกอสราง
ของเทศบาล ควรพิจารณาตรวจสอบดวยครับ 
เรื่องท่ี 2 เรื่องฝายหนองกิบแกบท่ีมีความชํารุดเสียหาย ขอใหทางฝายเทศบาลพิจารณางบประมาณ
ดําเนินการซอมแซมดวยครับ 
เรื่องท่ี 3 เรื่องเขตอนุรักษพันธุปลาแกงระวา บริเวณดานหลังสํานักงานเทศบาล จํานวน 110 ไร ท่ี
กอตั้งมาตั้งแต ป 2555 ผมอยากฝากใหเทศบาลตําบลโคกสําราญรับชวงเปนผูดูแลตอไปครบั 
เรื่องท่ี 4 ระบบประปาหมูบาน ในกรณีท่ีการประปาสวนภูมิภาคจะดําเนินการโครงการระบบ
ประปาในตําบลโคกสําราญ ซ่ึงขณะนี้ดําเนินการอยูท่ีบานดง หมูท่ี 6 และหมูท่ี 15 และบานหนอง
เก่ียว  หมู ท่ี 3 และคาดวาโครงการนี้อาจจะดําเนินการในบานโคกสําราญท้ัง 3 หมู ผมเกรงวา
โครงการดังกลาวจะมีผลกระทบตอคาใชจายของพ่ีนองประชาชน หากเปลี่ยนแปลงการใชน้ําประปา
จากของเทศบาลตําบลโคกสําราญเปนการประปาสวนภูมิภาค ผมจึงเสนอวาหากเทศบาลตําบลโคก
สําราญเปลี่ยนสถานท่ีสูบน้ําเพ่ือผลิตน้ําประปามาไวบริเวณดานหลัง สํานักงานเทศบาล เพ่ือสูบน้ํามา
ผลิตประปาหมูบานจะทําใหสะดวกและสะอาดยิ่งข้ึนครบั 
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นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานปรีชา ระวาครับ 

  

  นายปรีชา ระวา
ผูใหญบาน หมู 11 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรีชา ระ
วา ผูใหญบาน หมู 11 ผมมีเรื่องฝากใหทางฝายสภาเทศบาล และฝายบริหารไดพิจารณาดังนี้ครับ 
เรื่องท่ี 1 เรื่องยาเสพติดท่ีมีการแพรระบาดในหมูบานเปนจํานวนมาก ปจจุบันสถานีตํารวจภูธรบาน
แฮดไดเขาดําเนินการแกไขยับยั้งปญหาการเสพ  และจําหนายยาเสพติดในหมูบาน ผมอยากให
เทศบาลดําเนินการดวย 
เรื่องท่ี 2 การท้ิงสิ่งปฏิกูลของผูประกอบการ เทาท่ีผมทราบมาผูประกอบการกําจั ดสิ่งปฏิกูลจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปท้ิงบริเวณปายูคา พ้ืนท่ีสาธารณะของหมูบานทําใหตนยูคาลมตาย และสงกลิ่นเหม็น ผม
อยากใหเทศบาลดําเนินการตรวจสอบและแกไขครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานจรูญ เกตุพิจักรครับ 

  

นายจรูญ เกตุพิจักร  
 ผูใหญบาน หมู 13 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายจรูญ 
เกตุพิจักร ผูใหญบาน หมู 13  ผมขอขอบคุณ  และมีความรูดี ใจเปนอยางยิ่งท่ีสภา เทศบาลอันทรง
เกียรติแหงนี้ไดพิจารณาอนุญาตใหฝายปกครอง กํานัน  และผูใหญบาน รวมถึงประชาชนเขารวมรับ
ฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ  และเปดโอกาสใหกํานัน ผูใหญบาน และประชาชนได
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของเทศบาลพรอมเสนอปญหา และแนวทางแกไขปญหารวมกัน
ของแตละหมูบานและชุมชน ดังนั้น ผมจึงขออาศัยเวทีนี้ขอเสนอปญหาความลําบากของพ่ีนอง
ประชาชน ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณท่ีเทศบาล ตําบลโคกสําราญ ดําเนินการพิจารณาชวยเหลือโครงการซอมแซม
ถนน/ตลิ่งเลียบแมน้ําชี 
เรื่องท่ี 2 โครงการคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร หมู 13 จากคลองดินเปนค ลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พรอมวางทอระบายน้ํา  จากสถานี สูบน้ําบานแจงกระหนวน – นานายสมพร เถาวเบา  ซ่ึงในสวน
ปริมาณงานวางทอสงน้ําเพ่ือการเกษตร ผมทราบวาทางเทศบาลใชทอเสนผาศูนยกลางขนาด 40 
เพ่ือสงน้ําเพ่ือการเกษตร ผมเห็นวาทอขนาดดังกลาวมีความไมเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ี และปริมาณ
แรงสงของน้ํา หากเทศบาลจะพิจารณาแกไขเปนทอ 60 จะไดหรือไมครับ 
เรื่องท่ี 3 การออกแบบ  และสํารวจโครงการในการทําเทศบัญญัติเพ่ือจัดทํางบประมาณ รายจาย
ประจําป ของเทศบาล ตําบลโคกสําราญ  ผมอยากใหผูมีสวนเก่ียวของในการสํารวจออกแบบเขา
ตรวจสอบสถานท่ีจริงกอนการสํารวจออกแบบครับ เพ่ือปองกันปญหาการออกแบบ  และประมาณ
การใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีจริงครบั 
เรื่องท่ี 4 กรณีเราจะทําถนนตัดใหมเขาไปในพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน เทศบาลสามารถดําเนินการไดหรือไมครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานลําเพย เจือมาครับ 

  

นายลําเพย เจือมา 
ผูใหญบาน หมู 16 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายลําเพย 
เจือมา ผูใหญบาน หมู 16 ขอเสนอดังนี้ 
เรื่องท่ี 1  กรณีเสนทางการเกษตรกรณีปรับเก รดของบานดอนปอแดง เทศบาลมีโครงการ ลงมายงั
พ้ืนท่ี ผมก็ยินดีกับพ่ีนองประชาชนดวยครับ 
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เรื่องท่ี 2 เรื่องการประปาสวนภูมิภาคท่ีจะดําเนินโครงการระบบผลิตประปาใหตําบลโคกสําราญ ซ่ึง
ทางทานนายกเห็นวาหากการประปาสวนภูมิภาคเขามาผลิตน้ําใชใหกับชาวตําบลโคกสําราญจะเปน
ผลดีตอพ่ีนองประชาชน ผมก็เห็นดวยกับทานนายก  และผมไดประชาคมชาวบานในหมูบาน  
มีความเห็นอยากไดน้ําประปาสวนภูมิภาคเกือบรอยเปอรเซ็นตครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานประยูรรัตน ปาเจือครบั 

  

นายประยูรรัตน ปาเจือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายประยูรรัตน 
ปาเจือ สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอชี้แจงดังนี้ ผมไดเปนขาราชการเกษียณของกรมชลประทานเดิม 
และยังมีการติดตอในกลุมไลนเดิมของชลประทาน ผมจึงนําขอมูลมาเรียนตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
และกํานัน/ผูใหญบานไดทราบวาโครงการหนองกิบแกบท่ีผูใหญบานประดิษฐรองขอมานั้น ทาง
ชลประทานขอนแกนไดพิจารณาจัดทําโครงการ และจะดําเนินการในป 2566 ครบั 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานสมาน ชานนทครบั 

  

นายสมาน ชานนท 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายสมาน  
ชานนท สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหาร ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 สืบเนื่องจากการประปาสวนภูมิภาคทําโครงการผลิตน้ําใหกับบานดง หมูท่ี 6 และหมูท่ี 
15 ซ่ึงมีบางครัวเรือนท่ีโครงการนี้ไปไมถึง เทศบาลจะดําเนินการในการชวยเหลืออยางไรครับ 
เรื่องท่ี 2 การทําทอสงน้ําจากหนองแวงยาวสูบน้ําจาก หมูท่ี 6 เพ่ือทําการเกษตร ผมอยากฝากให
ผูบริหารใหชางเขาไปสํารวจ เพ่ือออกแบบโครงการในการแกไขปญหาความเดือดรอนทาง
การเกษตรของประชาชนครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานมาโนช พิลาโทครับ 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายมาโนช  
พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
: ผมขอขอบคุณขอคิดเห็น ขอทวงติง และขอหวงใยจากทางฝายกํานัน และผูใหญบาน ท่ีอยูในพ้ืนท่ี 
ท่ีแนะนําใหฝายบริหารไดรับทราบถึงขอมูลอันเปนประโยชนในการรวมกันพัฒนา รวมท้ัง
ขอขอบคุณทานประยูรรัตน ปาเจือ สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงทานเคยรับราชการอยูท่ีชลประทาน ได
นําขอมูลท่ีเก่ียวกับงานดานชลประทานมาเผยแพรใหพวกเรารับทราบ ผมขอตอบเปนรายลําดับ
หัวขอดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 เรื่องโครงการกรณีปรับเก รดถนนดิน ผมจะดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหเปนไปตาม
คุณภาพ และผมจะไมยอมใหมีโครงการลักษณะเชนนี้เกิดข้ึนในการบริหารงานของผมครบั 
เรื่องท่ี 2 เรื่องโครงการขยายเขตประปาของการประปาสวนภูมิภาค ผมอยากผลักดันใหชาวตําบล
โคกสําราญ ซ่ึงผมเห็นวาโครงการดังกลาวจากขอมูลท่ีผมสืบทราบมาวาคาใชจายจะมีปริมาณ
มากกวาการท่ีเทศบาลดําเนินการก็นาจะเปนคาประกันมิเตอร ซ่ึงจายเพียงครั้งเดียวราคาประมาณ 
4,000 บาท สวนการใชน้ํา  จากขอมูลผูใชจริง ผม ไดนําขอมูลการใชน้ําของทาน สุคนธา วิชัย 
ปลัดเทศบาล ซ่ึงมีสมาชิกในครับเรือน  3 คน ใชน้ําตามปกติจะมีคาบริการอยู 100 - 200 บาท 
ตอเดือน ผมเห็นวามันเปนปริมาณท่ีไมมากนัก และคิดวาชาวตําบลโคกสําราญสามารถรับไดกับ
คุณภาพ และความสะดวกของการใชน้ําประปา แตท้ังนี้ ผมจะไดศึกษาขอมูลท้ังหมดเพ่ือรวบรวม 
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และชี้แจงใหกับประชาชนไดรับทราบในการประกอบการตัดสินใจ เพ่ือพิจารณาจะใชน้ําประปาสวน
ภูมิภาคหรือไมครบั  
เรื่องท่ี 3 การกําจัดสิ่งปฏิกูล ผมจะดําเนินการตรวจสอบ แกไข และแจงผูประกอบการอยานําสิ่ ง
ปฏิกูลไปท้ิงบริเวณดังกลาวครบั 
เรื่องท่ี 4 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล เก่ียวกับดานยาเสพ
ติดนั้น เทศบาลมีหนาท่ีเพียงปองกัน ไมมีหนาท่ีปราบปราม อํานาจ การปราบปรามจะเปนของฝาย
ตํารวจ ซ่ึงในดานการปองกันทางเทศบาลไดมีการจัดฝกอบรม  หรือโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดครบั 
เรื่องท่ี 5 โครงการคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร หมู 13 จากคลองดินเปนค ลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พรอมวางทอระบายน้ํา จากสถานีสูบน้ําบานแจงกระหนวน – นานายสมพร เถาวเบา ผมจะใหชาง
เขาไปสํารวจ ตรวจสอบ หากตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขจะไดนําเสนอ เพ่ือใหสภาเทศบาลแหงนี้ 
พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง เนื่องจากเปนโครงการเก่ียวกับท่ีดิน และสิ่งกอสรางครบั 
เรื่องท่ี 6 ผมขอหารือตอสภาแหงนี้ เนื่องจากผมมีแนวคิดในการบริหาร โดยหลักแลวชาวตําบลโคก
สําราญประชาชนสวนใหญ มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร ซ่ึงบางหมูบานยังเขาไมถึงระบบสถานีสูบน้ําของ
ทางเทศบาล  ผมจึงมีแนวความคิดท่ีจะผลักดันใหเกิดคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร 2 เสนทาง คือ 
เสนทางบานดง และเสนทางบานหนองเก่ียว – บานดอน ปอแดง  โดยมีประมาณการคาใชจาย
เบื้องตนคราว ๆ โดยผมจะเสนอโครงการเพ่ือขอกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 
13,000,000.- บาท ผมจึงขอหารือกับท่ีประชุมวาอยากใหสนับสนุนโครงการดังกลาวของผม  
: สวนประเด็นการตัดทางเขาสูท่ีสาธารณะประโยชน ผมจะใหนิติกรชี้แจงครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: เชิญทานนิติกรครับ 

  

นายคชาวุฒิ นาสูงชน 
        นิติกร 

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายคชาวุฒิ  
นาสูงชน นิติกรปฏิบัติการ ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชน กําหนดใหมี 2 
หนวยงานเปนผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชน หนวยงานแรก คือ อําเภอ ซ่ึง
อําเภอมอบหมายทางกํานัน และผูใหญบานในพ้ืนท่ีเปนผูดูแลรับผิดชอบ หนวยงานท่ี 2 คือ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จากขอเท็จจริงท่ีนําเรียนตอท่ีประชุม โดยหลักแลวการดูแลรักษา คือ การดูแล
รักษาใหสอดคลองกับท่ีท่ีระบุไววา ท่ีสาธารณะประโยชนดังกลาวเปนท่ีสาธารณะประโยชนรูปแบบ
ใด เชน ท่ีสาธารณะประโยชนประเภทปาชา ทุงหญาเลี้ยงสัตว หรือท่ีประเภทประชาชนใชรวมกัน 
ดังนั้น การจะดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชนรูปแบบดังกลาวในลักษณะอยางใดข้ึนอยูกับ
ขอเท็จจริงเปนกรณี ๆ ไป เชน หากท่ีสาธารณะประโยชนเปนประเภทประชาชนใชรวมกันท่ีระบุวา
เปนผูเลี้ยงสัตว หากเสนทางขาสูท่ีสาธารณะประโยชนเพ่ือนําสัตวไปสูท่ีเลี้ยงสัตวมีความชํารุด
เสียหาย หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบสามารถดําเนินการแกไขเพ่ือดูแลรักษาได ดังนั้น การ
ปรับเกรดถนนใหประชาชนสามารถนําสัตวเขาไปเลี้ยงในเสนทางเดิมก็ถือวาเปนการดูแลรักษา 
เพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน แตหากมีการกอสรางถนนคอนกรีตหรือถาวรวัตถุอันสงผล
กระทบใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนของประชาชนตามท่ีระบุไวในหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงไมอาจดําเนินการไดครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมครับ 
: เชิญทานมาโนช พิลาโทครับ 

  

 








