
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ที่ 2/2564 

วันที่  8  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

**************************** 
ผู้มาประชุม 

ลําดบัที ่
 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสุเนตร เปลือยศรี ประธานสภาเทศบาล สุเนตร เปลือยศรี 
๒ นายช่วย จุลมา รองประธานสภาเทศบาล ช่วย จุลมา 
๓ นายจําลอง จุลมา สมาชิกสภาเทศบาล จําลอง จุลมา 
๔ นายวีระจักร เปลือยศรี สมาชิกสภาเทศบาล วีระจักร เปลือยศรี 
๕ นายบุญหลาย ระว้า สมาชิกสภาเทศบาล บุญหลาย ระว้า 
๖ นายทองปาน สุขเสริม สมาชิกสภาเทศบาล ทองปาน สุขเสริม 
๗ นายจํารัส พงษ์สิมา สมาชิกสภาเทศบาล จํารัส พงษ์สิมา 
๘ นายคําไมย์ อ่อนตา สมาชิกสภาเทศบาล คําไมย์ อ่อนตา 
๙ นายหนูจันทร์ ชนะพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล หนูจันทร์ ชนะพันธ์ 
๑๐ นายสมาน ชานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล สมาน ชานนท ์
๑๑ นายประสาน ชานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ประสาน ชานนท์ 
๑๒ นายประยูรรัตน์ ป่าเจือ สมาชิกสภาเทศบาล ประยูรรัตน์ ป่าเจือ 
 

ผู้ไม่มา  -ไม่มี- 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดบัที ่
 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรี มาโนช พิลาโท 
๒ นายมงคล เจรญิเหล่า รองนายกเทศมนตรี มงคล เจรญิเหล่า 
๓ นายสุริย์ วงอนันท์ รองนายกเทศมนตรี สุริย์ วงอนันท์ 
๔ นายสุทธิ  แหล่ป้อง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี สุทธิ  แหล่ป้อง 
๕ นายพงษ์พัฒน์ พงษ์สิมา เลขานุการนายกเทศมนตร ี พงษ์พัฒน์ พงษ์สิมา 
๖ นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ สุคนธา วิชัย 
๗ นางสาวทองมาก บุญแสน รองปลัดเทศบาล ทองมาก บุญแสน 
๘ นางทองเปียน สําราญ ผู้อํานวยการกองคลัง ทองเปียน สําราญ 
๙ นายอภิชาติ ชูศร  ผู้อํานวยการกองช่าง อภิชาติ ชูศร 

10 นายปรีชา ปาสาวัน หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ปรีชา ปาสาวัน 
๑๑ นางนฤปพร ป้ันกรวด หัวหน้าฝ่ายปกครอง นฤปพร ป้ันกรวด 
๑๒ นางศุภกานต์ หล่าโยม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ศุภกานต์ หล่าโยม 
13 นางสาวสุภาภรณ์ อุดม นวก.ตรวจสอบภายใน ชํานาญการ สุภาภรณ์ อุดม 
14 นายคชาวุฒิ  นาสูงชน นิติกร ปฏิบัติการ คชาวุฒิ  นาสูงชน 
15 ว่าที่ร้อยเอกวรวุฒิ โคตรศรีวงษ์ นายช่างโยธาชํานาญงาน วรวุฒิ โคตรศรีวงษ์ 
16 ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ เงาะดี นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สุรินทร์ เงาะดี 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ที่ 2/2564 

วันอังคารที่  8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

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

เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว นางสุคนธา  วิชัย ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบ
รายช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มาประชุมลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมพร้อมแล้วเลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาล จึงเชิญนายสุเนตร เปลือยศรี ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่  ๑   เรื่อง  ทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

เรื่องที่ ๑  
   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกท่านที่ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีและลงนามในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564  ณ บริเวณหน้าสํานักงาน
เทศบาล ครับ 
เรื่องที่ 2 
    การช้ีแจงกฎกติกา และมารยาทในการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกสภา หรือผู้อภิปราย 
เน่ืองด้วยสภาแห่งน้ีเป็นสภาที่ทรงเกียรติต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 โดยเฉพาะในการแสดงความคิดเห็นหรือการขออภิปรายต่อที่ประชุม
สภา สมาชิกหรือผู้ต้องการอภิปรายต้องยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และต้องได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภาจึงจะสามารถดําเนินการอภิปรายได้ ส่วนเรื่องการอภิปรายให้ใช้ถ้อยคําที่
สุภาพ และเก่ียวข้องกับประเด็นในระเบียบวาระน้ัน ๆ เทา่น้ัน 
เรื่องที่ 3 
   การให้หัวหน้าส่วนราชการได้แนะนําตัวและรายงานตัวต่อสภา เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภา 
และคณะผู้บรหิาร ได้รับทราบว่าข้าราชการผู้น้ันเป็นใครทาํหน้าที่อย่างไร 
:  ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลโคกสําราญ แนะนําตัวต่อสภาฯ ครับ 

  

นางสาวทองมาก บุญแสน 
   รองปลัดเทศบาล 

: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวทองมาก 
บุญแสน ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล มหีน้าที่รับผิดชอบกํากับ ดูแลงานกองการศึกษา และ
กองช่างค่ะ 

  

นางทองเปียน สําราญ 
  ผู้อํานวยการคลัง  

: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางทองเปียน 
สําราญ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบกํากับ ดูแลงานกองคลังค่ะ 

  

นางสาวสุภาภรณ์ อุดม 
นวก. ตรวจสอบภายในฯ 

: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุภาภรณ์ 
อุดม ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบ
ภายในค่ะ  

  

นางนฤปพร ป้ันกรวด 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางนฤปพร 
ป้ันกรวด ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล และกํากับงานฝ่าย
ปกครอง งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ 



 -2- 
ว่าที่ ร.อ.วรวุฒิ โคตรศรีวงษ์   
 นายช่างโยธาชํานาญงาน 

: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยเอกวร
วุฒิ โคตรศรีวงษ์ ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงาน
สาธารณูปโภค และสถานีสูบนํ้าครับ 

  

มตทิีป่ระชุม -รับทราบ- 
  

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ สมัยสามัญ สมัยแรก  
เม่ือวันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 
 

: ผมขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารายงานการประชุมว่าถูกต้องเรียบร้อยดีหรือไม่ 
และหากว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการให้แก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในรายงานการ
ประชุม ผมขอมติสภาเพ่ือรับรอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ สมัย
สามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโคกสําราญ  ท่านใดมีความประสงค์ขอแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงถ้อยคําในรายงานการ
ประชุมดังกล่าวหรือไม่  เชิญครับ 

  

ทีป่ระชุม ไม่มีการขอแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคาํ และมีมตริบัรองรายงานการประชุม 
  

ระเบยีบวาระที่ 3 การพจิารณาญตัตทิี่ 10/2564 การโอนงบประมาณไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ และกฎหมายให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไปครับ

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนช้ีแจง  
: 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กําหนดไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นโดยรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 38 กล่าวไว้ว่าญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือย่ืนต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นน้ันมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปด
คนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหน่ึงคนเว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบน้ีกําหนดวิธีการ
เสนอญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน ค่ะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีผู้เสนอญัตติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครับ 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล    ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ผมนาย
มาโนช  พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนช้ีแจง ดังน้ี 
 เน่ืองจากกองช่างได้ตรวจสอบพ้ืนที่ถนนหลายสายแล้ว ปรากฏว่าถนนหลายสายมี
สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อฝนตกจะมีนํ้าท่วมขัง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  
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และทรัพย์สิน ทําให้การสัญจรไป – ลําบาก กองช่างจึงมีความจําที่จะโอนงบประมาณไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
   โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางบัวลา นา
เทเวช – บ้านนางสาน นาชัยสินธ์ุ หมู่ที่ 7 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี ปริมาณงาน กว้าง 4 
เมตร ยาว 50.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30.30 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 202 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 
100,000.- บาท 
   โอนลด 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
ต้นแบบเพ่ือพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลโคกสําราญ งบประมาณ 100,000.- บาท 
คงเหลือ 100,000.- บาท ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย จํานวน 100,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน – บาท 
             รวมขออนุมัติโอนงบประมาณ 1 รายการ จํานวน 100,000.- บาท 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้ออภิปรายหรือไม่เชิญครับ 
: เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ี ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย กระผมขอมติที่ประชุม  
ท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

  

มตทิีป่ระชุม -เหน็ชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 

  

ระเบยีบวาระที่ 4 การพจิารณาญตัตทิี่ 11/2564 การโอนงบประมาณไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ และกฎหมายให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไปครับ

  

  นางสุคนธา  วิชัย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุคนธา วิชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนช้ีแจง  
: 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กําหนดไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นโดยรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 38 กล่าวไว้ว่าญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือย่ืนต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นน้ันมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปด 
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คนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคนเว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบน้ีกําหนดวิธีการ
เสนอญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน ค่ะ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีผู้เสนอญัตติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครับ 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ผมนาย
มาโนช  พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ขอเรียนช้ีแจง ดังน้ี 
   ตามท่ีเทศบาลตําบลโคกสําราญ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ 
ของเทศบาลตําบลโคกสําราญ หน้า ๑๓๙ ต้ังงบประมาณดําเนินโครงการปรับปรุงคลองส่ง
นํ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ 13 จากคลองดินเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
นํ้า จากสถานีสูบนํ้าบ้านแจ้งกระหนวน – นานายสมพร เถาว์เบา งบประมาณที่ต้ังไว้ 
๓๓๕,๐๐๐ บาท เพ่ือดําเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่เน่ืองจากสภาพปัจจุบัน
ของพ้ืนที่ที่จะดําเนินการก่อสร้างไม่เหมาะสมที่จะดําเนินโครงการปรับปรุงคลองส่งนํ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ 13 จากคลองดินเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํ้า จาก
สถานีสูบนํ้าบ้านแจ้งกระหนวน – นานายสมพร เถาว์เบา จึงต้องดําเนินการปรับเปลี่ยน
ลักษณะการดําเนินโครงการ แบบแปลนและวิธีการก่อสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ใน
การทําการเกษตร และการบริหารงานจัดการสูบนํ้าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อ
เกษตรกรและประชาชน จึงต้องดําเนินการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ โดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
   โอนตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 13 จากสถานีสูบนํ้าบ้าน
แจ้งกระหนวน – นานายสมพร เถาว์เบา โดยมีรายละเอียดดังน้ี ปริมาณงานขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 506.30 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 9 บ่อ มีพ้ืนที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 202.52 ตารางเมตร งบประมาณจํานวน 
335,000.- บาท 
   โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ 13 จากคลองดินเป็น
คลองคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํ้า จากสถานีสูบนํ้าบ้านแจ้งกระหนวน – นา
นายสมพร เถาว์เบา งบประมาณ 335,000.- บาท คงเหลือ 335,000.- บาท ขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย จํานวน 335,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน – 
บาท 
             รวมขออนุมัติโอนงบประมาณ 1 รายการ จํานวน 335,000.- บาท 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้ออภิปรายหรือไม่เชิญครับ 
: เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ี ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย กระผมขอมติที่ประชุม  
ท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือพ้นศีรษะด้วยครับ 

  

มตทิีป่ระชุม -เหน็ชอบ 11 เสียง- 
-งดออกเสียง 1 เสียง- 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 

  

นายจํารัส พงษ์สิมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ผมนายจํารัส พงษ์สิมา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ผมได้รับการสอบถามจาก
ประชาชน กรณีสถานีสูบนํ้าบ้านแจ้งกระหนวนว่าเทศบาลได้ดําเนินโครงการถึงขั้นตอนใด 
เพราะประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่สถานีสูบนํ้า ไม่สามารถให้บริการสูบนํ้า
ให้แก่เกษตรกรได้ ครับ 

  

นายประยูรรัตน์ ป่าเจือ 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

: เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ผมนายประยูรรัตน์ ป่าเจือ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอสอบถามเรื่อง 
1. โครงการวางท่อส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 13 จากสถานีสูบนํ้าบ้านแจ้งกระหนวน – 
นานายสมพร เถาว์เบา อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบดูแลการประสานงานในโครงการน้ี
ครับ 
2. กรณีท่อระบายนํ้า/ท่อส่งนํ้า ที่สถานีโคกสําราญ ที่เสียหาย จะดําเนินการอย่างไรครับ 
และเร่ืองการสูบนํ้าของโครงการขุดลอกบ้านหนองเกี่ยว และหนองหินอ้น แรงดันนํ้าไม่ถึง 
และไม่สามารถสูบนํ้าได้ ติดปัญหาอย่างไรครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงครับ 

  

นายมาโนช พิลาโท 
 นายกเทศมนตรี 

: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ผมนาย
มาโนช  พิลาโท นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ ในกรณีเรื่องแพสูบนํ้า ขอให้ท่านรอง
ปลัดเทศบาล เป็นผู้ช้ีแจง และในกรณีของโครงการขุดลอกบ้านหนองเก่ียว และหนองหิน
อ้น ขอให้นายช่างโยธาเป็นผู้ช้ีแจงครับ 

  

นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญท่านทองมา บุญแสน รองปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงครับ 

  

นางสาวทองมาก บุญแสน 
   รองปลัดเทศบาล 

: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวทองมาก 
บุญแสน ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล ขอเรียนช้ีแจงดังน้ี 
กรณีสถานีสูบนํ้าบ้านแจ้งกระหนวนดําเนินโครงการถึงขั้นตอนการแจ้งเป็นขอใช้จ่ายเงิน
สะสม ในขั้นตอนของงานพัสดุ เน่ืองจากโครงการดังกล่าว งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
เกิน 500,000.- บาท ต้องดําเนินการตามระบบประกวดราคา e-bidding ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยประกาศดังกล่าว กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอราคาได้ถึงวันที่ 
14 มิถุนายน 2564 จึงเรียนมาให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

  
นายสุเนตร เปลือยศรี 
  ประธานสภา ฯ 

: ผมขอเชิญว่าที่ร้อยเอกวรวุฒิ โคตรศรีวงษ์ นายช่างโยธาชํานาญงานได้ช้ีแจงครับ 

  

ว่าที่ ร.อ.วรวุฒิ โคตรศรีวงษ์ 
 นายช่างโยธาชํานาญงาน 

: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยเอกวร
วุฒิ โคตรศรีวงษ์ ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน ขอเรียนช้ีแจงดังน้ี 
 

 






