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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

สมัยสามัญ  สมัยที  ๓  ครั งที  ๒/๒๕๕๔ 

วันอังคารที ๒๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น 

ณ  หอประชุมเทศบาลตําบลโคกสูง 

 

ผู ้มาประชุม 

 ๑.  นายต่วน  ขอแนบกลาง  ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

 ๒.  นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

 ๓.  นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๔.  นายสามารถ  แยกโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๕.  นายบุญช่วย  แยกโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๖.  จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

 ๗.  นายสมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๘.  นายมา  ดอกหอมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๙.  นายบริรักษ์  แววโคกสูง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

            ๑๐.  นายเขียว  งามโคกสูง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒  

            ๑๑.  นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

            ๑๒. ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลต ําบลโคกสูง 

 

ผู ้ไม่มาประชุม(ถ้าม)ี 

๑. นายดํา  จอมเกาะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

ผู ้เข้าร่วมประชุม (ถ้าม)ี 

 ๑.   นายแหลมทอง  วัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๒.  นางน้อม  วงษ์สถิตย ์   รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๓.  นายทศพร  ลังโคกสูง   รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๔.  นางพรทิพย ์  ทองป้อง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๕.  นายชัยพร  พร้อมจะบก  ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๖.  นางสาวละมุล  แก้วประกอบ  ผู ้อํานวยการกองคลัง 

 ๗.  นายธนาสิทธิ   ดํานิล   ผู ้อ ํานวยการกองช่าง 

 ๘.  จ่าเอกธรณ์เทพ  สอดโคกสูง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา   
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   ๙.  นางสาวกาญจนา  น้อยเภา  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๖ว /รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

๑๐.  นายโกมินทร์  มะเดือ  นิติกร  ๕ 

๑๑.  นางสาวศศิณัฎฐ์  ศรีสุทธิ  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๕ 

 ๑๒.  นางสาวละออง  เลี ยงจอหอ  นักวิชาการศึกษา ๕ 

              ๑๓.  นางพิมพ์พิศา  ข่อยจัตุรัส  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว 

            ๑๔.  นายมนูญ  พินิจจอหอ  นายช่างโยธา  ๓ 

 ๑๕.   นางอภิญญา  สมหมาย  นักพัฒนาชุมชน ๔ 

 ๑๖.  นางสาวนิสา  ศรีโพธิ  เจ้าหน้าทีธุรการ ๒ 

 ๑๗.  นางสาวจุฑารัตน์  ห้องนาค  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

             ๑๘.  นางสาวสุกัญญา  ฐาตุจิรางค์กุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 

              ๑๙.  นางสาวธิราภรณ์  ศรีอภัย  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

              ๒๐.  นางอภิชญา  ปลอดโคกสูง  พนักงานจ้างทั วไป 

             ๒๑.  นายภานุพันธ์  ระวิวรรณ  นักพัฒนาชุมชน ๔ 

              ๒๒   นางอภิชญา  ปลอดโคกสูง  พนักงานจ้างทั วไป 

 ๒๓  นางเฉลียว  สันทัด   พนักงานจ้างทั วไป 

              ๒๔  นางสาวรชยา  สิรฐานิช  เจ้าพนักงานพัสดุ ๕ 

 ๒๕  นายอรรณนพ  อ่อนโคกสูง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ๒๖  นางประภาศรี  ศิริสุข  พนักงานจ้างทั วไป 

 ๒๗  นางสาวอรุณ  พิมพ์กระโทก  พนักงานจ้างทั วไป 

 ๒๘  นางสาวนาตยา  จัดเกาะ  นกัศึกษาฝึกงาน 

 

เริมประชุมเวลา    ๐๙.๐๐  น. 

  เมือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาเทศบาลตําบล 

โคกสูง  กล่าวเปิดประชุมสภา ฯ 

 

ระเบียบวาระที  ๑ เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง สําหรับวันนี เรืองทีประธานจะแจ้งให้ทราบมีดังนี   

ประธานสภาฯ  เนืองจากมีสมาชิกเราป่วย ป่วยมากเลยนะครับ คือ         นายดํา จอมเกาะ อยู่ที 

   โรงพยาบาลเซ็นเมรี จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั งนีได้นะครับ 
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ระเบียบวาระที  ๒ รับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว 

มติทีประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

- สมัยสามัญ สมัยที ๓  ครั งที  ๑/๒๕๕๔ วันที ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔   

ระเบียบวาระที  ๓ เรืองเสนอเพือพิจารณา 

๓.๑   ญัตติ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๕ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

  บัดนี ถึงเวลาทีคณะผู ้บริหารเทศบาลต ําบลโคกสูง   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  อีกครั งหนึง ฉะนั น ในโอกาสนี คณะผู ้บริหารเทศบาลโคกสูง    จึงขอแถลง 

ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี 
 

 ๑.  สถานะการคลัง 

สถานะทางการคลังของเทศบาล   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  มีรายรับทั งสิน ๓๒,๘๒๖,๖๒๖.๖๗.- บาท  

รายจ่าย   ๒๙,๙๔๘,๒๐๐.๐๐.- บาท  ปรากฏว่ารายรับสูงกว่ารายจ่าย  จํานวน  ๒,๘๗๘,๔๒๖.๖๗.- บาท   

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เทศบาลตําบลโคกสูง   ได้ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไปไว้    

จํานวน ๓๔,๒๒๒,๓๓๐.๐๐.- บาท  โดยในส่วนของรายได้ทีเทศบาลตําบลโคกสูงจ ัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มี

ประสิทธิภาพยิงขึ น  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กําหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จํานวน ๓๔,๒๒๒,๓๓๐.๐๐.- บาท  ซึ งคาดว่า

จะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิงขึ น ซึงการจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลเป็นการจัดทํา

งบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย)      

       ณ ว ันที ๓๐ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔  เทศบาลตําบลโคกสูง  มียอดเงินสะสมทีสามารถนํามาใช้ได้   

จํานวน  ๙,๒๓๑,๕๔๒.๒๐.- บาท  และมีเงินฝากไว ้ทีธนาคารเป็นเงิน  ๒๘,๘๐๔,๗๓๘.๙๘.- บาท ทําให้ฐานะการคลังของเทศบาล

ตําบลโคกสูงมั นคงพอสมควร 

             ๒.  การบริหารงบประมาณในปีทีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

 ในปีงบประมาณทีผ่านมา แม้ว่ารายรับของเทศบาลตําบลจะมีจํานวนจํากัด เมือเปรียบเทียบกับภาระต่าง  ๆ ที

จะต้องดําเนินการ เพือให้บริการแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าทีและตามกฎหมายกําหนดก็ตาม แต่เทศบาลตําบลโคกสูง ก็สามารถ

ดําเนินกิจการตามทีได้ตั งงบประมาณรายจ่ายได้ครบถ้วนทุกรายการ และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที

เป็นอย่างมาก 
๒.๑ รายรับ  ปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕    ประมาณการไว้   รวมทังสิน    ๓๔,๒๒๒,๓๓๐.- บาท 

รายรับ 
รับจริง 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประมาณการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประมาณการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หมายเหตุ 

ก. รายได้ภาษีอากร        

๑. หมวดภาษีอากร     

๑,๒๐๕,๕๒๔ 

๘๕      ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐๐    ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๐๐ 
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    ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและทีดิน      ๙๑๒,๒๘๑ ๐๐    ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐  ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๐๑ 

    ๑.๒ ภาษีบํารุงท้องที     ๑๐๓,๙๗๐ ๘๕    ๘๐,๐๐๐ ๐๐   ๘๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๐๒ 

    ๑.๓ ภาษีป้าย     ๑๘๙,๒๗๓ ๑๗   ๑๒๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๐๓ 

๒.  หมวดภาษีจัดสรร  ๑๘,๔๔๔,๒๑๙ ๑๗ ๑๖,๘๖๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๖,๘๖๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๐๐ 

    ๒.๑ ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  ๕,๙๘๕,๑๑๔ ๙๓   ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๐๐  ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๐๒ 

    ๒.๒ ภาษีมูลค่าเพิม ๑ ใน ๙    ๒,๘๓๖,๖๒ ๖๕   ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๐๒ 

    ๒.๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะ       ๔๗,๖๖๖ ๐๒      ๑๐๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๐๔ 

    ๒.๔ ภาษีสุรา  ๑,๓๓๗,๘๔๗ ๒๕   ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๐๐  ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๐๕ 

    ๒.๕ ภาษีสรรพสามิต  ๓,๖๒๕,๘๔๙ ๑๑   ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๐๖ 

    ๒.๖ ค่าภาคหลวงแร่       ๔๗,๘๖๖ ๘๗    ๘๐,๐๐๐ ๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๑๐ 

    ๒.๗ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      ๖๗,๐๘๘ ๓๔    ๘๐,๐๐๐ ๐๐   ๘๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๑๑ 

    ๒.๘ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๔,๔๙๖,๒๒๔ ๐๐   ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐๐  ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐๐ ๑๐๑๓ 

         ทีดิน        

ข. รายได้ทีมิใช่ภาษีอากร        

๑. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต        ๖๗๗,๗๔๑ ๙๕   ๗๕๒,๐๐๐ ๐๐     ๗๗๕,๕๐๐ ๐๐ ๐๑๒๐ 

    ๑.๑ ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา         ๓๓ ๙๕      ๕,๐๐๐ ๐๐      ๕,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๒๒ 

    ๑.๒ ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร       ๕๗,๐๑๗ ๐๐    ๒๕,๐๐๐ ๐๐   ๕๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๒๕ 

    ๑.๓ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย       

๕๐๙,๖๓๐ 

๐๐      

๖๐๐,๐๐๐ 

๐๐    

๖๐๐,๐๐๐ 

๐๐ ๐๑๒๖ 

    ๑.๔ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิง 

          ปฏิกูล 

       ๗,๗๔๙ ๐๐      ๘,๐๐๐ ๐๐         ๘,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๒๗ 

    ๑.๕ ค่าใบอนุญาตเกียวกับการสาธารณสุข        

        - ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการควบคุม         ๗๘,๑๕๐ ๐๐   ๖๕,๐๐๐ ๐๐       ๖๕,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๒๘ 

          กิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ        

       -  ค าใบอนุญาตจัดตั งสถานทีจําหน าย อาหาร     

          หรือสถานทีสะสมอาหารในอาคารพืนทีซึงม ี

          พืนทีเกิน ๒๐๐ ตร.ม. 

          ๔,๙๐๐ ๐๐  ๑๕,๐๐๐ ๐๐       ๑๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๒๘ 

       -  ค่าใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม               ๔๕๐ ๐๐ -  -   

    ๑.๖ ค่าปรับผู ้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก             ๖๕๐ ๐๐     ๑,๐๐๐ ๐๐    ๑,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๓๗ 

 

รายรับ 
รับจริง 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประมาณการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประมาณการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หมายเหตุ 

    ๑.๗  ค่าปรับการผิดสัญญา          -     ๒๐,๐๐๐ ๐๐    ๒๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๔๐ 

    ๑.๘  ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด          ๑๐,๐๐๐ ๐๐   ๑๐,๐๐๐ ๐๐    ๑๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๔๒ 
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           สิงปฏิกูลหรือมูลฝอย        

    ๑.๙  ค่าใบอนุญาตจัดตั งตลาด            ๔,๐๐๐ ๐๐ -           ๒,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๔๓ 

    ๑.๑๐ ค่าจําหน่ายสินค้าในหรือทีทางสาธารณะ            ๑,๒๐๐ ๐๐ -              ๕๐๐ ๐๐ ๐๑๔๕ 

    ๑.๑๑ ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร         ๑,๖๕๒ ๐๐      ๒,๐๐๐ ๐๐      ๒,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๔๖ 

    ๑.๑๐ ค่าใบอนุญาตอืน ๆ         ๒,๓๑๐ ๐๐      ๑,๐๐๐ ๐๐       ๒,๐๐๐ ๐๐ ๐๑๔๘ 

๒. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         ๑๐๖,๘๒๕ ๗๐      ๔๐๐,๐๐๐ ๐๐       ๑๕๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๒๐๐ 

    ๒.๑ ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร         ๑๐๖,๘๒๕ ๗๐      ๔๐๐,๐๐๐ ๐๐       ๑๕๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๒๐๓ 

    ๒.๒ เงินปันผลหรือเงินรางว ัลต่าง  ๆ                   -  -               - - - - ๐๒๐๔ 

๓.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        

๑๖๒,๓๗๗ 

๐๐               - - - -  

     ๓.๑ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์        

๑๖๒,๓๗๗ 

๐๐               - - - - ๐๒๕๓ 

๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        ๑๐๙,๘๙๗ ๐๐      ๖๒๑,๕๐๐ ๐๐       ๕๔๐,๘๓๐ ๐๐ ๐๓๐๐ 

   ๓.๑  เงินทีมีผู ้อุทิศให ้             ๑,๐๗๗ ๐๐        ๑๐,๐๐๐ ๐๐          ๕,๐๐๐ ๐๐ ๐๓๐๑ 

   ๓.๒  ค่าขายแบบแปลน         ๑๐๒,๖๐๐ ๐๐      ๒๒๐,๐๐๐ ๐๐       ๑๕๐,๐๐๐ ๐๐ ๐๓๐๒ 

   ๓.๓ รายได้เบ็ดเตล็ดอืน  ๆ             ๖,๒๒๐ ๐๐          ๑,๐๐๐ ๐๐           ๑,๐๐๐ ๐๐ ๐๓๐๗ 

   ๓.๔ รับคืนเงินเศรษฐกิจพอเพียง               - -      ๓๙๐,๕๐๐ ๐๐       ๓๘๔,๘๓๐ - ๐๓๐๗ 

๕. หมวดรายได้จากทุน         ๑,๖๐๐ ๐๐                 - -            - -  

    ๕.๑ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน         ๑,๖๐๐ ๐๐      

ค. เงินช่วยเหลือ    ๑๒,๑๑๘,๔๔๑ ๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐  ๑๔,๔๕๖,๐๐๐ ๐๐  

    หมวดเงินอุดหนุน - - - - - - ๒๐๐๐ 

    เงินอุดหนุนทัวไป    ๑๒,๑๑๘,๔๔๑๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐๐  ๑๔,๔๕๖,๐๐๐ ๐๐ ๒๐๐๑ 

    เงินอุดหนุนทัวไป (ระบุวัตถุประสงค์) - - - - - - ๓๐๐๐ 

        

        

รวมรายรับทั งสิน         ๓๒,๘๒๖,๖๒๖ ๖๗ ๓๑,๘๓๓,๕๐๐๐๐  

๓๔,๒๒๒,๓๓๐

๐๐  

 ๒.๒ รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้าน/แผนงาน 
จ่ายจริง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประมาณการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประมาณการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หมายเหตุ 

๑. ด้านบริหารทัวไป 

   - แผนงานบริหารงานทั วไป 

   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 ๑๑,๕๖๖,๖๓๐.๓๔ 

๑๘๗,๕๐๐ 

 

๑๐,๙๖๘,๓๐๙ 

๒๑๐,๐๐๐ 

 

๑๒,๒๗๒,๗๓๒ 

๓๓๑,๖๐๐ 

 



สําเนา 

 - ๖ -  

. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

    - แผนงานการศึกษา 
    - แผนงานสาธารณสุข 
    - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    - แผนงานเคหะและชุมชน 
    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    - แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและ 
       นันทนาการ     

 

๔,๖๘๒,๗๔๙.๓๐ 

๑,๔๓๖,๖๓๕.๑๖ 

๒๘๕,๐๐๐ 

๒,๖๔๖,๗๕๖.๙๔ 

๑๗๑,๐๐๐ 

๑,๕๕๒,๘๖๐ 

 

           

๔,๖๕๙,๒๓๖ 

         ๓,๑๔๑,๑๔๙ 

            ๔๕๓,๘๐๐ 

         ๓,๐๒๘,๖๙๕ 

            ๔๗๕,๐๐๐ 

          ๑,๘๓๐,๐๐๐ 

 

 

๕,๑๔๔,๔๐๔ 

๓,๔๑๓,๔๒๙ 

๒๙๐,๐๐๐ 

๔,๐๔๙,๗๖๕ 

๙๙๕,๐๐๐ 

๑,๓๙๐,๐๐๐ 

 

๓. ด้านเศรษฐกิจ 

    - แผนงานการเกษตร 
    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

๒๘,๓๐๐ 

๑,๔๗๘,๘๑๒ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

๒,๙๖๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

๓,๐๙๕,๕๐๐ 

 

๔. ด้านการดําเนินงานอืน 

    - แผนงานงบกลาง 

 

๓,๘๕๑,๔๘๕ 

 

๓,๙๕๗,๓๑๑ 

 

๓,๑๘๙,๙๐๐ 

 

รวม ๔ ด้าน ๒๗,๘๘๗,๗๒๘.๗๔ ๓๑,๘๓๓,๕๐๐ ๓๔,๒๒๒,๓๓๐  

 

๒.๓ รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

หมวด 
จ่ายจริง 

ปี ๒๕๕๓ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๔ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๕ 
หมายเหตุ 

๑. รายจ่ายงบกลาง      

๓,๘๕๑,๔๘๕ 

๐๐      ๓,๙๐๓,๓๑๑ ๐๐ ๓,๑๘๙,๙๐๐ ๐๐  

๒. หมวดเงินเดือน      

๔,๘๗๕,๙๕๔ 

๐๐      

๕,๒๐๖,๓๔๖ 

๐๐     

๖,๙๗๗,๗๐๐ 

๐๐  

๓. ค่าจ้างประจํา         ๔๗๐,๗๖๐ ๐๐         

๖๔๘,๑๖๓ 

๐๐       ๕๐๑,๖๖๐ ๐๐  

๔. หมวดค่าจ้างชัวคราว      

๑,๖๒๖,๗๒๒ 

๑๐      

๒,๓๕๙,๖๘๐ 

๐๐      

๓,๑๖๔,๕๖๐ 

๐๐  

๕. หมวดค่าตอบแทน      

๓,๓๓๔,๙๔๕ 

๘๑      

๒,๕๙๗,๘๑๐ 

๐๐      

๒,๗๕๐,๘๐๐ 

๐๐  

๖. ค่าใช้สอย      ๕,๖๘๙,๙๕๐ ๖๕      

๘,๖๕๖,๗๕๐ 

๐๐      

๗,๙๗๙,๖๕๐ 

๐๐  

๗. ค่าว ัสด ุ      

๓,๐๓๐,๓๓๘ 

๐๐      

๓,๓๕๙,๑๔๐ 

๐๐      

๓,๓๙๒,๗๖๐ 

๐๐  
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๘. หมวดค่าสาธารณูปโภค         

๓๗๑,๒๔๒ 

๓๐         ๔๖๙,๐๐๐ ๐๐         ๔๖๕,๐๐๐ ๐๐  

๙. หมวดเงินอุดหนุน      

๒,๒๙๑,๔๑๘ 

๓๐         ๖๖๓,๘๐๐ ๐๐      ๑,๕๙๑,๖๐๐ ๐๐  

๑๐. หมวดค่าครุภัณฑ ์         ๓๘๕,๓๐๐ ๐๐     

๒,๔๗๙,๐๐๐ 

๐๐         

๕๒๓,๖๐๐ 

๐๐  

๑๑. ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง      

๑,๔๗๘,๘๑๒ 

๐๐     ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๐๐      

๓,๐๙๕,๕๐๐ 

๐๐  

๑๒. หมวดรายจ่ายอืน           

๔๘๐,๘๐๐ 

๐๐         ๓๙๐,๕๐๐ ๐๐ - -  

รวม    

๒๗,๘๘๗,๗๒

๘ 

๗๔   

๓๑,๘๓๓,๕๐๐ 

๐๐ ๓๔,๒๒๒,๓๓

๐ 

๐๐  

 ๒.๔  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม 

จ่ายจาก รายการ 
ปี ๒๕๕๒ 

(เป็นเงิน/บาท) 

ปี ๒๕๕๓ 

(เป็นเงิน/บาท) 

๑. เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม 

 

 

๑.๑ แผนงานงบกลาง 

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั วไป 

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

๑.๔ งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

๑.๖ แผนงานศาสนาว ัฒนธรรมฯ 

๑.๗ แผนงานเคหะและชุมชน 

- 

       

๘๒๗,๔๕๒ 

- 

    

๕,๗๔๔,๗๒๕ 

- 

           - 

- 

- 

๕๖ 

- 

- 

- 

- 

- 

        ๙๗,๑๐๕ 

- 

- 

   ๒,๘๐๙,๗๐๐ 

- 

- 

    

๓,๗๖๔,๗๐๖ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๙๒ 

๒. เงินจ่ายจากเงินอุดหนุน 

     เฉพาะกิจ 

๑.๑  แผนงานงบกลาง 

๑.๔  แผนงานโครงสร้าง 

๑.๗  แผนงานเคหะและชุมชน 

๑.๘  แผนงานการศึกษา 

๑.๙  แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

  ๒,๑๕๑,๙๗๘ 

 

    ๑๖๒,๒๕๔ 

     ๑๖๓,๖๑๘ 

      ๕๖,๑๓๒ 

๔๐ 

 

- 

- 

- 

   

๔,๕๓๗,๔๗๘ 

  ๔,๙๘๒,๙๐๐ 

    ๑๕๗,๕๖๔ 

๔๐ 

- 

- 

๓. เงินจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป 

     (ระบุวัตถุประสงค์) 

แผนงานโครงสร้าง - - ๖,๒๒๑,๖๒๒ - 

 

 



สําเนา 

 - ๘ -  

๒.๕ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

      ๒.๕.๑ รายจ่ายประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 

หมวด 
จ่ายจริง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประมาณการ 

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประมาณการ 

ปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หมายเหตุ 

๑. รายจ่ายงบกลาง        - -        ๒๐,๐๐๐ ๐๐        ๕๐,๐๐๐ ๐๐  

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา - - - - - -  
๓. หมวดค่าจ้างชัวคราว - - - - - -  
๔. หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ     

๑๒๘,๕๗๗ 

๕๐    ๓๒๐,๐๐๐ ๐๐    ๕๒๐,๐๐๐ ๐๐  

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค    

๒๓๐,๙๖๓ 

๒๑   ๓๒๐,๐๐๐ ๐๐    ๓๒๐,๐๐๐ ๐๐  

๖. หมวดเงินอุดหนุน - - - - - -  
๗. หมวดค่าครุภัณฑ ์ทีดินและสิงก่อสร้าง      ๔๐,๐๐๐ ๐๐ - -     ๔๘,๐๐๐ ๐๐  
๘. หมวดรายจ่ายอืน - - - - - -  

รวม    ๓๙๙,๕๔๐ ๗๑    ๖๖๐,๐๐๐ ๐๐    ๙๓๘,๐๐๐ ๐๐  
๓. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  

ก.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร    ตามมาตรา ๓๕   แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  

             พ.ศ. ๒๕๔๒  (ทีตั งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

(๑) เงินเดือน   ตั งจ่ายรวมทั งสิน          

๕,๕๗๙,๕๐๐  

บาท 

(๒) เงินประจําตําแหน่งของผู ้บริหาร   ตั งจ่ายรวมทั งสิน ๑๓๔,๔๐๐ บาท 

(๓) เงินเพิมอืน ๆ   ตั งจ่ายรวมทั งสิน   ๒๘๕,๘๐๐ บาท 

(๔) เงินค่าจ้างประจํา ตั งจ่ายรวมทั งสิน ๔๙๔,๔๖๐ บาท 

(๕) เงินค่าจ้างชัวคราว   ตั งจ่ายรวมทั งสิน   ๓,๑๖๔,๕๖๐ บาท 

(๖) เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร ตั งจ่ายรวมทั งสิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

(๗) เงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล ตั งจ่ายรวมทั งสิน   ๓๘๐,๐๐๐ บาท 

(๘) เงินค่าเช่าบ้าน   ตั งจ่ายรวมทั งสิน ๓๕๘,๘๐๐ บาท 

(๙) เงินช่วยค่าทําศพ ตั งจ่ายรวมทั งสิน   ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) เงินสบทบทุนประกันสังคม   ตั งจ่ายรวมทั งสิน ๓๔๕,๕๕๖ บาท 

(๑๑) เงินสบทบทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตั งจ่ายรวมทั งสิน   ๓๙๕,๓๓๐ บาท 

(๑๒) ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน 

ตั งจ่ายรวมทั งสิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๓) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผูไ้ด้รับค่าจ้างถึงขั นสูงของ ตั งจ่ายรวมทั งสิน   - บาท 
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อันดับ 

(๑๔) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั นสูง

ของอันดับ 

ตั งจ่ายรวมทั งสิน - บาท 

 รวมเป็นเงินทังสิน ๑๑,๗๐๓,๔๐๖.๐๐.- บาท  

       

หมายเหตุ  :    คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๐๐   ของงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ทีตั งจ่ายจากรายได้

รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)   

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ของ  เทศบาลตําบลโคกสูง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------ 

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายทัวไปทังสิน                 ยอดรวม    ๓๔,๒๒๒,๓๓๐.- บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ังนี  

  ๑.  ด้านบริหารงานทัวไป      

                   ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั วไป    ยอดรวม   ๑๒,๒๗๒,๗๓๒.- บาท 

         ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม        ๓๓๑,๖๐๐.- บาท 

  ๒.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

           ๒.๑ แผนงานการศึกษา     ยอดรวม     ๕,๑๔๔,๔๐๔.- บาท 

        ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม     ๓,๔๑๓,๔๒๙.- บาท 

         ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม        ๒๙๐,๐๐๐.- บาท 

      ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม     ๔,๐๔๙,๗๖๕.- บาท 

      ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม        ๙๙๕,๐๐๐.- บาท 

      ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม     ๑,๓๙๐,๐๐๐.- บาท 

 ๓.  ด้านเศรษฐกิจ 

     ๓.๑ แผนงานการเกษตร     ยอดรวม          ๕๐,๐๐๐.- บาท 

     ๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม     ๓,๐๙๕,๕๐๐.- บาท 

 ๔.  ด้านการดําเนินงานอืน 

                  ๔.๑ แผนงานงบกลาง     ยอดรวม     ๓,๑๘๙,๙๐๐.- บาท 
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เหตุผล 

         เพือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ทีได้วางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสูง ตลอด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือให้สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลโคกสูงพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  ก่อนอืนผมขออภิปรายเกียวกับเอกสารทีจัดทํา 

งบประมาณหนังสือเทศบาลทีส่งออกไประบุยึดมั นธรรมาภิบาล แต่ไม่ทราบว่าท่านยึด

มั นธรรมาภิบาลหรือเปล่าครับ  ผมขออธิบายในเบืองต้นก่อนนะครับ การจัดทําเทศ

บัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๕ ของผู ้บริหาร  การจัดทําแผนงบประมาณ ไม่มีแบบแผน 

การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานทีประชาคม  งบรายจ่ายทั วไปกว่า ๔๐ %  

แล้วครับงบพัฒนาเหลือไม่ถึง ๑๐ % การจัดทําท่านต้องมีความเป็นธรรม ท่านใช้จ่าย

ประจํางบประมาณท่านไม่แยกเปอร์เซ็นต ์งบโครงสร้างพืนฐานท่านต้องทํามากกว่าหรือ

อย่างน้อย ๒๐ % นะครับ บ้านเราจะเจริญไม่มาก ทักท้วงกันบ่อยแต่ท่านก็ไม่ทํา  ท่านตั ง

งบพัฒนาศักยภาพ ก็ไม่เห็นพัฒนาอะไรดีขึ น เสียงบประมาณเปล่า ๆ  ศักยภาพน้อยลง 

การทําแผน ๓ ปี ก็ผิดนะครับ ทํา ๓ ปี เพิมมาแล้วศักยภาพหรือว่าเพิมแค่นี   งบประมาณ

ทีมาท่านเอามาจากหน่วยงานไหน  มันผิดหรือท่านจะเถียงว่าถูก  คล้าย ๆ ทํางานไม่เป็น

มันใช่ไหมงานก่อสร้างก็ไม่เอาแผนใหญ่มา  ท่านทํามาอะไรบ้าง รายละเอียดท่านต้อง

เอามาให้ผมนะครับ ว่าท่านจะทําอะไร โดยการใหญ่ ปีนี ปีที ๔ แล้วทีผมพูด ผมพูด ๓ 

ครั งแล้ว ไปดูทีอืนเขาหน่อยครับ ไม่มีกันหรอกแบบนี 
 

นายต่วน  ขอแนบกลาง เดียวก่อนครับคุณญาณสิทธิ  มีผู ้ประท้วงครับ  เชิญคุณสามารถ 

ประธานสภาฯ   

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ตอนนีกําลังอภิปรายเรืองงบประมาณปี๕๕ ผมเห็นว่าท่าน 

ญาณสิทธิ ท่านอภิปรายนอกเรืองนะครับ ผมอยากให้อภิปรายตามวาระ ตอนนีสํานักปลัด  

ผิดตรงไหน หรือจะปรับเปลียนต ัวเลข อะไรครับ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ทีท่านญาณสิทธิ อภิปรายย ังไม่ถึงในส่วนของสํานักปลัดครับ ผมวินิจฉัยดูแล้วเห็นว่า 

ประธานสภาฯ  อภิปรายในภาพรวมครับ ย ังอยู่ในประเด็นอยู่ครับ เขาอภิปรายในภาพรวมอยู่นะครับ แต่ 

หลังจากอภิปรายเสร็จ ผมจะให้อภิปรายในส่วนของสํานักปลัด 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  อภิปรายในภาพรวมผมก็อยากให้อภิปรายภายหลังจาก 
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พิจารณาเสร็จสินไปแล้วนะครับ ค่อยอภิปรายในภาพรวม 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมก็อยากจะถามท่านสมาชิกครับ ว่าท่านจะอภิปรายในภาพรวมก่อนหรือหลังอภิปราย 

ประธานสภาฯ  ครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  ผมอภิปรายในส่วนของภาพรวมก่อนนะครับ ว่าท่านทํา 

ไม่ถูก เมือการทําทําไม่ถูกท่านว่าทําถูกก็แล้วไปครับ มีหลายเรือง ผมขอแผนทีด้วยนะ 

ครับ 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ตามทีจะไปพิจารณาแต่ละกองผมอยากให้ไปดูหน้า ๘  

การสรุปยอดรวม ทางผู ้บริหารได้สรุปยอดไปแล้วท่านไปดูค่าใช้สอย ค่าวัสดุรวมกัน ๑๐ 

กว่าล้านซึงเป็นงบทีต้องจ่าย งบพัฒนาโครงสร้างพืนฐานมีเพียง ๓ ล้านกว่าการ

ดําเนินการทําเทศบัญญัตินี เพือประโยชน์ของเทศบาลหรือของพีน้องเทศบาลตําบลโคก

สูง  อันนีการจัดทําอยากให้ผู ้บริหารมองความสําค ัญ อย่างน้อย ๆ รวมกันแล้วประมาณ 

๕ ล้านกว่าบาทก็อย่างดีก็ประมาณ ๑๕ % แต่ตอนนีประมาณ ๑๐ % ค่าใช้สอย ๑๐ กว่า

ล้าน  ท่านลองรวมดูนะครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  ผมอยากทราบว่าทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและตรี  

ทุนนี ท่านให้ต่อเนืองมาทุกปี ท่านให้ต่อเนืองใครท่านต้องพิมพ์ชือบุคคลนั นมาด้วย  ใคร

เป็นผู ้ เรียน ปริญญาตั ง ๓ ทุนท่านให้ต่อเนืองหรือให้ใครเรียน ผมขอรายละเอียดด้วยครับ 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒ สําหรับงบกลางท่านตั งไว้ ๓ ล้านกว่าบาทแต่ท่านดูหน้า 

สุดท้าย รายจ่ายงบกลางมีเพียง ๕หมืนบาท สําหรับรายจ่ายงบกลางเป็นงบประมาณทีตั ง

ไว้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จําเป็นเร่งด่วนนะครับ ถ้าหรือแค่นี  จะพอหรือครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ประเภทเงินสํารองจ่ายทีตั งไว้ ๔แสนกว่าบาทผมอยากจะสอบถามผ่านท่านประธานสภา

ว่า งบประมาณจํานวนนีสามารถนําไปซืออะไรได้บ้าง ในกรณีฉุกเฉิน 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรี  ตามทีท่านสมาชิกแต่ละท่านได้ถามผมจะตอบเป็นท่านๆ ไป ท่านแรกท่าน สท.ญาณ 

สิทธิ  ได้สอบถามเกียวกับเรืองทุน ผมขอตอบเลยนะครับว่า วิธีการเรามีคณะกรรมการ

คัดเลือกทุนทีให้คือคนใหม่นะครับ เราจะพิจารณาอย่างยุติธรรมว่าใครเหมาะสม 
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ส่วนกรณีที ท่านสท.ชอบ ได้สอบถามผมขอตอบว่างบกลาง ๕๐,๐๐๐.- บาท นั น เป็น

งบประมาณของกิจการประปา และตอนทีท่าน สท.สมาน สอบถามเกียวกับเงินสํารอง

จ่ายเป็นเหตุทีไม่คาดคิดเป็นเรืองเกียวกับภัยพิบั ติต่างๆ เราจะไปช่วยเหลือในส่วนต่าง  ๆ

ต่อไปจะเป็นงบประมาณในส่วนของงบกลางและสํานักปลัดนะครับ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลโคกสูง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

รายจ่ายงบกลาง 
 
 

 

 

 

 

 
 

รายจ่ายงบกลาง      ตังไว้  รวม   ๓,๑๘๙,๙๐๐.- บาท      แยกเป็น 
 

 ๑. ประเภทเงินสํารองจ่าย        ตังไว้   ๔๘๑,๔๓๑   บาท 

๒. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน               ตังไว้ ๒,๔๘๘,๔๖๙ บาท แยกเป็น

 ๒.๑. เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตังไว้     ๓๔,๕๘๓  บาท 

๒.๒ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      ตังไว้   ๓๔๕,๕๕๖   บาท 

         ๒.๓  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)    ตังไว้   ๓๙๕,๓๓๐  บาท  
 

 ๒.๔  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ       ตังไว้  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  

๒.๕ ค่าส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา       ตังไว้  ๒๑๙,๐๐๐ บาท   
 

         (๑)  ค่าใช้จ่ายเพือเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  ตังไว้   ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

              (๒)  ค่าใช้จ่ายเพือเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตังไว้   ๙๙,๐๐๐  บาท  

   ๒.๖ ประเภทการสงเคราะห์ราษฎร และสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์   ตังไว้ รวม ๑,๓๑๔,๐๐๐บาท  

 

                           (๑)  เบียยังชีพคนชรา                                                   ตังไว้     ๖๔๘,๐๐๐   บาท 

                           

                       (๒)  เบียยังชีพคนพิการ                                                     ตังไว้    ๖๓๐,๐๐๐   บาท 

                     (๓)  เบียยังชีพผู ้ป่วยโรคเอดส์                         ตังไว้      ๓๖,๐๐๐  บาท 

 

๓. เงินช่วยเหลือค่าทําศพ                 ตังไว้    ๒๐,๐๐๐   บาท 
 

 ๔.  เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ                            ตังไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลโคกสูง 
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อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน   สํานักปลัดเทศบาล 

ตังงบประมาณรายจ่ายทั งสิน         ๑๑,๓๗๓,๗๑๕.-  บาท    แยกเป็น 

 

ก. รายจ่ายประจํา             ตังไว้ รวม ๑๐,๕๕๗,๖๑๕ บาท แยกเป็น 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา      ตังไว้ รวม  ๓,๘๖๘,๑๒๐ บาท  แยกเป็น 

      เงินเดือน       ตังไว้ รวม  ๓,๕๗๖,๘๔๐ บาท  แยกเป็น 

๑. ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้   ๘๑๙,๖๐๐ บาท  

ค่าตอบแทนรายเดือน     ตังไว้    ๕๗๙,๖๐๐  บาท 

     ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหาร   ตังไว้   ๑๒๐,๐๐๐   บาท 

       ค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งผู้บริหาร   ตังไว้   ๑๒๐,๐๐๐   บาท 

๒. ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและทีปรึกษาของนายกเทศมนตรี   ตังไว้  ๑๖๕,๖๐๐  บาท 

     (๑)  ค่าตอบเลขานุการนายกเทศมนตรี      ตังไว้   ๙๖,๖๐๐  บาท 

     (๒)  ค่าตอบแทนทีปรึกษา ของนายกเทศมนตรี    ตังไว้  ๖๙,๐๐๐  บาท 

๓.  ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล     ตังไว้  ๒,๓๖๕,๔๔๐  บาท 

๔.  ประเภท เงินเพิมต่าง  ๆ         ตังไว้  ๒๒๖,๒๐๐  บาท    

     (๑)  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานเทศบาล      ตังไว้   ๙๑,๘๐๐  บาท    

         (๒)  ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร    ตังไว้    ๖๗,๒๐๐   บาท   

            (๓)  ประเภทเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน 

       ตังไว้    ๖๗,๒๐๐   บาท   

            ค่าจ้างประจํา          ตังไว้  ๒๙๑,๒๘๐  บาท  แยกเป็น 

๑. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา         ตังไว้  ๒๕๕,๒๘๐  บาท 

๒.  ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ        ตังไว้    ๓๖,๐๐๐   บาท 

     (๑)  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว        ตังไว้    ๓๖,๐๐๐   บาท 

หมวดค่าจ้างชัวคราว                   ตั งไว้รวม ๑,๕๓๗,๒๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง       ตังไว้  ๑,๒๕๕,๙๒๐ บาท 

๒. ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ         ตังไว้  ๒๘๑,๒๘๐  บาท 

     (๑)  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว        ตังไว้  ๒๘๑,๒๘๐  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             ตังไว้รวม ๔,๕๒๗,๒๙๕ บาท แยกเป็น 

ค่าตอบแทน                 ตั งไว้รวม ๑,๙๒๔,๖๙๕ บาท   

๑. ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ     

       ตังไว้   ๑,๒๔๒,๐๐๐ บาท 

๒.  ประเภทค่าเบียประชุม      ตังไว้   ๑๐,๐๐๐   บาท 
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๓. ประเภทค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ตั งไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก  ประเมินฯ   ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท 

(2) ค่าจ้างทีปรึกษาประเมินองค์กร     ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท 

๔. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท 

๕. ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)   

        ตังไว้  ๑๘๖,๘๙๕  บาท 

๖. ประเภท ค่าเช่าบ้าน/ ค่าเช่าซือบ้าน      ตังไว้   ๑๖๐,๘๐๐   บาท  

๗. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        ตังไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  

๘. ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       ตังไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล  จปฐ.  ปี ๒๕๕๕      ตังไว้   ๕๕,๐๐๐  บาท 

 ค่าใช้สอย             ตังไว้ รวม ๒,๓๐๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ       ตังไว้   ๓๘๘,๐๐๐ บาท  แยกเป็น  

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ        ตังไว้   ๒๐๐,๐๐๐   บาท   

(2) ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่        ตังไว้   ๕๐,๐๐๐  บาท    

     (๓)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ       ตังไว้   ๑๐๐,๐๐๐   บาท    

      (๔)  ค่าล้างอัดขยายภาพ       ตังไว้   ๕,๐๐๐  บาท 

     (๕)  ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ      ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท 

      (๖)   ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์        ตังไว้   ๓,๐๐๐   บาท  

       ๒.  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตังไว้   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๓. ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ            ตั งไว้ รวม ๑,๖๓๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

3.1 ค่ารับรอง          ตังไว้   ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

(๑)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล      ตังไว้   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน      ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท 

 ๓.๒  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์  แก่สมาชิกสภาเทศบาล  ผู ้ นําท้องถิน 

                      พนักงานเทศบาล  กลุ ่มอาชีพและผู้นําองค์กรชุมชน ฯลฯ        ตังไว้  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  

 ๓.๓  ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู ่บ้าน/ตําบลประจําปี ๒๕๕๕       ตังไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท 

    ๓.๔  ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. รุ่นที ๒    ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

๓.๕  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์    

         ตังไว้ ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

     ๓.๖  โครงการตามพระราชเสาวนีย์ ฯ       ตังไว้  ๒๐,๐๐๐   บาท 

     ๓.๗  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมคณะผู ้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและพนักงาน 

                          เทศบาล        ตังไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

      ๓.๘  ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจําปี ๒๕๕๕        ตังไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท    
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      ๓.๙  ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์คนชรา  ผู ้พิการ  เด็ก  ผู ้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบภัยต่าง ๆ  

      ๓.๑๐  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านในตําบลโคกสูง   

     ๓.๑๑  ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาว่างงานจากภาวะเศรษฐกิจตกตํา  ตามโครงการของ    

               รัฐบาล        ตังไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  

      ๓.๑๒  โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาต ิ                    ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท                                                                                                 

       ๓.๑๓ ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  ประจําปี ๒๕๕๕ 

ตังไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 

              ๓.๑๔  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “โครงการเทิดไท้องค์ราชัน  ๕ ธันวามหาราช”  ตังไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท       

       ๓.๑๕  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “โครงการวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี” ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท       

      ๓.๑๖  ค่าใช้จ่ายตามโครงการแบ่งปันนําใจแก่ผู้สูงอายุ และผู้ ด้อยโอกาส  ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท       

                ๓.๑๗  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการกระทําต่อเด็ก ตังไว้   ๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.  ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน  ๆ    

ตังไว้  ๑๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

      ๔.๑  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๔.๒ ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง        ตังไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท    

     ๔.๓ ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน     ตังไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท 

      ๔.๔  ค่าส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย    ตังไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ค่าวัสดุ                          ตั งไว้รวม ๒๙๙,๖๐๐ บาท แยกเป็น 

 ๑. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท 

๒. ประเภท วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน        ตังไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

๓.  ประเภท วัสดุเครืองดับเพลิง        ตังไว้   ๔๐,๐๐๐  บาท  

๔.  ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร         ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท  

๕.  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท  

 ๖.  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       ตั งไว้   ๓๙,๖๐๐  บาท 

หมวดค่าสาธารณูปโภค                      ตั งไว้รวม  ๔๖๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

             ๑. ประเภท ค่าไฟฟ้า          ตังไว้   ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

๒. ประเภท ค่านําประปา          ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท  

๓. ประเภท  ค่าโทรศัพท์สํานักงาน          ตังไว้  ๑๕,๐๐๐  บาท  

๔.  ประเภท  ค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท  

๕. ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   

                  ค่าเช่าพืนทีเว็บไซด์ฯ          ตังไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท  

หมวดเงินอุดหนุน            ตั งไว้ รวม  ๑๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภท อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตังไว้   ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
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     ๑.๑  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองนครราชสีมา       ตังไว้   ๑๐๐,๐๐๐ บาท     

               (๑) อุดหนุนโครงการเพิมศักยภาพการไกล่เกลียข้อพิพาทหมู่บ้าน    ตังไว้   ๑๕,๐๐๐  บาท 

   (๒)  อุดหนุน โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 

        ชุมชน/ประชาสังคม        ตังไว้   ๓๕,๐๐๐  บาท  

       (๓)  อุดหนุนโครงการปรับเปลียนทัศนคติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตั งไว้   ๒๐,๐๐๐   บาท  

     (๔)  โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน  อําเภอเมือง  

           นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา       ตังไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 

      ๑.๒  อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรจอหอ         ตังไว้   ๖๐,๐๐๐ บาท    

หมวดรายจ่ายอืนๆ                      ตั งไว้รวม    -    บาท แยกเป็น 

ข. รายจ่ายเพือการลงทุน                        ตั งไว้รวม ๒๖๖,๑๐๐บาท แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง                ตั งไว้รวม  ๒๖๖,๑๐๐ บาท 

ค่าครุภัณฑ์                  ตังไว้  ๒๖๖,๑๐๐ บาท  

๑. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน       ตังไว้   ๑๘๙,๐๐๐  บาท 

(1) ค่าจัดซือตู้ เหล็ก ๔  ลินชัก       ตังไว้     ๑๓,๕๐๐  บาท 

      (๒)  ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์         ตังไว้    ๔๖,๐๐๐  บาท 

       (๓)  ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก      ตังไว้   ๗๕,๐๐๐  บาท 

     (๔)  ค่าจัดซือเก้าอีบุนวม / เก้าอี จัดเลียง     ตังไว้   ๑๘,๐๐๐  บาท 

     (๕)  ค่าจัดซือโทรศัพท์สํานักงาน      ตังไว้     ๑,๕๐๐  บาท 

     (๖)  ค่าวางระบบและติดตังตู้สาขาโทรศัพท์       ตังไว้   ๓๕,๐๐๐  บาท 

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      ตังไว้   ๑๔,๐๐๐  บาท   

     (๑)  ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก็อก     ตังไว้   ๑๔,๐๐๐  บาท 

๓. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      ตังไว้   ๑๕,๕๐๐  บาท 

     (๑)  ชุดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมสภา      ตังไว้   ๑๕,๕๐๐  บาท 

      ๔. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตังไว้   ๕,๖๐๐  บาท 

                   (๑)  จัดซือ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)    ตังไว้   ๒,๓๐๐   บาท 

    (๒)  เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  ๗๕๐ VA/ ๔๕๐ W    ตังไว้   ๓,๓๐๐  บาท 

      ๕. ประเภท ครุภัณฑ์ด้านการจราจร      ตังไว้   ๔๒,๐๐๐  บาท 

     (๑) ค่าจัดซือป้าย “หยุดตรวจ” แบบสามเหลียม    ตังไว้    ๒๖,๐๐๐   บาท 

      (๒) ค่าจัดซือกรวยยางจราจร       ตังไว้   ๑๖,๐๐๐  บาท 

     ค่าทีดิน และสิงก่อสร้าง                                                                  ตังไว้  ๕๕๐,๐๐๐ บาท   

๑. ค่าติดตังระบบ Online ข้อมูลทะเบียนราษฎร์     ตังไว้   ๕๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 



สําเนา 

 - ๑๗ -  

  จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒   ดูค่าใช้สอยสํานักปลัด ดูข ้อที ๓ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั ง 

ไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ผมเคยพูดแล้วว่าเงินตัวนี ต ั งอยู่ทุกกองรวมกันแล้ว สองแสนกว่า

บาท ผมไม่ทราบว่าค่าลงทะเบียน ทําไมมาก ผมอยากให้ผู ้บริหารอธิบายว่า เงินตัวนี 

ให้ตั งรวมกันไว้กองเดียวโครงสร้างพืนฐานไม่มีแต่อยู่กับส่วนต่าง ๆ รวมแล้ว ๒ แสน

กว่าบาท 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ หน้า ๕๓ ข้อ ๓.๓ ค่าใช้จ่าย ในการประชาคมในการจัดทํา

แผนพัฒนา ๓ ปี  ตั งไว้ทําไม ปีทีแล้วก็ไม่ทําตั งไว ้ ๕๐๐ ก็พอนะครับ เพราะปีทีแล้วท่าน

ก็ไม่ทํา ปีนีท่านก็จะตั งไว ้อีกนะครับ ปีทีแล้วท่านก็เอกไปซือ TV ให้ชีแจงนะครับ ตั ง

แล้วต้องทํานะครับ 

  จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒   หน้า ๕๔   ๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานตาม 

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ปีทีแล้วผมก็ได้เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบการดําเนินงาน ท่านตั งไว้แล้วท่านก็ไม่ได้ใช้ ไม่ทราบว่าท่านตั งไว้ท ําไม 

โครงการแบบนี ท่านพยายามสอดแทรกขึ นมา สิงไหนท่านทําไดท่้านไม่ทํา ปีทีแล้วท่าน

โอนไปโบนัส ล้านกว่าบาท ปีทีแล้วท่านก็โอนไปนะครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ หน้า ๕๔  ข้อ  ๓.๔ โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ให้

ครบตามอัตรา ร้อยละ ๒ ของจํานวนประชากรประชาชน หนึงหมืนหนึงพันตามทีผมได้

สอบถามข้อมูลมานะครับแล้วรุ่นแรกทีอบรมไปมีผลงานอะไรบ้างครับ 

นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผมนายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  หน้า ๕ การแข่งขนักีฬาเทศบาลสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายครั งที

แล้วสมาชิกไม่ได้ทราบท่านนําเงินไปใช้ท่านก็ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบเลยนะครับ 

อยากให้ท่านแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 

นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลฯ เขต ๒หน้า ๕๗ ค่าใช้จ่ายแบ่งปันผู ้ สูงอายุและผู ้ ด้อยโอกาสผมอยากทราบว่า 

คณะผู ้บริหารแบ่งปันผู ้ สูงอายุและผู ้ด้อยโอกาสอย่างไร ปีนี ตั งมาใหม่ อยากทราบว่าตั ง

มาใหม่ท่านจะจัดแบบไหน อยากให้ผู ้บริหารชีแจงครับ  

 



สําเนา 

 - ๑๘ -  

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  หน้า ๕๕ ข้อ ๓.๑๐ ค่าใช้จ่ายการดําเนินการเศรษฐกิจ

พอเพียงหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง ผมไม่ทราบว่าปีทีแล้วท่านดําเนินการ

อย่างไร ปุ ๋ ยอะไรครับ อาชีพทําการเกษตรผมไม่เห็นว่าท่านจะส่งใครไปสักคน ผม

ติดตามไม่มีผลงานแล้วผมจะถาม ท่านตั งมาหลอกเขาไว้ 

  จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒หน้า ๕๗ ข้อ ๓.๑๗ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย ์ ผมเห็นว่าย ังไม่จําเป็นนะครับ สําหรับตําบลเราตั งไว้ ๕๐,๐๐๐.-

บาท ท่านตั งไว ้ก็ดีถ้ามีเหตุเกิดขึ น ในตําบลโคกสูงเราคงไม่มี โครงการนี ท่านต ั งไว ้เพือ

ประโยชน์อะไร 

นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผมนายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  หน้า ๕๗ ข้อ ๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

รายอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักรท่านไปไหนครับ บ้านเราเป็น

แค่เทศบาลตําบลโคกสูงครับ ท่านคงไม่ต้องไปติดต่อถึงประเทศสหรัฐอเมริกา หรอก

ครับน่าจะแก้เฉพาะ ในราชอาณาจักรก็พอ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ ขอเสริมท่าน สท. บุญส่ง ค่าท่าอากาศยานหรือ ค่าใช ้

สนามบินก็คงจะต้องต ัดออกนะครับ 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซือเครืองทํานํ าเย็นแบบต่อท่อ 

ขนาด ๒ ก๊อกนํ า ของเราก็มีอยู่แล้ว ๑  เครือง หรือท่านจะเอาไปใช้ทีไหนผมดูแล้วเห็นว่า

ไม่จําเป็นครับผมฝากบอกท่านผู ้บริหาร ถ้ามันเสียแล้วก็ไม่เป็นไรครับ 

  จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒ หน้า ๕๙ ข้อ ๖ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั งไว้เพือจ่าย

เป็นค่าจัดซือแบตเตอรีจํานวน ๒๒ ก้อน ตอนนี วิทยุตั งแต่ก่อนเราเคยซือไว้ตั งแต่

สมัยก่อนเราซือเพือให้สมาชิกและผู ้บริหาร ตอนนี ผมอยากจะให้ดูว่าเมือซือแบตเตอรี

แล้วจะไว้ให้กับใครนะครับ ผมอยากให้ตรวจสอบดู ว่าใครยืมไปบ้างนะครับ ดีนะครับ

ใช้วิทยุเพราะใช้โทรศัพท์ก็เปลืองนะครับ 

 

 



สําเนา 

 - ๑๙ -  

นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลฯ เขต ๒ หน้า ๖๒ ค่าจัดซือเก้าอี พลาสติกเทียบเท่าซุปเปอร์แวร์ ท่านทําไมไม่

ซือให้มันมีคุณภาพเลยนะครับ ท่านก็ซือซุปเปอร์แวร์ไปเลยครับ ไม่ต้องไปเทียบเท่า จะ

ได้แข็งแรง ราคาตัวละ ๒๕๐.-บาท ให้ซือดีๆ ไปเลยนะครับ ราคามากกว่านีก็ได้ เพราะ

บางทีนั งก็จะได้ไม่หักนะครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ หน้า ๖๑ จ่ายเงินอุดหนุน ๖,๐๐๐.-บาท ให้กับ สภ.จอหอ เพือ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เงินส่วนนีตงัไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท สภ.จอหอ ก็ไม่ได้

ใช้จ่ายปีทีแล้ว ตั งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ปีนี มาขอเพิม ท่านไปตั งไว้ พวกกรวยถนนเป็นการ

ตั งซํ าซ้อน คอมพิวเตอร์ ได้แต่ไหนมาท่านรู้หรือไม่ครับว่าได้แต่ไหนมา ผมไม่อยากพูด

นะครับ ขอให้ท่านดูข้อนี ด้วยนะครับ -หน้า ๖๓ การวางระบบและติดต ั งตู้โทรศัพท์

สาขา ท่านจะต ั งทําไมครับ ในเมือของเก่ามันมีอยู่แล้ว ของเก่าท่านใช้ให้ม ันคุ ้มค่าก่อน

นะครับ ท่านซือโทรศัพท์ไปติดไปย ังไงครับ เรืองโทรศัพท์ผมรู้ครับ เพราะผมเป็นช่าง

โทรศัพท์ มาแหกตาผมไม่ได้นะครับ ท่านมีโทรศัพท์เครืองเดียวท่านตั งทําไม ๔ คู่สาย 

อันนี ไม่ต้องตั งนะครับ ยกเลิกไป 

  จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒หน้า ๖๔ ประเภทครุภัณฑ์ต้องการจราจร จัดซือป้าย ๓ 

เหลียม ๒๖,๐๐๐ บาท ผมไม่ทราบว่าราคาตรงนี ทางคณะผู้บริหารไปสอบถามดูก่อนนะ

ครับ  ผมดูแล้วว่าราคาน่าจะแพงเกินไป ไปสอบถามราคามาแล้ว ส่วนกรวยยาง ท่าน

สามารถซือได้หรือนะครับราคาน่าจะตํ าไป ป้ายทําไมแพงแต่กรวยราคามันถูกผมไม่

ทราบว่าท่านไปสอบถามมาหรือย ัง และค่าเชือมค่าออนไลน์ทะเบียนราษฏร์ ๑ ครั ง 

จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ท่านติดตั งครั งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดหรือไม่หรือ ๑ ปี ตั งครั ง

หนึง 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ๔ เครือง จัดซือมากไปท่านมีเครือง

คอมพิวเตอร์ PC  กีเครือง ท่านก็ขอไปเลยนะครับท่านขอทีเดียวขอให้จบนะครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกแต่ละท่านได้อภิปรายมาผมขอตอบท่าน สท. ชอบ นะครับ คือเรือง

แรก เกียวกับการตั งงบเกียวกับการค้ามนุษย์เราจะดําเนินการ จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที 

ตํารวจ จะจัดอบรมเกียวกับการค้ามนุษย์ ให้ผู ้นําในหมู่บ้านเกียวกับลูกตีพ่อหรือลูกตีแม่
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หรือผัวเมียทะเลาะกัน ต่อไปถ้ามีการแจ้งความต ํารวจจะโอนมาให้เทศบาลเป็น

ผู ้ รับผิดชอบกฎหมายใหม่พึงออกมา 

   ส่วนการลงทะเบียนต่างๆ ของสมาชิกหรือผู ้บริหารหรือเจ้าหน้าที บางครั งก็ต ้องมี

หนังสือสั งการมาก็ต้องออกไป ไปหลายว ันทีตั งงบประมาณไว้ ส่วนการอบรม ยาเสพติด

ของเยาวชน ครั งทีแล้วเราก็ได้ไปทีจังหวัดสระบุรี ต่อมาทีท่านสท.ชอบ เกียวกับเรือง

วิทย(ุถ่านวิทยุ)๒๒ก้อน ทีเสนอมาตอนนี  เราก็ไดเรียกคืนมาหมดแล้วแต่แบตเตอรีเสือม 

เราก็ได้ติดต่อไปทางผู ้ใหญ่บ้านนั นทุกหมู่บ้าน ทุกหมู่ แต่ตอนนีก็มีบางส่วนทีเราได้ให้

ใช้ไปแล้ว ในส่วนของแบตเตอรีทางส่วนนี ไม่เสียประมาณ ๔-๕ หมู่บ้าน เราก็เอาไปให้

ผู ้ ใหญ่ทุกหมู่นั น ส่วนเรืองที สท.ญาณสิทธิสอบถามเกียวกับเรืองการทําประชาคม ปีนี

ทางผู ้บริหารก็จะดําเนินการจัดทํางบประชาคม ทุกหมู่บ้าน ส่วนโครงการอบรม อปพร.

ทีได้สอบถามมา ๒% คือเราเปิดรับสมัคร แต่ก็มาสมัครได้ไม่ครบจํานวน ของจํานวน

ประชากร ๒% ขอเรียนให้ทราบ ส่วนเรืองทีตั งงบประมาณ เศรษฐกิจพอเพียงเป็น

นโยบายของรัฐบาลทีให้ตั งไว้ ส่วนรายละเอียดโครงการต ้องระบุไว้ ส่วนเรืองอุดหนุน 

สภ.จอหอ เราก็พยายามเน้นให้ทาง สภ.จอหอ ดําเนินการให้ถูกต ้อง เพราะต้อง

รับผิดชอบในพืนทีเรา ส่วนเรืองกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ทีไม่ได้แจ้งปีทีแล้วทางเทศบาลก็

ได้ดําเนินการแล้ว พร้อมแจกเสือไปแล้ว แล้วจะประสานไปอีกครั ง 

เงินสงเคราะห์สําหรับผู ้ยากจนปีนีแล้วเราก็ได้ดําเนินการไปแล้วโดยได้ช่วยเหลือไปให้ผู ้

ยากจนบริเวณหลังร้านยาวแอร์ครับ ส่วนการซือเก้าอี พลาสติกเราจะดําเนินการซือให้

แข็งแรงและส่วนของเรืองที สท. สมานได้สอบถามมาในส่วนของ ขอให้นกัเรียนทีปิด

เทอม   ส่วนเครืองทํานํ าเย็นอันนั นเราต้องซือใหม่นะครับ สําหรับผมขอชีแจงเพียงเท่านี

ก่อนนะครับ  เกียวกับเรืองทะเบียนราษฏร์ตามปกติงบประมาณของเราทีจะต้องใช้ ตั งไว้

ประมาณ ล้านกว่าบาท แต่พอดีงบประมาณไม่เพียงพอผมก็เกลียไปได้แค่  ๕  แสนกว่า

บาทเราก็คงต้องหางบประมาณมาเพิมเติมอีก 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ เกียวกับทะเบียนราษฏร์นะครับผมว่าตั งมาต ั งให้ครบเลย

ครับไม่ต้องทํา ๒-๓ ครั ง ซึงทําครั งเดียวเลยนะครับไม่ต้องทําสองครั งสองคราได้ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ข้อ ๕ ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนซึงสําหรับพนักงานเทศบาลต ําบลโคกสูง ไม่ 

ทราบว่าเป็นเงินอะไรครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   
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นายกเทศมนตรี  ต่อไปของกองคลังนะครับ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลโคกสูง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน   กองคลัง 

ตังงบประมาณรายจ่ายทั งสิน    ๒,๓๐๐,๖๑๗    บาท    แยกเป็น 

ก. รายจ่ายประจํา                         ตังไว้รวม ๒,๓๐๐,๖๑๗ บาท แยกเป็น 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา        ตั งไว้ รวม ๑,๑๓๑,๙๖๐  บาท แยกเป็น 

     เงินเดือน          ตังไว้  ๑,๑๓๑,๙๖๐ บาท แยกเป็น 

 ๑. เงินเดือนประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล     ตังไว้  ๑,๐๕๙,๙๖๐ บาท  

๒. ประเภท เงินเพิมต่างๆ         ตังไว้   ๗๒,๐๐๐  บาท    

     (๑) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานเทศบาล     ตังไว้   ๗๒,๐๐๐  บาท    

หมวดค่าจ้างชัวคราว                  ตั งไว้รวม ๒๑๙,๑๒๐ บาท แยกเป็น 

             ๑. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง      ตังไว้  ๑๘๓,๑๒๐  บาท 

             ๒.  ประเภทเงินเพิมต่างๆ     ตังไว้   ๓๖,๐๐๐  บาท 

    (๑) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว        ตังไว้   ๓๖,๐๐๐  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          ตั งไว้รวม ๙๒๗,๐๓๗ บาท แยกเป็น 

ค่าตอบแทน            ตั งไว้รวม ๒๗๒,๐๓๗ บาท   

๑. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตังไว้   ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒.  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู ้คุมงานตามระเบียบพัสดุฯ      ตังไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๓.  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอนื สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   

        ตังไว้  ๑๐๘,๖๓๗  บาท 

๔. ประเภท ค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน      ตังไว้   ๓๘,๔๐๐  บาท  

๕. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        ตังไว้   ๒๕,๐๐๐  บาท  

๖. ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       ตังไว้    ๕๐,๐๐๐   บาท 

  ค่าใช้สอย                      ตั งไว้รวม ๒๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ        ตังไว้   ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

    (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ        ตังไว้   ๘๐,๐๐๐   บาท   

     (๒)  ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่        ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท    

     (๓)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ       ตังไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท    

       ๒.  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตังไว้    ๓๐,๐๐๐   บาท 

๓.  ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ      ตังไว้ รวม ๒๐,๐๐๐บาท 

      (๑)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการภาษี  มีโชค      ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท 
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๔. ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน  ๆ        ตั งไว้  ๔๐,๐๐๐ บาท แยก

เป็น     (๑)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        ตังไว้   ๔๐,๐๐๐  บาท 

ค่าวัสดุ                          ตั งไว้รวม ๔๒๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

 ๑. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       ตังไว้   ๕,๐๐๐  บาท 

๒. ประเภท วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน        ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท  

๓. ประเภท วัสดุสํานักงาน          ตังไว้   ๓๕๐,๐๐๐ บาท  

๔.  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์          ตังไว้   ๖๐,๐๐๐  บาท  

ข.  รายจ่ายเพือการลงทุน              ตั งไว้รวม  ๒๒,๕๐๐ บาท     

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง                 ตังไว้รวม  ๒๒,๕๐๐ บาท  

       ๑.  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน       ตังไว้   ๑๓,๕๐๐ บาท 

             (๑)  ค่าจัดซือตู้บานเลือน  ขนาด ๔ ฟุต  ตังไว้   ๑๑,๐๐๐ บาท 

              (๒)  ค่าจัดซือตู้ เหล็ก ๒ ลินชัก       ตังไว้   ๒,๕๐๐  บาท 

                ๒. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตังไว้  ๙,๐๐๐  บาท 

                  (๑)  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  (๒๘ หน้า/นาที)  ตังไว้   ๙,๐๐๐   บาท 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  หน้า ๖๕ หมวดค่าจ้างชั วคราว ประเภทค่าจ้างพนักงาน

จ้าง เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้พนักงาน ๒คน ไม่ทราบว่า ๒อัตรานี มีบุคลากรหรือย ังครับ 

ท่านเขียนแบบนี  หมายความว่าท่านตั งเผือเอาไว้หรือเปล่าครับ ขอให้ชีแจงด้วยนะครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒ ประเภทวัสดุ จ ัดซือยางนอก ยางใน สายไมล์ ไม่ทราบว่า กองคลังมีรถด้วยหรือ 

เพราะสํานักปลัดก็ตั งไว้แล้ว ไม่ทราบว่าอยากซือไว้อีกหรือครับ ไม่ทราบว่ากองคลังมี

ความจําเป็นขนาดไหน 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  หน้า๖๙ ประเภทวัสดุเช่นนี ผมเข้าใจว่าวัสดุอะไรงบไป

รวมไว้ทีกองคลัง ปีทีแล้วตั งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท ปีนี ตั งไว๓้๕๐,๐๐๐.-บาท เพิมขึ น ไม่

ทราบว่าปี ๕๔ ใช้หมดหรือย ังท่านซือแล้วหรือไม่พอหรือว่าท่านใช้กระดาษมากแล้วก็

ผิดบ่อยๆ ผมคิดว่าเพิมปี๑๐๐,๐๐๐.-บาท หรือว่าท่านจะนําไปใช้ในส่วนอืนๆ ใช้หมด

จริงหรือไม่ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  หน้า ๖๘ ข ้อ๓ ค่าใช้จ่ายโครงการภาษีมีโชค ผมไม่เห็น 
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ด้วยเป็นอย่างยิ ง ท่านทําวิธีอืนก็ได้ ไม่จําเป็นต ้องใช้ ให้ตัดออกไปเลยไม่ต้องมี ให้ทํา

เป็นอย่างอืนทีชัดเจน ให้เขาไปเสียภาษี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ตัดออกไป

รวมกันไว้กองเดียวเลยนะครับ 

นายนายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง สมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลฯ เขต ๒  ค่าตอบแทนรางวัลกองคลังเงินเพิมทุกปี ผมอยากจะทราบเหตุผลครับ 

ว่าเหตุใดจึงเพิมค่าเช่าบ้านก็เพิมอยากทราบว่ามีคนเพิมหรือเขาขึ นราคา อยากทราบว่าเขา

จ่ายย ังไงครับโบนัส หรือว่าทุกคนได้ ๓ เท่าหมดเลยครับ เงินส่วนนี ผมอยากให้ทราบว่า

ทางเทศบาลเขาจ่ายแค่ ๕ % ก็มีไม่ใช่ได้ ๓ เท่านะครับ  เงินนี ของชาวบ้านนะครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากให้เปิดไปทีหน้า ๖๙ ประเภทวัสดุสํานักงานผมสงสัยครับว่าประเภทวัสดุ

สํานักงานทีตั งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ผมอ่านดู

ในทุกกองงาน แต่ตั งไว้ทุกกองอยู่แล้วแต่ก็ย ังใช้กับกองคลังอยู่ปะปนกันไปหมด ควรที

จะนํางบประมาณมาทําประโยชน์ให้กับพีน้องเทศบาลตําบลโคกสูงต่อไป ขอให้ท่าน

ประธานให้ท่านผู ้บริหารช่วยตอบอีกสักนิดหนึง 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  ผมขอเสริมท่าน สท. สมาน เรืองแผ่นป้ายจราจร กําหนด

ไว้นะครับ ใช้อย่างเดียวกันที สท. ชอบได้อภิปรายไปหรือไม่ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิก สท. แต่ละท่านได้อภิปรายผมจะตอบเป็นเรือง ๆ ไป เกียวกับเรือง 

สท. ญาณสิทธิ ได้ สอบถามมาในส่วนของงบทีตั งไว้ ๒ คน ตอนนีมีแล้ว ๑ คน จะรับ

เพิมอีก ๑ คน งานเขียนในส่วนของวัสดุเป็นเรืองภาพรวม ในส่วนขอหนังสือพิมพ์ก็ตก

ไปเกือบแสนแล้วครับ ของเรียนให้ทราบปีทีแล้วเราตั งไป ๒๕๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่พอ ค่า

ว ัสดุปีทีแล้วไม่พอต้องเอาเช็ค ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนโครงการภาษีมีโชค ตามปกติเป็นสิง

ทีดีสําหรับผู ้ เสียภาษีตามทีทํานาก็มีการเก็บภาษีทีเพิมขึ นตามทีท่าน สท. สมทรงได้

อภิปรายเรืองค่าเช่าบ้านและโบนัสทางผู ้บริหารก็ได้พิจารณาอยู่ว่าจะไม่จ่ายถึง ๓ เท่า 

ครับจะจ่ายได้เท่าไหร่ผู ้บริหารก็ดูอยู่   ส่วนตามทีท่าน  สท. สมานอยากให้แยกค่าใช้จ่าย

ออกไปทีกองคลัง อย่างทีท่านได้สอบถามมาก็มีเพียงเท่านี 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ผมขอเสริม เรืองการเสียภาษี คือมีชาวบ้านเขาเสียภาษีแค่ 

๒ บาท แต่พนักงานเทศบาลกส่็งไปรษณียบัตรไปหาเขาถึง สองครั งอยากจะทราบว่า
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ไปรษณียบัตรถึง ๒ ครั ง คุ ้มหรือไม่เงินแค่ ๒ บาท เงินบาทสองบาทให้รวมรายชือ

สมาชิก ฝากให้ผู ้ ใหญ่บ้านไปแจ้งเขาก็ได้ครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒ ค่าว ัสดุประเภทนํ ามันเชือเพลิงทีสอบถามไปท่านนายกยังไม่ตอบเลยครับ ถามว่า

กองคลังมีรถด้วยหรือไม ่

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาทีท่านตั งไว้ทุกปี ไม่จําเป็นก็ไม่

ต้องตั งหรอกครับ ท่านทําอะไรครับนอกเวลาราชการ ถ้าตั ง หน้า ๖๖ครับ คนเราก็รับมา

เพิม จะทําอะไรนอกเวลาราชการ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านไดส้อบถามเพิมเติมมา ในเรืองของการปฏิบัติงานนอกเวลา ส่วนใหญ่ทีต ั งไว้

ก็เป็นการอออกเก็บภาษีช่วงเย็น ส่วนทีท่านสท.บริรักษ์ ได้สอบถามไว้เรืองวัสดุ

เชือเพลิง เราเขียนมาในส่วนของรายละเอียดอยู่แล้ว และกองคลังก็ใช้ในการออกจัดเก็บ

ภาษีนอกพืนทีครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ต่อไปเป็นกองช่างนะครับ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลโคกสูง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน   กองช่าง 

ตังงบประมาณรายจ่ายทั งสิน   ๖,๘๙๒,๐๖๕.-   บาท  แยกเป็น 

ก. รายจ่ายประจํา            ตังไว้รวม ๓,๗๘๕,๐๖๕ บาทแยกเป็น 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา        ตั งไว้รวม ๑,๑๗๖,๗๐๐ บาท  แยกเป็น   

      เงินเดือน        ตังไว้ ๑,๑๗๖,๗๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภท เงินเดือนพนักงาน        ตังไว้  ๑,๑๔๔,๗๙๐  บาท 

๒. ประเภท เงินเพิมต่างๆ          ตังไว้  ๓๒,๐๐๐  บาท    

     (๑)  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานเทศบาล      ตังไว้  ๓๒,๐๐๐  บาท    

๓.  ค่าจ้างประจํา           ตังไว้    -   บาท 

หมวดค่าจ้างชัวคราว           ตั งไว้ ๔๘๗,๑๒๐ บาท แยก

เป็น๑. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง        ตังไว้  ๓๘๗,๑๒๐  บาท ๒. 

ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ         ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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    (๑)  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว       ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             ตั งไว้ ๑,๙๒๑,๒๔๕  บาท แยกเป็น 

ค่าตอบแทน                      ตั งไว้รวม ๒๕๖,๕๙๕ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท 

๒. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     ตังไว้   ๕๐,๐๐๐  บาท 

๓. ประเภท ค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซือบ้าน      ตังไว้  ๑๐๒,๐๐๐  บาท  

๔. ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) 

               ตังไว้   ๘๔,๕๙๕   บาท 

ค่าใช้สอย                     ตังไว้รวม ๑,๑๒๙,๖๕๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ        ตังไว้  ๓๑๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ        ตังไว้  ๒๘๐,๐๐๐  บาท   

     (๒)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ       ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท    

       ๒.  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตังไว้   ๒๗๐,๐๐๐  บาท 

      (๑)  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน        ตังไว้   ๖๐,๐๐๐  บาท 

     (๒)  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง       ตังไว้   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

     (๓)  ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ          ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท 

๓. ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ      ตังไว้  ๕๓๒,๔๙๐  บาท แยก

เป็น     (๑)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท 

       (๒)  ค่ารังวัดทีดินและออกเอกสารสิทธิทีดิน     ตังไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท 

     (๓)  ค่าเช่าพืนทีติดตังระบบเสียงไร้สาย จํานวน ๒๖ จุด    ตังไว้   ๑๗,๑๖๐  บาท 

     (๔)  โครงการจัดวางและจัดทําผังเมือง/ชุมชน (เทศบาล)   ตังไว้   ๔๗๕,๓๓๐  บาท 

ค่าวัสดุ                          ตั งไว้รวม ๕๓๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

 ๑. ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        ตังไว้    ๒๐๐,๐๐๐  บาท              

๒.  ประเภท วัสดุก่อสร้าง                ตังไว้  ๒๕๐,๐๐๐  บาท                                     

๓. ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       ตังไว้   ๒๐,๐๐๐ บาท   

๔. ประเภท วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน        ตังไว้   ๕๐,๐๐๐  บาท  

 ๕.  ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย         ตังไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท   

๖.  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         ตังไว้   ๕,๐๐๐  บาท  

หมวดค่าสาธารณูปโภค               ตั งไว้ รวม    -    บาท แยกเป็น   

           หมวดเงินอุดหนุน                 ตังไว้รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภท อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  

ตังไว้   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

    (๑)  อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา     ตังไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข. รายจ่ายเพือการลงทุน                     ตังไว้รวม ๓,๑๐๗,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง         ตั งไว้  ๓,๑๐๗,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์          ตังไว้   ๘๒,๗๐๐  บาท 

 ๑. ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน           ตังไว้   ๑๔,๗๐๐  บาท    

                    (๑)  ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์       ตังไว้   ๓,๙๐๐  บาท 

     (๒)  ค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า       ตังไว้   ๗,๓๐๐  บาท    

     (๓)  ค่าจัดซือเครืองเจียรไฟฟ้า      ตังไว้  ๓,๕๐๐   บาท    

 ๒. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง         ตังไว้   ๒๖,๕๐๐ บาท    

                  (๑)  ค่าจัดซือปากกาจับชินงาน      ตังไว้     ๑,๕๐๐  บาท    

                  (๒)  ค่าจัดซือเครืองสกัดคอนกรีต         ตังไว้  ๒๕,๐๐๐  บาท    

 ๓. ครุภัณฑ์การเกษตร           ตังไว้   ๑๓,๕๐๐  บาท    

     (๑)  ค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง       ตังไว้   ๒,๕๐๐   บาท 

     (๒)  ค่าจัดซือเครืองปัมนํา      ตังไว้   ๑๑,๐๐๐  บาท 

 ๔. ครุภัณฑ์สํานักงาน           ตังไว้    ๑๕,๐๐๐  บาท    

     (๑)  ค่าจัดซือโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอีทํางาน     ตังไว้   ๑๕,๐๐๐   บาท 

 ๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          ตังไว้   ๑๓,๐๐๐  บาท    

     (๑)  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)    ตังไว้   ๑๓,๐๐๐  บาท 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง          ตั งไว้รวม  ๓,๐๒๔,๓๐๐  บาท 

๑.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ ารูปตัวยู  ภายในหมู่บ้านโคกสูง  หมู่ที ๑ สายบ้านตาเบลอ  ขนาดกว้าง ๐.๕๐  เมตร  

ยาว  ๑๗๖.๐๐  เมตร  ลึกเฉลีย  ๐.๖๐  เมตร (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)  งบประมาณ  ๒๙๙,๒๐๐  บาท 

๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองโพธิ   หมู่ที ๒  สายทางบ้าน  สท.สามารถ    

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๘๕.๐๐  เมตร  หนาเฉลีย ๐.๑๕  เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐  ตารางเมตร  (ตามแบบ 

ทต.โคกสูง กําหนด)  งบประมาณ  ๑๗๖,๘๐๐ บาท 

 ๓.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ ารูปตัวยู  ภายในหมู่บ ้านหนองโพธิ   หมู่ที ๒   สายบ้านผู้ช่วยฉลวย  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ 

เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร  ลึกเฉลีย  ๐.๖๐  เมตร (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)  งบประมาณ  ๙๖,๙๐๐ บาท 

๔.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ ารูปตัวยู  ภายในหมู่บ้านหนองโพธิ   หมู่ที ๒   สายบ้านนายสุพจน์   คชสาร   

ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลีย ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)  งบประมาณ ๒๓,๘๐๐ บาท 

๕.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ า  ภายในหมู่บ้านส่องใต้  หมู่ที ๓  สายบ้านยายแต๋ว   ถึงลําคลัง  ปริมาณ 

งานวางท่อ  คสล.  Ø   ๐.๔๐  เมตร  จ ํานวน  ๑๗๖  ท่อน  พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป  ๒๒  บ่อ  (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)   

งบประมาณ  ๒๘๖,๐๐๐  บาท 

๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านระงม หมู่ที ๔   สายข้างสมภพค้าไม ้ ขนาดกว้าง  

๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๙.๐๐  เมตร  หนาเฉลีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐  ตารางเมตร  (ตามแบบ ทต.โคก

สูง กําหนด)  งบประมาณ  ๗๕,๔๐๐  บาท 



สําเนา 

 - ๒๗ -  

๗.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านระงม  หมู่ที ๔    สายซอยบ้านนางรําพึง  เทาใหม่  ขนาดกว้าง  

๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๔๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๑๕๗.๕๐  ตารางเมตร  (ตามแบบ ทต.โคก

สูง กําหนด)  งบประมาณ  ๘๑,๙๐๐  บาท 

  ๘.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้านมะม่วงพัฒนา    หมู่ที ๗   ซอยสายข้างบ้านชา้งน้อย    

ขนาดกว้าง ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๓.๕๐  เมตร  หนาเฉลีย  ๐.๑๕  เมตร    หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๕๐  ตารางเมตร  (ตาม

แบบ ทต.โคกสูง กําหนด)  งบประมาณ  ๘๓,๔๐๐  บาท 

๙.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวสระ  หมู่ที ๕   ซอยสายนํ าผึ ง   ขนาดกว ้าง 

๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๕.๐๐  เมตร  หนาเฉลีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐  ตารางเมตร  (ตามแบบ ทต.โคก

สูง กําหนด)  งบประมาณ  ๑๓๒,๖๐๐  บาท 

๑๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวสระ  หมู่ที ๕  ซอยสามเหลียมบ้านหัวสระ    

ขนาดกว้าง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๘.๕๐  เมตร  หนาเฉลีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า  ๔๔๒.๕๐  ตารางเมตร  (ตาม

แบบ ทต.โคกสูง กําหนด)  งบประมาณ  ๒๓๐,๑๐๐  บาท 

 ๑๑.  โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านระงมพัฒนา หมู่ที ๖    พืนทีเทคอนกรีต  ๒๑๖  ตาราง

เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)  งบประมาณ  ๙๕,๐๐๐ บาท 

๑๒.  โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมะม่วงพัฒนา หมู่ที ๗ สายหลังโรงเรียน  

ว ัดสว่างอารมณ์  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑ จุดๆ ละ ๙ 

ท่อน พร้อมไหล่ทางลูกรังกว ้างเฉลีย  ๐.๕๐ ม.  (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)  งบประมาณ  ๒๘๖,๕๐๐ บาท 

๑๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านส่องเหนือ  หมู่ที ๘  สายกลางบ้านถึงท่าเจ็กหมี  ขนาด

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  มีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๑๔๐.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ

ระบายนํ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร  จ ํานวน  ๒๗๓  ท่อน  พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป ๒๙ บ่อ (ตามแบบ 

ทต.โคกสูง กําหนด)  งบประมาณ  ๔๔๔,๗๐๐  บาท 

๑๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลําเชิงไกร  หมู่ที ๙  สายทางบ้านนางสะไบ  ขนาดกว้าง 

๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๓.๐๐  เมตร  หนาเฉลีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐  ตารางเมตร  (ตามแบบ ทต.โคก

สูง กําหนด)  งบประมาณ  ๑๙๓,๔๐๐  บาท 

๑๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสําคัญ หมู่ที ๑๐  ซอยบ้านนายแปว   ตุ่มจอหอ    

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณคอนกรีต  (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)   

งบประมาณ  ๖๔,๖๐๐  บาท 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นหนองกระชาย หมู่ที ๑๑ สายบ้านนางประคอง   

สร้อยโคกสูง  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๓๗.๐๐  เมตร  หนาเฉลีย  ๐.๑๕  เมตร    (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)    

งบประมาณ  ๓๕๕,๕๐๐  บาท 

๑๗.  โครงการติดตั งเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  สําหรับติดตั งระบบเสียงไร้สาย  ๒๖  จุด  (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)    

งบประมาณ   ๙๘,๕๐๐  บาท 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   



สําเนา 

 - ๒๘ -  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  หน้า ๗๔ ข้อ ๒ ค่ารังวัดทีดินและออกเอกสารสิทธิ ทีดินตั ง

ไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท ผมทํามา ๓ โครงการ ๑. บ้านนางปิน บ ้านหนองกระชาย บ้านสาย

นางประคองทีขอทําถนน ๓ บ้านผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ(หมอวิชัย) ครับอันนี เขาไปหา

ผม ผมทําเรืองไปแล้วเสนอผู ้บริหารไปแล้วแต่ท่านก็ย ังไม่ได้ไปออกรังวัดไม่ทราบว่า

ขั นตอนไปถึงไหนครับ แล้วสายบ้านนางประคอง ทีดินย ังไม่เป็นของสาธารณะ ท่านไป

ออกเทศบัญญัติได้อย่างไรครับ โครงการท่านก็ย ังไม่ได้ออกไปรังวัด ท่านก็เงียบเฉย  

๒. บ ้านนางปิน นางสมมาตร เป็นคนขอมานะครับผมก็ไปเสนอเทศบาล 

สายบ้าน นางประคองทีดินย ังไม่เป็นสาธารณะผมเป็นคนเดินเรืองไปเอง ทีดินย ังไม่เป็น

ของสาธารณะ ค่าเช่าเสาไฟฟ้าติดตงัระบบเสียงไร้สาย ๒๖ จุดท่านทํามาแค่ ๒ เดือนเขา

คิดค่าเช่า ๒ เดือน หรือครับ ผมเคยบอกไปแล้วตั งแต่ท่านของบมาครั งแรกท่านก็บอกว่า

เขาทราบกันหมด ท่านทําไมมาขอแค่ ๒ เดือนท่านทําไมไม่ขอทั ง ๑๒ เดือน 

นายต่วน  ขอแนบกลาง หน้า ๖๘  คนทีชือตาเบลอ ตําบลโคกสูงไม่มีครับ คุณสมานว่าไงครับ 

ประธานสภาฯ  

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล กรณีตาเบลอคงไม่มี มีแต่นายเสมอ  เขือนโคกสูง 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  การจัดวางและจัดทําผ ังเมืองเทศบาลตําบลโคกสูง 

๔๗๕,๐๐๐  

ในแผนพัฒนา ๓ ปีท่านตั งไว้ ๒ แสนบาท ท่านทําไว้อย่างแต่เทศบัญญัติทําไว้อย่างไม่

ทราบว่าทํากิจกรรมย ังไง ช่วยอธิบายให้เข ้าหน่อยครับ เงินตั ง ๔๗๕,๐๐๐ บาท 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  หน้า ๗๙ ทีสงสัยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระหมู่ ๗ 

ตกลงบ้านหัวสระหมู่ ๕ หรือหมู่ ๗ ผมอยู่มาหลายปีผมก็ไม่ทราบว่า มีหมู่ที ๗ ด้วยครับ 

ซอยบ้านช้างน้อยอยู่หมู่ที ๕ ผมไม่เห็นมีทางสาธารณะตรงไหนขอบคุณครับ 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ต้องเปลียนเป็นหมู่ ๗ บ้านมะม่วงพัฒนานะครับ และ 

เปลียนชือเป็นบ้านนกเล็ก และขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับ เพราะถ้าซอยนี ถนนจะสูง ถ้า

ทําถนนเสร็จไม่ไถดันออกนํ าจะท่วมบ้านนะครับ 

 

 



สําเนา 

 - ๒๙ -  

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  หน้า ๗๖ ข้อ ๑ ครับ อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๒๐๐,๐๐๐.-บาท ปี ๕๔ ท่านเอาเงินปีทีแล้วไปใช้อะไร มันสําคัญ ผมจําไม่ได้ว่าอยู่ซอย

อะไร ใช้ไฟอยู่เฟสเดียวไฟก็ตกบ้านท่านประธาน ท่านตั งไว้ทําไม อย่างบ้านหนอง

กระชายทีขอไปเป็นโครงการทผีมขอไป ผมทําไม่ใช่ท่านทําไปพูดอายเขา เขาเสีย

ประโยชน์ครับชาวบ้าน ตั งไว้แล้วท่านต้อง     นะครับ โครงการนีของท่าน 

ต้องทํา แล้วจัดซือเครืองฉีดนํ าแรงดันสูงแล้วเครืองฉีดนํ าอะไร ราคา ๒,๕๐๐.-บาท 

ราคานี มันจะซือได้หรือครับ เอาไว้ฉีดนํ าสงกรานต์หรือเปล่า ผมจะพูดรายละเอียดการ

จัดทํางบประมาณรายละเอียดทีดิน และสิงปลูกสร้าง ท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับ ๑๑

หมู่บ้าน ผมว่าท่านไม่ให้ความเป็นธรรมกับ ๑๑หมู่บ้าน นะครับ ท่านต้องให้มี

ความสําคัญทุกหมู่บ ้าน ไม่ใช่บ้านนี ได้ ๔ แสน บ้านนี ได้ ๗ หมืน  อันนี ลูกเมียน้อยครับ 

ท่านต้องมีใจเป็นธรรม ถ้าท่านไม่มีใจเป็นธรรมท่านเป็นผู ้นําคนไม่ได้หรอกครับ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง หมู่บ้านท่านนายกแหลม  หมู่ ๑๐ ได้ ๖๔,๖๐๐.-บาท ครับผมว่าใครเป็นคนเขียน 

ยุติธรรมประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากให้ท่านประธานไปดูโครงการ หมู่ที ๙ ของหมู่บ้านลําเชิงไกร ซึงในงบประมาณ 

ทีแล้ว ซอยบ้านนายจรัญ หมู่ ๙ หรือ  ผู ้ ใหญ่จรัญ แต่ปีทีผ่านไปแล้ว ๑ ปี โครงการนีก็ย ัง

ไม่เกิดขึ น หมู่ ๑๑ ตั งไวก้็หายไปเห็นก่อสร้างอยู่ ๒ โครงการ คือ ซอยอุทัยประชา และ

โครงการวางท่อเข้าประปาวัดโคกสูงซึงดําเนินการอยู่ ผมอยากจะสอบถามว่าปีนี ท่าน

ผู ้บริหารได้ตั งไว้ ๑๑ โครงการผมไม่ทราบว่าจะทําไว้พอครึงหรือเปล่าครับขนาดมีเขต ๑    

๔  โครงการได้ ๒ โครงการ ก็กําลังก่อสร้างอยู่เลยนะครับและผมอยากจะฝากใน

ภาพรวมว่าโครงการทีเสนอมาวงประมาณใหม่มาอยากให้ท่าน ได้ด ําเนินการทําเลยนะ

ครับ ฉะนั นอยากจะฝากให้ท่านทําให้ได้ ถ้าท่านทําไม่ได้ผมก็ไม่มั นใจทีสนับสนุนการ

ดําเนินการตามเทศบัญญัตินี 

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  ผมย ังสงสัยหน้า ๘๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายใน หมู่ ๘ ถึงท่าเจ๊กหมีผมว่าโครงการนี มันจะซับซ้อนนะครับ ผมสงสัยโครงการนี

มันมีถนนครบแล้วนะครับ 
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นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  ข้อ ๑๓ ผมว่าเขียนเอกสารมาผิดนะครับว่าถนนยาว ๓๕  

เมตร วางท่อตั ง ๒๗๕ ท่อน แล้วจะไปสร้างตรงไหน ถ้าทําตรงท่อก็ให้เขียนท่อนะครับ

มันถึงจะสอดคล้องกัน 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ทาง ผอ. กองช่างจะแจกเอกสารเพิมครับเพราะเอกสารทีแจ้งมันผิดนะครับ 

ประธานสภาฯ   

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  เอกสาร ทีส่งมาผมอยากให้ลงในรายละเอียดครับ อย่างเช่น 

ก่อสร้างถึงไหนถึงทางหลวงหมายเลขอะไรครับระบุ โคกสูง ซอย ๑ ซอย ๒  หรือช่วง

บ้านใครครับ   บ้านนายอุดม  ท่านต้องระบุถึงไหน ครับ ถ้าท่านทําแล้วมันไม่สินสุด

โครงการ ท่านต้องชี แจงรายละเอยีดให้ครบนะครับ ให้ระบุเลยว่าจุดไหนถึงจุดไหน มัน

ต้องทําให้ดี เพราะถ้าท่านทําไปอยู่ระหว่างหน้าบ้านใครเขาคงไม่ยอมครับ 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ผมขอให้เปิดไปทีหน้า ๗๖-๗๗-๗๘ ผมขอพูดในภาพรวม 

งบทีท่านจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า ซือปากกาจับชินงาน  เครืองสกัดคอนกรีต ผมอยากทราบ

ว่าจะเอาไปใช้ท ําอะไร ผมอยากจะให้ท่านตรวจดูว่าจะเอาไปใช้ทําอะไร ตอนนี มันก็เป็น

ข่าวครับมันเป็นแบบไหน สภารู้หรือไม่ครับปากกาจับชิ นงาน ผมอยากรู้ว่ากระแสข่าว

ข้างนอก ผมไม่อยากให้เป็นลักษณะอย่างนี เวลามีอะไรจ้างเหมาเขาไว้เลย จ้างเขาไปเลย

ท่านลองไปฟังกระแสข่าวข้างนอกคนของท่าน ท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว ท่านทําในเวลา

ราชการ ผมขอฝากในส่วนของรายละเอียด จัดซือโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอี  ๓ตัว ฝากกอง

ช่าง ย ้ ายมาแค่ ๑คน ท่านต ้องซือถึง ๓ชุด ผมไม่ทราบว่าจะตั งไว้ตรงไหน ผมก็อยากจะรู้ 

อุปกรณ์ทุกสิงทุกอย่างเต็มไปหมด ย ้ ายมา๑ เราต้องซือ ๑ ไม่ใช่ย ้ ายมา๑ ต้องซือ๓  จะไป

ตั งไว้ตรงไหน ผมฝาก ถ้าไม่จําเป็นผมอยากให้จัดซือ ๑ ชุด ต ัดออก ๒ชุด ผมขอขอบคุณ

ท่าน 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ

ระบายนํ า ท่านต้องไปเขียน    โครงการใหม่นะครับ แต่เวลาจะสร้างท่านต้องปรับระดับ

ให้ได้ ข ้อความอ่านแล้วไม่เข ้าใจนะครับ 
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นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ผมจะขอตอบเป็นท่าน ๆ  ไป ตามทีท่าน  สท. ญาณสิทธิ ได้เสนอมาในเรือง ของเอกสาร

สิทธิ ผมก็ได้ให้ช่างไปจัดการให้ เช่น เอกสารสิทธิ ไว ้เรียบร้อยแล้วและส่วนของเสาเสียง

ไร้สาย คือ เราต้องใช้เสาไฟฟ้าทางไฟฟ้าเขาแจ้งมาว่าเขาจะเก็บค่าเช่าเสาต้นหนึงจะเก็บ 

๓๓๐ บาท ต่อต ้นต่อเดือน เรามีท ั งหมด ๒๖ จุด เราลองมาคํานวณดูว่า ถ้าเราทําเองเราจะ

เสียแค่ปีเดียวก็คุ ้มถ้าเราจัดการซือเอง และอีกเรืองคือเรืองผ ั งเมืองเป็นขั นตอนทีต ้อง

กําหนดตามขั นตอนผมจะสอบถามไปอีกครั งหนึงถึงความจําเป็น ส่วนเรืองไฟฟ้าทีท่าน 

สท. ญาณสิทธิ  เกียวกับเรืองไฟฟ้าทีเราไปขอมาคือว่าเป็นสิงทีดี ส่วนเรืองทีท่าน สท. 

สามารถได้สอบถามมาถึงเรืองโครงการตอนนี ก็อยู่ระหว่างการจดัซือจัดสร้างไป

เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการของ หมู่ ๘ ผมก็ได้ให้อธิปรายในเรืองการซือเครืองมือของ

กองช่างผมก็ได้ดูอยู่ตลอดเวลาว่าในส่วนไหนสําคัญในส่วนไหนจําเป็นบางทีจะต้องใช้

งานก็ต้องไปหยิบยืมเขา งบประมาณไม่มากก็น่าจะซือไว ้ใช้ส่วนเรืองทีว่าผู ้บริหารจะให้

ความสําคัญทั ง ๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านไหนได้น้อยก็สามารถใช้ในเงินจ่ายขาดเงินสะสม 

หมู่บ้านไหนได้มาก็จะให้หมู่บ้านทีได้น้อยกว่า 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมเสียงไร้สายผมก็ได้สอบถามไป

แล้วผมถามตั งหลายอย่างว่าโครงการนี จ่ายไปจะสูญเงินเลยหรือไม่ ท่านบอกต้องเช่าเขา 

เพราะเสาไฟฟ้าต้องเช่านะครับ ท่านก็บอกแค่ขออนุญาตเขาระเบียบเขาตั งไว ้ แล้วต ั งไว้ 

๒ เดือนแล้วอีก ๑๐ เดือนละไปไหน 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมก็ขอบคุณท่านนายกทีได้ตอบคําถามผมอยากทราบจํานวนจากการทีตั งโต๊ะเก้าอี 

เพราะเช่าซือ ๓ ชุด ผมอยากทราบข้อมูล 

นายธนาสิทธิ  ดํานิล เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

ผู ้อํานวยการกองช่าง ขออนุญาตเรียนชีแจ้งกรณีโต๊ะเก้าอี เรามีพนักงานทีย ้ ายมาตอนนั นเราย ังไม่มีเก้าอี แล้วมี

ย ้ายมาเพิมอีก ๑ คน สําหรับสถานทีทีเราจะจัดให้คงจะต้องเป็นทีเดิมคือ กองช่างนะครับ 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมอยากทราบว่า ท่านจะต้องย ้ายโต๊ะออกมาก่อนหรือเปล่า

ใช่หรือไม่ครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ต่อไปกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลโคกสูง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

ตังงบประมาณรายจ่ายทั งสิน    ๓,๗๑๕,๔๒๙   บาท    แยกเป็น 

ก. รายจ่ายประจํา            ตังไว้รวม ๓,๖๖๓,๒๒๙ บาท แยกเป็น   

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา      ตังไว้รวม  ๕๒๒,๗๐๐  บาท แยกเป็น    

      เงินเดือน        ตังไว้  ๕๒๒,๗๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภท เงินเดือนพนักงาน      ตังไว้  ๕๐๔,๗๐๐  บาท 

๒.  ประเภท เงินเพิมต่าง  ๆ       ตังไว้  ๑๘,๐๐๐ บาท    

      (๑)  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานเทศบาล    ตังไว้  ๑๘,๐๐๐ บาท    

หมวดค่าจ้างชัวคราว        ตังไว้  ๕๒๙,๓๒๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง     ตังไว้  ๔๓๙,๓๒๐  บาท 

๒. ประเภทเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง  ตังไว้  ๙๐,๐๐๐ บาท    

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         ตั งไว้รวม ๒,๔๙๑,๒๐๙ บาท แยกเป็น 

ค่าตอบแทน        ตังไว้  ๑๑๙,๒๐๙  บาท 

๑. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท 

๒. ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   

        ตังไว้   ๔๐,๔๐๙ บาท 

๓. ประเภท ค่าเช่าบ้าน/ ค่าเช่าซือ     ตังไว้  ๒๘,๘๐๐  บาท  

๔. ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท 

ค่าใช้สอย                       ตังไว้รวม ๑,๔๖๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ       ตังไว้  ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท 

     (๑)  ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่       ตังไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท    

      (๒)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ      ตังไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท    

       (๓)  ค่าจ้างเหมาบริการ       ตังไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

      (๔)  ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย       ตังไว้  ๑๓๒,๐๐๐  บาท 

๒. ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     ตังไว้   ๖๐,๐๐๐  บาท 

๓. ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ     ตังไว้  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 

      (๑) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร    ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท 

      (๒)  ค่าใช้จ่ายโครงการด้านสิงแวดล้อมต่าง ๆ      ตังไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท 

     (๓)  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก     ตังไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท 

     (๔) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า    ตังไว้   ๖๐,๐๐๐  บาท 
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     (๕)  โครงการป้องกันควบคุมโรคโรคติดต่อ     ตังไว้  ๕๐,๐๐๐   บาท 

๔.  ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ    ตังไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  

       (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           ตังไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ค่าวัสดุ                   ตั งไว้รวม ๙๑๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว        ตังไว้   ๓๐๐,๐๐๐  บาท  

๒. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท 

๓. ประเภท วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน        ตังไว้   ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

๔. ประเภท วัสดุเครืองแต่งกาย        ตังไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  

        ๕. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        ตังไว้   ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. ประเภท วัสดุอืนๆ                       ตังไว้   ๕๐,๐๐๐  บาท 

หมวดค่าสาธารณูปโภค         ตังไว้  รวม   -    บาท   แยกเป็น 

หมวดเงินอุดหนุน          ตังไว้รวม  ๑๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภท อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  

ตังไว้  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

(1) อุดหนุนโครงการรวมนําใจสู่กาชาด ประจําปี ๒๕๕๕   ตังไว้    ๑๐,๐๐๐  บาท 

      (๒)  อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง    ตังไว้  ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

ข. รายจ่ายเพือการลงทุน             ตั งไว้รวม  ๕๒,๒๐๐ บาท แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง             ตั งไว้รวม ๕๒,๒๐๐  บาท แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์            ตังไว้   ๕๒,๒๐๐  บาท 

 ๑.  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร      ตังไว้     ๒,๐๐๐  บาท 

     (๑)  ค่าจัดซือรถเข็น       ตังไว้     ๒,๐๐๐  บาท 

  ๒.  ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      ตังไว้   ๘,๕๐๐  บาท 

        (๑)  ค่าจัดซือเครืองตัดหญ าแบบข อแข็งแบบสะพาย    ตังไว้    ๘,๕๐๐ บาท 

 ๓.  ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน      ตังไว้   ๙,๐๐๐  บาท 

             (๑)  ค่าจัดซือตู้ เหล็ก ๔ ลินชัก      ตังไว้   ๙,๐๐๐  บาท 

       ๔. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตังไว้  ๓๐,๕๐๐  บาท 

                   (๑)  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  (๒๘ หน้า/นาที)  ตังไว้    ๙,๐๐๐   บาท 

                  (๒)  ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สําหรับงานสํานักงาน แบบที ๒  ตังไว้   ๒๑,๕๐๐  บาท 

 ๕. ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร      ตังไว้   ๒,๒๐๐  บาท 

     (๑) ค่าจัดซือโทรโข่ง       ตังไว้   ๒,๒๐๐  บาท 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  หน้า ๘๓  ค่าจ้างเหมาบริการ คือ ความเข้าใจของผม คือการ

จ้างพนักงาน กวาดถนนใช่หรือเปล่าไม่ทราบถ้าท่านทําแบบนีท่านหลบค่าใช้จ่ายประจํา
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เขาได้เงินน้อย คนทําไม่มีสิทธิ อะไรเลยครับประกันสังคมก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ อย่างจ้าง

เหมาบริการก็ต้องมีผู ้ รับจ้างมารับเอา ท่านหลบรายจ่ายประจํา และท่านก็ท ํางานคนใน

สังคมนะครับ มันไม่มีสิทธิ อะไรทั งสิน ให้จ ้างประจําไว้เลยครับปีต่อปีเค้าเสียสิทธิ  

ช่วยเหลือคนได้บุญนะครับ สิทธิเสรีภาพของคนต้องเท่าเทียมกัน ถ้างบประมาณรายจ่าย

ประจําท่านต้องลดลงบ้าง 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล หน้า ๘๓ (๓ ) ค่าจ้างเหมาบริการตั งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท แต่เนืองานแค่นี เองรวมทุก 

อย่างถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ผมอยากให้ผู ้บริหารอธิบายว่างบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

นี ท่านได้ดําเนินการทําอะไรบ้าง โดยเฉพาะการจ้างเหมาเต้นแอโรบิค ผมทราบว่ามีการ

ปิดก่อนเวลา มีชาวบ้านบอกว่าเวลามาออกกําลังกายเวลามาก็ปิดแล้ว ยังไม่ถึง ๑๙.๐๐น ก็

ขอให้ช่วยชี แจงด้วย ถ้าจ้างเหมาแล้วก็ขอให้อยู่ ตรงเวลานะครับ เขาก็ระบุอยู่นะครับว่า 

บริการถึง ๒๐.๐๐ น. ไม่ใช่มาแล้วก็ปิด ช่วยอธิบายด้วยนะครับ 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  หน้า ๘๖ ประเภทว ัสดุอืนๆ ตั งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท เพือจ่าย

เป็นค่าซือถังขยะไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท ซึงขณะนี ทางเทศบาลเราก็มีการซือถังขยะ แต่ผม

อยากจะทราบว่า ในการเก็บค่าขยะเรามีการเก็บเพิมขึ นหรือไม่ ตอนนี ได้สํารวจหรือไม่ 

ไม่ใช่ตั งเพิมแต่เงินไม่เพิม อยากให้ผู ้บริหารหรือผู้ทีเกียวข้องได้ทําการสํารวจ ตอนนี

ขยะมากแต่ไม่รู้ว่ามีผู ้ เสียค่าขยะเพิมหรือไม่ 

นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผมนายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  หน้า ๘๕ อันนี ก็ต ้องตัดออกไปเลยนะครับ เรืองการดู

งานในต่างประเทศก็ได้พูดในกองต่างๆไปแล้ว 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  หน้า ๘๘  การจัดซือเครืองคอมฯโนส๊บุ๊ค อยากทราบว่าอัน

เก่าไม่มีหรือมีแลว้เสีย หรือไม่มีเลย อยากทราบว่าเจ้าหน้าทีมีกีคน หรือมีเจ้าหน้าทีคน

เดียว   หรือมีแล้วแต่เสียครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่าน  สท. สามารถได้อภิปรายมาหลายเรือง ในส่วนของค่าบริการ จา้งเหมาและใน

ส่วนของทีท่าน สท. สมานได้สอบถามมางบในส่วนนี ก็สําหรับคนงานกวาดถนน ๑๓ 

คน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี  ในเดือนหนึงกว่า ๖๐,๐๐๐ กว่า ในส่วนของทีเต้นแอร์โรบิค ๒ 

คน คนจ้างเก็บขยะเดือนละ ๗๒๐ บาท ทีเรารวมกันไว ้ ส่วนในเรืองทีท่าน สท. ญาณ-
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สิทธิ ให้ลูกจ้างเหมาบริการให้เข ้าระบบทางจังหวัดมีเปอร์เซ็นอยู่นะครับว่าของเรา ๓๐ 

กว่าเปอร์เซ็นแต่ไม่ให้เก็บ ๔๐ % ของรายจ่ายประจํากําลังพิจารณา ส่วนในเรืองของถัง

ขยะทีซือเพิมแต่เดิมเขาได้ ๓ หมืนกว่า ตอนนี ได้ ๖ หมืนกว่าเพิมขึ นอีกเป็นเท่าตัว 

 ต่อไปกองการศึกษานะครับ 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัวไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลโคกสูง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  

ตังงบประมาณรายจ่ายทั งสิน    ๖,๗๕๐,๖๐๔  บาท  แยกเป็น 

ก. รายจ่ายประจํา         ตั งไว้รวม ๖,๕๗๙,๓๐๔ บาท แยกเป็น 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา        ตั งไว้รวม  ๗๗๙,๘๘๐ บาท แยกเป็น 

      เงินเดือน             ตั งไว้รวม  ๕๐๔,๗๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทเงินเดือนพนักงาน        ตังไว้  ๕๐๔,๗๐๐  บาท 

๒. ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ        ตังไว้     -    บาท 

ค่าจ้างประจํา                    ตั งไว้รวม ๒๗๕,๑๘๐ บาท แยกเป็น 

๑.  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา        ตังไว้  ๒๓๙,๑๘๐  บาท 

๒.  ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ       ตังไว้   ๓๖,๐๐๐   บาท 

     (๑)  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว       ตังไว้    ๓๖,๐๐๐   บาท 

หมวดค่าจ้างชัวคราว          ตังไว้ ๓๙๑,๘๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ      ตังไว้  ๓๑๙,๘๐๐  บาท 

๒. ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ        ตังไว้  ๗๒,๐๐๐  บาท 

     (๑) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว      ตังไว้  ๗๒,๐๐๐  บาท 

 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ               ตั งไว้ ๔,๒๙๖,๐๒๔ บาท แยกเป็น 

ค่าตอบแทน          ตังไว้   ๑๗๘,๒๖๔  บาท 

๑. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท 

๒. ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)   

        ตังไว้   ๗๙,๔๖๔   บาท 

๓. ประเภท ค่าเช่าบ้าน/ ค่าเช่าซือบ้าน     ตังไว้   ๒๘,๘๐๐   บาท  

๔.  ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      ตังไว้    ๖๐,๐๐๐   บาท 

ค่าใช้สอย                               ตั งไว้๒,๘๕๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ       ตังไว้  ๑๘๓,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

     (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ       ตังไว้   ๑๓๐,๐๐๐  บาท   
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     (๒)  ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่        ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท    

     (๓)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ       ตังไว้   ๔๐,๐๐๐   บาท    

      (๔)  ค่าล้างอัดขยายภาพ       ตังไว้   ๓,๐๐๐  บาท 

       ๒. ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตังไว้    ๑๐,๐๐๐   บาท 

๓. ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ                    ตั งไว้รวม ๑,๘๓๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

     (๑)  ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส    ตังไว้  ๑๗๕,๐๐๐  บาท    

     (๒)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ ประจําปี ๒๕๕๕    ตังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  

     (๓)  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕   ตังไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

     (๔)  ค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องสู่ โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ตังไว้   ๒๕,๐๐๐   บาท   

     (๕)  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเชือมความสามัคคีตําบลโคกสูง    ตังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

     (๖)  การจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกระดับทังระดับอําเภอ จังหวัด ฯลฯ  ตังไว้  ๖๐,๐๐๐ บาท 

     (๗)  โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ตังไว้  ๑๑๓,๐๐๐ บาท 

     (๘)  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําไทยเข้มแข็ง    ตังไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

                  (๙)  โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจําปี ๒๕๕๕    ตังไว้  ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

             (๑๐)  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมเนืองในวันสงกรานต ์   ตั งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
     (๑๑)  ค่าใช้จ่ายในการแห่เทียนพรรษา  ประจําปี ๒๕๕๕       ตังไว้   ๑๒๐,๐๐๐  บาท      

     (๑๒) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     ตังไว้   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                      (๑๓)  ค่าใช้จ่ายในงานสืบสานงานประจําปีของวัดในเขตตําบลโคกสูง    ตั งไว้ ๑๕๐,๐๐๐บาท   

 ๔.  ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน  ๆ   

ตังไว้  ๘๒๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

     ๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       ตังไว้    ๒๐,๐๐๐  บาท 

     ๔.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ตังไว้  ๘๐๙,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

            (๑)  สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลโคกสูง  ตังไว้  ๖๖๙,๗๖๐  บาท 

             (๒)  ค่าพาหนะนําเด็กส่งสถานพยาบาล       ตังไว้  ๑,๘๔๐  บาท 

(๓)  ค่าวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย      ตังไว้  ๑๑๐,๔๐๐  บาท 

(๔)  ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    ตังไว้  ๒๗,๐๐๐  บาท 

ค่าวัสดุ      ตังไว้ ๑,๒๖๒,๗๖๐ บาท แยกเป็น 

๑. ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท               

             ๒.  ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว       ตังไว้  ๑,๑๑๗,๗๖๐ บาท               

      (๑)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกสูง  

ตังไว้  ๓๖๐,๖๔๐  บาท 

     (๒) เงินอดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกสูง         ตังไว้  ๔๙๓,๒๒๐  บาท 

     (๓)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์        ตั งไว้  ๑๘๙,๒๘๐  บาท 
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     (๔)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลําเชิงไกร         ตังไว้  ๗๔,๖๒๐  บาท 

๓. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         ตังไว้   ๕,๐๐๐  บาท  

๔. ประเภท วัสดุกีฬา          ตังไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

๕. ประเภท วัสดุการศึกษา       ตังไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  

๖. ประเภท วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน        ตังไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท  

หมวดเงินอุดหนุน         ตังไว้  ๑,๑๑๑,๖๐๐   บาท 

๑. ประเภท อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  

         ตังไว้  ๑,๐๘๑,๖๐๐  บาท 

                  (๑) สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  โรงเรียนบ้านโคกสูง     ตังไว้   ๗๐๔,๖๐๐  บาท 

     (๒)  สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   ตังไว้  ๒๗๐,๔๐๐  บาท 

          (๓)  สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  โรงเรียนบ้านลําเชิงไกร   ตังไว้  ๑๐๖,๖๐๐  บาท 

๒. ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรภาคประชาชน     ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท 

     (๑)  โครงการจัดกิจกรรม “ กินเข่ากล๋างเดิน”  ครั งที  ๒    ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท 

                                              

ข. รายจ่ายเพือการลงทุน         ตั งไว้  ๑๗๑,๓๐๐  บาท   แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง         ตั งไว้  ๑๗๑,๓๐๐  บาท แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์          ตังไว้  ๑๐๐,๑๐๐ บาท 

๑. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน      ตังไว้   ๔๐,๐๐๐  บาท 

         (๑)  ค่าจัดซือตู้ เอกสารเหล็ก ๔ ลินชัก     ตังไว้     ๔,๕๐๐  บาท 

     (๒) ค่าจัดซือโต๊ะเหล็ก  ขนาด ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี    ตังไว้  ๕,๐๐๐  บาท  

      (๓)  ค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน  ขนาด ๔  ฟุต    ตังไว้  ๕,๕๐๐  บาท 

       (๔) ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี เขียนหนังสือสําหรับเด็กเด็กอนุบาล    ตั งไว้  ๒๕,๐๐๐ บาท 

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตังไว้   ๒๑,๕๐๐  บาท 

                  (๑)  เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สําหรับงานสํานักงาน แบบที ๒   ตังไว้   ๒๑,๕๐๐  บาท 

 ๓  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ      ตังไว้  ๑๒,๒๐๐  บาท 

     (๑)  จัดซือพัดลมเพดาน       ตังไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

    (๒) จัดซือโทรโข่ง       ตังไว้   ๒,๒๐๐  บาท 

๔. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      ตังไว้  ๒๖,๔๐๐  บาท 

    (๑) จัดซือถังแก๊ส       ตังไว้    ๓,๐๐๐  บาท 

    (๒)  จัดซือ/จัดจ้างโต๊ะ – เก้าอีโรงอาหาร     ตังไว้   ๑๙,๘๐๐  บาท 

  (๓)  จัดซือถังขยะชนิดมีฝาปิด      ตังไว้  ๓,๖๐๐  บาท 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง        ตังไว้  ๗๑,๒๐๐  บาท 

      ๑. ถมดิน บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ     ตังไว้   ๗๑,๒๐๐  บาท 
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นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผมนายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  หน้า ๙๓  ผมขอตําหนิในเรืองของอุปกรณ์กีฬาและเสือผ้า

นักกีฬานะครับครั งทีแล้ว แจกตอนเย็นตอนเช้าแข่ง มันไม่ใช่นะครับผมอยากฝากท่าน

ประธานถึงผู ้บริหารอยากให้สัก ๓-๔ วัน หรือ ๑ สัปดาห์ครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  หน้า ๙๑ ค่าจา้งเหมาบริการตั งไว ้ทุกกองตั งไว ้เหมือนกันเลย

นะครับค่าจ้าง ทําความสะอาด คนสํานักงาน ตั งทีเรียกก็พอแล้วนะครับไม่ใช่ไปตั งไว้เค ้า

เรียกสอดใส้เอกสารตั งไว้ทีกองสาธารณสุขตั งได้ทีเดียวเลยนะครับ อันไหนถูกต้องก็ทํา

นะครับ 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  หน้า ๙๔ โครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ครั งทีแล้วมี

การประชุมตามทีผู ้บริหารจะจัดหาเทียนให้ล่วงเลยมาก เกือบ ๑ ทุ่ม เขาจะตกแต่งอะไรก็

ล้าช้า ถ ้ามีการจะแห่เทียนพรรษาก็ให้จัดหาให้เลยไม่ใช่รอจนคํ ามืด ประดับตกแต่งไม่

ทันครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล หน้า ๙๓ (๖) การจัดสํานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทีกีฬาระดับอําเภอ จังหว ัด ภาค  

ประเทศ ๖๐,๐๐๐ บาท ผมอยากจะเรียนถามว่านักกีฬาทีเราจะสนับสนุนไปแข่งข ันระดับ

ต่าง ๆ นี เราได้มีการจัดตั งชมรมในการแข่งขันหรือไม่มีกระบวนการอย่างไร เพราะเห็น

เค้าบ่นกันอยู่ครับ นักกีฬาของเทศบาลย ังไม่เห็นหน้าเห็นตา ในปี ๕๕ มันจะยุ่งยาก

หรือไม่ แต่ผมก็ไม่เห็นหน้านักกีฬาของเทศบาลตําบลโคกสูงทีเป็นหนา้เป็นตานอกจาก

นักกีฬาทีแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดจะเรียนถามว่างบ ๖๐,๐๐๐ บาท เรามีนักกีฬาทีจะให้

สนับสนุนหรือไม่ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  – หน้า ๙๖ ค่าว ัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวัสดุกอง

การศึกษา ไปตั งอะไรของช่างก็มี อยู่แล้ว ช่างทีเดียวก็จบครับตั งไว้ทีเดียวเอาไปใช้ทั ว 

ไปทั งหมด เป็นอํานาจอยู่แล้ว มันไม่ใช่ครับทีจะให้กองการศึกษามาทํา ประเภทวัสดุ

กีฬา มันตั งสอดคล้องกับกีฬาต้านยาเสพติดหรือไม่ตั งไว้คนละทีแต่จริง ๆ ตังไว้ 

๔๐๐,๐๐๐ บาท ทีเดียวกันก็พอแล้วก็บอกว่าซืออุปกรณ์พร้อม ไม่ต้องมาแยกแยะว่าอันนี

เป็นอุปกรณ์ของกีฬาต ้านยาเสพติดมันไม่มี ท่านต้องทําให้ถูกท่านจะทํางบประมาณท่าน

ไม่ต้องไปหลบไปซ่อน และหน้า ๘๙ โครงการกิจกรรมกินเข่ากลางเดิน จะไปกัน
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ตรงไหนผมก็เคยพูดตั งหลายครั งทีว่าชมรมอะไรทีขอมานะครับอย่างกินเข่ากลางเดิน

ท่านคิดหรือว่าจะผ่านมันไม่ผ่านหรอกครับ ท่านไม่ต้องทํามานะครับเพราะมีวิธีการทํา

อย่างอืนเยอะแยะไป หน้า ๑๐๑ การจัดซือพัดลมเพดาน ๑๐,๐๐๐ บาท ราคา ๒,๐๐๐ บาท 

คุณภาพไม่ได้นะครับ ปีทีแล้วซือไปราคามันแพงเกินไป ราคาสูงเกินไปซือหมดทุกครั ง 

ไม่เคยเหลือ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒หน้า ๑๐๐ เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคแบบที ๒ ผมอยากจะทราบว่าแบบที ๑ เป็น

แบบไหนแบบที ๓ เป็นแบบไหนทําไมถึงต้องซือแบบที ๒ ครับทําไมต้องเจาะจงเป็น

แบบที  ๒ อยากทราบรายละเอียดด้วยนะครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมระบบไฟฟ้าอีกอย่างหนึงนะครับว่าผมว่าน่าจะอยู่กับกองช่างเดียวเลยนะครับ 

ก็อยากไปถึงท่านประธานสภา หน้า ๑๐๑ อาคารทีดินหรือสิงก่อสร้างปี ๕๔ ทีเราผ่าน

ร่างไปผมยังจําได้ว่าได้ขออนุมัติผ่านสภาว่าจะก่อสร้างรั วศูนย์เด็กเล็กแต่ผมก็ย ังมองไม่

เห็นรั วเลยผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าอยากให้ทํา 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ท่าน สท. บุญส่งทีได้อภิปรายในเรืองอุปกรณ์กีฬา ปี ๕๕  เราจะปรับให้รวดเร็วขึ นใน 

เรืองของอุปกรณ์กีฬาส่วนทีท่านสท. ญาณสิทธิ ในเรืองค่าจ้างเหมาบริการ ของกอง

การศึกษาเราจะมีคนจ้างแม่ครัวมาทําอาหารและขอไฟฟ้าทีอยู่ในกองการศึกษา เวลามี

งานรับผิดชอบในการผูกผ้ามีความคิดทีจะซือไฟประดับ ส่วนประเภทวัสดุกีฬาทีตั งแยก

ไว้คือเราได้ดําเนินการตั งแยกไว้โดยตลอด ส่วนวัสดุเชือเพลิง อ ันนี เราซือแก๊สมาเพือ

ทําอาหาร เราตั งไว้ในหมวดกองการศึกษาต่อมาเรืองเทียนเราจะจัดการซือเวลาใหม่นะ

ครับ และเรืองส่งตัวนักกีฬาเป็นส่วนของโรงเรียนบุญเหลือฯและของโรงเรียนโคกสูง

ด้วย ส่วนงบก่อสร้างทีย ังไม่ได้ดําเนินการตอนนี ได้ผู ้ รับจ้างมาแล้ว และอีกเรือง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคแบบที  ๒ จะส่งเอกสารให้นะครับ ตั งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  อยากให้ดูหน้า ๙๕  โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๘๐ วัน ส่วนของโรงเรียนบ้านโคกสูง ๒๖๐ วันแต่ไม่ทราบว่า

ข้อมูลไม่ตรงกันมีปัญหาหรือเปล่าครับปีเดียวกันแต่ตัวเลขไม่ตรงกัน 
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นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ทีว ันไม่เท่ากันคือ ทาง สพฐ จะอุดหนุน ๒๖๐ วัน แต่เราอุดหนุนของเราเอง ๒๘๐ ว ัน 

เต็มจํานวนของ สพฐ.อุดหนุนไม่เต็มครับต่อไปเป็นงบเฉพาะการกิจการประปานะครับ 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลโคกสูง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 

ตังงบประมาณรายจ่าย    รวมทังสิน   ๙๓๘,๐๐๐  บาท    แยกเป็น 

ก. รายจ่ายประจํา              ตั งไว้รวม  ๘๔๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       ตังไว้   ๕๒๐,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

ค่าตอบแทน        ตังไว้รวม   –    บาท 

ค่าใช้สอย         ตังไว้รวม  ๑๓๐,๐๐๐   บาท 

              ๑. ประเภท รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ      ตังไว้   ๕๐,๐๐๐  บาท  

๒. ประเภท รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตังไว้   ๘๐,๐๐๐   บาท    

ค่าวัสดุ          ตังไว้   ๓๙๐,๐๐๐ บาท 

 ๑. ประเภท วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน      ตังไว้   ๔๐,๐๐๐  บาท  

 ๒.  ประเภท วัสดุก่อสร้าง       ตังไว้   ๑๙๐,๐๐๐   บาท   

 ๓. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     ตังไว้   ๑๕๐,๐๐๐  บาท    

 ๔. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ      ตังไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท 

  

หมวดค่าสาธารณูปโภค        ตังไว้   ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๑. ประเภทค่าไฟฟ้า        ตังไว้   ๓๒๐,๐๐๐  บาท    

ข. รายจ่ายเพือการลงทุน       ตังไว้ รวม  ๔๘,๐๐๐ บาท   แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง       ตังไว้ รวม - บาท  แยกเป็น 

ค่าครุภัณฑ์             ตังไว้   ๔๘,๐๐๐  บาท 

๑. ค่าจัดซือมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมหน้าแปลน      ตังไว้   ๔๘,๐๐๐  บาท 

   รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ของเทศบาลตําบลโคกสูง 

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 

งบกลาง 

 

รายจ่ายงบกลาง  ตังไว้รวม  ๕๐,๐๐๐   บาท  แยกเป็น 

 ๑.  ประเภทเงินสํารองจ่าย     ตังไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท   
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นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  งบเฉพาะการกิจการประปา ผมว่าท่านตั งไว้น้อยไปแล้ว 

ครับผมเคยเสนอให้วางท่อมาใช้ในเทศบาลเองครับ พูดไปแล้วท่านก็ไม่ได้ทําพูดไป

หลายครั งแล้ว ม ันเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับทักท้วงต ั งแต่ปีทีแล้ว ตั งเพิมมาเลย

ครับท่อกีนิว ยาวเท่าไหร่ เอามาใช้ในเทศบาลของเรา รายได้ต้องมากกว่านี  ประปามี

คณะกรรมการประปามีสมาชิกทุกท่านมีต ําแหน่งด้วย ท่านทํางานมา ๑ ปี ท่านไม่เคย

เรียกประชุมเลยคณะทํางานเป็นคณะอะไรก็ไม่รู้ ไม่เคยเรียกประชุม อยู่ทีท่านผู ้บริหาร

จะสั งการณ์ คณะกรรมการจะสั งการณ์อะไรไม่รู้เรืองเลยตั งท ําไมไม่ต ้องต ั งครับยกเลิก

ไปเลยการผลิตนํ าระบบสาธารณูปโภคท่านให้โรงงานอุตสาหกรรม ใช้เดือนละกีหน่วย

เทศบาลผลิตนํ าหน่วยละกีบาทเป็นเรืองทีไม่ถูกต้อง แล้วคิดราคา ๗ บาท ๑,๐๐๐ หน่วย

แรกเค้าเก็บ ๑๐ หรือ ๒๐ บาทแต่เราเก็บ ๗ บาท ราคาสารส้มคลอรีนเท่าไหร่ แต่กิจการ

ทํามาเพือหมู่บ้านตําบลโคกสูง ธุรกิจท่านต้องเก็บอีกราคาหนึง  ท่านทํางานขาดทุนตาย

เลยครับผมอยากให้ตั งงบประมาณต่อท่อครับ ผมเสนอท่านแล้ว การคิดค่านํ าของ

อุตสาหกรรมในโลกนี มีตําบลโคกสูงเท่านั นครับแล้วท่านไปให้เขาใช้ทําไมมันไม่ถูกนะ

ครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะการกิจการประปา  เทศบาลของเรามีประปา ๒ ที 

นะครับ คือทีหัวสระหมู่ที ๕ และทีโคกสูง ตั งงบขนาดนี จําพอบริหารหรือไม่ครับ 

ประปา มี ๒ จุด หมู่ ๕ เราก็ต ้องบริหารเหมือนกันครับไม่ใช่เราจะโอนมาแล้วไม่

ดําเนินการเขาจะพูดได ้ไม่ทราบว่าจะพอหรือไม ่

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกได้อภิปรายงบกิจการประปาส่วนของท่านสท. บริรักษ์ งบทีเราตั งไว้ นี 

ใช้บริหาร ๒ แห่ง คือทีบ้านหัวสระกับทีวัดโคกสูง เห็นจํานวนน้อย คือเราเห็นว่าเป็นงบ

ทีมีรายได้จากประปา ส่วนทีท่าน สท.ญาณสิทธิ  เรืองการวางท่อมาเทศบาลอันนี ได้คุย

กันหลายครั งแล้ว ส่วนการประชุมของคณะกรรมการประปาก็เห็นว่าประปาของเราไม่มี

ปัญหาอะไร ก็ใสสะอาดดีอันไหนติดข ัดกันพยายามออกไปดู คงจะมีการประชุมอย่างที

ท่านได้ให้ความคิดเห็นว่าในส่วนของอุตสาหกรรมเราอาจจะเรียกประชุมกรรมการ

ประปากําหนดอัตราใหม่ครับ ตอนนี ก็สามารถประชุมเพือให้เห็นชอบได้ ถือเป็นสิงทีดี 

สําหรับทีถามมาก็จบเพียงแค่นี 
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นายต่วน  ขอแนบกลาง มีสมาชิกท่านใดสงสัยในเรืองใดหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติทีประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ ตามทีท่านผู ้บริหารเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๕  ในวาระที

ที  ๑  รับหลักการ  ผมขอมติทีประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรรับร่างผมขอมติที

ประชุมครับ 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์  ๑๐  เสียง  (งดออกเสียง๑ ประธานสภาฯ) 

นายต่วน  ขอแนบกลาง  เมือสภาท้องถินได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจําปี ซึงข ้อ ๔๙ ของระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้ประธานสภาท้องถินส่งร่างข้อบัญญัติไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และทีประชุมสภาท้องถินจะต ้อง

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ในขั นตอนนี เมือสภาท้องถินมีมติรับหลักการของข้อบัญญัติฯแล้ว  ต้องส่งไป

ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีทีสภาท้องถินได้มีการตั งคณะกรรมการ

แปรญัตติไว้แล้ว  ก็ให้สภาท้องถินมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติที

ได้ต ั งไว้แล้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 

นั น  ส่วนในกรณีทีสภาท้องถินยังไม่ได้ตั งคณะกรรมการแปรญัตติไว้ หรือตั ง

คณะกรรมการแปรญัตติไว้เป็นการเฉพาะเมือคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติ

หน้าทีเสร็จตามทีได้รับมอบหมายตามข ้อ ๑๐๖ (๔) ของระเบียบ มท.ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ   สภาท้องถินจะต้องดําเนินการเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติ ตามข ้อ ๑๐๗   โดยทีประชุมของสภาท้องถินจะต้องมีมติของสภา

ท้องถินว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนกีคน ซึงตามระเบียบฯข้อ 

๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕  ก ําหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มี

จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   
ผมอยากสอบถามสมาชิก ฯ  ว่าเห็นควรกําหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๔  มีจํานวนกีคน 
นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  ผมขอเสนอ ๗  ท่าน   

ผู ้รับรอง นายมา  ดอกหอมกลาง 

    นายสมาน  กองโพธิ 

 

 



สําเนา 

 - ๔๓ -  

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ผมเห็นด้วยกับท่าน สท. ญาณสิทธิ ครับทีเสนอกรรมการ 

แปรญัตติ ๗ ท่าน 

นายต่วน  ขอแนบกลาง มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่  ถ ้าไม่มีผมจะขอมติทีประชุมครับว่าท่านสมาชิก 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นควรกําหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

๒๕๕๕  มีจํานวน  ๗  คน  ยกมือขึ น 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์  ๑๐  เสียง  (ยกเว้นประธานสภาฯ)  กําหนดให้

คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๕  มีจํานวน  ๗  คน 

นายต่วน  ขอแนบกลาง เมือสภาท้องถินมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ฯ 
ประธานสภาฯ จํานวนเจ็ดคน  วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ต้องดําเนินการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทลีะคน  ไม่สามารถเลือกครั งเดียวเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติจํานวนเจ็ดคนพร้อมกันได ้โดยจะให้ผู ้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการแปรญัตติ

คนทีหนึง ผู ้ได้รับคะแนนลําดับรองลงมาเป็นกรรมการคนทีสอง คนทีสามตามลําดับจน

ครบเจ็ดคน ดังนั น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือก

กรรมการแปรญัตติคนทีหนึงก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนทีเจ็ด ถ้าการเลือก

กรรมการแปรญัตติลําดับใด มีผู ้ เสนอเพียงคนเดียว ผู ้นั นก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติ

ลําดับนั น (ข้อ ๑๔)   แต่ถ้าลําดับใดมีผู ้ เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึงคน ก็

ต ้องใช้วิธีเลือกตามข้อ ๘ วรรคหนึงคือการเขียนชือต ัวชือสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่

ซอง (ตามข ้อ ๗๕ วรรคสาม)  ลําดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที  ๑  ขอเชิญท่านสมาชิกครับ 
จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ  นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง 

ผู ้รับรอง นายมา  ดอกหอมกลาง 

       นายสมาน  กองโพธิ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ลําดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที  ๒  ขอเชิญท่านสมาชิกครับ 
ประธานสภาฯ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  ผมขอเสนอ  นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง   

ผู ้รับรอง นายบุญช่วย  แยกโคกสูง 

       นายสมาน  กองโพธิ 



สําเนา 

 - ๔๔ -  

นายต่วน  ขอแนบกลาง ลําดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที  ๓  ขอเชิญท่านสมาชิกครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายบุญส่ง  โอนสันเทียะสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ผมขอเสนอ จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  

ผู ้รับรอง  นายมา  ดอกหอมกลาง 

       นายสมาน  กองโพธิ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ลําดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที  ๔  ขอเชิญท่านสมาชิกครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเขียว  งามโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายเขียว  งามโคกสูง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  ผมขอเสนอ  นายสามารถ  แยกโคกสูง 

   ผู ้รับรอง  นายมา  ดอกหอมกลาง 

    นายสมาน  กองโพธิ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ลําดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที  ๕  ขอเชิญท่านสมาชิกครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายนายบริรักษ์  แววโคกสูงสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมขอเสนอ  นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  

ผู ้รับรอง จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

      นายสมทรง   มุ่งพันธ์กลาง 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ลําดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที ๖  ขอเชิญท่านสมาชิกครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมทรง  มุ่งพันธ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  ผมขอเสนอ  นายบริรักษ์  แววโคกสูง 

ผู ้รับรอง  นายมา  ดอกหอมกลาง 

      จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ลําดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที ๗  ขอเชิญท่านสมาชิกครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล 

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ผมขอเสนอ  นายเขียว  งามโคกสูง 

ผู ้รับรอง นายมา  ดอกหอมกลาง 

       นายสมาน  กองโพธิ 
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นายต่วน  ขอแนบกลาง เมือได้กรรมการแปรญัตติตามจํานวนแล้ว  สภาท้องถินต้องมีมติกําหนดระยะเวลาให้ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาท้องถินทีมิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

แปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีสิบสีชั วโมงนับแต่ทีสภามีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตลอดจนสถานทีทีจะยืนคําแปรญัตติ (ข ้อ ๔๙ 

วรรคหนึง)   อีกทั งสภาท้องถินต้องมีมติกําหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไป

ดําเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดภายหลังจากทีได้รับคําแปรญัตติมาจากสมาชิก

สภาท้องถินแล้ว  โดยกําหนดเป็นระยะเวลากีวัน ต ั งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึง

เวลาใดในแต่ละวัน รวมทั งสถานทีทีกรรมการแปรญัตติพิจารณา (ข ้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ 

๑๑๐) ต่อไปผมจะขอมติทีประชุมกําหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถินทีมิได้เป็น

กรรมการแปรญัตติเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

ยีสิบสีชั วโมงนับแต่ทีสภามีมติรับหลักการ ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  เสนอกําหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถินทีมิได้เป็น

กรรมการแปรญัตติเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั งแต่ว ันที  ๒๓ 

สิงหาคม  เวลา  ๑๖.๐๐  น. ถึงวันที  ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  สถานที   

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง    

นายต่วน  ขอแนบกลาง มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่  ถ ้าไม่มีผมจะขอมติทีประชุมครับว่าท่านสมาชิก 

ประธานสภาฯ เห็นควรให้สมาชิกสภาท้องถินทีมิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค ําแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติตั งแต่วันที  ว ันที  ๒๓ สิงหาคม  เวลา  ๑๖.๐๐  น. ถึงว ันที  ๒๕ 

สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  สถานที   

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง    

มติทีประชุม  ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์  ๑๐  เสียง  (ยกเว้นประธานสภาฯ)   

นายต่วน  ขอแนบกลาง ลําดับต่อไปต้องมีมติกําหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการ

ประธานสภาฯ  พิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดภายหลังจากทีได้รับคําแปรญัตติมาจากสมาชิกสภา 
ท้องถินแล้ว  โดยกําหนดเป็นระยะเวลากีวัน ต ั งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึง

เวลาใดในแต่ละวัน รวมทั งสถานทีทีกรรมการแปรญัตติพิจารณา 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  ผมเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการ 

   พิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดภายในวันที  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  หลังจากทีได้รับคํา 
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แปรญัตติมาจากสมาชิกสภาท้องถินแล้ว  โดยกําหนดเป็นระยะเวลา  ๑  ว ัน ตั งแต่วนั  

๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นในแต่ละวัน ทีห้องประชุมสภา

เทศบาลตําบลโคกสูง    

นายต่วน  ขอแนบกลาง มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่  ถ ้าไม่มีผมจะขอมติทีประชุมครับว่าท่านสมาชิก 

ประธานสภาฯ    เห็นควรใหใ้ห้คณะกรรมการแปรญัตติไปดําเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียด 
ภายในวันที  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  หรือไม่ครับ 

 

มติทีประชุม  ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์  ๑๑  เสียง  (ยกเว้นประธานสภาฯ)   

 

ระเบียบวาระที  ๔ อืน   ๆ

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ผมมี ๒เรืองคือการจัดซือจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งนํ า 

นาปู ่ ล้านผมขอให้ท่านยกเลิกการประกาศ จัดซือจัดจ้าง เพราะโครงการนี เขาทําไปแล้ว

ของ อบต.จันอัด เขามาทํา ผมขอให้ยกเลิกการจัดซือจัดจ้าง ถ ้าท่านทําไปซํ าซ้อนเพราะมี

รูปถ่ายมาหมด นาปู ่ ล ้าน ระบุมาชัดเจน ท่านจะไปทําทีอืนไม่ได้ เพราะเขาระบุไว้แล้ว 

เงินจะได้ตกไปเป็นเงินสะสม เงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท ปล่อยให้ตกไปเลยนะครับ เสีย

งบประมาณ แผนทีระบุชัดเจนจากใหนถึงใหน  

๒. ทํานบทดนํ าใต้นาผม ผมเองเคยทักท้วงหลายครั งแล้ว ท่านเอาอะไรทําผมไม่เข ้าใจ 

ทําอะไรราคาตั ง๑๐๐,๐๐๐.-บาท ชาวบ้านเดือดร้อนไม้ทีไปทดนํ าอยู่ทีใหน บอกว่าฝาก

ผมก็ไม่ฝากหายไปเลย ฟ้องด้วยภาพ ม ันใกล้กับตาผมด้วยผมจะไม่พูดก็ไม่ได้ หน้าทีทํา

เป็นหน้าทีของผู ้บริหาร ไม่ใช่ทําทิ งทําขว้าง ระบุเลยสายนาปู ่ ล้าน เขาทําแล้วประกาศ

จัดซือจัดจ้างทําไม 

 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ในระเบียบวาระอืนๆนั น ผมอยากเสนอผ่านท่านผู้บริหารเกียวกับการออกกําลังกาย  

เพราะได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าการเปิดการปิดสถานทีออกกําลังกาย ซึง

ชาวบ้านบางครั งมาถึงแลว้ก็ปิดก่อนเวลา อยากฝากไว้ เราเคยพูดในสภา ว่าอยากให้พี

น้องชาวตําบลโคกสูงได้ออกกําล ังกายถึง ๒๐.๐๐ น. แต่มาแล้วบางครั งยังไม่ถึง 

๑๙.๐๐น. ก็ปิด หรือว่า ๑๖.๓๐น. ก็ปิด แล้วคนควบคุมก็ไม่อยู่ อย่างนีโดนติติงมา อ ันนี

ประชาชนฝากมา เรืองการเปิด-ปิด ให้เป็นไปตามเวลาทีกําหนด เพราะเราเสียเงิน
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งบประมาณในการจ้าง เรืองที ๒ เรืองการต้อนรับของเจ้าหน้าที เทศบาล เราก็ได้ต ําหนิ

ไปหลายครั งแล้วว่าฝ่ายต้อนรับนั นบริการไม่เหมาะสม บางครั งถามหาหน่วยงานต่างๆ 

เช่น กองสาธารณสุขก็ชี ไป ช่วยนําเขาไปหา โดยการพาไป ไม่ใช่ชี ไป ให้ปรับปรุงส่วน

ปัญหาเรืองอืนคือเรืองนํ าท่วม อยากให้ท่านนายก ช่วยดําเนินการสักนิดหนึง วันก่อนผม

ผ่านมาก็เห็นรถท่านประธานติดอยู่ ฝากเอาไว้เรืองงบประมาณดําเนินการ ให้เรียบร้อย

ไปเลย 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ช่วงหน้าฝนทีผ่านมาในเขตเทศบาลของเราถนนมันชํารุด

หลายสาย เช่นหัวสระไปหนองออก บุญเหลือแลนด์นํ าท่วมขังเป็นหลุมเป็นบ่อมาก และ

สายทางควายลง งบประมาณซ่อมแซมของทางกองช่าง ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่รู้ว่าปีทีแล้ว

ใช้ไปเท่าไรแล้วนะครับอยากให้ช่วยดําเนินการอัน  ไหนพอซ่อมได้ให้ซ่อม เอาหินคลุก

ลงไปถมก็ได้ ไฟฟ้าแสงสว่างตั งแต่หน้าวัดระงม ถึงหัวสระดับมา ๒สัปดาห์แล้ว อยาก

ให้เทศบาลประสานกับกรมทางหลวง และโครงเหล็กเต้นทท์ีไปกางในบ้านทีเกิดอัคคีภ ัย 

ให้ท่านไปเก็บด้วยนะครับ 

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  เกียวกับสระประปาโคกสูง ขณะนีนํ ามากกว่าระดับจะเก็บ

เกรงว่านํ าจะพังเข ้าท่วมข้าวในนา เพราะชาวบ้านมาแจ้งไว้นะครับ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมว่าน่าจะเป็นนํ าล้นนะครับ ไม่ใช่พัง ผมดูแล้วไม่น่าล้น 

ประธานสภาฯ  

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกได้อภิปรายผมบอกเป็นเรืองๆไป สําหรับโครงการขุดลอกสายนาปู ่

ล้าน โครงการนี  ก็ได้ปรึกษาหารือกับปลัดและช่างดูว่าถ้าเราทําเงินจํานวนนีสามารถทํา

ได้หรือไม่ ช่างให้เราคํานวณคิวดิน ให้ได้เท่าจํานวนเงินทีคุยมาลักษณะนี  ส่วนเรืองการ

เต้นแอโรบิค เราจะให้ผู ้สอนเต้นปรับเวลาหน่อยบางทีผู ้ เต ้นมาไม่พร้อมกัน เรืองการ

ต้อนรับผมฝากท่านปลัดไปด้วย เกียวกับพนักงาน ส่วนเรืองถนนนํ าท่วมสายบ้านอ้อ 

ท่านสจ.วีระว ัฒน์ ก็ได้ประสานงบมาแล้วบางส่วน 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ท่านจะทําก็เตรียมตัวนะครับเพราะ มันกําหนดไว้แล้วว่าสาย

นาปู ่ ล้านท่านถอนไปเถอะครับ โครงการทีดินและสิงก่อสร้างถ้าท่านจะทําทีอืนท่านต้อง

ไปขอสภานะครับสายนาปู ่ ล้านเขาขุดไปแล้วถ้าจะเปลียนแปลงสถานทีไม่ได้นะครับถ้า



สําเนา 

 - ๔๘ -  

ท่านจะทําก็ทํานานะครับผมจะเอาเรืองอยากให้ถอนก็ถอนเถอะครับ แผนทีก็ระบุให้แล้ว

รูปถ่ายก็มีผู ้บริหารก็ไปดูรูปถ่ายก็มีถ้าไม่ใช่ตรงนี ผมก็ไม่ให้นะครับตั งแต่ของบประมาณ

ท่านไปทําทีอืนทําไม่ได้แล้วแต่นะครับท่านอยากมีเรืองก็มีนะครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที ๙ อยากให้ตั งงบประมาณซือเรือท้องแบนไว ้เพือช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยอยาก

ฝากไปถึงคณะผู ้บริหาร 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ สําหรับเรืองปัญหานํ าท่วม ย ้อนหลังกลับไปทางอําเภอก็ได้แต่งตั งคณะทํางานมีประมาณ  

๑๗  ท่านรวมทั งผมด้วย คือจะแก้ไขปัญหาทั งระบบพอดีเราก็ย ังไม่ได้ชีแจงให้ชาวบ้าน

ฟังได้มีงบประมาณทําแก้มลิงพักนํ าทีตําบลพุดซาอีกส่วนคือการระบายนํ าข้างบนเร็ว

ข้างล่างก็ต ้องเร็ว ผมก็ได้ชีแจงในเรืองเองถนนสาย ๒๐๕ ผมก็เสนอให้มีการทําช่อง

ระบายนํ าเพิมขึ นและเมือวานก็มีชาวบ้านลําเชิงไกรมา ชาวบ้านเขามองว่ามีการเจาะช่อง

ระบายนํ าเพิมขึ นชาวบ้านก็กลัวก็เลยมีการปรึกษาหารือกัน วันที ๑๙ วันศุกร์ ก็ได้มีการ

อยากมาดูสถานทีจริงพอมาถึงโคกสูง  เมือชาวบ้านรู้ว่าคณะทํางานมาดูแต่ก็ไม่มาถึงก็

เกิดน้อยใจวันนั นไปดูกันหมดแล้วไม่ได้ไปดู จอหอก็ไม่ได้ไปดูหลายทีแต่ชาวบ้านกลัว

ว่านํ าจะมามาก แต่ดูแลว้ปีนีนํ าไม่น่าจะท่วมเหมือนปีทีแล้ว ต ําบลโคกสูงก็ได้แต่งต ั ง

คณะทํางานระดับตําบลโดยจะประชุมในวันที ๒๕ นี  ส่วนเรืองโครงการสายนาปู ่ ล้าน

ผมจะสอบถามกับท่านปลัดทางช่างว่าถ้าคิวดินได้ก็ไม่เป็นไร แต่เราจัดซือจัดจ้างไปแล้ว

ไม่รู้ยกเลิกได้หรือไม่แต่เราก็พร้อมจะยุตินะครับ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมขอแจ้งในทีประชุมถึงกําหนดประชุมสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๕ ในวันอังคารที  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา  

๐๙.๐๐ น  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 

สิบเอก  พิทักษ์  เมธานุวงศ์  ผู ้จดบันทึกการประชุม 

        (พิท ักษ์  เมธานุวงศ)์  

            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

 (ลงชือ)   ต่วน  ขอแนบกลาง  ผู ้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายต่วน  ขอแนบกลาง)    

   ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 


