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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมยัที่  3  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2560 

วันศุกร์   ที่  11  สิงหาคม    พ.ศ.  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
*************************************** 

 

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายอุดร เพง็อร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นางพนม สุขเผอืก ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บา้นกลว้ย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายณัฐวฒิุ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายพจน์ พฒันมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายศรัณย ์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายวนิยั โพธ์ิใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายกนัยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10. นายอ านาจ โคกแกว้ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายชูศกัด์ิ บวัสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
13. น.ส.นภสัสร ตน้โพธ์ิ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. นายลอ้ม ทองแท ้ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
2. นายสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นายประทีป พฒันมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายปรีชา อ่อนจนัทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นายเพช็ร์ บุญรอด ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
6. นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ ต าแหน่ง ปลดัเทศบาลฯ 
7. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หวัหนา้ส านกัปลดั 
8. นางอารียา อยูพ่ว่ง ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองคลงั 
9. นายด ารงค ์ ตน้โพธ์ิ ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง 
10. นายส าเภา คงธาร ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
11. น.ส.วาสนา ธรรมขนัธ ์ ต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางอธิสา สุขศิริ ต าแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น. 
 

 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บา้นกลว้ย) 

เรียนประธานสภาเทศบาล  บดัน้ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวมา

ครบองคป์ระชุมแลว้ ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวจุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่   3  คร้ังที่  1  
ประจ าปี พ.ศ.  2560   วนัศุกร์  ที่  11  สิงหาคม   พ.ศ.  2560  เวลา  10.00  น.        
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ผมจะขอแจง้เร่ืองการโอนที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์  ตามหนังสือที่ กจ 
0020.0003/7280   ลงวนัที่  20  กรกฎาคม  2560  นางสาวสุประวีณ์  ศิริอาชามณีกุล 
ไดโ้อนที่ดิน  น.ส. 3 ก  เลขที่  12707   ในเขตต าบลหนองขาว แปลงดงักล่าวให้เป็น
ทางสาธารณะประโยชน์แลว้ เม่ือวนัที่  20  กรกฎาคม  2560  จึงขอแจง้ให้ที่ประชุม
ไดรั้บทราบ 

ที่ประชุม ทราบ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2  
คร้ังที่  1   เม่ือวันที่  15  พฤษภาคม   พ.ศ.  2560 
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วว่า  มีขอ้ความตอนใด  
ควรแกไ้ขหรือเพิม่เติมอีกหรือไม่    เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

ขอใหต้รวจดูหนา้ที่  14  ตรงที่ผมไดก้ล่าวไป ในบรรทดัที่  3  ขอใหเ้พิม่เติมค าว่าโคง้
สุดคอนกรีตถนนแคบ ดว้ยครับ ขอ้ความตกไป ขอให้เพิ่มเติมให้ดว้ยครับ ขอบคุณ
ครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขอ้ความตรงน้ีที่ท่านณัฐวุฒิ ข  าคม ไดช้ี้แจงมาผมจะแกไ้ขเพิ่มเติมให้ครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามัญ สมยัที่ 2  คร้ังที่  1  ประจ าปี 2560  เม่ือ
วนัที่  15  พฤษภาคม   พ.ศ.  2560  ดว้ยครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที่  2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  
2560   เม่ือวนัที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  จ  านวน  11  ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน 
(นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่เห็นชอบ    0   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  การพจิารณาอนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.  2560  ซ่ึงจะมีทั้งหมด  3  
โครงการที่เสนอเขา้มาเพือ่ขออนุมติั  ดงัน้ีครับ 
1).  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอก
ขาว หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาดอาคารจอดรถ
กวา้ง 6.00  เมตร  ยาว  26.00  เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  156.00  ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย จ  านวนเงินทั้งส้ิน  339,300.-  บาท (สามแสน
สามหม่ืนเกา้พนัสามร้อยบาทถว้น)  เพื่อเป็นการบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
เคหะและชุมชน 
2).  โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน ้ า  คสล. สายกลางหมู่บา้น หมู่ที่  6  ต  าบลหนอง

ขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาดท่อ คสล. Ø  0.40  เมตร จ านวน  84  
ท่อน ชนิดปากรางล้ิน  ชั้น  3 พร้อมบ่อพกัขนาด  0.74 x 0.74  เมตร จ ำนวน  9  บ่อ  
และเทคอนกรีตผวิถนนหนำ  0.15  เมตร กวำ้ง  1.00  เมตร  ยำว  190  เมตร  ท  าร่อง
รางวีผิวถนนตลอดแนวทั้งสองฝ่ังพร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  จ  านวนเงิน
ทั้งส้ิน  343,000.-  บาท (สามแสนส่ีหม่ืนสามพนับาทถว้น) การด าเนินการเพื่อบ าบดั
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ความเดือดร้อนของประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน 
3).   การจดัหาจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6  ลอ้  มีขนาดความจุของตูไ้ม่น้อยกว่า  
10  ลูกบาศก์เมตร  ราคา  2,400,000.-  บาท (สองลา้นส่ีแสนบาทถ้วน)  (ราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณ มีผลตั้งแต่  มีนาคม  2560)  
-   คุณสมบัติของเคร่ืองยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส านักงานมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมก าหนด 
-   ขนาด 6  ตัน 6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า  6,000  ซีซี หรือ ก าลัง
เคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต ่ากวา่  170  กิโลวตัต ์
-   แบบอดัทา้ย (1) ตูบ้รรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไ้ม่น้อยกว่า 10  ลูกบาศก์
เมตร  และสามารถรับน ้ าหนกัมูลฝอยไดไ้ม่นอ้ยกวา่  5,000  กิโลกรัม 
-   น ้ าหนกัของรถรวมน ้ าหนกับรรทุกไม่ต ่ากวา่ 12,000  กิโลกรัม 
-   ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 
2,500  ปอนด ์ต่อ ตารางน้ิว 
-  มีโคมไฟสญัญาณวบัวาบสีเหลือง  1  ดวง 
            ตามที่ได้เสนอโครงการทั้ง 3 โครงการน้ีมาเพื่อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม
ขอเชิญท่านผูบ้ริหารด าเนินการช้ีแจงและขยายความเพิ่มเติม ให้สภาฯได้รับทราบ
ดว้ยครับ เชิญท่านผูบ้ริหารครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  เน่ืองจากเทศบาลฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งเสนอ
โครงการทั้งส้ิน  3 โครงการเพื่อจ่ายขาดจากเงินสะสม เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 
3,082,300.-  บาท (สามล้านแปดหม่ืนสองพนัสามร้อยบาทถ้วน)  โดยขอให้
ผูอ้  านวยการกองคลงั รายงานสถานการณ์คลงัก่อน  และขา้พเจา้จะช้ีแจงรายละเอียด
ของโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละโครงการตามล าดบัต่อไป ขอบคุณครับ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
(นางอารียา อยูพ่ว่ง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ก่อนที่จะมีการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมจะ
ขอน าเรียนถึงสถานะทางการเงินของเราขณะน้ี  ณ  วนัที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  
ขณะน้ีเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบนัหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงิน
สะสมที่ตอ้งส่งฝาก  ก.ส.ท.  หรือ ก.ส.อ. แลว้  จ  านวน  5,711,946.07  บาท   เงิน
ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมติัแลว้  แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการหรือ  อยูร่ะหว่างด าเนินการ
และยงัไม่ได้เบิกจ่าย  ไม่มี    ส ารองงบบุคลากร  (ประมาณ  3  เดือน )  จ  านวน  
2,235,345.00  บาท   เงินสะสมคงเหลือหลังหักส ารองงบบุคลากร  3,476,601.07  
บาท  ส ารองกรณีสาธารณภยั 10 %  จ านวน  347,660.11  บาท  ดงันั้นจะคงเหลือเงิน
สะสมที่สามารถน าไปบริหารได้ ณ วันที่   11  สิงหาคม พ.ศ.  2560 จ านวน   
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3,128,940.96  บาท  ขอน าเรียนใหท้ี่ประชุมรับทราบค่ะ 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอบคุณท่านผูอ้  านวยการกองคลงัครับที่แจง้ถึงสถานะทางการเงินให้ทางที่ประชุม
ไดรั้บทราบและก่อนที่จะมีการพจิารณาอนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 3  โครงการ
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ด าเนินการช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการจ่ายขาดเงิน
สะสมก่อนที่สภาฯ จะมีการพจิารณาครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับก่อนที่จะมีการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมจะ
ขอช้ีแจงระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547   
หมวด  8  เงินสะสม ขอ้  89   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้
โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
    1.   ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือ กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
   2.   ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแลว้ 
   3.   เม่ือได้รับอนุมัติให้ใชจ่้ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้ง
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก  าหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป 
             ทั้งน้ี  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใชจ่้ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้น  โดยการใชจ่้ายเงินสะสม
ใหค้  านึงถึงฐานะการคลงัและเสถียรภาพในระยะยาว 
              และการจ่ายขาดเงินสะสมจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน ตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ  การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
เทศบาลจะกระท าได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้่าราชการ
จงัหวดัอนุมตัิแลว้   
              ดังนั้ นในการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ ง  3  โครงการน้ีมีบาง
โครงการคือโครงการล าดบัที่ 3 จะตอ้งมีพิจารณา 2 คร้ัง  คือการพิจารณาอนุมติัจาก
สภาฯทอ้งถ่ินระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  



6 

 

2547   และการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.  2496    
มาตรา  67 ทว ิ  ขอน าเรียนใหท้ี่ประชุมไดรั้บทราบและพจิารณาต่อไปครับ  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านผูอ้  านวยการกองคลงั ไดน้ าเรียนถึงสถานะทางการเงินเรียบร้อยแลว้ และ 
เลขานุการ ได้ช้ีแจงขอ้ระเบียบเก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ที่ประชุมมีขอ้
สงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ทางผูบ้ริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดใน
โครงการต่าง ๆ ต่อไปครับ 
โครงการที่  1  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
หญา้ดอกขาว หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาด
อาคารจอดรถกวา้ง 6.00  เมตร  ยาว  26.00  เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  156.00  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย จ  านวนเงินทั้งส้ิน  339,300.-  บาท 
(สามแสนสามหม่ืนเกา้พนัสามร้อยบาทถว้น) 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆของโครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว หมู่ที่  6  ต  าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาดอาคารจอดรถกวา้ง 6.00  เมตร  
ยาว  26.00  เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  156.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย จ  านวนเงินทั้งส้ิน  339,300.-  บาท (สามแสนสามหม่ืนเกา้พนัสาม
ร้อยบาทถว้น)  เพือ่เป็นการบริการชุมชนและสงัคม แผนงานเคหะและชุมชน 
 จะด าเนินการก่อสร้างลานจอดรถเพือ่ประโยชน์ของประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
โดยประชาชนสามารถใช้อาคารจอดรถได้  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกัน
พจิารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นดว้ยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

จากเหตุผลที่นายกเทศมนตรีหนองหญา้ดอกขาวไดเ้สนอและช้ีแจงรายละเอียดมา 
สมาชิกสภาฯท่านใดมีขอ้สงสยัจะสอบถามหรือไม่ครับถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมใน
การอนุมัติการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดั
กาญจนบุรี  ขนาดอาคารจอดรถกวา้ง 6.00  เมตร  ยาว  26.00  เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  156.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย จ  านวนเงินทั้งส้ิน  
339,300.-  บาท (สามแสนสามหม่ืนเกา้พนัสามร้อยบาทถว้น)   
ผมขอมติที่ประชุมในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณส านกังานเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอก
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ขาว หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาดอาคารจอดรถ
กวา้ง 6.00  เมตร  ยาว  26.00  เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  156.00  ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย จ  านวนเงินทั้งส้ิน  339,300.-  บาท (สามแสน
สามหม่ืนเกา้พนัสามร้อยบาทถว้น) ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ 1  เห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั   0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  2  โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน ้ า  คสล. สายกลางหมู่บา้น 

หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาดท่อ คสล. Ø  0.40  
เมตร จ านวน  84  ท่อน ชนิดปากรางล้ิน  ชั้น  3 พร้อมบ่อพกัขนาด  0.74 x 0.74  
เมตร จ ำนวน  9  บ่อ  และเทคอนกรีตผวิถนนหนำ  0.15  เมตร กวำ้ง  1.00  เมตร  ยำว  
190  เมตร  ท  าร่องรางวีผิวถนนตลอดแนวทั้งสองฝ่ังพร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  
ป้าย  จ  านวนเงินทั้งส้ิน  343,000.-  บาท (สามแสนส่ีหม่ืนสามพนับาทถว้น) การ
ด าเนินการเพื่อบ าบดัความเดือดร้อนของประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน  เชิญ
ท่านผูบ้ริหารด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายละเอียดต่อไปครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการที่ 2  ผมขออนุญาตให้ทางผูอ้  านวยการ
กองช่างด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติมครับ  

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ในการด าเนินการโครงการน้ีเป็นการด าเนินการ
ต่อจากโครงการซ่ึงได้ด าเนินมาเม่ือปีที่แล้ว  แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัดจึง
ด าเนินการจดัท าไม่หมดระยะทาง  ซ่ึงประชาชนบริเวณคอกววัฯ หมู่ที่  6 ร้องขอมา
หากไม่ด าเนินการอาจจะท าให้เกิดปัญหาน ้ าท่วมไดง่้าย และโครงการน้ีจะเร่ิมจาก
คอกววับา้นผูใ้หญ่ประยรู ไปจนถึงโคง้บา้นนายกลว้ย  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถา้มีเชิญ
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการน้ีอยูใ่นพื้นที่หมู่ที่  6  และอยูใ่นเขต2 
ซ่ึงเราจะด าเนินการโครงการเสน้น้ีเช่ือมต่อกบัโครงการที่ไดท้  ามาแลว้ ผมขอติงช่าง
ที่ควบคุมดูแลโครงการน้ีวา่ ท่อ  Ø  40  เมตร มนัมีขนาดเล็กโครงการที่ด าเนินการมา
ก่อนหนา้นั้น ท่อมนัตนัแลว้ ต่อไปผมขอใหผู้อ้  านวยการกองช่างช่วยประมาณการให้
ดี ประมาณการจากความเสียหายปีที่แลว้  พอเวลาฝนตกหนัก ๆ น ้ ามนัท่วมเพราะใช้
ท่อขนาด Ø  40   เมตร  ขอบคุณครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

โครงการเดิมมนัใชท้่อขนาด Ø  40   เมตร  ครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ต่อไปน้ีผมขอใหท้่านผูอ้  านวยการกองช่าง ช่วยด าเนินงานอยา่งมีคุณภาพดว้ยครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอบคุณท่านผูอ้  านวยการกองช่างที่ไดช้ี้แจงรายละเอียดของโครงการน้ี และท่าน 
ชูศกัด์ิ บวัสด สมาชิกสภาฯ เขต 2 ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตรงน้ีครับ  มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมติั
การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน ้ า  คสล. สายกลางหมู่บา้น หมู่

ที่  6  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาดท่อ คสล. Ø  0.40  
เมตร จ านวน  84  ท่อน ชนิดปากรางล้ิน  ชั้น  3 พร้อมบ่อพกัขนาด  0.74 x 0.74  
เมตร จ ำนวน  9  บ่อ  และเทคอนกรีตผวิถนนหนำ  0.15  เมตร กวำ้ง  1.00  เมตร  ยำว  
190  เมตร  ท  าร่องรางวีผิวถนนตลอดแนวทั้งสองฝ่ังพร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  
ป้าย  จ  านวนเงินทั้งส้ิน  343,000.-  บาท (สามแสนส่ีหม่ืนสามพนับาทถว้น)  ผม  ขอ
มติที่ประชุมในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน ้ า  คสล. สายกลางหมู่บา้น หมู่ที่  6  ต  าบล

หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาดท่อ คสล. Ø  0.40  เมตร จ านวน  
84  ท่อน ชนิดปากรางล้ิน  ชั้น  3 พร้อมบ่อพกัขนาด  0.74 x 0.74  เมตร จ ำนวน  9  
บ่อ  และเทคอนกรีตผวิถนนหนำ  0.15  เมตร กวำ้ง  1.00  เมตร  ยำว  190  เมตร  ท า
ร่องรางวีผิวถนนตลอดแนวทั้งสองฝ่ังพร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  จ  านวน
เงินทั้งส้ิน  343,000.-  บาท (สามแสนส่ีหม่ืนสามพนับาทถว้น)   ขอมติอนุมตัิโดย
การยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่  2 เห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  3  โครงการจดัหาจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6  ลอ้  มีขนาด
ความจุของตูไ้ม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร  ราคา  2,400,000.-  บาท (สองลา้นส่ี
แสนบาทถว้น)  ขอเชิญท่านผูบ้ริหารด าเนินการช้ีแจง อธิบายขยายความเพิ่มเติมดว้ย
ครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนรายละเอียดผมขออนุญาตให้ท่าน
ปลดัเทศบาลฯ ด าเนินการช้ีแจงแทนครับ ขออนุญาตดว้ยครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

อนุญาตใหท้่านปลดัเทศบาลฯ ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติมแทนท่านผูบ้ริหาร
ครับ เรียนเชิญท่านปลดัครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  ในการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ลอ้ มีขนาด
ความจุของตูไ้ม่นอ้ยกวา่  10  ลูกบาศกเ์มตร ราคา 2,400,000.-  บาท ซ่ึงเหตุผลที่ทาง
ท่านผูบ้ริหารจะขอจ่ายขาดเงินสะสมเพือ่จดัซ้ือรถบรรทุกขยะนั้น เน่ืองจากวา่ขยะใน
ชุมชนที่เทศบาลฯ ของเรารับผดิชอบนั้นมีปริมาณที่เพิม่มากขึ้น ประกอบกบั ปัจจุบนั
น้ี รถบรรทุกขยะของเราที่ใชอ้ยูน่ั้น เสียและมีปัญหาในการใชง้านบ่อยคร้ัง การซ่อม
บ ารุง และ การซ่อมแซมแต่ละคร้ังก็ใชเ้งินงบประมาณค่อนขา้งสูง จึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ในการขอจดัซ้ือรถบรรทุกขยะเพื่อใชใ้นการบริการประชาชนในพื้นที่ และ
ราคารถบรรทุกขยะนั้นยดึตาม ราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านักงบประมาณ มีผล
ตั้งแต่  มีนาคม  2560  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ีครับ    
-   คุณสมบัติของเคร่ืองยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ส านักงานมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมก าหนด 
-   ขนาด 6  ตัน 6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า  6,000  ซีซี หรือ ก าลัง
เคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต ่ากวา่  170  กิโลวตัต ์
-   แบบอดัทา้ย (1) ตูบ้รรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไ้ม่น้อยกว่า 10  ลูกบาศก์
เมตร  และสามารถรับน ้ าหนกัมูลฝอยไดไ้ม่นอ้ยกวา่  5,000  กิโลกรัม 
-   น ้ าหนกัของรถรวมน ้ าหนกับรรทุกไม่ต ่ากวา่ 12,000  กิโลกรัม 
-   ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 
2,500  ปอนด ์ต่อ ตารางน้ิว 
-  มีโคมไฟสญัญาณวบัวาบสีเหลือง  1  ดวง   
           เพื่อเป็นการบริการชุมชนและสังคม รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
เทศบาลฯดว้ย  โดยไดมี้หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0808.2/4987  
ลงวนัที่  9  พฤษภาคม  2560  เร่ือง  หารือการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจดัซ้ือครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลจักรสีห์ มีความนัยโดยย่อว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดซ้ือรถยานพาหนะฯ ได้  หากเป็นการ
ด าเนินการตามความนยัของ ขอ้  89  ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547  โดยเม่ือได้รับความเห็นชอบและมีมติอนุมัติจากสภา
เทศบาลให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ    ขอสภาฯโปรดพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นดว้ย
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ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอบคุณท่านปลดัเทศบาลฯ ที่ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ
ในคร้ังน้ี  สมาชิกสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สงสัยหรือจะสอบถาม
เพิม่เติมเชิญครับ   

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจนัทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอเรียนถามท่านปลดัเทศบาลฯ ว่าในกรณีแบบ
น้ีเราสามารถจดัซ้ือรถยนตเ์พือ่ใชใ้นส านกังานไดห้รือไม่ครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ในการจดัซ้ือรถตามหนงัสือที่ไดแ้จง้ไปนั้น ไม่สามารถจดัซ้ือรถยนต ์4 ประตู ที่เป็น
ลกัษณะของรถยนตส่์วนกลางได้ แต่กรณีเป็นรถบรรทุกขยะเพื่อบริการชุมชนและ
สงัคมจดัซ้ือได ้ ประกอบกบัสอดคลอ้งกบันโยบาย “ จงัหวดัสะอาด ” ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

รายละเอียดต่าง ๆเก่ียวกบัการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะก็ไดช้ี้แจงใหส้มาชิกสภาฯทุกท่าน
ไดรั้บทราบแลว้ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะสอบถามเพิม่เติมอีกหรือไม่ถา้มีผมขอมติที่
ประชุมในการพจิารณาการจ่ายขาดเงินสะสมเพือ่การจดัซ้ือรถบรรทุกขยะในคร้ังน้ี 

 ขอมติที่ประชุม  2  คร้ังในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการจดัหาจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6  ลอ้  มีขนาดความจุของตูไ้ม่น้อย
กว่า  10  ลูกบาศก์เมตร  ราคา  2,400,000.-  บาท (สองลา้นส่ีแสนบาทถ้วน)ราคา
มาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณ มีผลตั้งแต่  มีนาคม  2560    
 ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่  3 เห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั  0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ ในโครงการจดัหาจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ  ขนาด 
6  ลอ้  มีขนาดความจุของตูไ้ม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร  ราคา  2,400,000.-  บาท 
(สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น)ราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านักงบประมาณ มีผลตั้งแต่  
มีนาคม  2560    ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหจ่้ายขาดเงินสะสมจ านวน  11  ท่าน  งดออกเสียง 1  ท่าน (นายอุดร 
เพง็อร่าม)  ไม่เห็นชอบ   0  ท่าน 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไป  3.2    การพิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (การโอน
งบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายรายการใหม่)   มีทั้งหมด  3  รายการดังนี้ 
1.   การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจดัซ้ือนั่งร้าน จ านวน  50  ชุด ๆ 
ละ  1,200.-  บาท  รวมจ านวนทั้งส้ิน 60,000.-  บาท  ในส่วนของกองช่าง 
2.  การโอนงบประมารเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจดัซ้ือตูน้ ้ าเยน็ Standard  จ ำนวน  
1  เคร่ือง จ านวนเงินทั้งส้ิน  4,500.-  บาท  ในส่วนของส านกัปลดั 
3.   การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล ส าหรับใชใ้นการประชุมสภาทอ้งถ่ิน จ านวน  1  เคร่ือง ราคา  4,500.-  บาท 
ขอเชิญเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดดว้ยครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ก่อนที่จะมีการโอนงบประมาณเพื่อตั้ งจ่าย
รายการใหม่ ในส่วนของกองช่าง และ ส านักปลัด ผมขอช้ีแจงรายละเอียดระเบียบ
เก่ียวกับการโอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ให้แก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ
เพื่อให้การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ้  27  ก าหนดไว ้วา่การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดิน และส่ิงก่อสร้างที่ ท  าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมติัของสภาฯ ทอ้งถ่ิน  จึงเรียนมา
เพือ่ใหส้ภาฯพจิารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอเชิญเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งในการขอโอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ในส่วน
ของกองช่าง ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดดว้ยครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ ตน้โพธ์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ทางกองช่างขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย
รายการใหม่เพื่อจดัซ้ือนั่งร้าน จ านวน  50  ชุด ๆละ   1,200.-  บาท  โดยนั่งร้านมี
ความสูง  1.7  เมตร  เหล็กหนา  1.8  มิลลิเมตร   รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน  60,000.-  
บาท  โดยโอนมาจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  งบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลาง 
ประเภทรายจ่าย เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในการจดัซ้ือครุภณัฑ ์ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
รายจ่ายครุภณัฑ ์ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑก่์อสร้าง  เพือ่จดัซ้ือนัง่ร้าน จ านวน  50  ชุด 
ๆละ  1,200.-  บาท รวมจ านวนเงินทั้งส้ินที่ขอโอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 60,000.-  
บาท  (หกหม่ืนบาทถว้น) 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ผูอ้  านวยการกองช่างไดช้ี้แจงรายละเอียดมาแลว้นั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้
สงสยัที่จะสอบถามเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมติัการ
โอนงบประมาณเพื่อตั้ งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจดัซ้ือนั่งร้าน จ านวน 50 ชุด ๆละ 
1,200.-  บาท รวมทั้งส้ิน 60,000.-  บาท รายละเอียดตามที่ผูอ้  านวยการกองช่างได้
ช้ีแจง  ผมขอมติที่ประชุมในการพจิารณา 
1.)   การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ประเภทรายจ่ายครุภณัฑก่์อสร้าง 
 เพื่อจดัซ้ือนั่งร้าน จ านวน 50 ชุด ๆละ  1,200.-  บาท จ านวนเงินทั้งส้ิน  60,000.- 
บาท  ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิจ  านวน  11  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่อนุมติั   0  
ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอเชิญหวัหนา้ส านกัปลดัช้ีแจงรายละเอียดไดเ้ลยครับ เชิญครับ 

หวัหนา้ส านกัปลดั 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ   ในส่วนของส านักปลดัจะขอโอนงบประมาณเพื่อ
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดครุภณัฑ ์ จ านวน 2  รายการ  
1.   การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจดัซ้ือตูน้ ้ าเยน็ Standard  จ ำนวน  1  เคร่ือง 
จ  านวนเงินทั้งส้ิน  4,500.-  บาท  เน่ืองจากของเก่าที่มีอยูเ่สียไม่สามารถใชง้านไดจึ้ง
ขอจัดซ้ือใหม่ โดยโอนมาจาก แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ  ประเภทรายจ่าย วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน  
4,500.- บาท โดยไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภณัฑ ์ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว   ขอ
สภาฯ โปรดพจิารณาดว้ยค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านหวัหนา้ส านกัปลดัไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัตูน้ ้ าเยน็และงบประมาณที่
ขอโอนเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่มานั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสัยที่จะสอบถาม
เพิม่เติมหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพจิารณา 
1.)   การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  งบ
ลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  เพื่อ
จดัซ้ือตูน้ ้ าเยน็ จ  านวนเงิน  4,500.- บาท  ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   
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ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  11  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่อนุมติั   0  
ท่าน  

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เชิญท่านหวัหนา้ส านกัปลดัด าเนินการในล าดบัต่อไปครับ 

หวัหนา้ส านกัปลดั 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

2.  การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดครุภณัฑ์  เพื่อจดัซ้ือเคร่ือง
บนัทึกเสียงระบบดิจิตอลส าหรับการประชุมสภาฯ จ านวน  1  เคร่ืองราคา  4,500. -  
บาท     โดยโอนมาจาก  แผนงานบริหารทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป งบลงทุน  หมวด
รายจ่าย  ค่าครุภณัฑ ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  มาตั้งจ่าย
รายการใหม่ในแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภณัฑ ์ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ  จ  านวนเงินทั้งส้ินที่ขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 4,500.-  บาท รายละเอียดมาตรฐานตามที่แจกไปใหน้ะค่ะ จึงขอน าเรียน
สภาฯเพือ่โปรดพจิารณา ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ทุกท่านได้ฟังหัวหน้าส านักปลัดน าเสนอมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ขอ้คิดเห็นที่จะเสนอแนะเพิม่เติม หรือไม่ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในการพจิารณา  
1.)   การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  งบ
ลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ เพื่อจดัซ้ือ
เคร่ืองบนัทึกเสียงระบบดิจิตอล ส าหรับบนัทึกเสียงในการประชุมสภาฯ จ านวนเงิน  
4,500.- บาท  ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ  านวน  11  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่อนุมัติ       
0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  3  ข้อ  3.3  การพิจารณาเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติ  เร่ือง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2561  ในวาระที่หน่ึง วาระรับหลักการฯ  ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีฯ  ได้ช้ีแจงด้วยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และสวสัดีสมาชิกสภาฯ ทุกๆ ท่านครับ บดัน้ีถึงเวลาที่
คณะผูบ้ริหารของเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวอีกคร้ังหน่ึง 
ฉะนั้นในโอกาสน้ีคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว จึงขอช้ีแจงให้
ท่านประธานและสมาชิกสภาฯ ทุกทา่นไดท้ราบถึงสถานการณ์คลงั ตลอดจน
หลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผมขออนุญาต
ใหน้ายปรีชา อ่อนจนัทร์  ต  าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญา้ดอก
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ขาว ช่วยช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติมดว้ยครับ                                           
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

อนุญาตใหน้ายปรีชา อ่อนจนัทร์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญา้ดอก
ขาว ช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติมครับ เชิญครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา  อ่อนจนัทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนาย
ปรีชา อ่อนจนัทร์  ต  าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
ขอช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัสถานการณ์คลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ดงัน้ีครับ 
1.   สถานะการคลัง 

 1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ณ วนัที่  31  กรกฎาคม พ.ศ.  2560  องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะการเงินดงัน้ี 

1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน  20,217,758.48  บาท                                                     
1.1.2   เงินสะสม  8,674,819.84  บาท                                                                          
1.1.3    เงินทุนส ารองเงินสะสม  9,048,640.55  บาท                                                        
1.1.4   รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย ไม่มี                       
1.1.5  รายการที่ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั  ไม่มี 

1.2  เงินกู้คงค้าง   ไม่มี 

2.   การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ  วันที่  31  กรกฎาคม 2560 

1.   รายรับจริงทั้งส้ิน  16,678,146.95  บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร    จ านวน 510,885.35 บาท        
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตจ านวน 117,412.00 บาท        
รายไดจ้ากทรัพยสิ์น   จ านวน 112,978.05 บาท        
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคฯ                 จ  านวน 977,028.04 บาท 

หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด               จ  านวน 63,709.60 บาท                     
หมวดรายไดจ้ากทุน   จ านวน      -  บาท        
หมวดภาษีจดัสรร   จ านวน 8,464,341.91 บาท        
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป   จ านวน 6,431,792.00 บาท 
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2.  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    ไม่มี                                             
3.   รายจ่ายจริง จ านวน  13,177,168.46 บาท  ประกอบด้วย                                     
งบกลาง     จ านวน 2,697,519.50 บาท              
งบบุคลากร                                          จ  านวน  5,022,205.00      บาท                                                                                                   
งบด าเนินงาน                                                                    จ  านวน  2,817,534.96  บาท                                                                                     
งบลงทุน                                                                           จ  านวน  2,157,909.00  บาท       
งบรายจ่ายอ่ืน                                                    จ  านวน -       บาท         
งบเงินอุดหนุน                                                                    จ  านวน  482,000.00   บาท 

4.  ราย จ่ายที่ จ่ ายจากเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลใ ห้โดยระบุวัตถุประสงค์  ไม่ มี                                                                                                  
5.  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                               จ  านวน  2,743,280.00   บาท 

6.  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   ไม่มี 

งบประมาณรายรับ ประมาณการปี 2561 

1.   รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอาการ    จ านวนเงิน 585,000.00  บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาตจ านวนเงิน 250,000.00   บาท 
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น  จ านวนเงิน 200,000.00    บาท
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคฯ                 จ  านวนเงิน        2,000,000.00  บาท
หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด   จ านวนเงิน 40,000.00      บาท
หมวดรายไดจ้ากทุน   จ านวนเงิน       -          บาท 

2.   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจดัสรร   จ านวนเงิน        15,725,000.00  บาท 

3.   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  จ านวนเงิน 9,200,000.00  บาท                                      
รวมรายรับของร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  
จ  านวน  28,000,000.00  บาท ต่อไปก็จะไปดูต่อในรายละเอียดเทศบญัญติัที่แจกให้
ไปครับ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมตรวจสอบ โดยมีการตั้งจ่ายตามแผนงานต่าง ๆ เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 28,000,000.00  บาท ไดอ้ธิบายรายละเอียดร่างเทศบญัญติั เร่ือง
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   (รายละเอียดตามเอกสารร่าง
เทศบญัญตัิ ปี 2561) ก็ขอใหส้ภาฯ พิจารณาดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร  เพง็อร่าม) 

ขอใหท้างสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดไปพร้อมๆกนัเลยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ  ก่อนที่จะพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2561  ผมขอช้ีแจงรายละเอียดและระเบียบ
ใหทุ้กท่านไดท้ราบก่อนนะครับ  ตามระเบียบมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม
สภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่  2) พ.ศ.  2554    หมวด 3 ญตัติ  
ขอ้  45  ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได ้และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติไวไ้ม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ชัว่โมงนับแต่สภาทอ้งถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณนั้นแล้ว 
และวาระที่  1  วาระรับหลกัการ  ขอ้  47  ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระที่หน่ึง 
ให้ที่ประชุมสภาทอ้งถ่ิน ปรึกษาในหลักการแห่งร่างขอ้บญัญติัและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัตินั้น หรือไม่   หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายในเร่ืองนั้ น
พอสมควรแลว้ เพือ่ประโยชน์แก่การพจิารณาร่างขอ้บญัญติัวาระที่หน่ึง สภาทอ้งถ่ิน
จะให้คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินพิจารณาก่อนรับ หลักการก็ได้  ซ่ึงการพิจารณา
เห็นชอบอนุมติัร่างเทศบญัญติั  เร่ืองงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2561  จะมี
ดว้ยกนัทั้งหมด  3  วาระ  

วาระที่  1  วาระรับหลกัการแห่งร่างฯ 

วาระที่  2   วาระการแปรญตัติ 

วาระที่  3  วาระลงมติตราเป็นเทศบญัญตัิ   

   แต่ในการประชุมคร้ังน้ีเราจะพิจารณาเพียงวาระที่  1  วาระรับหลกัการแห่งร่างฯ 
เท่านั้น ขอช้ีแจงใหท้ี่ประชุมทราบครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม ทราบ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และ ท่านเลขานุการสภาฯ อธิบายรายละเอียด
เก่ียวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2561  และระเบียบ
มหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  2) พ.ศ.  2554    แล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้รับทราบและตรวจสอบ
รายละเอียดร่างเทศบญัญติัมาบา้งแลว้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับหรือไม่รับร่างหลกัการแห่งร่างเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.   2560  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เห็นควรรับ
ร่างฯยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบญัญติัเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.  2561 ในวาระที่หน่ึง วาระรับหลักการฯ  โดยเห็นชอบจ านวน  11  ท่าน  งด
ออกเสียงจ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่ออกเสียง 0  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ในวาระแรก วาระรับหลกัการ สมาชิกสภาฯ ไดมี้มติรับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญตัิ
เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2561  เรียบร้อยแลว้ต่อไปให้
สภาฯเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติโดยคดัเลือก
กัน เองจากสมา ชิกสภาฯที่ เ ข้า ร่ วมประ ชุมในค ร้ัง น้ีค รับ   โดยระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547 และแกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2554   หมวด 8  คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ขอ้ 103  
คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ิน มี 2  ประเภท คือ     

1.   คณะกรรมการสามญั ประกอบดว้ยสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีจ  านวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจด็คน                                                                                                      

2.  คณะกรรมการวสิามญั  ประกอบดว้ย สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินเจด็คน 

ที่น้ีจะใชค้ณะกรรมการสามญัโดยให้คดัเลือกกนัเองภายในสภาทอ้งถ่ินครับในที่น้ี
ขอให้คดัเลือกมา 5  ท่านครับ ขอเชิญที่เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญตัติไดเ้ลย
ครับ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ล าดับต่อไปจะเป็นการคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติเราจะคดัเลือกจ านวน  5  
ท่ านจากสมาชิกสภาท้อ ง ถ่ิน  ขอให้สมา ชิกสภาฯ พิจารณาและ เสนอ ช่ือ
คณะกรรมการแปรญตัติ   ท่านที่  1  ไดเ้ลยครับ  เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์  พฒันมาศ) 

ผมนายพจน์  พฒันมาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอ  นายอ านาจ  โคกแกว้ 
สมาชิกสภาฯ เขต  2  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ ครับ 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผูรั้บรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ รับรองจ านวน  2  ท่าน คือ 

1.   นายศรัณย ์ ฟักทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

2.   นายณัฐวฒิุ  ข  าคม    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปการคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ ท่านที่  2  เชิญที่ประชุมคดัเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ผมนายอดิศร  หล่อจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ นายชูศกัด์ิ บวัสด  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผูรั้บรองจ านวน 2 ท่านครับ 

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ รับรองจ านวน  2  ท่านคือ 

1.   นายพจน์  พฒันมาศ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

2.   นายศรัณย ์ ฟักทอง     สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปการคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ ท่านที่  3  เชิญที่ประชุมคดัเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผมนายศรัณย ์ ฟักทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอ นายกนัยา หมู่ม่วง  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ ครับ 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผูรั้บรองจ านวน 2 ท่านครับ 

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ รับรองจ านวน  2  ท่านคือ 

1.   นายวนิยั  โพธ์ิใบ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

2.   นายอ านาจ  โคกแกว้     สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปการคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ ท่านที่  4  เชิญที่ประชุมคดัเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(น.ส.นภสัสร ตน้โพธ์ิ) 

น.ส.นภสัสร  ตน้โพธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ นายศรัณย ์ฟักทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผูรั้บรองจ านวน  2  ท่านครับ 

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ รับรองจ านวน  2  ท่านคือ 

1.   นายอดิศร หล่อจิต   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

2.   นายกนัยา หมู่ม่วง     สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปการคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติท่านที่  5  ท่านสุดทา้ย เชิญที่ประชุม
คดัเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายอ านาจ  โคกแกว้) 

ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอนายณัฐวุฒิ ข  าคม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผูรั้บรองจ านวน  2  ท่านครับ 

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ รับรองจ านวน  2  ท่านคือ 

1.   นายชูศกัด์ิ บวัสด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

2.   นางสาวนภสัสร  ตน้โพธ์ิ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

สรุปตอนน้ีเราไดค้ณะกรรมการแปรญตัติครบแลว้จ านวน 5 ท่าน คือ 

1.   นายอ านาจ  โคกแกว้  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

2.   นายชูศกัด์ิ บวัสด  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

3.  นายกนัยา  หมู่ม่วง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

4.  นายศรัณย ์ ฟักทอง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

5.   นายณัฐวฒิุ  ข  าคม   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 



20 

 

 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บา้นกลว้ย) 

เม่ือเราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 5  ท่านแล้วในล าดับต่อไปผมจะขอ
ด าเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปครับ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547  ขอ้ 49  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.  2554  ญตัติร่างขอ้บญัญติัที่สภาทอ้งถ่ินลงมติรับหลกัการแลว้ ถา้จะตอ้งส่งให้
คณะกรรมการแปรญตัติพจิารณา ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินส่งร่างขอ้บญัญติันั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะตอ้ง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติดว้ย ภายในระยะเวลา
เสนอค าแปรญตัติที่สภาทอ้งถ่ินก าหนดตามวรรคหน่ึง ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินผูใ้ดเห็นควรจะแกไ้ขเพิ่มเติมร่างขอ้บญัญติัก็ให้เสนอค าแปรญตัติล่าง
หน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญตัติเป็นรายขอ้และเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญตัติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผูแ้ปรญตัติจะตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
รับรองเช่นเดียวกบัการเสนอญตัติ การเสนอค าแปรญตัติให้อนุโลมใชต้ามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี  ซ่ึงการก าหนดวนัและเวลาการเสนอการแปรญัตติของวาระ 2 การ
พิจารณาร่างเทศบญัญัติ เร่ืองงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2561 ขอเสนอ
เพื่อให้สภาพิจารณา ตั้งแต่เวลา  13.00  น.  ของวนัที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  
จนถึงเวลา  16.30  น. ของวนัที่  16  สิงหาคม พ.ศ.  2560  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหก้ าหนดวนัและเวลาในการเสนอการแปรญตัติของวาระ 2 ตั้งแต่เวลา  
13.00  น.  ของวนัที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  จนถึงเวลา  16.30  น. ของวนัที่  16  
สิงหาคม พ.ศ.  2560 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  วนัน้ีวนัศุกร์ ที่ 11  สิงหาคม   พ.ศ.  2560   ผม
ขอเสนอว่าสภาฯจะน่าประชุมอีกคร้ังในวนัศุกร์  ที่  25  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 เวลา  
10.00 น.  เพื่อพิจารณาในวาระสอง และ วาระสาม ตามล าดับ   ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว   ขอสภาโปรดพจิารณาดว้ยครับ  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบก าหนดใหป้ระชุมอีกคร้ัง ในวนัศุกร์  ที่  25  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 เวลา  
10.00 น.   เพือ่พจิารณาวาระสอง และวาระสาม ของร่างเทศบญัญติั เร่ืองงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2561 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

แจง้ประชุมสภาอีกคร้ังในวนัศุกร์  ที่  25  สิงหาคม พ.ศ.  2560  เวลา  10.00  น. เรา
จะ ประชุมกนัอีกคร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอะไรจะเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ  
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ถ้าไม่มีผมขอต่อไปในระเบียบวาระที่  4  อ่ืน ๆ สมาชิกสภาฯ หรือ ผู้เข้าร่วมประชุม
ท่านใดมีข้อปรึกษาหารือ เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายชูศกัด์ิ บวัสด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 
2   ผมขอฝากท่านผูบ้ริหารที่รับผิดชอบในเร่ืองของไฟฟ้า ช่วยบอกที่ประชุมว่า
ต่อไปน้ีหากท่านรองสมเกียรติ  ไม่ว่าง  ผมจะโทรไปที่เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
โดยตรงได้หรือไม่   เพราะผมถามเจา้หน้าที่ ๆ บอกว่าตอ้งผ่านท่านรองสมเกียรติ 
ก่อน ก็มีไฟฟ้าที่หว้ยตลุง หมู่ที่  6  อยูห่ลายจุดนะครับ พอเลิกประชุมเสร็จผมจะไป
ด าเนินการแจง้เร่ืองต่างหากนะครับ  และผมมีเร่ืองที่จะตอ้งน ามาปรึกษาและให้
เจา้หนา้ที่ช่วยช้ีแจง ทั้งหมด 5  เร่ือง 

เร่ืองแรก  ผมก็ไดเ้คยพดูคุยเร่ืองน้ีมาหลายคร้ังแลว้นะครับ  ทางเขา้เทศบาลฯ ของเรา
ขบัรถเขา้มาป้ายช่ือเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวสวยมาก แต่มีเสาไม่มีธงชาติ
แมแ้ต่ผนืเดียว  ผมพูดหลายคร้ังแลว้นะครับ ใครขบัรถมาก็เห็นว่าเราเป็นหน่วยงาน
ราชการแต่ไม่มีธงชาติ ผมพดูมาหลายคร้ังแลว้นะครับ 

เร่ืองที่สอง  เร่ืองที่บา้นป้าทา้ย หมู่ที่  6  ผมยงัไม่รู้ว่าถนนไปไดย้งัไง มีชาวบา้นบอก
วา่ถนนยงัไปไม่ถึง ผมก็ไดช้ี้แจงว่าไดอ้นุมติัไปแลว้ที่ท  าต่อจากของเดิมนะครับ ไม่
ทราบวา่ตอนน้ีด าเนินการไปถึงไหนแลว้ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอตอบในเร่ืองถนนบา้นป้าทา้ยขณะน้ีไดต้ก
ลงวา่จา้งผูรั้บเหมาและไดเ้ร่ิมเขา้มาด าเนินการแลว้  ซ่ึงขณะน้ีก าลงัด าเนินการอยู ่ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ ต่อไป  

เร่ืองที่สาม การประชุมสภาฯ นะครับ ผมขอนะครับ ผมพูดมานานแลว้การประชุม
มันหมดวนัที่  15   แต่เวลาที่ท่านก าหนดให้พวกผมนั้นมันใกล้เกินไป มันน่าจะ
ประชุมตน้ๆ เดือน หากเรามาประชุมกลางเดือนมนัก็ใกลจ้ะหมดเวลาทีแรกว่าจะคุย
กนัวนัที่  1 ถึง วนัที่  5  แต่น่ีมาประชุมกนัวนัน้ีมนัก็ใกลจ้ะหมดเวลาแลว้นะครับ 

เร่ืองที่ส่ี  การขึ้นทะเบียนผูสู้งอาย ุเพื่อรับเงินเบี้ ยยงัชีพ ไม่ทราบว่าขึ้นทะเบียนได้
ตลอดหรือไม่ครับ ขอใหเ้จา้หนา้ที่ช่วยด าเนินการช้ีแจงดว้ยครับ 
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เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนของที่ท่านสมาชิกสภาฯ ถาม เร่ืองที่ส่ี  
การขึ้นทะเบียนผูสู้งอายเุพื่อขอรับเงินเบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายุนั้น จะเปิดให้ผูสู้งอายทุี่มี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ มาขึ้ นทะเบียนได้ตั้ งแต่ว ันที่   1  ถึง ว ันที่   30  
พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปีนะครับ  ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขอบคุณเจา้หนา้ที่ ที่ช่วยช้ีแจงรายละเอียดให้ไดรั้บทราบ เพราะชาวบา้นเขาฝากถาม
มาครับ   เร่ืองต่อไปเร่ืองที่ห้า ผมไดข้่าวมาว่าการที่ซ้ือถงัขยะให้กบัชาวบา้น มนัผิด
ระเบียบของเทศบาลฯไหมครับ ผมอยากให้ท่านปลัดช่วยช้ีแจงในเร่ืองน้ีดว้ยครับ 
เพราะตอนที่ผมไปประชุมมา การซ้ือถงัขยะใหก้บัชาวบา้นมนัผดิ  ช่วยขยายความให้
ผมไดรั้บทราบดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตใหผู้อ้  านวยการกองคลงัช้ีแจงในเร่ืองน้ีครับ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
(นางอารียา อยูพ่ว่ง) 

ถงัขยะที่เทศบาลฯ ใหไ้ปเราใหไ้ปตั้งไวห้นา้บา้นเพื่อที่จะรองรับถงัขยะ เราไม่ไดใ้ห้
ชาวบา้น 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ครับ คือตอนที่เราใหช้าวบา้นเขาเอาเอกสารมารับถงัขยะ มนัไม่มีขอ้ผูกมดัหรือครับ 
เราเอาส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนของชาวบา้น ใช่ไหมครับ เพื่อมา
ขอถงัขยะ นั้นคือการใหใ้ช่ไหมครับ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
(นางอารียา อยูพ่ว่ง) 

เราไม่ไดใ้หเ้ป็นการส่วนตวั เราใหเ้อาไวต้ั้งหนา้บา้นเพือ่รองรับขยะเท่านั้น 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ตามที่ผมไปฟังมา ผมก็อยากจะใหท้างเจา้หน้าที่ช่วยขยายความให้ชดัเจนครับ คือถา้
เราซ้ือใหก้บัชาวบา้นเราผดิ เราใหไ้ม่ไดเ้ร่ืองถงัขยะตรงน้ีชาวบา้นจะตอ้งรับผิดชอบ
เอง  เพราะมันเป็นหน้าที่ของชาวบ้าน แต่ถ้าทางเทศบาลซ้ือให้มันผิดนะครับ 
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินจะตรวจสอบและเอาผิดเราได ้เพราะหน้าที่ของเทศบาล
คือไปรับขยะมาจากประชาชน  ทีน้ีพอเวลาเขาเอาเอกสารมาขอถงัขยะและเขาเอาถงั
ขยะไวใ้นบา้นเขา ถา้อยูใ่นร้ัวบา้นเขาก็เท่ากบัวา่เราซ้ือใหก้บัชาวบา้น ผมขอให้ระวงั
และช่วยตรวจสอบดว้ยนะครับ  เพราะตอนที่ผมไปอบรมส่ิงแวดลอ้มเขาบอกว่าถา้
เทศบาลฯซ้ือถังขยะให้ชาวบา้นนั้นคือผิด ผมขอให้ช่วยกนัระวงัตรงน้ีดว้ย  และ
ต่อไปเร่ืองที่หก เร่ืองการศึกษาดูงาน ตอนน้ีก็ใกลแ้ลว้ เราจะไปศึกษาดูงานกนัวนัที่ 
28  สิงหาคม พ.ศ.  2560   วนัน้ีผมอยากจะให้คุยเร่ืองการศึกษาดูงานให้จบ บา้งก็ไม่
พร้อม  ถา้วนัน้ีคุยกนัไม่จบไม่ลงตวัก็ตอ้งยกเลิกครับ ผมจึงอยากจะปรึกษาหารือกนั
ในวนัน้ี ถา้วนัน้ีคุยกนัรู้เร่ืองแลว้เราก็จะด าเนินการส่งเอกสารไปให้กบัทางที่เราจะ
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ขอเขา้ไปศึกษาดูงาน  ท่านประธานสภาฯช่วยสอบถามกบัทางส่วนที่เก่ียวขอ้งดว้ย
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ในส่วนตรงที่ท่านชูศกัด์ิ บวัสด ถามก็คงจะตอ้งสอบถามไปยงัส่วนและเจา้หน้าที่ที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการเร่ืองการศึกษาดูงาน ขอใหท้างกองช่างช่วยช้ีแจงดว้ยครับ
ว่ามีความพร้อมในการด าเนินงานถึงขั้นไหนแล้ว พร้อมที่จะไปหรือไม่ไป ทาง
สมาชิกสภาฯ จะไดเ้ขา้ใจและเตรียมความพร้อม  เชิญครับ 

เจา้พนกังานธุรการฯ 
(นาอธิสา สุขศิริ) 

ตอนน้ีมีจ านวนคนที่จะไปศึกษาดูงานยอดตอนน้ีทั้งหมด  30  คน  ส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกสภาฯ พนกังานบางส่วนที่ไป และพนักงานบางส่วนที่ไม่ไป สาเหตุที่ไม่ไป
เพราะติดภารกิจเป็นช่วงใกลปิ้ดงบประมาณ และในส่วนของโครงการไดด้ าเนินการ
เสร็จแลว้ หนงัสือก าลงัจะท าส่งนายอ าเภอ และหน่วยงานที่เราจะขอเขา้ศึกษาดูงาน 
ทางดา้นที่พกัไดมี้การประสานงานบา้งแลว้  รถที่ใชส้ าหรับเดินทางก็ไดคุ้ยกนับา้ง
แลว้  ถา้หากมีการตดัสินใจวา่จะมีการไปศึกษาดูงานแน่นอนก็จะไดด้ าเนินการต่อไป 
แต่ถา้ไม่ไปก็จะไม่ตอ้งด าเนินการส่งหนงัสือไป  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เบื้องตน้จ านวนคนที่จะไปทั้งหมดก่ีคนครับ 

เจา้พนกังานธุรการฯ 
(นางอธิสา สุขศิริ) 

จ านวนคนที่จะไปทั้งหมด  30  คนค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตอนน้ีขั้นตอนการด าเนินงานดา้นเอกสารพร้อมหมดหรือยงัครับ 

เจา้พนกังานธุรการฯ 
(นางอธิสา สุขศิริ) 

พร้อมหมดแลว้ค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ซ่ึงตอนน้ีทางสมาชิกสภาฯ และพนกังานก็พร้อมแลว้ ถา้อยา่งนั้นก็ขอใหท้างกองช่าง
ด าเนินการต่อไปไดเ้ลยครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

วนัที่  28  สิงหาคม พ.ศ.  2560  เวลา 08.30 น.  ถึง  16.30  น. เราจะอบรมก่อนที่จะ
ออกไปศึกษาดูงาน 1 วนั และวนัที่  29  สิงหาคม พ.ศ.  2560  เราจะออกเดินทาง
ประมาณ 04.00 น.  ถึง  04.30  น.  และ วนัที่  31  สิงหาคม พ.ศ.  2560  เราจะเดินทาง
กลบั  เราจะไปศึกษาดูงานที่จงัหวดัระยอง และ จงัหวดัชลบุรี    ที่จงัหวดัระยองเรา
จะไปศึกษาดูงานที่เทศบาลระยองเร่ืองการคดัแยกขยะ   และ การศึกษาดูงานเร่ืองการ
อนุรักษพ์นัธุ์พืช   แล้วเม่ือเราศึกษาดูงานเสร็จส้ินแลว้เราจะกลบัมาท าเร่ืองการคดั
แยกขยะที่ตน้ทางของแต่ละชุมชน  ในเม่ือเราไปศึกษาดูงานมาแลว้เราจะตอ้งกลบัมา
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ท าโครงการใหไ้ด ้ผมมีแนวโนม้วา่เราจะด าเนินการร่วมกบัวดัในการทอดผา้ป่าขยะ 
และดึงเอาหมู่บา้นและชุมชนมาช่วยกนั น่ีเป็นความคิดคร่าว ๆ และเราไปศึกษาดูงาน
มาเราจะตอ้งตอบโจทยใ์หไ้ดว้า่เราไดอ้ะไรมาบา้งจากการที่เราไปศึกษาดูงาน ความ
เป็นไปไดไ้หมของการด าเนินการของเขา และ การด าเนินการของเรา น่ีเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการคร่าว ๆ นะครับ สรุปแลว้กองช่างด าเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไปได้
เลยนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายประทีป  พฒันมาศ  ครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายประทีป พฒันมาศ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอแจง้ให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่ให้ไปส ารวจ
เสน้ทาง และ ถนนที่ช ารุดดว้ย เพราะช่วงน้ีฝนตก  และให้กองช่างเขาไปด าเนินการ
ตามวิธีการของกองช่าง ไปถ่ายรูป และไปค านวณงบประมาณไว ้พร้อมทั้งให้ส่ง
เร่ืองใหท้างกองช่างภายในส้ินเดือนน้ีครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านรองนายกครับ ผมคิดว่าน่าจะให้ส่งเร่ืองในวนัที่  28  สิงหาคม พ.ศ.  
2560  ในวนัที่เรามาประชุมกนันะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ฝากสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านช่วยกนัด าเนินการส ารวจถนนที่ช ารุดตามที่ท่านรอง
นายกไดแ้จง้มาดว้ยนะครับ  ต่อไปนะครับ เชิญท่านชูศกัด์ิ บวัสด ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อีกคร้ังนะครับ  วนัที่  28  สิงหาคม พ.ศ.  2560  ที่ท่าน
จะมาประชุมกนันั้น ทางกองช่างจะแจกใบกรองรายช่ือเพื่อที่จะมอบ  3  ห่วงคดัแยก
ขยะ ทั้งหมด  25  ครัวเรือนให้แก่ประชาชน  โดย 1  ครัวเรือนจะได ้3  ห่วงคดัแยก
ขยะไป 1  ชุด 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เชิญท่านณัฐวฒิุ  ข  าคม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ผมก็มีเร่ืองที่จะแจง้ และปรึกษาหารือครับ 

เร่ืองแรกนะครับ ผมขอฝากโครงการกบัท่านประธานสภาฯ  นะครับ โครงการวาง
ท่อเมนประปาจากบา้นนายพลาย หมู่ที่  1 ไปจนถึงสะพานนาหลกันะครับ ช่วยดูแล
ใหด้ว้ยนะครับ 
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เร่ืองที่สองนะครับ เร่ือง พ.ร.บ. ขอ้บงัคบัระเบียบที่โครงการปลูกบา้นสร้างบา้น ตรง
น้ี ฝากให้ท่านประธานสภาฯ ช้ีแจงกบัชาวบา้นให้ทัว่ถึง เพราะเท่าที่รู้มานะครับใน
หลาย ๆคนยงัไม่ทราบถึงกฎระเบียบของทางเทศบาลฯ เรานะครับ 

เร่ืองที่สามนะครับ ชาวบา้นเขาฝากมาถามนะครับว่า ทางในหลาย ๆ ที่ในต าบล
หนองขาวที่รถวิ่งถนนช ารุด เป็นเพราะเหตุอะไรที่คนที่เขาวิ่งดิน พอเวลามนัช ารุด
ท าไมเขาไม่ซ่อมแซม วิง่เสร็จแลว้ก็หายไปเลยทุกคนนะครับชาวบา้นเขาฝากมาถาม
นะครับ 

เร่ืองที่ส่ี เร่ืองสายดับของไฟฟ้านะครับ  ของสายที่หน้าโรงเรียนหนองขาวโกวิท
พิทยาคม นะครับ มันมีตวัอยา่งอยูน่ะครับ  สายดบัมนัวิ่งอยูฝ่ั่งซ้าย แต่ฝ่ังขวามนัมี
สายดบัอยูบ่า้นเดียวบา้นนายสมเกียรติ ที่เลยบา้นผมไป แต่ในอีกหลายบา้นไม่มีสาย
ดบั ฝากท่านประธานสภาฯ บอกผูท้ี่เก่ียวขอ้งช่วยด าเนินการช้ีแจงในประเด็นตรงน้ี
ดว้ยนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ในส่วนของท่านสมาชิกสภาฯ เขต 1  ท่านณัฐวฒิุ ข  าคม ที่ไดน้ าเสนอในเร่ืองท่อเมน
ประปาบา้นนายพลาย คือให้ด าเนินการวางท่อเมนประปาต่อไป ผมก็ขอฝากเร่ืองน้ี
ใหท้่านผูบ้ริหารช่วยพจิารณาในการด าเนินการโครงการวางท่อเมนประปาต่อไปดว้ย
นะครับ  และเร่ืองขอ้บงัคบั เก่ียวกบัเร่ืองที่ประชาชนจะปลูกบา้น ตรงน้ีท่านณัฐวุฒิ 
ข  าคม ก็ไดฝ้ากถามมา ตอนน้ีเรามีระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัหรือยงั ขอให้ท่านปลดัช่วย
ด าเนินการช้ีแจงให้แก่ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เพื่อจะได้ไปตอบข้อ
ซกัถามของชาวบา้นได ้เชิญท่านปลดัครับ  

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ในส่วนตรงน้ีไดเ้ร่ิมให้กองช่างท าเป็นโบชวัร์ แจกให้กบัประชาชนนะครับ ซ่ึงจะมี
การด าเนินการ โดยท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ก็ได้บอกให้รวบรวมเอกสาร
และจะไดด้ าเนินการท าโบชวัร์แจก 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจนัทร์) 

ขออนุญาตช้ีแจงเร่ืองประชาสัมพนัธ์ นะครับ เร่ือง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ขุดดินถม
ดิน ก็ได้คุยกันเบื้องตน้ไปแลว้ว่าจะท าเป็นเอกสารแจกในส่วนหน่ึง  เบื้องตน้ช่าง
ส าเภาก็บอกวา่ไดพ้มิพข์อ้มูลไวบ้า้งแลว้  เราก็จะจบัรวบรวมและพยายามหาค าพูดที่
อ่านง่ายเขา้ใจง่าย  และแจกเอกสารไปให้ทัว่ถึงในพื้นที่เทศบาลต าบลหนองหญา้
ดอกขาวของเรานะครับ  ในเร่ืองที่สมาชิกสภาฯทว้งติงมาก็ขอขอบคุณนะครับ และก็
จะฝากประชาสมัพนัธก์บัเทศบาลหนองขาวในเร่ืองของเสียงตามสายใหด้ว้ยก็จะเป็น
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สองช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ขอบคุณมาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

และเร่ืองสายดับ ขอเชิญท่านรองสมเกียรติ รอดสูง ช่วยช้ีแจงให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบดว้ยครับ เชิญครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก็มีอยู่ 2 เร่ืองด้วยกนัที่ท่านชูศกัด์ิ บวัสด และ
ท่านณัฐวฒิุ ข  าคมไดส้อบถามกนัมาผมจะขอตอบไปทีละเร่ืองเลยนะครับ 

เร่ืองแรก  เร่ืองสายดบั เร่ืองไฟผมเองก็ใช่ว่าจะมีความรู้มากมาย แต่เท่าที่สัมผสัได ้ 
ผมเขา้ใจวา่ปกติสายดบัจะวิ่งไปตามทางไฟสาธารณะ  ปกติสายแรงต ่าจะมีสองเส้น
และสายดบัน่ีก็จะวิ่งไปเก่ียวกบัไฟสาธารณะ ส่วนไฟที่ว่าน้ีไม่ทราบว่าวิ่งแถบไหน
นะครับ   คือสายไฟตามปกติจะวิ่งแถบนั้นแถบที่มีสายเมนสายแรงต ่าวิ่งนะครับ 
ส่วนฝ่ังตรงขา้มก็จะดึงสายแรงต ่าที่วิ่งสายดบัไปหาฝ่ังตรงขา้มนะครับตามงานที่ท  า
จะท าในลกัษณะน้ีนะครับ แต่ที่ท่านไดส้อบถามมาตรงน้ี ผมก็ไม่ทราบว่าช่างผมไป
เดินไฟอย่างไร ก็คงจะตอ้งไปดูก่อนว่าที่ท่านขอ้งใจกบัที่ผมขอ้งใจนั้นมนัตรงกัน
ไหม แต่ตามหลกัที่เขาท างาน เขาท ากนัแบบน้ีทุกเสน้ไปนะครับ จะวิง่ไปตามเสน้ที่มี
ไฟแรงต ่าวิง่ ไม่วิง่ไปเด่ียว ๆ  แต่ถา้ไปสุดทางแลว้อีกฝ่ังหน่ึงตอ้งการไฟสาธารณะก็
จะดึงสายดบัขา้มไปเพือ่ติดไฟสาธารณะ ในความเขา้ใจของผมนะครับ ก็ขอน าเรียน
และก็ตอ้งขอขอบคุณที่ทว้งติงมานะครับผมจะได้ปรึกษากับทางเจา้หน้าที่ว่าการ
ท างานไดท้  าแบบน้ีหรือเปล่า หลงัเลิกจากประชุมแลว้ก็ขอเชิญมาร่วมกนัคิดและวาด
แผนที่วา่ตรงไหนอยา่งไร เพือ่จะไดห้าแนวทางร่วมกนั 

เร่ืองที่สอง การแจง้การซ่อมไฟ ก็ขอใหเ้ขา้ใจกนัสกันิดหน่ึงครับวา่ขอให้เขา้ใจว่าทุก
หมู่บา้นตอ้งการด่วน หากท่านแจง้เจา้หนา้ที่แลว้ ทางเจา้หน้าที่ก็ตอ้งมาแจง้ที่ผม พอ
เจา้หนา้ที่รับเร่ืองมาก็ตอ้งจดไวว้า่อะไรยงัไง พอตอนเชา้ของทุกเชา้ผมก็จะมาคุยกนั
และถา้ท่านถามวา่แจง้ท่านแลว้จะตอ้งมาแจง้เจา้หน้าที่อีกไดไ้หม ผมขอตอบเลยนะ
ครับวา่แจง้ที่เจา้หนา้ที่เลยก็ไดค้รับและเจา้หนา้ที่ก็จะตอ้งมาแจง้ที่ผมอยูดี่ ส่วนระบบ
การท างานก็ขอให้ท่านเขา้ใจดว้ยว่า ตวัท่านเองก็ยงัรีบ แลว้ท าไมผมจะไม่รีบจะให้
ลดัขั้นตอนก่อนวา่เอาตรงนั้นตรงน้ีก่อนตามใจท่านมนัไม่ไดน้ะครับ ตรงไหนที่แจง้
ก่อนเดือดร้อนก่อนก็ตอ้งไปด าเนินการใหก่้อน    แต่ถา้มนัเดือดร้อนมนัจ าเป็นจริง ๆ 
เช่น หมู่ที่  6  ไฟดับดวงเดียว  หมู่ที่  13  ดับทั้งสาย ก็ตอ้งมองถึงความส าคญัว่า
ตรงไหนส าคญัและเดือดร้อนกว่า ตรงน้ีก็ขอให้ทุกท่านได้โปรดเขา้ใจดว้ยนะครับ
ส่วนงานล่าชา้บา้งเร็วบา้ง ก็ขอใหทุ้กท่านใจเยน็ ๆ งานไม่มีการลดัขั้นตอนตอ้งท าไป
ตามขั้นตอนตามที่แจง้กันเขา้มา บางช่วงงานน้อยบางช่วงงานเยอะ บางคร้ังงานที่
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ส านกังานมนัก็เยอะท าใหเ้กิดความล่าชา้ ปัญหามนัก็เยอะ และงานอ่ืน ๆ ที่เจา้หน้าที่
ไดรั้บมอบหมายมนัก็เยอะจนท าใหเ้กิดความล่าชา้ครับ ขอให้ท่านเขา้ใจดว้ยนะครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ก็มีตรงเร่ืองที่ท่านณัฐวฒิุ ข  าคม  ไดฝ้ากเร่ืองการวิ่งดินของรถสิบลอ้ไวน้ะครับก็ขอ
ฝากเร่ืองถึงท่านผูบ้ริหารไวด้ว้ยว่าหากมีรถดินเขา้มาวิ่งก็ขอให้ท่านช่วยดูแลดว้ยนะ
ครับ   ขอเชิญหวัหนา้ส านกัปลดั ครับ 

หวัหนา้ส านกัปลดั 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ งานวนัที่  12  สิงหาคม พ.ศ.  2560  ที่แจกให้ไป
นั้นมีก าหนดการทั้งช่วงเชา้และช่วงเยน็ งานช่วงเชา้เวลาประมาณ  07.00  น. จะเป็น
ของอ าเภอท่าม่วง  ช่วงเยน็จะเป็นของเทศบาลต าบลหนองขาวตามก าหนดการที่แจก
ไปให้แลว้นะค่ะ วนัน้ีหลงัจากประชุมและรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ขอเชิญ
ร่วมกนัปลูกตน้ดาวเรือง ดว้ยนะค่ะ ขอช้ีแจงเพยีงเท่าน้ีขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม ทราบ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญา้ดอกขาว ช้ีแจงหรือหารือเพิ่มเติม เชิญ
ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมก็มีอยูเ่ร่ืองหน่ึงที่ผมหนกัใจที่ท่านณัฐวฒิุ  ข  าคม 
ไดบ้อกมาผมก็ไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี เขามาวิง่กนัอยา่งเดียว มาวิ่งกนัแบบไม่บอกไม่
กล่าว พอเวลาเขาวิง่เสร็จแลว้เขาก็ไปกนัหมด แลว้จะใหผ้มท าอยา่งไร ผมก็เรียนตรง 
ๆนะครับว่าผมหนักใจ วิ่งดิน วิ่งรถ กันแบบน้ี พ.ร.บ. ขุดดินถมดินก็มีอยูแ่ต่ก็ไม่มี
ใครมาขออนุญาต  ผมก็ไม่รู้วา่จะท ายงั    และผมก็ตอ้งขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุก 
ๆ ท่านนะครับที่ไดเ้ห็นความส าคญัในการบริหารงานของเทศบาลฯ เราทุก ๆ อยา่ง
ทุก ๆ โครงการก็ตอ้งขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงเลยนะครับที่เราร่วมกนัท างานร่วมกนั
พิจารณา ทุกส่ิงทุกอยา่งไม่ใช่ว่าผมจะคิดอยู่คนเดียวมนัก็ตอ้งมีพวกเราช่วยกันคิด
ช่วยกนัท า ส่ิงไหนที่ดีหรือไม่ดีก็ช่วยติ ช่วยอะไรกนัก็ราบร่ืน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอเชิญท่านชูศกัด์ิ บวัสด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไดน้ าเสนอเพิ่มเติมครับ  เชิญ
ครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ผมจะขอปรึกษาหารือกบัท่านผูบ้ริหารและท่านปลัดนะครับว่าตอนน้ีเราสามารถ
ออกกฏระเบียบไดไ้หมครับว่า เพราะตอนน้ีมีการแอบเอาขยะมาทิ้งในหมู่บา้นนะ
ครับ เช่นหมู่ที่  6  บริเวณป่าสกั มีการลกัลอบเอาขยะมาทิ้ง มนัไม่ใช่สารพิษนะครับ 
มนัจะเป็นพวกปูนแผน่ใหญ่ ๆ เศษไมบ้า้ง ศาลพระภูมิบา้งเต็มไปหมด ปัญหาตอนน้ี
คือขยะนอกชุมชนแต่เอามาทิ้งในเขตพื้นที่ชุมชนของเรา  ก็ขอฝากให้ท่านผูบ้ริหาร
ช่วยเป็นหูเป็นตาใหด้ว้ยนะครับ  และเราสามารถที่จะแจง้จบัไดไ้หม 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

แจง้เจา้หนา้ที่ต  ารวจจบัไดเ้ลยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เชิญท่านณัฐวฒิุ ข  าคม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

ผมมี 2 เร่ืองที่จะตอ้งแจง้ใหท้ราบนะครับ 

เร่ืองแรก เร่ืองประปาแตกนอกเวลาราชการ มนัแกปั้ญหาไม่ตกนะครับ ผมขอฝาก
ท่านประธานสภาฯ นะครับ คนที่รับผิดชอบ และเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งนะครับพอ
น ้ าประปาแตกแลว้  การส่ือสารทางโทรศพัท ์รับไม่ไดใ้ชไ้ม่ได ้มนัเป็นปัญหาที่แก้
ไม่ได ้ถา้ประปาแตกในเวลาไม่มีปัญหา พอน ้ าประปาแตกนอกเวลาน่ีมนัมีปัญหา
ครับ โทรไปไม่รับ ชาวบา้นของฝากมาและบอกกบัสมาชิกสภาฯ ว่าไม่ดูแลไม่เอาใจ
ใส่ ปัญหามันตกหนักที่สมาชิกสภาฯ ครับ ในเม่ือน ้ าประปามนัแตกนอกเวลาแล้ว 
โทรไปก็ไม่รับโทรศพัท ์ ช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองของน ้ าประปาดว้ยนะครับ 

เร่ืองที่สอง เร่ืองไฟฟ้า พอโทรไปไม่รับโทรศพัทผ์มก็ตอ้งโทรไปหาอีกคนหน่ึง ใน
เม่ือโทรหาท่านท่านไม่รับผมก็ตอ้งโทรไปหาลูกนอ้ง แลว้ผมจะตอ้งไปโทรหาใครก็
ตอ้งคนที่รับผิดชอบหน้าที่นั้น  ถ้าท่านบอกว่าไม่ให้โทรหาเจา้หน้าที่ที่ปฏิบติังาน
ท่านเองก็ตอ้งรับโทรศัพท์ตลอด  24  ชั่วโมงครับ  ทั้งเร่ืองน ้ าประปาและไฟฟ้า 
ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ผมขออนุญาตตอบท่านณัฐวฒิุ  ข  าคม สมาชิกสภาฯ เขต 1 นะครับ ต่อไปถา้มีปัญหา
อะไรก็ใหโ้ทรมาหาผม  และถา้หากประปาแตกนอกเวลาแลว้โทรไปหาช่างประปา
แลว้เขาไม่รับโทรศพัท ์ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านโทรมาหาผม ผมจะไดจ้ดัการ
ไดถู้กตอ้ง ยงัไงก็ขอใหช่้วยแจง้เขา้มาดว้ยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เร่ืองไฟฟ้าและเร่ืองประปา ถา้มีปัญหาอะไรก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯโทรแจง้ท่าน
นายกเทศมนตรีฯของเราไดโ้ดยตรง ท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็จะด าเนินการสั่งการได้
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โดยตรง   มีสมาชิกสภาฯ หรือ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สงสัย หรือ เร่ืองที่จะ
ปรึกษาหารือเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  12.30  น. 

 
 

               ลงช่ือ............................................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                (นายไชยยศ   บา้นกลว้ย) 

            ต  าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
 
 
 
 

                                         ลงช่ือ............................................................ประธานผูต้รวจรายงานการประชุม 
      (นายอุดร  เพง็อร่าม) 

            ต  าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
 
 
 

                                   ลงช่ือ............................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
         (นายณัฐวฒิุ    ข  าคม) 

                   ต  าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว เขต 1 
 

 
 

                                      ลงช่ือ............................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
         (นางสมคิด  บุญเชิด) 

                         ต  าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว เขต 1 
 
 

 
                                       ลงช่ือ............................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นางสาวนภสัสร  ตน้โพธ์ิ) 
                        ต  าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว เขต 2                                                       


