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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมยัที่  3  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2560 

วันศุกร์   ที่  25  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) 

ที่ประชุมพร้อมแลว้ผมขอเปิดประชุมสภาสมยัสามัญ สมยัที่  3  คร้ังที่  2  ประจ าปี 
พ.ศ.  2560   วนัศุกร์  ที่  25  สิงหาคม   พ.ศ.  2560  เวลา  10.00  น.        ตามระเบียบ
วาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  
คร้ังที่  1   เม่ือวันที่  11  สิงหาคม    พ.ศ.  2560 
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วว่า  มีขอ้ความตอนใด  
ควรแกไ้ขหรือเพิม่เติมอีกหรือไม่    เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

ขอใหต้รวจดูหนา้ที่  10   ตรงที่ประธานสภาฯ กล่าว ขอให้เพิ่มเติมค าว่าไม่ ดว้ยครับ 
ผมวา่มนัไม่สอดคลอ้งกนั   เพิม่เติมใหด้ว้ยครับ ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขอ้ความตรงน้ีที่ท่านณัฐวุฒิ ข  าคม ไดช้ี้แจงมาผมจะแกไ้ขเพิ่มเติมให้ครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามัญ สมยัที่ 3  คร้ังที่  1  ประจ าปี 2560  เม่ือ
วนัที่  11  สิงหาคม    พ.ศ.  2560  ดว้ยครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที่  3  คร้ังที่  1  ประจ าปี  
2560   เม่ือวนัที่  11  สิงหาคมพ.ศ.  2560  จ  านวน  11  ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน 
(นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่เห็นชอบ    0   ท่าน  

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1   วาระที่  2  วาระการแปรญัตติ  
ตามที่สภาฯของเราไดผ้่านวาระที่  1 รับร่างเทศบญัญติังบประมาณปี 2561 แลว้นั้น 
วาระที่  2  แปรญตัติ ก็ขอใหท้างคณะกรรมการแปรญตัติไดช้ี้แจงดว้ยครับเชิญครับ 

ประธานคณะกรรมการฯ 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด)  

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอขอรับความเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2561 และสภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ โดย
ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญตัติ  ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอค าแปรญตัติร่างเทศบญัญติั
แต่อยา่งใด 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.  2561  เราผ่านวาระที่  1  รับหลักการ   และวาระที่  2  วาระแปร
ญตัติ การประชุมที่ผา่นมาไดมี้การคดัเลือกกรรมการแปรญตัติ จ  านวน  5  ท่าน และ
ไดมี้การก าหนดเวลายืน่ญตัติโดยเร่ิมเวลา 13.00  น.  ของวนัที่  11  สิงหาคม พ.ศ.  
2560    ถึงเวลา  16.30.00  น.  ของวนัที่  16  สิงหาคม พ.ศ.  2560  ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาฯท่านใดแปรญตัติ   ในช่วงเวลาดงักล่าวขอทราบมติที่ประชุมในวาระที่  
2  วาระแปรญตัติร่างเทศบญัญติัเร่ืองงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561  ขอมติที่ประชุมดว้ยครับ  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ านวน  11  ท่าน  งดออกเสียง จ  านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม)  
ไม่เห็นดว้ย  0    
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปวาระที่  3   ข้อ  3.2  วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ   ตามที่ท่านคณะกรรมการ
แปรญตัติร่างเทศบญัญติัได้น าเรียนไปแล้วในที่ประชุม   มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ  เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงครับ    

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบั
การประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547  และ แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.  2554 ขอ้ 52  
การพิจารณาร่างข้อบญัญติัในวาระที่  3  ไม่มีการอภิปราย เวน้แต่ที่ประชุมสภา
ทอ้งถ่ินจะไดล้งมติใหมี้การอภิปราย ถา้มีเหตุอนัสมควร ในการพิจารณาวาระน้ีให้ที่
ประชุมสภาทอ้งถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นขอ้บญัญติั หรือไม่  จึงขอเสนอเพื่อสภาฯ 
ทอ้งถ่ินพจิารณา ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงไปแลว้นั้น ที่ประชุมมีใครจะเสนอเพิม่เติมอีกหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมในการเห็นชอบร่างเทศบัญญติั งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างเทศบญัญติั งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  
เห็นชอบจ านวน  11  ท่าน  งดออกเสียง จ  านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่
เห็นชอบ  0  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  3.3   การพิจารณาการโอนงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ประจ าปีงบประมาณ  2560  ขอเชิญท่านผูบ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดดว้ยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ในเร่ืองรายละเอียดเก่ียวกับการโอนงบประมาณ ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดช่วย
ด าเนินการช้ีแจงแทนดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

อนุญาตใหท้่านปลดัเทศบาลฯ ด าเนินการช้ีแจงแทนครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับเร่ืองการโอนงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวนั  เน่ืองจากวา่มีเด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนคือโรงเรียนบา้นห้วยตลุง หมู่ที่  6  
และโรงเรียนบา้นรางจิก หมู่ที่  13 มีจ  านวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากจากเดิมเม่ือวนัที่  
10  มิถุนายน พ.ศ.  2560  เดิมมีนักเรียนจ านวน 176   คน  ปัจจุบนัโรงเรียนทั้งสอง
แจง้มีนกัเรียนจ านวน 211  คน  เพิ่มขึ้น   35   คน  ขึ้นท าให้งบประมาณที่ไดรั้บการ
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จดัสรรไม่เพียงพอ  เทศบาลฯ แจง้ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินทราบ 
และไดรั้บจดัสรรเพิม่เติมตามที่แจง้ จึงตอ้งมีการโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อให้นักเรียน
ได้มีอาหารกลางวนัรับประทานอย่างเพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสอง
โรงเรียน จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งขอโอนงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
ให้กบัทางเด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนน้ี จ  านวนเงินที่ขอโอนทั้งส้ิน  36,000.-  บาท     
โดยโอนมาจากแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง 
ประเภทรายจ่าย เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายฯุ โอนไป แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ  านวนเงินที่โอนทั้งส้ิน  36,000.-  บาท (สามหม่ืนหกพนั
บาทถว้น)   จึงน าเรียนเพือ่สภาฯโปรดพจิารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอ้ระเบียบเก่ียวกบัการโอนงบประมาณเพื่ออุดหนุน
ส่วนราชการ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนที่จะมีการอนุมตัิการโอนงบประมาณผมขอ
ช้ีแจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อกฎหมายเก่ียวกับการโอน
งบประมาณค่าอาหารกลางวนั จ  านวน  36,000.-  บาท โดยเราจะแยกการพิจารณา
เป็น 2  ขั้นตอนครับ 
          ขั้นตอนแรก  การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
วธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอน
และแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ้  27  ก าหนดไว ้ว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดิน และส่ิงก่อสร้างที่ ท  าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาฯ ทอ้งถ่ิน 
          ขั้นตอนที่สองเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบญัญติัเทศบาล  
พ.ศ.  2496  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน เทศบาลจะ
กระท าได้เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้่าราชการจงัหวดัอนุมัติ
แลว้    จึงเรียนมาเพือ่ใหส้ภาฯพจิารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

 ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการโอนงบประมาณและ 
เลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเก่ียวกับข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่านใดมี
ขอ้คิดเห็นที่จะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ
พิจารณาการโอนงบประมาณเพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวนั จ  านวนเงิน 36,000.-  
บาท  โดยการพจิารณาที่ประชุม  2  คร้ังในการพจิารณา  
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1.)   การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณ จากแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง 
ประเภทรายจ่าย เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายฯุ โอนไป แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ  านวนเงินที่โอนทั้งส้ิน  36,000.-  บาท  เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการ  ค่าอาหารกลางวนั  สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมติัโปรดยกมือขึ้นครับ 

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

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)  การพจิารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนส่วนราชการ
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา 67 
(8) เงินอุดหนุน เพือ่เป็นค่าอาหารกลางวนั  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  11  ท่าน  งดออกเสียง  1  (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ 0  
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไป ขอ้  3.4  การโอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ มีอยูท่ ั้งส้ิน  2  โครงการ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ช่วยอธิบายช้ีแจงใหส้มาชิกสภาฯ ไดรั้บทราบดว้ย เชิญ
ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
นั้น มีอยู ่2  โครงการ  
1.)   โครงการจา้งเหมาท าฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบา้นรางจัน่ หมู่ที่  11  ต  าบลหนอง
ขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวา้ง  0.58   เมตร  ยาว  
0.88  เมตร  จ  านวน  5  ฝา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  12,500.-  บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
2).   โครงการฝังท่อระบายน ้ าพวีซีี (บริเวณบา้นนายจ าปี  แรงครุฑ) เพื่อแกไ้ขปัญหา
น ้ าท่วมบา้นราษฎร เน่ืองจากไม่มีทางระบายน ้ า  หมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่า
ม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า พวีซีี ชั้น 5 ขนาด  Ø 10  น้ิว  จ  านวน  2  ท่อน 
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว ก าหนด จ านวนเงินทั้งส้ิน  10,500.-  บาท 
(หน่ึงหม่ืนหา้ร้อยบาทถว้น)    
      ซ่ึงทั้ง 2  โครงการน้ีจะตอ้งโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมจ านวน
เงินทั้งส้ิน  23,000.-  บาท  (สองหม่ืนสามพนับาทถว้น) ซ่ึงแหล่งงบประมาณที่จะผม
ขออนุญาตใหท้่านปลดัเทศบาลฯ ช่วยด าเนินการช้ีแจงแทนครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เชิญท่านปลดัเทศบาลฯ ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ งบประมาณที่จะขอโอนเพื่อไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ทั้งสองโครงการน้ี โอนมาจาก แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวด
รายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายุ  โครงการที่ 1  จ  านวนเงิน  
12,500.-  บาท และ โครงการที่  2  จ  านวนเงิน  10,500.-  บาท รวมทั้งส้ิน 23,000.-  
บาท  โดยไปตั้ งจ่ายรายการใหม่ใน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่า
ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   ซ่ึงอยู่ในส่วนของกองช่าง ขอน าเรียนให้สภาฯ ทราบ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการโอนงบประมาณเพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ทั้ง 2  โครงการน้ีดว้ยครับ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ้  27  ก าหนดไว ้วา่การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดิน และส่ิงก่อสร้างที่ ท  าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมติัของสภาฯ ทอ้งถ่ิน ขอน าเรียน
เพือ่การพจิารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการโอนงบประมาณและ 
เลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเก่ียวกับข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่านใดมี
ขอ้คิดเห็นที่จะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ
พจิารณาการโอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1.)  โครงการจา้งเหมาท าฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบา้นรางจัน่ หมู่ที่  11  ต  าบลหนอง
ขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวา้ง  0.58   เมตร  ยาว  
0.88  เมตร  จ  านวน  5  ฝา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  12,500.-  บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
        การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จากแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง 
หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อด าเนินการ
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โครงการจา้งเหมาท าฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบา้นรางจัน่ หมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวา้ง  0.58   เมตร  ยาว  0.88  
เมตร  จ  านวน  5  ฝา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด จ านวนเงิน
ทั้งส้ิน  12,500.-  บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนัห้าร้อยบาทถว้น) สมาชิกสภาฯ ท่านใด
อนุมติัโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมติัการโอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ  านวน  11  ท่าน งด
ออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่อนุมติั   0  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.   โครงการฝังท่อระบายน ้ าพีวีซี (บริเวณบา้นนายจ าปี  แรงครุฑ) เพื่อแกไ้ขปัญหา
น ้ าท่วมบา้นราษฎร เน่ืองจากไม่มีทางระบายน ้ า  หมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่า
ม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า พวีซีี ชั้น 5 ขนาด  Ø 10  น้ิว  จ  านวน  2  ท่อน 
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว ก าหนด จ านวนเงินทั้งส้ิน  10,500.-  บาท 
(หน่ึงหม่ืนหา้ร้อยบาทถว้น)   มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีขอ้คิดเห็นที่จะซักถามเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ครับ  ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อ
ตั้งจ่ายรายการใหม่  
         การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จากแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง 
หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อด าเนินการ
โครงการฝังท่อระบายน ้ าพีวีซี (บริเวณบา้นนายจ าปี  แรงครุฑ) เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้ า
ท่วมบา้นราษฎร เน่ืองจากไม่มีทางระบายน ้ า  หมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่า
ม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า พวีซีี ชั้น 5 ขนาด  Ø 10  น้ิว  จ  านวน  2  ท่อน 
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว ก าหนด จ านวนเงินทั้งส้ิน  10,500.-  บาท 
(หน่ึงหม่ืนหา้ร้อยบาทถว้น) สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมติัโปรดยกมือขึ้นครับ    

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมติัการโอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ  านวน  11  ท่าน งด
ออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่อนุมติั   0  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4   เร่ืองอ่ืน ๆ  สมาชิกสภาฯ หรือ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมี
เร่ืองที่จะปรึกษาหารือ เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมมีเร่ืองที่จะตอ้งแจง้ 2  เร่ืองครับ 
เร่ืองแรก  เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนที่ชาวบา้นหมู่ที่ 6 ที่เขาอยูติ่ดกบัเทศบาลฯ ของเรา
เขาไม่มีน ้ าประปา ไฟฟ้าใชม้าเป็นปีแลว้นะครับเบื้องตน้ทราบว่าเขาไดเ้คยมาพูดคุย 
ซ่ึงตอนน้ีเขาท าเป็นหนังสือลงลายลักษณ์อักษร  และขณะน้ีหมู่บา้นเขามีอยู่ 6 -7 
หลงัคาเรือนแลว้ เขาไดซ้ื้อที่มาและทางเจา้ของที่ที่ขายก็ตกลงว่า จะเดินเร่ืองไฟฟ้า
และน ้ าประปาให้ และในหนังสือระบุว่าคนที่ขายที่บอกว่ามีญาติอยูท่ี่เทศบาลฯ จะ
ด าเนินการให้ไว จนป่านน้ีแลว้ยงัไม่ถึงไหนเลย เขาเลยบอกว่าขอความเห็นใจจาก
ท่านนายกฯ หรือ  ขา้ราชการส่วนที่เก่ียวขอ้งช่วยดูแลหน่อยครับ และเอกสารฉบบัน้ี
ผมจะมอบใหท้่านนายกฯ เพือ่เป็นหลกัฐานนะครับ  
เร่ืองที่สองครับ ต่อไปน้ีในการประชุมสภาฯ นะครับ ในเม่ือเรามีผูน้ าชุมชนแลว้ผม
อยากให้เขามาร่วมฟังการประชุมสภาฯดว้ยไดไ้หมครับ ผมปรึกษาหารือครับท่าน
ปลดัฯ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

อ านาจในการพจิารณาอยูท่ี่ประธานสภาฯ อยูแ่ลว้ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ผมฝากท่านประธานสภาฯ ดว้ยนะครับ ถา้การประชุมสภาฯ สมยัหน้าถา้เป็นไปได้
ผมอยากให้เชิญ ผูน้ าชุมชนที่เราคดัเลือกมาแลว้มาฟังการประชุมสภาฯ เพื่อจะไดมี้
ความหลากหลายในการท างานของเทศบาลฯ เรานะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ผมก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีฯช้ีแจง เร่ืองแรก เร่ืองที่ชาวบา้นเขาร้องเรียนมาดว้ย
นะครับ ว่าตอนน้ีด าเนินการยงัไง เพื่อสมาชิกสภาฯจะไดบ้อกกล่าวกบัชาวบา้นได้
ถูกตอ้ง 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นะครับ จริงๆ แล้วคนที่ขายที่เขารับปากว่าจะ
ด าเนินการเร่ืองไฟฟ้าเร่ืองน ้ าประปาให ้พอถึงเวลาแลว้ก็มาโยนเร่ืองให้เทศบาลดูแล
ผมถามว่าเทศบาลฯ มีงบประมาณไปท าให้เขาได้รึยงัไง วนัน้ีผมก็ไดบ้อกไปแล้ว 
ผูอ้  านวยการกองช่างอธิบายใหท้ี่ประชุมไดรั้บทราบทีวา่มนัยงัไง 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ ตน้โพธ์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เร่ืองไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้ากาญจนบุรี เขาประมาณ
การไวป้ระมาณ หน่ึงแสนเก้าหม่ืนบาท แต่เขาดูเอกสารเราในเร่ืองไฟฟ้าที่เขา
ช่วยเหลือครัวเรือนละหา้หม่ืนบาท มนัไม่เขา้หลกัเกณฑ ์เขาดูเอกสารแลว้ที่เรายืน่ไป
มนัเป็นลกัษณะของการแบ่งแปลงมนัไม่เขา้ข่ายระเบียบของเขา 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เอาขอ้สรุปวา่ผูบ้ริหารจะมีแนวทางหรือช่องทางวา่ท าไดไ้หม อะไรยงัไง จะตอบเขา
ยงัไง วนัน้ีที่ผมฟังแลว้เหมือนกบัวา่ถา้เราท าอะไรไม่ไดเ้ขาก็คงจะตอ้งส่งเร่ืองไปต่อ 
ซ่ึงเขาอยู่ในพื้นที่เทศบาลฯ  เราก็ควรจะคิดหาว่าจะท าวิธีแก้ไขแบบไหนดีว่า จะ
ช่วยเหลือชาวบา้นไดแ้บบไหน 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ผมขออนุญาตใหท้างท่านปลดัเทศบาลฯ ช่วยช้ีแจงว่างบประมาณสามารถช่วยเหลือ
ชาวบา้นเขาไดไ้หม เพราะงบประมาณของเราไม่สามารถอุดหนุนเร่ืองไฟฟ้าได ้

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ในส่วนของที่ผูอ้  านวยการช่างบอกว่า มันเป็นลักษณะจดัสรรใช่ไหมครับ ที่การ
ไฟฟ้าให้ความเห็นไว ้ แล้วเจา้ของที่ดินเดิมจะช่วยเหลืออย่างไร  จะแกไ้ขปัญหา
อย่างไร รับปากเขาแลว้ไม่ท า หากเขาร้องต่อไปศูนยด์ ารงธรรม มนัก็จะพนัไปถึง
เจา้ของที่ดินเดิมอยู่ดี  เพราะมันเขา้ลักษณะจดัสรรขึ้นมาเจา้ของที่ดินเดิมยกภาระ
แบบน้ี และประปาตอ้งคิดค่าใชจ่้ายไปอีกว่าต่อท่อเมนประปาไปนั้นค่าใชจ่้ายเท่าไร 
ผูอ้  านวยการกองช่าง ประปาจากจุดเดิมไปถึงจุดนั้นอีกเท่าไร ท่านบอกว่าประมาณ
แสนเกา้ และท่านชูศกัด์ิ บวัสด บอกว่าประปาประมาณสองแสน รวมแลว้สองอยา่ง
สามแสนเกา้  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านนายกฯ ครับวนัน้ีผมมาปรึกษาหารือนะครับ 
การที่ชาวบา้นเขามาท าหนงัสือร้องเรียน เราตอ้งรับเร่ืองครับแลว้เราจะด าเนินการต่อ 
เบื้องตน้ผมไดไ้ปช้ีแจงแลว้  เราจะไดช้ี้แจงเป็นขั้นตอน ซ่ึงวนัที่  15  กนัยายน พ.ศ.  
2560  คณะกรรมการของกระทรวงพลังงานจะลงพื้นที่มาประชุมที่บา้นผม ผม
เดินเร่ืองหมดแล้วครับ ทีน้ีเขาร้องเรียนมาเราตอ้งรับเร่ืองท่านผูบ้ริหาร อะไรที่เรา
ช่วยเหลือกนัไดเ้ราก็ช่วยเหลือกนัไป ผมเดินเร่ืองไปแลว้ ทีน้ีเขาร้องเรียนมามนัก็ตอ้ง
มีหนงัสือมีหลกัฐาน คณะกรรมการกระทรวงพลงังานเขาตอ้งการเอกสารที่มีการท า
เร่ืองเป็นขั้นตอนไม่ใช่เราท าขา้มหนา้ขา้มตา  แต่ถา้ชาวบา้นมาถามนายกฯ ท่านก็ไป
บอกเจ้าของที่ดินเดิมด้วยว่าถ้าเกิดเขาขอความช่วยเหลือเจ้าของที่ดินเดิมต้อง
ช่วยเหลือชาวบา้นเขามาบา้งไม่ใช่ให้ชาวบา้นเขารับผิดชอบเองทั้งหมด หรือ ให้
เทศบาลฯ รับผิดชอบทั้งหมด หนังสือร้องเรียนที่เรารับเร่ืองเราก็ตอ้งช้ีแจงให้เขา 
เพราะที่ผา่นมาเขาร้องไม่รู้จะร้องยงัไงแลว้ครับ  และเร่ืองเอกสารผมท าเร่ืองส่งไปที่
กระทรวงหมดแลว้ ตอนน้ีเราตอ้งมาช่วยกนัคิดว่าจะท ายงัไง ให้ท่านนายกฯ ไปคุย
กบัเจา้ของที่ดินเดิมว่าถา้ทางประปา และ ไฟฟ้า เขามาขอความช่วยเหลือก็ตอ้งช่วย
บา้งไม่ใช่น่ิง ซ่ึงตอนน้ีชาวบา้นเดือดร้อนใชไ้ฟฟ้าเกือบเดือนละหม่ืนประปาเดือนละ
เกือบเจด็แปดพนั เขารับไม่ไหวแลว้เขาจึงร้องเรียนมา และเราตอ้งมาไกล่เกล่ียกนัถา้
เขาจะร้องต่อหน่วยงานที่สูงกวา่เรา ในเม่ือเขาอยูใ่นเขตเทศบาลฯ เราตอ้งคุยกนัก่อน
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ผมกท็  าตามขั้นตอน น่ีละครับที่ผมไดน้ าเร่ืองมาปรึกษาหารือกนั  
นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตครับ เร่ืองคุยกับเจา้ของที่เดิมผมก็ได้คุยมาบา้งแล้วว่าให้เจา้ของที่เดิม
ออกมาเป็นบางส่วนที่เหลือก็ขอให้ชาวบา้นช่วยเฉล่ียกนั ที่เหลือเจา้ของที่ก็ออกไป 
ผมบอกไปแลว้แต่เขาก็เฉย 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ไม่เป็นไรครับ ผมรอวนัที่ 15  กนัยายน  2560  น้ีว่าถา้ทางคณะกรรมการกระทรวง
พลงังานเขาจะออกค่าด าเนินการเร่ืองไฟฟ้าให ้ทีน้ีก็เหลือแต่ประปา เจา้ของที่ดินเดิม
บา้ง ชาวบา้นบา้ง เทศบาลฯบา้ง ก็วา่กนัอีกทีหน่ึง แต่แนวโนม้ที่คณะกรรมการเขามา
ดูแลว้วา่เป็นที่ก่ึงจดัสรรอยูน่ะครับ ที่น้ีเราก็ตอ้งมาคุยกนัมาจะตอ้งท าอยา่งไรต่อ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ก็พอเขา้จะรู้แนวทางกนับา้งแลว้ เราไม่ใช่วา่จะยใุหช้าวบา้นไปร้องศูนยด์ ารงธรรม ก็
เคยมีกรณีน้ีอยู ่ชาวบา้นเดือดร้อนทางศูนยฯ์ ก็มีหนังสือสั่งการไปที่ไฟฟ้าและเขาจะ
รับผิดชอบในส่วนของชาวบา้นที่เดือดร้อน ตรงน้ีชาวบา้นเขาเดือดร้อนคุณจะตอ้ง
ออกไปดูแล ตรงน้ีมนัเคยมี 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ในส่วนน้ีนะครับขอยอ้นถามเจา้ของที่ดินเดิม จะช่วยเหลืออย่างไรครับ ถามให้
ชดัเจนเลยครับวา่วงเงินเท่าไร เอาใหช้ดัเจนเลยนะครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

เท่าที่คุยกนัยอดเงินประมาณแสนเกา้ ซ่ึงตรงนั้นมีบา้นประมาณ 8 หลงัคาเรือน เฉล่ีย
ออกมาแลว้ประมาณหลงัละสองหม่ืนเศษ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ไม่ใช่แบบนั้น เจา้ของที่ดิน ไม่ใช่ผลกัภาระไปที่ชาวบา้น 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

ชาวบา้นบอกใหเ้จา้ของที่ดินช่วยดว้ยทีน้ีตวัหารก็จะนอ้ยลง 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ตอนน้ีคุณพดูเร่ืองไฟฟ้าอยา่งเดียว มนัตอ้งรวมประปา ดว้ยนะมีนสองตวั 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ถึงชาวบา้นไปร้องเรียนที่ศูนยด์ ารงธรรม ทางศูนย ์ก็ตอ้งใหเ้ทศบาลฯจดัการ ทีน้ีมนัก็
จะยอ้นมาอยู่ที่ เจ้าของที่ดินเดิมอยู่ดี  เขาจะต้องพูดให้ชัดเจนว่าเขาจะจ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือในกรณีน้ีแบบไหน จ านวนเท่าไร  และเราไปที่ไฟฟ้าหรือประปาเขาก็มอง
ว่ามนัเป็นลักษณะของการจดัสรรที่ดิน เขาจะไม่ช่วยทั้งน ้ าประปาและไฟฟ้า ตอ้ง
ออกค่าใช้จ่ายเองทั้ งหมด  คนที่เขาซ้ือที่ดินเขาก็ต้องไปแจ้งความว่าหลอกลวง
ผูบ้ริโภค ซ่ึงกลายเป็นวา่ตอ้งโดนทั้งคดี และเสียทรัพยสิ์น  
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

วนัที่  15  กนัยายน พ.ศ.  2560  ผมจะพาคณะกรรมการไปคุยกบัเจา้ของที่ดินเดิม ซ่ึง
ตามที่คุยกนัมาเขาบอกวา่เขาไม่ไดแ้บ่งขาย เขาเห็นว่ามีชาวบา้นเดือดร้อนเร่ืองที่ดิน
เขาก็เลยแบ่งใหอ้ยูอ่าศยักนัไป  และเร่ืองประปานายกเทศมนตรีฯ ก็ตอ้งคุยกนัไปดว้ย 
เพราะมนัไม่ใช่เร่ืองไฟฟ้าเร่ืองเดียว 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

สมาชิกสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้เสนอแนะ หรือจะปรึกษาหารือ
เพิม่เติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ  ข  าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมจะขอพูดซักสองสามเร่ืองนะครับ เร่ือง
รายงานการประชุมตามโครงการสานพลังแผ่นดิน มันผิดอยูห่ลายที่และเราก็โดน
ต าหนิ ยงัไงผมฝากไวด้้วยนะครับ  และอีกเร่ืองนะครับ เคร่ืองสูบน ้ าไม่ทราบว่า
ตอนน้ีไปถึงไหนแลว้ ก็อยากจะพดูวา่ทุกปีเรามีการสูบน ้ า ท  าไมการด าเนินงานถึงได้
ล่าชา้ ผมไม่ไดต้  าหนินะครับว่าที่ลา้ชา้เพราะอะไร เพราะใคร  เพราะหน้าที่ของเรา
มนัจะตอ้งท าทุกปีอยูแ่ลว้ ถึงเวลาไม่ท าหนังสือส่ง ชาวบา้นก็ถามว่าท าไมเคร่ืองสูบ
น ้ าไม่มา  ปัญหามนัก็ตอบกันยาก  ท่านน่าจะรู้หน้าที่ของท่านเพราะชาวบา้นท านา
ทุกปีอยูแ่ลว้ ตอนน้ียงัดีนะครับแต่ก่อนปีละสองคร้ัง ปีน้ีเหลือปีละคร้ังเดียว แต่ปีละ
คร้ังท่านก็ยงัท  าไม่ไดน้ะครับ  และไม่ทราบว่าจะมาตอนไหน ยงัไงช่วยช้ีแจงด้วย
ครับ  อีกเร่ืองนะครับ เร่ืองถนนช ารุดเสน้หนองขาว – บา้นนอ้ย ผมก็พดูเร่ือยมา ท่าน
ประธานสภาฯ ครับ ผมอยากใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งช่วยช้ีแจงวา่ท่านเคยท าหนังสือไปก่ีคร้ัง
และเขาตอบมายงัไงบา้ง ผมไม่เคยไดรั้บความกระจ่างตรงน้ีเลยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ครับ ก็ตามที่ท่านณัฐวุฒิ ข  าคม  ได้พูดคุยก็ขอฝากไวด้ว้ยนะครับ ในเร่ืองของถนน
สายหนองขาว – บา้นน้อย  ขอให้ท่านผูบ้ริหารช่วยขยายความให้ท่านณัฐวุฒิ ข  าคม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ไดรั้บทราบดว้ยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขอใหผู้อ้  านวยการกองช่างช้ีแจงดว้ยครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

ทางกองช่างไดท้  าหนงัสือขึ้นไปหลายรอบแลว้  ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเขาก็
เงียบไป ถา้ยงัไงผมจะสอบถามตามเร่ืองใหอี้กคร้ังนะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ  ข  าคม) 

ท่านตอบแบบนั้นผมว่ามันไม่ใช่นะครับ เพราะผมพูดเร่ือยมานะครับ  ตั้งแต่ถนน
เร่ิมท ามาตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ.  2558  พอถนนเสร็จปลายเดือนตุลาคม ถนนพงั
แต่ก็พงัไม่มาก พอมากลางปี พ.ศ.  2559 ถนนพงัตลอดสายครับ ผมก็เร่ิมบอกตั้งแต่
นั้นมาปีกว่าแลว้ครับ  ในที่ประชุมสภาฯ ผมก็พูด ประชุมนอกรอบผมก็พูด  มาถึง
ตอนน้ีผมก็จะขอพูดว่ามนัจะหมดสัญญาในวนัที่  5  ตุลาคม พ.ศ.  2560  ที่จะถึงน้ี 
ผมก็อยากจะใหท้่านตอบวา่ท่านท าหนงัสือขึ้นไปแลว้เป็นอยา่งไรบา้ง ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ผมก็ขอเสริมครับ ขอใหผู้อ้  านวยการกองช่างช่วยติดต่อประสานงานและด าเนินการ
ดว้ย ไดเ้ร่ืองอยา่งไรก็จะไดบ้อกท่านณัฐวุฒิ ข  าคม สมาชิกสภาฯ เขต 1  เพราะบา้น
เขาอยูบ่ริเวณนั้นก็ตอ้งรับเร่ืองจากประชาชนที่เขาสัญจรไปมาตลอด เขาจะไดต้อบ
กบัชาวบา้นไดถู้กตอ้งวา่ตอนน้ีเร่ืองถึงขั้นไหน อะไรยงัไง และเร่ืองเคร่ืองสูบน ้ าท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ประสานงานไดเ้ร่ืองยงัไงครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

เขายงัไม่ตอบมาครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ถา้ยงัไงผมฝากเร่ืองน้ีใหท้่านนายกเทศมนตรีฯ ช่วยตามเร่ืองดว้ยนะครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เร่ืองเคร่ืองสูบน ้ าเม่ือวานผูใ้หญ่เจน หล่อจิต 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที่  3 เขา บอกให้ทางเทศบาลฯ ท าหนังสือขอเคร่ืองสูบน ้ ากับทาง
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจ านวน 1  เคร่ืองเพือ่มาสูบน ้ าสายหนองโรง 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เร่ืองเคร่ืองสูบน ้ าก็ขอฝากทางกองช่างช่วยติดตามดว้ยนะครับ    สมาชิกสภาฯ หรือ ผู ้
ที่เขา้ร่วมประชุม ท่านใดมีขอ้จะเสนอแนะหรือหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มี
ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม เวลา  12.00  น. 

 
 

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

            ต  าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
 
 
 
 
 
 

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

            ต  าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
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                                   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                                                       


