
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

วันอังคาร   ท่ี  ๑๐  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

๑. นายอุดร เพ็งอร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
๒. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
๓. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
๔. นายณัฐวุฒิ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๕. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๖. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๗. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๘. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๙. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 

๑๐. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
๑๑. นายชูศักดิ์ บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
๑๒. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
๑๓. น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 

     
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

๑. นายล้อม ทองแท้ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
๒. นายสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
๓. นายประทีป พัฒนมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
๔. นายปรีชา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
๕. นายเพ็ชร์ บุญรอด ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
๖. นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ 
๗. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นางอารียา อยู่พ่วง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายด ารงค์ ต้นโพธิ ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
     

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น. 
 

 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวมาครบ
องค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  และ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญ
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี 
พ.ศ.  ๒๕๖๐   วันอังคาร ท่ี  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น.        
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ผมก็มีเรื่องท่ีจะต้องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบกันนะครับ เรื่องงานวันปิยมหาราช 
วันท่ี  ๒๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางอ าเภอท่าม่วง ได้ก าหนดจัดงานพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช บริเวณสนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอท่าม่วง เพื่อ
ร่วมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระปิยมหาราช จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านได้เข้าร่วมงานโดยสมาชิกสภา
เทศบาลฯ แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ สวมหมวก ผู้ท่ีไม่มีเครื่องแบบปกติขาวให้
แต่งเครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว  
 
 
 
 



๓ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  
๓  คร้ังที่  ๒   เม่ือวันที่  ๒๕  สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วว่า  มีข้อความตอนใด  ควร
แก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่   ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วถ้าไม่มีการ
แก้ไข ผมขอมติท่ีประชุมครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้ง ท่ี  ๒  
ประจ าปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  จ านวน  ๑๑  ท่าน  งด
ออกเสียง  ๑  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ    ๐   ท่าน  

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑   อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนใน
ภูมิภาค   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงอธิบายเพิ่มเติมในโครงการนี้ด้วยครับ 
เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายล้อม ทองแท้) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ รายละเอียดผมขออนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัด
ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดแทนครับ ขออนุญาตครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัดด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดครับ เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัดฯ 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ  ตามหนังสือท่ี กจ ๐๒๑๘/ว ๒๑๔๘ เรื่อง ขอรับ
เงินอุดหนุนการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ลงวันท่ี  
๑๑  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการ
ประชุม ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี  ๒๖  มกราคม ๒๕๖๐  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการและสนับสนุน
จังหวัด อ าเภอ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งทางอ าเภอท่าม่วง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อด าเนินการ
เกี่ยวกับพิธีดังกล่าว จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท ซึ่งเทศบัญญัติของเทศบาลฯ ได้
ประกาศใช้ในวันท่ี  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอท่ีประชุม
เพื่อโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงาน
ท่ัวไป งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ จ านวนเงินท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐  บาท  โดยโอนมาจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป  งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๒) ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้ง ขอน าเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาค่ะ 
 
 



๔ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณเพื่ออุดหนุนส่วนราชการ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่ผมขอช้ีแจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น
และเงินอุดหนุนจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  
๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน เทศบาลจะ
กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

 ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่านใดมี
ข้อคิดเห็นท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน
เงิน  ๓๐,๐๐๐. -  บาท  ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนงบประมาณ ข้อ  ๒๗ และขอมติท่ีประชุมในการให้ความ
เห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  กรณีการ
จ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน ในการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการอ าเภอท่าม่วง จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติและเห็นชอบการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุนส่วน
ราชการ และอนุมัติเห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  
๒๔๙๖    จ านวน  ๑๑  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ/
ไม่เห็นชอบ   ๐  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไป ข้อ  ๓.๒  การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ
ในโครงการ อุดหนุนการด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ช่วยอธิบายช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วย เชิญ
ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายล้อม ทองแท้) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ รายละเอียดของโครงการนี้ผมขออนุญาตให้
ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดครับ 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค์ ต้นโพธิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ตามหนังสือด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕ 
ลงวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่องซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุข 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

๑. ด้านรายรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุข โดยให้ต้ัง
งบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน 

๒. ด้านรายจ่าย  
๒.๑   ให้องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
(๑)  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
(๒)   เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
(๓)   เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
(๔)   เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
(๕)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยท่ีถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลถ่ายโอน)  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาโอนงบประมาณในโครงการท่ี
หมดความจ าเป็นหรือเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่าง  ๆ ไปเพิ่มให้เพียง
พอท่ีจะด าเนินตามโครงการ ภายในวงเงิน ท่ีได้รับจัดสรร หรือ แก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖, 
ข้อ ๒๗, ข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ แล้วแต่กรณี 
๒.๒   กรณีงบประมาณท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรไปเพิ่มมีผล
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ท าให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกินยอดรวมท้ังส้ินของ
งบประมาณการรายรับประจ าปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด า เ นิ น ก า ร ต ร า ง บ ป ร ะ ม าณร า ย จ่ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๑  
๒.๓   จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้าน
สาธารณสุขตามแนวทางประมาณการรายรับ และ จัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

        ซึ่งตามหนังสือนี้ ทางกองช่างจะด าเนินการตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โดยเพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านท้ัง ๗ หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่บ้านละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ๗ หมู่บ้าน จ านวนเงินท้ังส้ิน  
๑๔๐,๐๐๐  บาท   โดยงบประมาณท่ีจะขอโอนเพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่ โอนมาจาก
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม โดยไปต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน หมวด
รายจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ซึ่งอยู่ในส่วนของกอง
ช่าง ขอน าเรียนให้สภาฯ ทราบ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ขอเพิ่มเติมในส่วนของเงินอุดหนุนหมู่บ้านท้ัง ๗ 
หมู่  ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท   การอุดหนุนงบประมาณจะต้องอุดหนุนให้กับทาง
คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยต้องผ่านการประชุมประชาคม และโครงการนี้เป็นโครงการ
ท่ีเร่งด่วนทางเทศบาลฯ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการประชุมเพื่อโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่ และต้องมีการต้ังรายรับ และ รายจ่ายไว้ในส่วนของงบประมาณจ านวน 
๑๔๐,๐๐๐  บาทนี้  ซึ่งจ านวนเงินท่ีอุดหนุนไปทางหมู่บ้านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ
โครงการฯเอง  

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่โครงการนี้ด้วยครับ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น และ เงิน
อุดหนุนจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๖๗  ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน เทศบาลจะกระท าได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   ขอน า
เรียนเพื่อการพิจารณาครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ และ เลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้า
ไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐  บาท ขอมติท่ีประชุม
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนงบประมาณฯ ข้อ  ๒๗   
และขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  
๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน ในการโอนเงิน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ จ านวนเงิน 
๑๔๐,๐๐๐.-  บาท ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติและเห็นชอบการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุนส่วน
ราชการ  และอนุมัติเห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ พระราชบัญญัติเทศบาล  จ านวน  
๑๑  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ   ๐  
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  ๔   เร่ืองอื่น ๆ  สมาชิกสภาฯ หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมี
เรื่องท่ีจะปรึกษาหารือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ตามท่ีข้าพเจ้านายไชยยศ  บ้านกล้วย  ต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  ได้เข้ามาช่วยเหลือในกิจการงานสภาฯของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นระยะเวลาท้ังหมด ๔ ปี  แต่ปัจจุบัน
เนื่องจากงานในหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติอยู่นั้นมีงานท่ีจะต้องปฏิบัติอยู่มาก จึงขออนุญาต
ลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯ จึงขอมติท่ีประชุมจากสภาฯ ในการอนุมัติการ
ลาออกในครั้งนี้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง ท่ีประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติการลาออกของเลขานุการสภาฯ ด้วยการยกมือครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม 
 

มีมติอนุมัติให้ลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯจ านวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ 
เสียง (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ หรือ ท่านอื่น มีเรื่องท่ีจะเสนอในท่ีประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามี
เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ นายบุญช่วย มณีโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๑๓ ฝาก
บอกว่า วันท่ี  ๑๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. ทางหมู่บ้านหมู่ท่ี  ๑๓ จะ
ด าเนินการทาสีสะพานข้ามคลอง ก็จะขอให้ทางเทศบาลฯ ขอความร่วมมือไปช่วยกัน
ด าเนินการด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านศรัณย์ ฟักทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ได้แจ้งขอความร่วมมือจากเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่มีกิจธุระเรียนเชิญนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
 



๘ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อหารือเพิ่มเติม เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายล้อม ทองแท้) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และขอเรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมก็มีเรื่องท่ี
จะต้องแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่องนะครับ 
เรื่องแรก ในวันท่ี  ๒๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ผมก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านให้
ความร่วมมือกันในการถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ท่ีอ าเภอท่าม่วง ผมขอให้
ทุก ๆ ท่านพร้อมเพรียงกันนะครับ 
เรื่องท่ีสอง ในวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้พวกเราไปร่วมกันถวาย
ดอกไม้จันทน์ในงานพิธี ตามหมายก าหนดการท่ีได้แจ้งไปนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้แจ้งใน ๒ เรื่องดังกล่าว ผมก็ขอเสริมนะครับ เนื่องจาก
เรื่องดังกล่าวเป็นวันส าคัญ ขอให้พวกเราทุกๆ คนให้ความร่วมมือและไปกันอย่างพร้อม
เพรียงด้วยครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมท่านใดมีข้อจะหารือหรือสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอสอบถามกองช่างเรื่องสะพานแคบ ท่ีผมเคย
พูดมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๙   หนังสือส่งไปเมื่อวันท่ี  ๒๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เจ้าของ
โครงการท่านได้ติดตามเรื่องหรือไม่ เพราะนี้ก็ปีกว่าแล้วแต่ก็ยังไม่มีค าตอบผมจะขอให้
ท่านช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงในประเด็นดังกล่าวให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วย
ครับ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค์ ต้นโพธิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องเกี่ยวกับสะพานแคบยังไม่ได้ติดตามครับ จะ
ติดตามให้อีกครั้งครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องนี้ปีกว่าแล้วหนังสือ ท่านไม่ได้ติดตามเรื่องเลย 
มันเป็นปัญหาของชาวบ้าน  ชาวบ้านเขาเดือดร้อน มันเป็นปัญหาครับเพราะชาวบ้าน
หลายต าบลไม่ใช่เฉพาะต าบลหนองขาวเขาใช้สะพานนั้นท่านต้องค านึงถึงตรงนี้ด้วยนะ
ครับและ เรื่องท่ีสอง ถนนท่ีช ารุด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตอนนี้หมดสัญญาค้ า
ประกันงานแล้ว ยังไม่มีอะไรท่ีคืบหน้า ถนนนี้มันอยู่ในพื้นท่ีของเทศบาลเรา เราต้อง
รับผิดชอบ มันไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ผมขอให้ท่านประสานงานกับทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด้วย ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ช่วยให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องช่วยติดตามด้วย
ครับ ความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ได้เสนอมา ผมขอให้ทาง
ผู้อ านวยการกองช่าง ช่วยติดตามด้วยนะครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค์ ต้นโพธิ์) 

ผมจะด าเนินการติดตามให้ครับ 



๙ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอแนะหรือหารือเพิ่มเติมเชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตอนนี้มีบริษัทของทรูมูฟ ได้ขออนุญาตติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับ 
ซึ่งทางกองช่างได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจะด าเนินการอย่างไรบ้าง ช้ีแจงให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค์ ต้นโพธิ์) 

เรื่องติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของทรูมูฟ ผมได้รับเรื่องเมื่อวานเรื่องการขอ
อนุญาตติดต้ังเสาสัญญาณ ตรงบริเวณหน้าบ้านห้วยตลุงท่ีของแมว ซึ่งยังไม่ได้เข้าไป
ตรวจสอบครับ เพราะพึ่งจะได้รับหนังสือเมื่อวานครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เกณฑ์การพิจารณาของช่างควรท าอย่างไรบ้าง สมาชิกสภาฯ ควรท่ีจะต้องรับรู้หรือไม่  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค์ ต้นโพธิ์) 

เคสแบบนี้ในพื้นท่ีของเรายังไม่เคยเจอ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เท่าท่ีเมื่อเช้าเปิดดู เขาต้องท าความเข้าใจตามระเบียบส านักนายกฯ รับฟังความ
คิดเห็นนะครับ  ประชาชนในพื้นท่ีต้ังหมู่ท่ี ๖  แต่ไม่ท าถ้าหากช่างด ารงค์ อนุมัติไป 
เทศบาลฯจะโดนฟ้องศาลปกครอง หมายความว่าก่อสร้างไปเท่าไร เขาลงทุนไป ๕ 
ล้านบาท เขาก็เรียกจากเทศบาลฯ ๕ ล้านบาท เป็นความผิดท่ีเกิดขึ้นท่ีทางเทศบาลฯ
จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้  ซึ่งในส่วนนี้ผมจึงน าเรียนว่าช่างด ารงค์  ต้องรู้  ต้องเรียนรู้
ว่าขั้นตอนมันมีกฎระเบียบ กติกา อย่างไรบ้าง เพราะตรงนี้การต้ังเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ ประกาศของ กสทช. ก าหนดขั้นตอนอยู่แล้ว และต้องท าความเข้าใจให้
ประชาชน แต่เจ้าของพื้นท่ีเขายังไม่รู้เรื่อง ท่ีจะต้องแจ้งให้ท่านทราบนะครับ ว่าเสา
สัญญาณท่ีมีคล่ืนเสียงมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่า ประชาชนจะได้ไม่ร้องคัดค้าน 
ถ้ามีการร้องคัดค้านเทศบาลฯ เป็นจ าเลยทันทีนะครับ   จึงน าเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า 
ในกรณีนี้จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นหรือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
หมู่ท่ี ๖ ท่ีต้ังท่ีบอกว่า อยู่แถวห้วยตลุง บริเวณนั้น เขาจะมีขั้นตอนอะไรหรือเปล่า 
เท่าท่ีทราบเบื้องต้นเสาสัญญาณสูง ๓๒ เมตร นะครับ จึงน าเรียนว่า สมาชิกสภาฯ ท่ี
อยู่ในพื้นท่ีต้องเข้าใจนะครับ ไม่อย่างนั้นพอชาวบ้านมีปัญหา มาถามสมาชิกสภาฯ  
แล้วสมาชิกสภาฯ ไม่รู้เรื่องจึงน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ในหมู่ท่ี ๖ ได้เข้าใจไว้ก่อน 
คืออยากให้ท่านท่ีรับผิดชอบโดยตรงได้ช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีท่ีตัวเองจะต้อง
รับผิดชอบนะครับ  พื้นท่ีหมู่ ท่ี ๖ เป็นพื้นท่ีท่ีผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ดูแล ถ้ามี
ผลกระทบชาวบ้านก็ต้องว่าสมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๖  จึงน าเรียนให้ทุกท่านได้ทราบและ
เข้าใจนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯได้ซักถาม ก็ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ไปศึกษาให้ชัดเจน
ว่ามันมีกฎ ระเบียบแบบไหน อย่างไร จะต้องมีการประชาคมหรือไม่  เพื่อจะได้ไม่เกิด
ความผิดพลาดในงานตรงนี้  และตอนนี้ชัดเจนแล้วหรือยังว่าจะมาลงตรงนั้น 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค์ ต้นโพธิ์) 

เมื่อวานได้สอบถามแล้วกับเจ้าของพื้นท่ีท่ีจะมีการติดต้ังเสาสัญญาณ เข้าได้ท าสัญญา
กันแล้ว แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตติดต้ังเสาสัญญาณกับทางเทศบาลฯ 
 



๑๐ 

 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมว่าช่าง ด ารงค์  ยังไม่เข้าใจผมคิดว่าสมาชิกสภาฯ ในพื้นท่ีเขาควรจะทราบ ระเบียบ
ของ กสทช. เขาก าหนดให้ใครเป็นผู้จัดท า ไม่ใช่เทศบาลฯ เราเป็นผู้จัดท า แต่เวลา
ประชาชนรอบข้าง เขาฟ้อง เขาก็ฟ้องเทศบาลฯของเราเป็นจ าเลยร่วมด้วยนะครับ 
ขอให้ช่างด ารงค์ ท าความเข้าใจ ไม่ใช่ผมพูดว่าต้องเป็นหน้าท่ีของเทศบาลฯ ท่าน
จะต้องไปเรียนรู้  ท าความเข้าใจ และแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ในพื้นท่ีรับทราบ  

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ การท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ช้ีแจงกับทางกองช่าง กระทรวงของ 
กสทช. เขาบอกว่าถ้ามีผลกระทบเขาต้องประชาคมถามชาวบ้านก่อน อันนี้น่าจะเป็น
หน้าท่ีของบริษัทท่ีขอติดต้ังเสาสัญญาณนะครับ  ทางกองช่างต้องติดต่อกับเขาว่าต้อง
ประชาคมชาวบ้านก่อนว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่  และให้เขาช้ีแจงกับชาวบ้านว่า เสา
สัญญาณท่ีสูงจะไม่มีผลกระทบกับเด็ก หรือ ชุมชนตรงนี้ครับ  ข้อแรกจะต้องมีการ
เรียกประชาคมไหมต้องดูกฎระเบียบนะครับ ท่านเข้าใจไหมครับช่างด ารงค์   และถ้ามี
การประชาคมผู้ประกอบการจะต้องเรียกชาวบ้านประชาคมเองนะครับ ไม่ใช่สมาชิก
สภาฯ เรียกประชาคม และการประชาคมจะต้องมีการบันทึกว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็น
ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ก็ขอฝากไว้กับทางผู้อ านวยการกองช่าง ได้ไปหารือพูดคุยเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ในพื้นท่ี
ได้รับทราบ และให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ครับว่าท่ีด าเนินการตรงนี้มีผลกระทบหรือไม่ให้
เขามาน าเสนอ ช้ีแจง ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือหารือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องถนนผมติดใจนะครับ ผมให้เวลาท่านหนึ่งอาทิตย์
นะครับ หาค าตอบให้ผม ถ้าท่านหาไม่ได้ผมจะท าหนังสือร้องเรียนไป แล้วอย่าว่าผม
ข้ามหน้าข้ามตานะครับ ตรงนี้ผมขอนะครับ ผมก็ทนไม่ไหวนะครับ ผมอยู่ตรงนั้นผม
หนักใจนะครับ ผมให้เวลาท่านหนึ่งอาทิตย์ไม่ว่าหน่วยงานไหนท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าท่านไม่ให้
ค าตอบผมท่ีชัดเจนผมก็จะท าหนังสือร้องเรียนไปทุกท่ี ท่ีผมจะท าได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ฝากท่านผู้อ านวยการกองช่างไว้ด้วยนะครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอยู่บริเวณนั้นท่าน
ก็รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านท่ีผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอด แต่เขาก็ไม่มีค าตอบ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายกันยา หมู่ม่วง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ จะสอบถามเรื่องการสร้างทางบ้านอู่ โครงการถึง
ไหนแล้ว  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านกันยา หมู่ม่วง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว 
ท่านผู้บริหารได้ติดตามทางช่างผู้รับเหมาว่าอย่างไรบ้างครับ เชิญท่านผู้บริหารช้ีแจง
รายละเอียดด้วยครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายล้อม ทองแท้) 

ครับผม การติดต่อกับผู้รับเหมา ผมติดต่อเกือบทุกวันนะครับ ทุกวันนี้เขาก็ยอมเสีย
ค่าปรับมา ห้าพันกว่าบาทแล้ว ยังไม่ได้ด าเนินการอะไรเลย ผมก็ไม่เข้าใจ ไม่ใช่ไม่
ติดตาม  ผมติดตามให้นะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมมีเรื่องท่ีจะขอปรึกษาหารือนะครับ เรื่องประปา
ครับ คราวท่ีแล้วเรื่องไฟฟ้า  วันนี้เรื่องประปาข้างเทศบาลฯ ของเรา  ไฟฟ้าก็จบไปแล้ว
ชาวบ้านก็ออกกันเองแสนเจ็ดนะครับ ทางคณะกรรมการ กบข.  ลงพื้นท่ีแล้วช่วยเหลือ
ได้แค่เพียงพูดคุย เจ้าของท่ีช่วยเหลือมา ๔๐,๐๐๐ บาท     ท่ีเหลือชาวบ้านออกกันเอง 
และท่ีชาวบ้านอาศัยอยู่ประปายังไม่มี ก็อยู่กับว่าการด าเนินการท่ีผมมาปรึกษาหารือ
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กับทางเทศบาลฯ ว่าจะท าอย่างไรต่อ เพราะตรงนั้นเขาไม่มีน้ าประปาใช้  ผมอยากให้
ผู้บริหารช่วยดูหน่อยครับว่า ชุมชนชาวบ้านประมาณ ๗ หลังคาเรือน ก็เข้ามา
ปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาฯ ในพื้นท่ีว่าจะท าอย่างไร ท่ีจะขยายเขตน้ าประปาให้เขา
ได้ ถ้าเทศบาลช่วยอุดหนุนได้เท่าไร เขาจะช่วยได้เท่าไร ผมอยากให้คณะบริหารช่วยดู 
ช่วยพิจารณาให้ด้วยนะครับ ว่าจะท าอย่างไร ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายล้อม ทองแท้) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตรงนี้ผมอยากถามท่านปลัดเทศบาลฯ ว่าเราจะมี
งบประมาณอะไรไหม  ท่ีจะท า นักวิเคราะห์ฯ ได้ต้ังโครงการอะไรไว้หรือไม่ 

นักวิเคราะห์ฯ 
(น.ส.วาสนา ธรรมขันธ์) 

เป็นแผนรวมนะค่ะ แผนนะมีอยู่ค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายล้อม ทองแท้) 

ตอนนี้หมู่ท่ี ๖ เราก็ยังท าไม่เสร็จ ปัญหาของเรามันมากเรื่องอยู่ท่ีเรื่องมิเตอร์ ถ้าเราไป
ขอค่ามิเตอร์มันสูง ๕ – ๖ หมื่นบาท เฉพาะค่ามิเตอร์ นะครับ ขอให้ปลัดเทศบาลฯ 
ช่วยขยายความด้วยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ต้องท าความเข้าใจร่วมกันว่า ตรงบริเวณนั้นน้ าประปาเราจะต้องต่อจากการประปา
ส่วนภูมิภาค ไม่ใช่ต่อจากเทศบาลฯ เรานะครับ ถ้าต่อจากเรามันเป็นเรื่องไม่ยาก ถ้าต่อ
จากการประปาส่วนภูมิภาคค่าใช้จ่ายเขาคิดเท่าไร อย่างกรณีของไฟฟ้าเขาคิดแสนสาม
เจ้าของท่ีดินเดิมท่ีให้ความหวังว่าจะให้น้ าให้ไฟ แต่ตอนนี้ไฟฟ้าบอกลักษณะมาแล้วว่า
เป็นลักษณะของบ้านจัดสรร นะครับในส่วนนี้ทางนายพิน และผู้ท่ีซื้อท่ีดินต่อจากนาย
พิน ออกค่าใช้จ่ายเท่ากับว่านายพินออก ๔๐,๐๐๐ บาท เฉพาะไฟฟ้า คนท่ีซื้อท่ีดิน
ออก ๙๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๓๐,๐๐๐ บาท นี่คือเรื่องจริงท่ีเกิดขึ้น และเรื่อง
ประปาอีกท่ีไม่รู้ยอดเท่าไร ตอนนั้นเขาคิดยอดประมาณแสนกว่าบาทคือตอนนี้นายพิน
มีส่วน เพราะอีกฝ่ังท่ีอยู่ประมาณ ๘ ห้องนายพิน ยังไม่ได้จัดสรร พอน้ าประปาไป 
ไฟฟ้าไป เด่ียวก็จัดสรรนะครับ  ผมบอกว่าตรงนี้ผมให้ลักษณะเดียวกันนะครับ ว่าถ้า
เราท าไปแล้วประชาชนของรุ่งธนทรัพย์ ของผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ เขาจะมองว่าเรา
ละเว้นปฏิบัติหรือเปล่า เด่ียวก็ต้องท าให้กับกลุ่มบ้านจัดสรรนี้อีกหรือเปล่า ฝ่ังบ้านนาย
พิน ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์แสนกว่าบาทนี้จะท ากันอย่างไร 
ถ้าใช้งบประมาณของเทศบาลฯ พื้นท่ีอื่นท่ีเขาแบ่งเป็นล็อค ต้ังแต่ทางเข้าโมกมันท่ีเขา
แบ่งเป็นล็อค ไฟฟ้า และ น้ าประปายังไม่มี  พอแบ่งเสร็จก็เป็นภาระของทางเทศบาลฯ 
ท่ีจะต้องจัดท านะครับ  มันก็เป็นลักษณะเดียวกับไฟฟ้าว่าไม่ เข้าลักษณะท่ีจะให้การ
สนับสนุน เจ้าของท่ีดินต้องเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นพอเขาต่อไฟฟ้าและน้ าประปาเสร็จ
ส้ินแล้ว เขาถึงจะส่งมอบให้เราหากวันหลังเสียหรือช ารุด เราก็จะซ่อมบ ารุงได้  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ครับ ประเด็นตรงนี้ เราไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างอื่นใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนี้เหมือนกับว่า
เราโยนเรื่องกันอยู่ วิธีการแก้ไขในวันนี้ ถ้าเราดูว่าผู้ท่ีขายท่ีดินต้องดูสัญญาด้วยว่าเขา
ท าสัญญาไว้ว่าอย่างไร ว่าในสัญญามีสาธารณูปโภคพร้อมหรือไม่ ถ้าอย่างนั้นก็เจรจา
กับเขาได้  ไม่เช่นนั้นจะผิดสัญญา แต่ในส่วนประเด็นของตรงนี้เรายังไม่รู้เลยว่าผู้ขาย
กับผู้ซื้อเขาท าสัญญากันไว้ว่าอย่าไร วันนี้ท่ีทางท่านสมาชิกสภาฯ ชูศักด์ิ บัวสด ได้
พูดคุย เรามาหาทางช่วยเหลือชาวบ้าน ถ้ามันไม่มีทางท่ีจะช่วยเหลือแล้วก็ต้องสรุปว่า
เราช่วยไม่ได้หรือยังไง ตรงนี้เราต้องมาแก้ไขกันว่าจะด าเนินการอย่างไรดี  

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ถ้าเราตอบชาวบ้านว่าเราแก้ไขปัญหาไม่ได้เราเสียหายครับ ปัญหาตรงนี้เราต้องแก้ไข
นะครับ แล้วสัญญาท่ีท่านประธานสภาฯ พูดไม่มีครับ แต่ปัญหาตรงนี้เราก็ต้องแก้ก่อน
ถ้าเราไปตอบชาวบ้านว่าเราแก้ไขไม่ได้ ปัญหาท่ีเราตอบเขาเราหนักใจแล้วว่า คุณเป็น
ผู้บริหาร เป็นสมาชิกสภาฯ คุณเป็นเทศบาลฯ คุณแก้ปัญหาน้ าไม่ได้ตอบไม่ได้หรอก
ครับ คือต้องหาทางออกให้ได้ว่าเราจะท าอย่างไรได้ท่ีจะต่อน้ าประปาให้เขา และปัญหา
ท่ีปลัดพูด เราช้ีแจงได้เพราะตอนท่ีเขาคุยกันเขาคุยกันด้วยวาจาไม่มีเอกสาร แต่ตอนนี้
ชาวบ้านเขาเขียนขอน้ าประปา ผมว่าต้องให้ผู้บริหารจัดการตรงนี้นะครับ เราจะตอบ
ว่าไม่ได้ ไม่ได้นะครับ ผู้บริหารช่วยจัดการตรงนี้นะครับ  เพราะชาวบ้าน ๗ – ๘ 
หลังคาเรือน เขามีสิทธิที่จะมาร้องเรียนเรา เราต้องแก้ไขนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ในส่วนของตรงนี้ ผมฟังท่าน สมาชิกสภาฯ พูดมันเป็นเรื่องท่ีล าบากใจของสมาชิกสภา
ฯ  ท่ีรับเรื่องไว้แล้วแต่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ เราถึงมาหารือกัน ในส่วนของตรงนี้ท่ีผม
จะพูดต่อไปก็คือ เราอาจจะดูว่ายอดเงินเท่าไร เราก็พูดคุยประนีประนอมกันกับ
เจ้าของท่ีดินว่าคุณช่วยเหลือได้เท่าไรอีกทีหนึ่ง และในส่วนของเรา เราจะแก้ไขปัญหา
กันยังไง เพื่อท่ีจะช่วยเหลือตรงนี้ให้พ้นจากความหนักใจของสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในเขต 
ว่ามีวิธีใดท่ีจะแก้ไขในส่วนท่ีชาวบ้านเดือดร้อนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ในส่วนตรงนี้ก็ขอให้
ท่านปลัดช่วยดูว่ามีวิธีแบบไหนดี ท่ีจะไม่ให้เขาเดือดร้อน เพราะมันก็ผิดพลาดไปแล้ว 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายล้อม ทองแท้) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  จริง ๆ แล้วตรงนี้ผมเรียนตรง ๆ ว่ามันเป็นปัญหา
ลูกโซ่อยู่ตลอด มันก็เหมือนท่ีผ่านมาเราเรียกประชาคม เรียกมาประชุมค่าน้ าประปา 
เมื่อไรค่าน้ าประปาจะลดลง และปัญหาค่าน้ าท่ี กม. ๘ ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เหลือ 
๑๗ บาทก็บ่นอยู่ว่าแพง มันเป็นปัญหาเรื้อรัง  ถ้าประเด็นตรงนี้ให้เราต่อเองประปา
ภูมิภาคก็คิดค่าน้ าแพงเหมือนเดิมเหมือนเราไปขอซื้อน้ าจากเขา นี่ก็เป็นปัญหาอยู่ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านนายกฯ ครับ ค่าน้ าประปาตรงนี้ถ้าเราติดมิเตอร์มาตรวัดน้ าเหมือนบ้าน
ป้าวิงมันก็น่าจะไม่มีปัญหา ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาพร้อมเขาอยากมีน้ าประปาใช้ คือปัญหา
ท่ีปลัดเจอคือกลัวจะมีการร้องเรียนเพราะตรงนั้นมันเข้าข่ายบ้านจัดสรร แต่ถ้าเรามี
เอกสารที่เราท าถูกต้อง ชาวบ้านเขาก็จะร้องเรียนเราไม่ได้ เพราะชาวบ้านเขาอยากมี
น้ าใช้ ผมจึงอยากให้ผู้บริหารคิดว่าจะท าอย่างไรท่ีจะท าได้ ไม่ใช่เราไปตอบโจทย์
ชาวบ้านว่าเราท าไม่ได้ ถ้าชาวบ้านไปร้องท่ีศูนย์ด ารงธรรม ทางศูนย์ก็ต้องให้เทศบาลฯ
จัดการอยู่ด ีอันนี้คือบทเรียนท่ีเราจะต้องเจอ เพราะผู้ท่ีขายท่ีดินและชาวบ้านท่ีซื้อท่ีดิน
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รู้เท่าไม่ถึงการณ์ นี่คือบทเรียนและต่อไปเราก็จะต้องท าอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตามท่ีทุก
คนมาดูเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้านคนท่ีขายท่ีดิน เขาไม่รู้เขาคิดว่าการแบ่งให้เลยสบายดี ถ้า
ให้คนเดียว แต่นี่แบ่งหลายคน มันเข้าข่ายบ้านจัดสรร เป็นท่ีดินแบ่งขาย ท่ีดินบอก
ผู้ขายว่าจ านวน ๙ ห้องไม่ใช่ท่ีจัดสรร แต่มันเข้าข่ายแบ่งขาย มันพลาดตรงนี้ครั บ  
กฎหมายท่ีดินอีกอย่าง กฎหมายไฟฟ้าอีกอย่าง มันเป็นแบบนี้ครับ แต่ในเมื่อมันมี
ปัญหาแล้ว ผมก็อยากให้คุยกันว่าเราแก้ไขให้เขาจุดนี้ก่อน ผมฝากผู้บริหารด้วยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ในส่วนนี้ท่ีเคยคุยกันเรื่องไฟฟ้าผมบอกแล้วว่า พอเราแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าเสร็จ เรื่อง
น้ าประปาก็ต้องตามมาแน่  พอน้ าประปามา ก็ต้องมีการเรียกร้องถนนอีกนะครับ  พอ
แก้ไขเรื่องนี้เสร็จก็จะร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมอีก เราต้องมองภาพว่าน้ าและถนนเขาก็
จะเอาอีก เราจะต้องมองภาพให้เบ็ดเสร็จ ถ้าแบบนี้รายอื่น ๆท่ีจัดสรรมันก็จะต้องเป็น
แบบนี้อีก ผมก็ขอน าเรียนว่าเราต้องคิดให้รอบคอบ   ไม่ใช่ว่าเรามองข้ามความ
เดือดร้อน เขาได้ประโยชน์และโยนภาระให้เรา ตอนนี้ก็ต้องให้ผู้บริหารคิดหาค าช้ีแจง
ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ก็ขอฝากไว้ให้ท่านผู้บริหารช่วยดูการแก้ไขปัญหากันอีกท่ี มีสมาชิกสภาฯ หรือ 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อปรึกษาหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๔๐  น. 

 
 
 

               ลงช่ือ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 

            ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 
 
 
 

                                         ลงช่ือ............................................................ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

            ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
                                   ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายณัฐวุฒิ    ข าคม) 
                   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

                                      ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสมคิด  บุญเชิด) 

                         ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

                                       ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์) 

                        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๒                                                       


