
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2561 

วันอังคารท่ี  21  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา  09.00  นาฬิกา 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 

1.นายอุดร  เพ็งอร่าม ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลฯ 

2.นางพนม  สุขเผือก  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.นางอธิสา  สุขศิริ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

4.นายณัฐวุฒิ  ข าคม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

5.นายพจน ์  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

6.นายชูศักดิ์  บัวสด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

7.นายอดิศร  หล่อจิต  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

8.นางสาว นภัสสร ต้นโพธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

9.นายอ านาจ  โคกแก้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

10.นายกันยา  หมู่ม่วง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

ผูไ้ม่มาประชุม 

1.นางสมคิด  บุญเชิด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

2.นายศรัณย์  ฟักทอง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

3.นายวินัย  โพธิ์ใบ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายล้อม  ทองแท้   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี 

 2.นายสมเกียรติ  รอดสูง   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

3.นายประทีป  พัฒนมาศ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 4.นายปรีชา  อ่อนจันทร์  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 5.นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 

6.นางประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

 7.นางอารียา  อยู่พ่วง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 8.นายด ารงค์  ต้นโพธิ ์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 9.นางสาวจินตนา จันทรักษา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

 10.นายวิชา  เฉยปัญญา  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

11.นายส าเภา  คงธาร   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

ผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม 

 1.นายเพ็ชร  บุญรอด   ต าแหน่ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา    09.00 นาฬิกา 

ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ทุกท่าน พร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3        

ครั้งท่ี 2  ประจ าปี  2561  วันอังคารท่ี  21  สิงหาคม  พ.ศ.2561  
เวลา  09.00  นาฬิกา  ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ครับ เนื่องด้วยขณะนี้นายล้อม  ทองแท้  ต าแหน่งนายกเทศมนตรี 

ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันศุกร์ท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ.2561 เข้าพัก
รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาครับ ผมขอน าเรียนท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับ ตามอ้างถึงค าส่ังเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว เลขท่ี 81/2555 เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรี ซึ่งได้แต่งต้ังนายสมเกียรติ  รอดสูง ต าแหน่ง  
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รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี คนท่ี 1 และ
นายประทีป  พัฒนมาศ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ
แทนนายกเทศมนตรี คนท่ี 2 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ี
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ี
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น
แต่งต้ังให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่าง
ใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอ านาจหน้าท่ี
เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นใน
การรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้ว 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 14 

สิงหาคม  พ.ศ.2561  ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุม มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม -  

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) แล้ว สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 14 

สิงหาคม พ.ศ.2561 ขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  
ครั้ง ท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 14  สิงหาคม  พ.ศ.2561 
จ านวน 8 ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง 1 ท่าน  (นาย
อุดร       เพ็งอร่าม)  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพือ่พิจารณา 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 3.1 วาระที่  2  วาระการแปรญัตติ 
 ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ผ่านวาระท่ี 1 รับร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 แล้วนั้น วาระท่ี 2 แปรญัตติ ก็
ขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ช้ีแจงด้วยครับ เชิญครับ   
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ประธานคณะกรรมการ ฯ ครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 และสภาเทศบาลได้มีมติรับ

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ โดยก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ปรากฏว่ามีผู้ยื่นขอแปรญัตติ คือ นายชูศักดิ์  บัวสด  ต าแหน่ง สมาชิก
สภาเทศบาล  เขต  2  แปรญัตติในเรื่องการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 
ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับ เค ล่ือน  2 ล้อ  แบบดับเบิ้ ลแคป จ านวน  1 คัน  เป็น เ งิ น 
814,000.-บาท ในแผนงานบริหารท่ัวไป ร่างเทศบัญญัติงบประมา
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่มี
ความจ าเป็นในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  และถนนภายในหมู่บ้านได้รับความเสียหายทุกหมู่บ้านเห็น
ควนน างบประมาณในส่วนนี้น าไปใช้ท่ีจ าเป็นโดยน าไปบรรจุไว้ใน
งบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน 
ค่าวัส ดุ  รายจ่ายเพื่ อซ่อมแซมบ ารุ งรั กษาทรัพย์ สิน  จ านวน 
814,000.-บาท เพื่อปรับปรุงถนนของหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบหรือ
ท่ีเกี่ยวข้องให้ครบตามจ านวนรายจ่ายท่ีคณะผู้บริหารต้ังไว้ตามจ านวน
เดิม  ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ จ านวน 4 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 
เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง       

ประธานสภาเทศบาล ฯ วาระที่ 3 ข้อ 3.2 วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้น าเรียนไปแล้ว

ในท่ีประชุม มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงครับ 

 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ค่ะ ตามระเบียบกระทรวง 
(นางอธิสา  สุขศิริ) มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระ
นี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ จึง
ขอเสนอเพื่อสภาท้องถิ่นพิจารณา ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงไปแล้วนั้น ท่ีประชุมมีใครจะ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในท่ีประชุมในการ

เห็นชอบอนุมั ติร่ าง เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เห็นชอบ จ านวน 8 
เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (นาย
อุดร  เพ็งอร่าม) 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ   3.3 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การควบคุม การเลี้ยง หรือ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ปล่อยสัตว์ พ.ศ...................... 
 ครับ ตามท่ีได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อ

วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้น าเรื่องนี้มาพิจารณาแล้วครั้งหนึ่ง 
แต่มติท่ีประชุมยังไม่ได้รับร่างเทศบัญญัติในเรื่องนี ้และมีนายณัฐวุฒิ   

 ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และนายชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 แจ้งขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลน ามาพิจารณาใหม่ใน
การประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 
และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้น าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม การ
เล้ียง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ......  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บ้างครับ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ท่ีประชุมเราคุยกันว่าจะพิจารณาสัตว์เพื่อเข้าร่างเทศบัญญัติเป็นบาง

ประเภท ผมขอให้คุณสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ช้ีแจงเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้ ตามท่ีท่านเคยได้ไปประชุมร่วมกับทาง
อ าเภอท่าม่วงมาว่ามีแนวทางเช่นไรครับ 
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รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

รองนายกเทศมนตรี ครับ ในลักษณะนี้นะครับ บางเรื่องเราจะต้องอิงระเบียบ องกฎหมาย 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) ถ้าเราออกปฏิบัติหน้าท่ีเราไม่มีระเบียบหรือกฎหมายเราก็ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี และถูกต้องครับ และร่างเทศบัญญัตินี้เขาก็
เร่งด าเนินการกันเกือบทุกท่ี ส่วนการออกไปปฏิบัติหน้าท่ีแล้วเรา
จะต้องเจอปัญหา แต่เมื่อเรามีระเบียบ ข้อบังคับของเราไว้เราก็
สามารถด าเนินการได้ แต่ถ้าเราจะเลือกสัตว์บางประเภทมาไว้ในร่าง
เทศบัญญัตินี้ ผมคิดว่าเราก็ไม่รู้ว่าออกปฏิบัติหน้าท่ีแล้วเราจะเจอ
ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ประเภทไหนบ้าง ประเด็นนี้ส าคัญในเชิงปฏิบัติครับ 
สมมุติว่าเราเจอปัญหาเรื่องโค เราก็ไม่สามารถท าอะไรได้ระเบียบเราก็
ไม่มี ถ้าเรารับอย่างหนึ่งไม่รับอย่างหนึ่งแล้วจะท าอย่างไรครับ   

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  จากการที่ผมได้เข้าร่วมประชุมกับสาธารณสุขจังหวัดมานะครับ เรา 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) สามารถรับประเภทสัตว์เป็นบางชนิดได้ครับ ผมอยากให้ท่านดูตรงข้อ

ท่ี 5 และข้อท่ี 6 แพะและโค ในเทศบาลหนองขาวเขาไม่มีสัตว์
ประเภทนี้อยู่ในพื้นท่ี ความคิดของผมนะครับถ้าเรารับประเภทของ
สัตว์ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในร่างเทศบัญญัตินี้ ผมคิดว่าเราควรรับเป็นบาง
ประเภทครับ เท่าท่ีทราบมาจะเน้นสุนัขและแมวครับ เพราะก าลังมี
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ตอนนี้ อยากให้พิจารณานะครับ 

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 
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ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอเพิ่มเติมจากท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีชี้แจงในท่ีประชุมนะครับ  
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) เรื่องร่างเทศบัญญัติการควบคุม การเล้ียง หรือปล่อยสัตว์ การท่ีเราไม่

ต้องก าหนดประเภทของสัตว์เป็นการเฉพาะนั้น ต้องการให้ครอบคลุม 
จะได้ควบคุมสัตว์ได้ในทุกประเภทในพื้นท่ีของเรา หรือถ้าขณะนี้ไม่มี
ในอนาคตก็ต้องมี หมายความว่าการร่างเทศบัญญัตินี้เพื่อท่ีจะเป็น
เครื่องมือ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกับการควบคุมสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ 
ส่วนความเข้ม หมายความว่าถ้าจะดูแลมากน้อยขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่
กับรายละเอียด เช่นว่า ในพื้นท่ีเราจะตัดประเภทโคออกไปในวันหน้า
เราจะดูแลเรื่องโคได้อย่างไรว่าเพราะในบางชุมชนท่ีหนาแน่นทุก ๆ 
เทศบาลเขาห้ามเล้ียงโคในเขตชุมชนซึ่งถ้ามีเทศบัญญัติรองรับไว้ เราก็
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ครับ ในการตักเตือนก็ดี ว่ากล่าวก็ดี จะ
ชอบด้วยกฎหมาย  

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมขอเสนอครับ เราน่าจะท าประชาคมหมู่บ้านครับ ดีกว่ามาตัดสินใจ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) กันเอง ผมขอเสนอครับ 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าจะประชาคมก็ต้องให้ออกมาชัดเจนเลยครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
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ปลัดเทศบาล ครับ ตามท่ีผู้บริหารได้น าเรียนไปแล้ว ส่วนทางท่านสมาชิกสภา 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) เทศบาลฯ กลัวเรื่องการไปกระทบสิทธิ์ในการเล้ียงสัตว์ของชาวบ้าน 

ผมคิดว่าเป็นการดีท่ีเราจะเอาประชามติมาเป็นตัวชี้วัดในการจัดท าร่าง
เทศบัญญัตินี้ครับ ขอเชิญสภาเทศบาลฯ พิจารณาดูนะครับ 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะออกความเห็นอื่น 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ สมาชิก

สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จัดประชาคมเพื่อจัดท าร่างเทศบัญญัติ
เรื่องการควบคุม การเล้ียง หรือปล่อยสัตว์ โปรดแสดงความเห็นชอบ
ด้วยการยกมือครับ 

 

ท่ีประชุม เห็นชอบ จ านวน 8 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง ไม่ออกเสียง 
จ านวน 1 เสียง (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ   3.4 โอนงบประมาณต้ังเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ เนื่องจากโรคการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) เราจะต้องด าเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าอีกจ านวน 

918 โดส โดยจะต้องด าเนินการจัดท ารถประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบ และน าสัตว์เล้ียงสุนัขและแมวมารับการฉีด
วัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งงบประมาณยังไม่ได้ต้ังไว้ จึงต้องขอมติท่ีประชุมสภา
ในการต้ังรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ มีรายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา ดังนี้ 

 1.ปรีไมค์   จ านวน 1 ตัว  
 2.เพาเวอร์ 2H   จ านวน 1 ตัว  
 3.ชุดสายล าโพง 10 เมตร  จ านวน 1 ชุด  
 4.ชุดสาย RCA 3 เมตร  จ านวน 1 เส้น  
 5.สาย RUX   จ านวน 1 เส้น  
 6.ไมค์โครโฟน   จ านวน 1 อัน  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,450.-บาท 
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 1.โอนต้ังรายการใหม่ เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 
6,500.-บาท ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
6,500.-บาท 

 2.โอนลด จากแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 2,346,000.-บาท 
สามารถใช้ได้ 512,371.-บาท  โอนลด จ านวน 6,500.-บาท 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

การโอนงบประมาณราจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ี
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เครื่องขยายเสียง 

และการโอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ
ให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ เครื่องขยายเสียง เป็นเงิน 6,500.-บาท จ านวน  8  
ท่าน ไม่อนุมัติ 0 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)   
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสอบถามในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

ครับ 
 

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ครับ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

ปลัดเทศบาล ทางผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี ได้มาพบท่านนายก 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) เทศมนตรี เมื่อวันศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ท่ีผ่านมาครับ เรื่อง

รายช่ือผู้ใช้น้ าหมู่ ท่ี 6 และหมู่ท่ี 11 บางส่วน ทางส านักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี แจ้งมาว่าทางส านักงานใหญ่ฯ ให้ต้ัง
งบประมาณ ผมขอน าเรียนว่าจะต้ังจ่ายในปี 2563 หรือถ้ามี
งบประมาณเหลือจ่ายในปี 2562 เขาก็จะมาด าเนินการให้ครับ แต่ใน
ส่วนนี้ถ้ามีงบเหลือจ่ายจะมาขยายเขตบริเวณเมืองใหม่ – เมืองทอง 
เปล่ียนท่อในปีนี้ งบเหลือจ่ายเขาจะมาขยายเขตเฉพาะจุด ซึ่งในส่วนนี้
ถ้าชาวบ้านจะขอใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรี สามารถไปยื่นเรื่องท่ีการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีได้ แต่ต้องช าระค่ามาตรวัดน้ าและค่าประกัน จ านวน 
4,200.-บาท ครับ ค่าประกัน 500.-บาท ค่ามาตรวัดน้ า 3,700.-
บาท ส่วนค่าน้ าท่ีการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีจัดเก็บจาก 
21.-บาท จะลดเหลือ 11. -บาท ครับ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็
ประมาณ 11.-บาท ทางผู้ใช้น้ าจะต้องเลือกเอาครับ แต่ถ้ารอไม่ต้อง
เสียค่ามาตรวัดน้ าจะต้องรอปีงบประมาณ 2563 ในส่วนนี้ขอน าเรียน
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจเผ่ือมีประชาชนสอบถาม เขาจะมา
เปล่ียนท่อใหม่ในหมู่บ้านเมืองทอง – เมืองใหม่ ยังเป็นท่อเก่าท่ีทาง
หมู่บ้านโอนให้กับเทศบาลฯ รับผิดชอบสมัยท่ียังเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาวอยู่ครับ มีน้ ารั่วบริเวณนี้เยอะครับ ขอน าเรียนว่า
ทางผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ได้มาพูดคุย ซึ่ง
ในวันนั้นท่านนายกเทศมนตรีประสบอุบัติเหตุพอดี และได้ช้ีแจงผ่าน
ทางผม ๆ จึงขอน าเรียนท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ รับทราบครับ และ 
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กรณีท่ี  2  หลังร้านครัวอนงค์จะคล้ายกับหมู่บ้านเมืองทอง – เมือง
ใหม่ ถ้าต้องการรับบริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถเช่ือมต่อการใช้น้ าโดยขออนุญาตโดยตรง
กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้กับประชาชนครับ 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตสอบถามท่านปลัดเทศบาลครับ กรณีท่ีว่าในปี 2563 มีงบ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) ประมาณจัดสรรมา ถ้าชาวบ้านรอถึงตอนนี้ ค่าใช้จ่ายก็จะไม่ถึง 

4,200.-บาท ใช่ไหมครับ 
 

ปลัดเทศบาล ค่ามาตรวัดน้ าไม่เสียครับ เสียแต่ค่าประกัน 500.-บาท ครับ ในปี  
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) 2562 ต้ังงบประมาณไม่ทันครับ จะทันในปี 2563 ครับ เป็นการต้ัง

งบประมาณตามรูปแบบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ครับ 

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี รับทราบ ครับ ขอบคุณครับ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์)  
 

ปลัดเทศบาล ขอน าเรียนครับ ขอเราในหมู่ท่ี 6 จะเป็นท่อใหม่ท้ังหมดครับ เป็นท่อ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) เมนประปาใหม่ เรียบกับมอร์เตอร์เวย์ต้ังแต่ร้านปลาเผาเขาตองไป

บริเวณบ้าน สท.อดิศร  หล่อจิต เราเดินท่อประปาใหม่ถึง กม.8 เป็น
ท่อประปาใหม่ ท าในปี พ.ศ.2559 ฉะนั้นขอน าเรียนว่าจะเป็นท่อใหม่
ในหมู่ท่ี 6 ส่วนท่อเก่าจะเป็นหมู่บ้านเมืองทอง – เมืองใหม่ เส้นบ้าน
ป้าท้ายก็จะเป็นท่อใหม่ท้ังหมด ครับ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาเรื่องของน้ าท่วมโรงเรียนบ้าน 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ห้วยตลุงครับ ทุกคนจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับในส่วนของโรงเรียนบ้านห้วยตลุงนะครับ ทางคุณพนอรัตน์   
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ชุณหวานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตลุง ได้มาแจ้งกับผมว่า

กังวลว่าน้ าจะท่วมโรงเรียน ผมได้ลงพื้นท่ีไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่า
ถ้าน้ าจะท่วม จะต้องพังเขื่อนด้านหลังออกน้ าจะไม่ท่วม น้ าจะไหล
สะดวกผมได้ไปสอบถามชาวบ้านแล้วชาวบ้านแจ้งว่าไม่สามารถพัง
เข่ือนได้ครับ ถ้าพังแล้วน้ าจะไม่ไหลลงสู่ท้องนาของชาวบ้านครับ ส่วน
การแก้ไขผมว่าต้องน ารถแบ็คโฮว์มาใช้ครับ แต่ชาวบ้านไม่ยอมจึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับ ผมจึงขอให้ท่านผู้บริหารรับเรื่องนี้ไว้ แล้ว
น าไปหารือเพื่อหาทางแก้ไขด้วยครับ หรือสมาชิกสภาท่านใดจะออก
ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ครับ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เราจะต้องประชาคมชาวบ้านหมู่ท่ี 6 ครับ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอให้มีการ   
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชาชนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ผมว่าก็เป็นแนวทางท่ีดีครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตครับ แล้วที่ผ่านมาน้ าท่วมถึงอาคารเรียนแล้วหรือยังครับ 
(นายประทีป  พัฒนมาศ) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เกือบถึงอาคารเรียนแล้วครับ 
(นายอดิศร  หล่อจิต) 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตเสริมต่อจากคุณณัฐวุฒิ  ข าคม ครับ ถ้าเรามีการประชาคม 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ผมเกรงว่าชาวบ้านจะมาจ านวนน้อยไม่ตรงกับความต้องการของเรา

หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นไปได้เราเชิญมาแค่สองฝ่ายได้ไหมครับ ฝ่ายหนึ่ง 
คือ ผู้ท่ีต้องการใช้น้ า ฝ่ายท่ี 2 คือ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง ให้แต่ละฝ่าย
ส่งตัวแทนมาร่วมหารือกันครับ จะดีกว่าไหมครับ 
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ปลัดเทศบาล ขออนุญาตน าเรียนเป็นสองขั้นตอนครับ ขั้นตอนแรกตามท่ีเลขานุการ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) นายกเทศมนตรีเสนอ ถ้าตกลงไม่ได้ก็เป็นขั้นตอนท่ีสองครับ การ

ประชาคมหมู่บ้าน แต่ผมขอเพิ่มในส่วนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้า
มาร่วมพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งด้วย ต้องรับรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกันครับ 
อย่างน้อยมีฝ่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายประชาชน และฝ่ายโรงเรียน
ครับ ซึ่งในอนาคตผมมองว่าจะต้องเกิดปัญหาน้ าท่วมแน่นอน 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตช้ีแจงครับ คือ ผมอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านห้วยตลุงครับ ถ้า 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ทุบเขื่อน ผมก็เกิดปัญหาทางเข้าบ้านเพราะท่อท่ีอยู่บริเวณบ้านผมมี

ขนาดเล็ก ปัญหาน้ าท่วมจะมาทางถนนบ้านผมบ่อยครับ น้ าจะมาเป็น
ลูก ๆ ตอนนี้เขาปิดสระแล้วน้ าก็จะมามากครับ ส่วนท่ีจะไปกั้นอีกฝ่ัง
หนึ่ง เขาก็ไม่ต้องการน้ าเขาก็ว่ามา ท่อตรงคันบ่อบ้านสิบเอกมนู     
แตงโต เขาก็ปิดประตูน้ า ๆ ก็จะไหลลงมาครับ ผมคิดว่าเราจะต้องคุย
กับชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบว่าเราไม่ได้ทุบท าลายเขื่อนท้ังหมด แค่
ทุบแล้วปรับเปล่ียนทางใหม่บางส่วนให้ระบายน้ าไปได้บ้างครับ หรือฝ่ัง
ท่อใหม่ตรงทางเข้าบ้านผมให้ท่อมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ โดยด าเนินการใช้
จ่ายเงินจากหมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย เหตุมีความจ าเป็น 
เร่งด่วน จะได้หรือไม่ครับ หลังจากท่ีได้หารือกับทุกฝ่ายท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว 

 

ท่ีประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังส่ีฝ่าย 1.เทศบาล 2.
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 3.โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 4.ชาวบ้าน 

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ด้วยทางคณะผู้บริหารได้ให้กองช่างด าเนินการจัดท าแผ่นพับ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร พ.ศ.2522 และการ

ขออนุญาตขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เพื่อแจกประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาต การเตรียม
เอกสาร และอัตราค่าธรรมเนียม โดยสมาชิกสภาเทศบาลสามารถ 
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ด าเนินการขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้ท่ีกองช่างครับ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านนายกเทศมนตรี ได้ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สอบถามและตอบข้อสอบถามมาแล้วนี้ ผมจึงขอให้ท่านทุกรับทราบ

โดยท่ัวกันนะครับ มีท่านใดจะสอบถามค าถามอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุม เวลา 11.00 นาฬิกา 

 
ลงช่ือ............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางอธิสา  สุขศิริ) 
ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
ลงช่ือ............................................ประธานตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายณัฐวุฒิ  ข าคม ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางสมคิด  บุญเชิด ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์ ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2 



 

 

 


