
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

สมัยวิสามัญ  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2561 

วันศุกร์ท่ี  14  กันยายน  พ.ศ.  2561  เวลา  10.00  นาฬิกา 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 

1.นายอุดร  เพ็งอร่าม ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลฯ 

2.นางพนม  สุขเผือก  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.นางอธิสา  สุขศิริ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

4.นายณัฐวุฒิ  ข าคม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

5.นายพจน ์  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

6.นางสมคิด  บุญเชิด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

7.นายศรัณย ์  ฟักทอง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

8.นายชูศักดิ์  บัวสด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

9.นายอดิศร  หล่อจิต  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

10.นางสาว นภัสสร ต้นโพธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

11.นายอ านาจ  โคกแก้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

12.นายกันยา  หมู่ม่วง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายวินัย  โพธิ์ใบ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายสมเกียรติ  รอดสูง   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 2.นายประทีป  พัฒนมาศ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 3.นายเพ็ชร  บุญรอด   ต าแหน่ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 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.นายวิชา  เฉยปัญญา  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

 11.นายส าเภา  คงธาร   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

 12.นางสาวจินตนา จันทรักษา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

 

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

- 

เริ่มประชุมเวลา    10.00 นาฬิกา 

ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ทุกท่าน พร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  2  

ประจ าปี  2561  วันศุกร์ท่ี  14  กันยายน  พ.ศ.2561  เวลา  
10.00  นาฬิกา  ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) - 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้ว 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม

พ.ศ.2561  ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีท่าน
ใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อสอบถามขอมมติท่ีประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 
2561 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน  พ.ศ.2561 ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ช้ีแจงในส่วนของการจดบันทึกรายงานการประชุม ในหัวข้อท่ีผมได้มี

การอภิปรายไว้ แต่ในรายงานการประชุมได้ขาดหายไป ไม่ครบถ้วน
ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ในส่วนของเนื้อหาในรายงานการ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) ประชุมบางส่วนท่ีขาดหายไปนั้น ต้องขออภัยคุณชูศักดิ์  บัวสด สมาชิก

สภาเทศบาล เขต 2 ซึ่งท่านได้เป็นผู้อภิปรายไว้ ณ ท่ีนี้ด้วยค่ะ ด้วย
ระยะเวลาการประชุมมีระยะเวลาท่ีกระช้ันชิด และจะต้องจัดท าใน
ส่วนของการแปรญัตติเพิ่มเข้ามา จึงท าให้การจัดท ารายงานการ
ประชุมต้องตัดทอนเนื้อหาในบางส่วนออกไปค่ะ  

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาล ได้น าร่าง 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  รายงานการประชุมมาปรึกษาในส่วนของการเรียบเรียงกับกระผมแล้ว

ครับ ส่วนของเนื้อหาการอภิปรายท่ีคุณชูศักด์ิ  บัวสด ได้ทักท้วงมานั้น 
รายละเอียดท่ีไม่ครบถ้วน แต่สาระส าคัญนั้นยังคงอยู่ครับ ไม่ได้มีการ
ตัดออกไป เพื่อให้รายงานการประชุมกระชับและเข้าใจง่ายครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ผมไม่ติดใจครับ ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล และเลขานุการสภา  
(นายชูศักดิ์  บัวสด) เทศบาล ท่ีได้ช้ีแจงครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อสอบถามขอมมติท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน  พ.ศ.2561 ครับ  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2     
ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2561 จ านวน 11 ท่าน 
งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพือ่ทราบ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 3.1 โอนเพิ่มงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนอุดหนุนส่วนราชการ 

ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 4,520.-บาท  เชิญรองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

รองนายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้คุณประนอม  ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
(นายสมเกียรต ิ รอดสูง) ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ  ตามอ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริม 
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/11477 – 11552  ลงวันท่ี  

20  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เรื่อง  การโอน จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการ
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนส าหรับ
ค่าอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 4 (เพิ่มเติม) เป็นเงิน  4,520.-บาท ซึ่ง
จะต้องด าเนินการโอนงบประมาณเพิ่มเติมค่ะ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)  

 1.โอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ประเภท
รายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก จ านวน  
4,520.-บาท เดิมต้ังไว้ 221,480.-บาท หากสภาให้การเห็นชอบจะ
ต้ังจ่ายเป็นเงิน 226,000. -บาท เนื่องจากต้ังงบประมาณไว้ไม่
เพียงพอ 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 
 1.โอนลด  จากแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน (ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน สามารถใช้ได้  
331,631.-บาท  โอนลดจ านวน 4,520.-บาท  

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามท่ีคุณประนอม  ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดของการโอนงบประมาณมาแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภา 
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เทศบาลมีมติ  อนุมัติให้โอนงบประมาณเพิ่มเติมในหมวดเงินอุดหนุน
ส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 4,520.-บาท หรือไม่ครับ 
ท่านใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติ  อนุมัติให้โอนงบประมาณเพิ่มในหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
ค่าอาหารกลางวัน โดยโอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน 
ประเภทรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
จ านวน  4,520.-บาท เดิมต้ังไว้ 221,480.-บาท หากสภาให้การ
เห็นชอบจะต้ังจ่ายเป็นเงิน 226,000. -บาท และโอนลด  จาก
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน สามารถใช้ได้  331,631.-บาท  
โอนลดจ านวน 4,520.-บาท อนุมัติ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  
เสียง  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  0  เสียง 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ตามมาตรา 67 ทวิ (8) การจ่าย 
(นางอธิสา  สุขศิริ) เงินเพื่อการลงทุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดให้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และโดยอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ด้วยเนื่องจากเงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวันต้ังไว้ไม่ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เพียงพอจึงต้องโอนงบประมาณเพิ่มตามจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร

เพิ่มเติม จ านวน 4,520.-บาท จึงขอทราบมติตามมาตรา 67 ทวิ (8) 
ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติ เห็นชอบให้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
ส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวันหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ เห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  
เสียง  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง    

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอเสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านรางจิก หมู่ท่ี 13 

จ านวน 8,221.88 บาท ครับ โดยขณะนี้อีกไม่กี่วันส้ินปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จะท าให้โครงการนี้ตก ประชาชนเสียโอกาสอีกหลายเดือน 
และต้องขอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าม่วงประมาณการใหม่อีก 
จึงมีวามจ าเป็นเร่งด่วนครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอผู้รับรองการเสนอญัตติวาจาด้วยครับ ซึ่งตามข้อ 39 ระเบียบ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ผมพิจารณาแล้ว

อนุญาต และขอให้ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดด้วยครับ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 ผมขอรับรอง ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 ผมขอรับรอง ครับ 
(นายอดิศร  หล่อจิต)  
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 3.2 โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 1)เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าม่วง  ตามอ้างถึง

หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอท่าม่วง แจ้งเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า แรงต่ าบ้านรางจิก หมู่ท่ี 13 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 8,221.88 
บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรท่ีประสบปัญหามี
ไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ครับ 

1)โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน 
หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ 
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอท่าม่วง  จ านวน  
8,500.-บาท  เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 
1)โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
สามารถใช้ได้  60,900.-บาท  โอนลดจ านวน 8,500.-บาท 

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) รายละเอียดของการโอนงบประมาณมาแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภา

เทศบาลมีมติ  อนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่เพื่ออุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าม่วง จ านวน 8,500. -บาท 
หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 

 



-7- 
 

ที่ประชุม มีมติ  อนุมัติให้โอนงบประมาณเพิ่มในหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
ค่าอาหารกลางวัน โดยโอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย
อุดหนุนส่วนราชการ ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ    
ท่าม่วง  จ านวน  8,500.-บาท  เนื่องจากต้ังงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย
และ โอนลด  จ ากแผน งาน เคหะและ ชุมชน  งาน ไฟฟ้ าถนน                  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
สามารถใช้ได้  60,900.-บาท  โอนลดจ านวน 8,500.-บาท อนุมัติ  
11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  
0  เสียง 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ตามมาตรา 67 ทวิ (8) การจ่าย 
(นางอธิสา  สุขศิริ) เงินเพื่อการลงทุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดให้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และโดยอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ด้วยเนื่องจากเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอท่าม่วง ไม่ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ได้ต้ังจ่ายไว้  และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

บ้านรางจิก หมู่ท่ี 13 ให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ  จึงต้อง
โอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน 8,500.-บาท จึงขอ
ทราบมติตามมาตรา 67 ทวิ (8) ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติ เห็นชอบ
ให้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอท่าม่วง จ านวน 8,500.-บาท  หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรด
แสดงความเห็นโดยการยกมือครับ เห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง  
1  เสียง  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 2)โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล.พร้อมปรับพื้นคู 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ระบายน้ าดาดคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านรางจั่น หมู่ท่ี 11 ต าบล

หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 123,500.-บาท 
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีหรือ
คณะผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
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เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ เนื่องจากมีน้ าท่วมขังบริเวณกลางหมู่บ้านรางจ่ันน้ าระบายออก 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ไม่ทันและยังมีการปล่อยน้ าจากครัวอนงค์ลงมาอีก จึงต้องด าเนินการ

โครงการดังกล่าวฯ เพื่อไม่ให้เกิดน้ าเน่าเสียและน้ าท่วมขังค้างในท่อ
ระบายน้ า โครงการมีรายละเอียด ดังนี้ 

 - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล.พร้อมปรับพื้นคูระบาย
น้ าดาดคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 3 แห่ง  รวมจ านวนท่อ 
38 ท่อน พร้อมปรับพื้นคูระบายน้ าดาดคอนกรีตขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
96.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย วงเงิน 123,500.-
บาท ส่วนรายละเอียดการโอนงบประมาณขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง 
ช้ีแจงรายละเอียด ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 2) โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล.พร้อม
ปรับพื้นคูระบายน้ าดาดคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี 11 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่อมแซมปรับปรุง
ท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 130,000.-บาท เนื่องจากงบประมาณ
ไม่ได้ต้ังไว้ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ไม่ให้เกิดน้ า
ท่วมขังและน้ าเสียในชุมชน 

 - โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้  
2)โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ โครงการติดต้ังประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ ท่ี 1,2,3,6,11,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  สามารถใช้ไ ด้  151,000. -บาท โอนลดจ านวน 
130,000.-บาท 
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เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประสภาฯ ค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
(นางอธิสา  สุขศิริ) วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ ตามท่ีคุณสมเกียรติ  รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษา 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ราชการแทนนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงรายละเอียดในตัวโครงการฯ ไป

แล้ว และคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจง
ในส่วนของรายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่
แล้วเช่นกัน ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ัง
รายการใหม่โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล.พร้อมปรับ
พื้นคูระบายน้ าดาดคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี 11 ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่อมแซมปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า คสล. จ านวน 130,000.-บาท หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติ
โปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ท่อระบายน้ า คสล.พร้อมปรับพื้นคูระบายน้ าดาดคอนกรีตสายกลาง
หมู่บ้านรางจ่ัน หมู่ ท่ี 11 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 130,000.-
บาท อนุมัติ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  
ไม่อนุมัติ  0  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3)จัดซ้ือครุภัณฑ์กล่องกระเช้า (กองช่าง) 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ โดยต้องด าเนินการโอนประมาณ 
(นายด ารงค์ ต้นโพธิ์) เพื่อต้ังรายการใหม่ จัดซื้อกล่องกระเช้า จ านวน  1  อัน เป็นเงิน  

30,000.-บาท เนื่องจากการกล่องกระเช้าช ารุดมากจ าเป็นต้องจัดหา
ใหม่ครับ 



3)โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อื่น ๆ  กล่อง
กระเช้า จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 30,000.-บาท 
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- โอนลดจากแผนงานต่อไปนี้  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 
 3)โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ สามารถใช้ได้ 72,908.-บาท โอนลดจ านวน 30,000.-บาท 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประสภาฯ ค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
(นางอธิสา  สุขศิริ) วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้
ช้ีแจง 

(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  รายละเอียดการโอนงบประมาณไปแล้ว ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติ
อนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ กล่องกระเช้า 
จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 30,000. -บาท หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติ
โปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ กล่อง
กระเช้า จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 30,000.-บาท อนุมัติ  11  เสียง    
งดออกเสียง  1  เสียง  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  0  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4)จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ โดยต้องด าเนินการเปล่ียนแปลง 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) ค าช้ีแจง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ส านักปลัด

พิจารณาเห็นควรจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ใหม่ จ านวน 5 ตัว เป็นเงิน 
10,000.-บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่ะ 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประสภาฯ ค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 



(นางอธิสา  สุขศิริ) วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ ตามท่ีคุณประนอม  ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ได้ช้ีแจงรายละเอียดต้ังจ่ายรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ไปแล้ว ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์    
จากเดิมต้ังไว้ จ านวน 10 ตัว เป็นเงิน 10,000.-บาท ลดเหลือจัดซื้อ
เพียง 5 ตัว เป็นเงิน 10,000.-บาท หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรด
แสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติต้ังจ่ายรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ส านักงานจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์ จากเดิมต้ังไว้ จ านวน 10 ตัว เป็นเงิน 10,000.-บาท 
ลดเหลือจัดซื้อเพียง 5 ตัว เป็นเงิน 10,000.-บาท อนุมัติ  11  เสียง    
งดออกเสียง  1  เสียง  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  0  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.3 เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 1.ส านักปลัด ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ โดยต้องด าเนินการ 
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน  2  เครื่อง ราคา

เครื่องละ 4,300.-บาท  เป็นเงิน  8,600.-บาท เนื่องจากต้ังครุภัณฑ์
ผิดประเภท    

 1)ค าชี้แจงเดิม ในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300. -บาท เป็นเงิน 
8,600.-บาท  

 1)ค าชี้แจงใหม่ ในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 



เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300. -บาท เป็นเงิน 
8,600.-บาท 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประสภาฯ ค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
(นางอธิสา  สุขศิริ) วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง   
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ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ ตามท่ีคุณประนอม  ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ได้ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ช้ีแจงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงไปแล้ว ท่ีประชุมสภา

เทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300.-
บาท เป็นเงิน 8,600.-บาท หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300. -บาท เป็นเงิน 
8,600.-บาท อนุมัติ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  (นายอุดร  
เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  0  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดครับ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

ผู้อ านวยการกองช่าง 2.กองช่าง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ โดยต้องด าเนินการ 
(นายด ารงค์ ต้นโพธิ์) เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จ านวน  1  เครื่อง เป็น

เงิน  6,500.-บาท เนื่องจากต้ังครุภัณฑ์ผิดประเภท  
2)ค าช้ีแจงเดิม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 6,500.-บาท  

 2)ค าช้ีแจงใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
6,500.-บาท 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประสภาฯ ค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
(นางอธิสา  สุขศิริ) วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง    
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ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ ตามท่ีคุณด ารงค์  ต้นโพธิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ได้
ช้ีแจง 

(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  รายละเอียดการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงไปแล้ว ท่ีประชุมสภาเทศบาลมี
มติอนุมัติใหเ้ปล่ียนแปลงค าช้ีแจง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่อง
ขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,500.-บาท หรือไม่ครับ ท่าน
ใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,500.-บาท อนุมัติ  11  
เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  0  
เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.เร่ืองอื่น ๆ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ จากการที่ผมได้ไปประชุม 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) สันนิบาตเทศบาล ต้ังแต่วันท่ี 11 – 13 กันยายน พ.ศ.2561 ท่ี

ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร คุณวิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงเรื่องการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่าภายในวันศุกร์ท่ี 14 กันยายน พ.ศ.
2561 จะประกาศกฎหมายเลือกต้ังท้ังของสมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) แต่เย็นวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2561 ได้มีการประกาศ
กฎหมายเลือกตั้งนี้เรียบร้อยแล้ว พอประกาศใช้แล้วกฎหมายก็จะมีผล



ต้ังแต่ 12 กันยายน – 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) ต้องจัดการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 50 คน 
และแบ่ง เขตสมาชิสภาผู้แทนราษฎร ส่วนคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จะท าการสรรหา จ านวน 200 คน สมาชิกวุฒิสภามี
ท้ังหมด 250 คน ซึ่งการด าเนินการจะแบ่งเป็นระยะ ในระยะแรก 90 
วัน คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) สรรหาสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 
50 คน โดยการสมัครแล้วเลือกกันเอง ส่วนคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จะสรรหา จ านวน  200 คน รวมเป็น 250 คน และ 
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ในช่วงนี้แบ่งเขตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) ต้องไปด าเนินการประชุมกับพรรคการเมือง ประชุมกับจังหวัด 
อ าเภอ การแบ่งเขตเลือกต้ังให้ครบตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 
หลังจากนั้นอีก 60 วัน ให้มีการเลือกตั้งซึ่งตรงกับวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2562 เมื่อเลือกต้ังเสร็จแล้วในเดือนกุมภาพันธ์คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ต้องรับรองภายใน 60 วัน คือ ส้ินเดือนเมษายน 
พ.ศ.2562 ต้องให้ได้ 95% ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 
500 คน หลังจากวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2561 60 วันไปแล้วถึงจะ
ปลดล๊อคทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะด าเนินการคัดเลือก
หัวหน้าพรรค ก าหนดนโยบายพรรค หรือท า Primary Vote แต่จะ
ประกาศเป็น ม.44 ไปรับฟังความคิดเห็นท่ีประชุมพรรคก็พอ ไม่ต้อง
ท า Primary Vote วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ถึง
จะมีการปลดล๊อคทางการเมือง สามารถหาเสียงได้เต็มท่ีจนถึง 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นะครับ ส่วนการเลือกต้ังสภาท้องถิ่นท่ีคุณมี
ชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พูดมีลักษณะเดียวกัน 
การเลือกตั้งท้องถิ่นร่างกฎหมายมาชัดเจนเมื่อวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.
2561 และคุณสมคิด  เลิศไพฑูรย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มาพูดไว้บอกว่าจะประชุมวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 กฎหมายมี
ท้ังหมด 6 ฉบับ 1.กฎหมายเลือกต้ังสภาท้องถิ่น 2.กฎหมายเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3.กฎหมายเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาล 4.กฎหมายเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 5.กฎหมายเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตกรุ งเทพมหานคร 6.



กฎหมายเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา จึงขอน าเรียนทุกท่านทราบ
ครับ 

รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ด้วยขณะนี้มีโครงการซ่อมแซม 
(นายประทีป  พัฒนมาศ) ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 1,2,3,6,7,11,13  ผมขอความ

ร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท้ังสองเขตนะครับ ขอให้ไปดูหน้า
งานด้วยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอให้ช่างควบคุมงานหรือท่านรอง 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) นายกเทศมนตรี ช่วยแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล แต่ละเขตทราบถึงวัน 
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เวลา และสถานท่ี ในการด าเนินการลงลูกรังด้วยครับ อย่างลงในเขต
ผม ๆ สามารถโทรแจ้งประสานกันเองกับสมาชิกสภาเทศบาลอีกสอง
ท่านได้ครับ แต่ขอให้แจ้งมาครับ 

รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ จริง ๆ แล้ว ผมคิดว่ามันเป็น
หน้าท่ี 

(นายประทีป  พัฒนมาศ) ของสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละเขตต้องช่วยกันรับผิดชอบครับ พอลง
มือด าเนินการแล้วไม่แจ้งท่าน ๆ ก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง แต่พอแจ้งแล้วท่าน
ก็ไม่ไปกัน ผมก็ไม่รู้จะท าอย่างไรครับ ถ้างานลงในหมู่ท่ี 1 ก็จะมีผม 
คุณณัฐวุฒิ  ข าคม  และคุณพนม  สุขเผือก เราสามคนก็จะผลัดเปล่ียน
กันไปครับ ถ้าให้ช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้ดูแลหน้างานเองท้ังหมด เกรง
ว่าคงไม่สามารถท าได้ครับ เพราะหนึ่งวันลูกรังจะลงหลายหมู่ครับ ถ้า
จะให้ช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้เก็บภาพในการลงงานคงไม่ทันแน่ ๆ จึง
อยากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตช่วยกันดูแลหน้างานด้วย
ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมคิดว่าแต่ละท่านก็มีภารกิจด้วย 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) กันทุกท่าน แต่ท่านต้องเสียสละเวลาครับ รับผิดชอบงานในหน้าท่ีของ

ท่านครับ ขอบคุณครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายล าหง  หมู่ท่ี  3  ซึ่งเรา

ได้ด าเนินการประกาศทางระบบอิทรอนิคไปแล้ว มีคนมาซื้อแบบใน



ระบบ แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคามาเลยต้องประกาศใหม่ครับ จึงขอเรียน
แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แล้วจะด าเนินการทันหรือครับ ตอนนี้ก็ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

เลขานุการนายกเทศมนตรี เมื่อมีผู้มายื่นเสนอราคาแล้ว สามารถด าเนินได้ในระยะเวลา 1 ปีครับ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ส าหรับโครงการท่ีพิจารณาจ่ายขาดจากเงินสะสมครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอถามเรื่องใบเสร็จภาษีบ ารุง 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ท้องท่ีครับ ซึ่งมีราษฎรหลายคนมาถามท่ีผมว่าใบเสร็จภาษีบ ารุงท้องท่ี

ของพวกเขายังไม่ได้รับเลยครับ นี่ก็ใกล้จะส้ินปีงบประมาณแล้วนะ
ครับ จึงอยากสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารด้วยครับ 
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ผู้อ านวยการกองคลัง ตอนนี้ใบเสร็จใกล้ออกเสร็จหมดแล้วค่ะ เหลือโทรแจ้งให้แต่ละคนมา 
(นางอารียา  อยู่พ่วง) รับค่ะ บางท่านเราโทรไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอช้ีแจงให้คุณณัฐวุฒิ  ข าคม   
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ทราบนะครับ ว่าเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561 ท่ีผ่านมา ได้มีการ

ประชุมประจ าเดือนของพนักงาน ทางผู้บริหารก็ได้สอบถามในเรื่องนี้
กับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไปแล้วครับ ทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจใน
เรื่องนี้ครับ ตอนนี้ก าลังเร่งให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องต่อไปครับ เรื่องเสียงตามสาย 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) มีชาวบ้านในบางจุดแจ้งมาว่าเสียงตามสายไม่ดัง หรือดังแต่ฟังไม่รู้เรื่อง 

เป็นเพราะอะไรครับ ในเมื่อเพิ่งจะส่งงานไปครับ และงบประมาณก็สูง 
ขอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องตอบค าถามข้อนี้ด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง ทางผมได้โทรแจ้งช่างผู้ด าเนินการแล้วครับ แต่ตอนนี้ช่างยังติดงานท่ี 
(นายด ารง  ต้นโพธิ์) จังหวัดพิษณุโลกจึงยังไม่สามารถมาด าเนินการแก้ไขให้ได้ครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ จากท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ช้ีแจงมาแล้วนั้น ผมในฐานะท่ีเป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ นี้ 

ขอให้ท่านด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือออกไปครับ จะได้เก็บเป็น
หลักฐานได้ ในกรณีท่ีเขาไม่มาด าเนินการให้ จะง่ายต่อการด าเนินการ
ตามระเบียบต่อไปครับ 



สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องต่อไปครับ เรื่องโรงเรียน 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ผู้สูงอายุครับ ไม่ทราบว่าเทศบาลเราจะสามารถด าเนินการได้เมื่อไหร่

ครับ เพราะผมเคยได้ไปศึกษาดูงานแล้วครั้งหนึ่งนะครับ เกี่ยวเรื่องนี้     

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอช้ีแจงให้คุณณัฐวุฒิ  ข าคม   
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ทราบเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ ตอนนี้เราพยายามผลักดันให้เกิดชมรม

ผู้สูงอายุก่อนครับ ซึ่งผมได้ประชุมพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินงานการ 
ในเรื่องนี้แล้วครับ และจะได้ด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุในขั้นต่อไป
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอเสริมจากท่ีคุณณัฐวุฒิ ข าคม
(นายชูศักดิ์  บัวสด)   ได้สอบถามมาแล้วข้างต้นนะครับ 1.เรื่อง  ชมรมผู้สูงอายุ ขอให้ 
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เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไปศึกษาระเบียบในการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุด้วย
ครับ 2.เรื่องใบเสร็จภาษีบ ารุงท้องท่ี  มีราษฎรมาถามผมเช่นเดียวกัน
ครับ ว่าท าไมถึงยังไม่ได้รับใบเสร็จเสียที จึงขอฝากไว้ด้วยครับนี่ก็ใกล้
จะส้ินปีงบประมาณแล้วนะครับ 3.เรื่องจังหวัดสะอาด ซึ่งผมและ
ผู้อ านวยการกองช่างได้ไปประชุมร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 
12 กันยายน 2561 ท่ีผ่านมาครับ แต่ผมเข้าประชุมแค่ครึ่งวัน เพราะ
ต้องมาด าเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าต่ออีก จึงให้ผู้อ านวยการ
กองช่างอยู่ประชุมจนจบ ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงถึงเรื่องท่ีได้
ไปประชุมมาด้วยครับ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง ส่วนใหญ่เนื้อหาเหมือนเดิมครับ 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านครับ ท่านประชุมท้ังวันนะ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ครับ เนื้อหาท่ีท่านได้มามีแค่นี้หรือครับ เช่นนั้นผมขอต่อเรื่องวัคซีนพิษ

สุนัขบ้าเลยนะครับ ผมอยากให้ผู้อ านวยการกองช่างเตรียมแผนท่ีจะ
ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อเก็บตกในจุดท่ีเรายังไปไม่ถึงนะครับ ท่าน
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ นี้ นะครับ ขอบคุณครับ 

 

รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องขอในเสร็จภาษีบ ารุงท้องท่ี 



(นายสมเกียรติ  รอดสูง) ตามท่ีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีได้เรียนช้ีแจงไปแล้วข้างต้น ซึ่ง
ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ เช่นกันครับ ก าลังให้เจ้าหน้าท่ีเร่ง
ด าเนินการครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอเสนอครับ ผมเองจะช่วย 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ด าเนินการน าใบเสร็จท่ีออกแล้วนั้น ไปให้ชาวบ้านให้ถึงมือเลยครับ 

ขอให้คัดเลือกมาให้ผมเลยครับ หลังจากท่ีประชุมสภาวันนี้เสร็จแล้วนะ
ครับ ผมขอรับในหมู่ท่ี 1,2,8,9,10 ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) มี ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา 11.50 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 

 

 

 


