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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันจันทร์   ท่ี  11  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2562  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
3. นายณัฐวุฒิ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10. นายชูศักดิ์ บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

     
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
     

 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. นายสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
2. นายประทีป พัฒนมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
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3. นายปรีชา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายเพ็ชร์ บุญรอด ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ 
6. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
7. นางอารียา อยู่พ่วง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายวิชา เฉยปัญา ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
9. นางสาวจินตนา จันทรักษา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุม จ านวน  11  ท่าน  ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี พ.ศ.  2562   วันจันทร์  ท่ี  11  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2562  เวลา  
10.00  น.        ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบเกี่ยวกับการโอนย้ายข้าราชการเข้ามาใหม่  1  ท่าน คือ นางสาวจันจิรา 
จันทร์ดอนไพร  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    ผมขออนุญาตให้
เจ้าหน้าท่ีได้แนะน าตัวครับ เชิญครับ 

นักทรัพยากรฯ 
(นางสาวจันจิรา จันทร์ดอนไพร) 

ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ๆ ท่านนะค่ะ ดิฉัน นางสาวจันจิรา จันทร์ดอนไพร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้เผือก ยินดีท่ีได้กลับมาท างานท่ี
บ้าน และต้องขอขอบคุณเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวท่ีเปิดโอกาสให้มา
ปฏิบัติหน้าท่ี และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติงานให้เต็มก าลังความสามารถของตนเอง 
มีอะไรยินดีรับใช้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ครับผมก็ขอยินดีด้วยครับ เจ้าหน้าท่ีเป็นคนบ้านเรา อีกเรื่องท่ีจะขอแจ้งให้ทราบ
นะครับประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่องการด าเนินการลดค่าฝุ่นละอองและควัน
ของจังหวัดกาญจนบุรี มีค าส่ังมาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่า
ฝุ่นละอองและควันภายในจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีคุณภาพดี ถึงดีมาก จังหวัด
กาญจนบุรี จึงก าหนดมาตรการ ลดค่าปริมาณฝุ่นละอองและควันไฟ ในห้วง
ระหว่างวันท่ี  1 -13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562   ก็ขอฝากให้พวกเราได้ช่วยหรือ
รณรงค์หรือดูแลด้านฝุ่นละอองด้วยนะครับ และมีค าส่ังเพิ่มเติมดังนี้ครับ ข้อท่ี  5 
จังหวัดกาญจนบุรี มีรางวัลน าจับส าหรับผู้ท่ีแจ้งเบาะแส และน าไปสู่การด านินคดี 
ผู้ท่ีกระท าผิดกฎหมายดังนี้  รางวัลน าจับส าหรับการจับกุมผู้ท่ีจุดไฟ เงินรางวัลน า
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จับ 3,000 บาท และรางวัลน าจับของเจ้าหน้าท่ีท่ีจับกุมจนน าไปสู่การด าเนินคดี  
5,000 บาท รางวัลน าจับส าหรับผู้ท่ีช้ีเบาะแสส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสร้าง
มลภาวะให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้าง 10,000 บาท รางวัลน าจับส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ท่ีจับกุมจนน าไปสู่การด าเนินคดี  20,000 บาท ก็ขอฝากท่ีประชุมและสมาชิกทุก
ท่านนะครับ ช่วยดูเรื่องของฝุ่นละออง ชาวบ้านท่ีไม่รู้หรือ มีผู้ใดท่ีเผาขยะ ขั้น
แรกก็ต้องบอกตักเตือนไม่เช่นนั้นจะโดนจับด าเนินคดีตามท่ีก าหนดไว้ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

จากเรื่องท่ีท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ก็เกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลฯ นะครับ ฉะนั้นการท่ีรถบรรทุกน้ าของเทศบาลฯ
จะต้องไปดับไฟในกรณีท่ีเกิดขึ้น ในส่วนหนึ่งเราเหมือนเป็นพยานให้กับชาวบ้านท่ี
เกิดเหตุ ก็ต้องระมัดระวัง การด าเนินการก็ต้องมีการจดรายช่ือและหมายเลข
โทรศัพท์ผู้แจ้งไว้ด้วยนะครับ เร่าจะได้มีอ้างอิง ว่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจริง 
และถ้ามีรางวัลน าจับแล้ว เจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ ท่ีออกไปท าหน้าท่ีจะต้องเป็น
พยานในส่วนนี้ด้วยนะครับ  เราจะต้องหาวิธีการท่ีรัดกุมขึ้น จึงน าเรียนให้ท่ี
ประชุมทุกท่านได้รับทราบครับ 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่  4  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2561    
ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วว่า  มีข้อความตอนใด  
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่    เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี 2561  เมื่อ
วันท่ี  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 ขอให้ทุกท่านยกมือด้วยครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้ งท่ี  1  
ประจ าปี  2561   เมื่อวันท่ี  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  จ านวน  10  ท่าน  งด
ออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1   การรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2564) เพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  2  ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการช้ีแจง
ด้วยครับ เชิญครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านนะ
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(น.ส.จินตนา จันทรักษา) ค่ะเรื่องการเปล่ียนแปลงแผน เรายึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2561  ท่ีผ่าน
มามีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเรียบร้อยแล้ว  จึงขอน าเรียนแจ้งใ ห้
สภาท้องถิ่นได้รับทราบ ตามเอกสารท่ีแจกให้ท่านไป  ขอช้ีแจงรายละเอียด
แผนพัฒนา 4 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.  2561 ถึง  ปี พ.ศ.  2564  ตามยุทธศาสตร์ดังนี้  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ซึ่งการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องมีการ
ผ่านคณะกรรมการ ถ้าเป็นพัฒนาตามระเบียบฉบับท่ี  3  ท่ีก าหนดมา โครงการ
พัฒนาคือโครงการท่ีประชาชนได้รับประโยชน์เป็นงานด้านโครงสร้างพื้นท่ีท่ีเรา
คิดจะท า ไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างถนนลาดยาง หรือลงหินคลุก หรือคลองระบายน้ า
ต่าง ๆต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านแต่ถ้าเป็นโครงการท่ีเทศบาลฯสามารถ
ด าเนินการเองได้ เราก็จะผ่านแค่กรรมการเพียงชุดเดียว คือคณะกรรมการพัฒนา 
แต่ถ้าเป็นโครงการพัฒนาจะต้องผ่านประชาคมหมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการ
สนับสนุน และผ่านคณะกรรมการพัฒนาอีกชุดหนึ่ง จากนั้นเสนอผู้บริหารและ
ประกาศใช้แผนค่ะ ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยแนะน าได้นะค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายช้ีแจงมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อสงสัยจะซักถามหรือให้ช้ีแจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้ช้ีแจงรายละเอียดมา ในเรื่องการท่ีจะซ่อมแซมลงหินคลุก หรือ ลูกรัง ถ้าทาง
บริหารไปดูแล้วว่าทางเส้นไหนในหมู่บ้านช ารุดทรุดโทรม แล้วมันจะต้องผ่าน
ประชาคมหมู่บ้าน ผมว่ามันจะถูกหรือไม่เพราะมันอยู่ในอ านาจหน้าท่ี   ท่ีเรา
จะต้องซ่อม  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะซ่อมแซมถนน แล้วจะต้องผ่านประชาคม
หมู่บ้านผมว่าการท างานไม่ทันเรื่องครับ ทุกส่ิงทุกอย่างถ้าจะต้องการผ่าน
ประชาคมจากหมู่บ้านผมว่าบางครั้งมันท างานไม่ทันนะครับ ขอให้พิจารณากันดู
นะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

การผ่านประชาคมนั้น เราจะต้องผ่านเป็นเรื่อง ๆ หรือ รวมๆ กันผ่านประชาคม
แล้วท ารวมได้เลย 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
(น.ส.จินตนา จันทรักษา) 

ต้องผ่านประชาคมนะค่ะ อย่างเช่น หมู่ใดจะซ่อมก็ต้องผ่านประชาคมของหมู่นั้น 
ๆ ด้วย ก็คือจะต้องเชิญประชาชนหมู่นั้นมาประชุมประชาคมและจะต้องมี
คณะกรรมการพัฒนาลงไปร่วมท าประชาคมด้วย นี่ คือ 1 ชุด  และ เมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาได้รับทราบปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านแล้วก็ต้อง
ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนอีก 1 ชุด เพื่อท าร่าง และท าเรื่องกลับไปหา
คณะกรรมการชุดแรกใหม่เพื่อด าเนินการพิจารณา และจบท่ีผู้บริหารของ
เทศบาล โดยไม่ต้องผ่านสภาเพื่อขออนุมัตินะค่ะ มันเป็นขั้นตอนในการจัดท าอยู่
แล้วนะค่ะ แม้กระท่ังการเปล่ียนแปลงอะไรก็ตามท่ีเป็นของโครงสร้างพื้นฐานต้อง
ท าเช่นกัน 

ปลัดเทศบาลฯ คุณจินตนา  ถ้าโครงการหรืองานมีอยู่ในแผนก็ไม่ต้องด าเนินการใช่ไหมครับ แต่
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(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) ถ้าไม่มีอยู่ในแผนจะต้องด าเนินการต้องท าใช่ไหมครับ  และเรื่องนี้จะต้องมี
ค าตอบเราจะต้องท าเรื่องสอบถามไปท่ีจังหวัดเพื่อขอค าตอบนี้   และในการซ่อม
ถนนนั้นได้มีอยู่แล้วในแผนพัฒนาปี พ.ศ.  2561 -  2564  มีวงเงินอยู่แล้ว แต่ถ้า
โครงการไหนท่ีไม่ได้อยู่ในแผนจะต้องท าตามขั้นตอน  ผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ทุกส่ิงทุกอย่างในแผนของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ตามความเข้าใจของ
ผมนะครับทุกส่ิงทุกอย่างมันเป็นแผนรวมอยู่แล้ว มันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
ผู้บริหาร ถ้าท่านบอกว่าการท าอะไรจะต้องผ่านประชาคมหมู่บ้าน ผมไม่เห็น 
ท่านลองพิจารณาดูครับ 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ผมขอเพิ่มเติมครับ ท่ีผ่านมาถ้าอยู่ในแผนส่ีปี 
เราสามารถท าได้เลย  แต่ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีกล่าว แผนท่ีเพิ่มเติมหรืองานท่ีเพิ่มเติม
เราจะต้องท าแผน อย่างท่ีปลัดช้ีแจง ในเมื่อมันอยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี เราสามารถท่ี
จะท าได้เลย 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

อย่างท่ีน าเรียน ถ้ามันมีอยู่ ในแผนส่ีปีอยู่แล้วไม่ ต้องท า แต่ถ้าไม่มีอยู่ ใน
แผนพัฒนาสีปี ต้องท า และแผนในการซ่อมแซมถนน ผมเช่ือว่ามันมีอยู่แล้ว  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเสนอมา ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือจะซักถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมให้ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -  2564 )เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  2 
ด้วยครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระท่ี  4    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1   การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน เพื่อจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้  ขอเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นะค่ะในส่วนของส านักปลัด มีการเปล่ียนแปลง
งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ต้ังไว้ คือผู้บริหารมีนโยบายว่าจะจัดซื้อ
โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ เพื่อน ามาบริการประชาชนในการติดต่อราชการ นั่งรอ
ระหว่างรอเอกสารหรือระหว่างท่ีเจ้าหน้าท่ีท าไม่ทัน ก็ให้ชาวบ้านรอ แบบตาม
รูปภาพที่แจกให้ไว้ในเอกสารนะค่ะ    

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญท่านบริหารน าเรียนเพิ่มเติมครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ในช่วงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์นะ
ครับ ผมก็จะขอน าเรียนเกี่ยวกับเหตุผลต่าง ๆ ท่ีได้ท าเรื่องเข้ามาขออนุมัติจาก
ทางสภา คือก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออนุญาตน าท่านไปท่ีค าว่า ไทยแลนด์ 4.0  
ซึ่งหลายท่านคงจะได้ยินกันมาบ้างแล้ว ค าว่า 4.0 ก็จะเป็นลักษณะของระบบ
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ดิจิตอล เทคโนโลยี ซึ่งก็มีการพัฒนากันไปเยอะแล้ว ไทยเราก็พึ่งจะเริ่มมีนโยบาย
หลัก ๆ  มาได้ 2 ปี แล้ว ทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับเครื่องอ่านบัตร คือ ติดต่อ
ราชการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียว เคยได้ยินกันนะครับ  นั้นคือตอบรับ
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด ก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้  ท่ีได้
ขอไว้ เพื่อใหช้าวบ้าน ต่าง ๆท่ีมาติดต่อราชการ  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีท่านจะช้ีแจงผมยังหาไม่เจอเลยครับ
ว่าอยู่หน้าท่ีเท่าไร  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เจ้าหน้าท่ีช่วยดูให้ด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอน าเรียนว่า ในเรื่องการจัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ ผมขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ์
และรายละเอียดการโอนให้เสร็จส้ินก่อน ต่อจากนั้นค่อยอภิปรายกันต่อครับ น า
เรียนเพื่อทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดต่อครับ เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตค่ะ  การจัดซื้อเราจัดซื้อตามราคากลาง ราคาตามท้องตลอด เป็น
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานค่ะ  ขอโอนเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยโอนจากแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่าย วัสดุอื่น  งบประมาณท่ีขอ
โอนลด คือ  4,000.-  บาท  โดยโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื้อโต๊ะรับแขก 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว   เนื่องจาก
ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับผมยังช้ีแจงไม่จบครับ ผมได้เห็นมานานตอนท่ี
ชาวบ้านได้มาติดต่องานราชการ บางท่ีมากัน 2คน 3 คนมาติดต่อราชการ มีเก้าอี้
ไว้ให้เขานั่งข้างในห้องเขาก็ไม่นั่งกันนะครับ  ออกมานั่งกันข้างนอกตามริมฟุต
บาตนะครับ เกี่ยวกับนโยบายของจังหวัดเกี่ยวกับเรื่อง การคัดแยกขยะเข้ามามี
ส่วนด้วย ก็เลยคิดว่าจะจัดมุมให้ความรู้ มุมพักผ่อนให้กับชาวบ้านท่ี มาติดต่อ
ราชการและรอกันอยู่จะได้มีท่ีนั่งนะครับ เมื่อมีท่ีนั่งแล้วก็จะน าเอานโยบายของ
จังหวัดเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะต่างๆ เอามาให้เป็นมุมความรู้ด้วยก็จะจัดมุม
เล็ก ๆ โต๊ะเก้าอี้ท่ีจะจัดซื้อนี่ก็ตัวใหญ่จะใช้ไม่ได้ ก็จะใช้มุมเล็กๆ ซึ่งเป็นมุม
พักผ่อนและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ หรือเรื่องต่าง ๆ ของทางเทศบาล
ฯ ถ้าเราจะน าเสนอ มันก็เป็นการล้อกับนโยบายของทางจังหวัดเขาเกี่ยวกับเรื่อง 
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ของขยะ ตรงนี้ก็เป็นเฉพาะมุมมองของผมเกี่ยวกับเรื่องมุมพักผ่อนนะครับ คิดว่า
น่าจะมีอะไรเปล่ียนแปลงสักนิดเพื่อให้ชาวบ้านท่ีเข้ามามีรอยยิ้มกลับไป มีมุม
พักผ่อนมีมุมให้ความรู้ ขอแจ้งให้ท่านได้ทราบนะครับ  พิจารณากันด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม 

มีท่านใดจะขอเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องการซื้อโต๊ะรับแขกท่ีจะมาต้ังท่ีเทศบาลฯ 
ผมว่ามันไม่จ าเป็นเพราะว่า ส่ิงท่ีคนท่ีมาติดต่อเขาไม่ได้มานั่งมองหรอกครับว่า
เทศบาลฯ จะมีการด าเนินการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมาให้เห็น ถ้าท่านเอาเก้าอี้
มาต้ังให้นั่งผมมองว่ามันเป็นการขวางทางเปล่าๆ   ถ้าท่านจะให้ผู้ติดต่อราชการ
มานั่งรอผมว่าให้ท่านน าเก้าอี้มาให้เขานั่งดีกว่านะครับ  ตามท่ีบอกว่าจะให้มานั่ง
ตรงมุมท่ีมีการคัดแยกขยะ ไม่มีใครฟังหรอกครับ เขามาติดต่อราชการ เขาก็ไม่มา
นั่งรอให้เสียเวลา ผมขอแนะน าท่านผู้บริหารครับว่า ถ้าท่านคิดจะท าคิดจะล้อ
เรื่องขยะของจังหวัดท่านจะต้องลงพื้นท่ีครับ  ท่านไปเลยครับโรงเรียน ไปชุมชน
เลยครับ ไม่อย่างนั้นไม่ได้งานหรอกครับ ทุกๆ วันนี้ผมลงพื้นท่ีผมยังไม่ได้งานเลย
ครับ ผมแนะน านะครับ แต่ส าหรับสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นผมไม่ทราบนะครับ ผม
ว่าโต๊ะเก้าอี้ชุดนี้ไม่น่ามาต้ังตรงหน้าท่ีเทศบาลฯ ของเรา เพราะเทศบาลฯของเรา 
น่าจะเป็นท่ีโล่ง แต่จะให้ผู้ท่ีติดต่อราชการมานั่งรอควรให้น าเก้าอี้ 5 ถึง  6  ตัว 
มาต้ังก็พอ ท่านอื่นๆ ผมไม่ทราบนะครับ แต่ผมเห็นว่าไม่ควรน ามาต้ังนะครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่าน ณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ในท่ีผมดูภาพแล้วไม่ทราบว่า
ท่านจะซื้อชุดไหนครับ เพราะมีท้ังสองชุด ชุดบน และ ชุดล่าง ในเอกสารนี้เขียน
ว่าโต๊ะรับแขก 1 ตัว พร้อมเก้าอี้รับแขก 2 ตัว เป็นเงิน 4,000. - บาท ท่านจะ
จัดซื้อชุดไหนครับ 

หัวหน้าส านักปลัดฯ 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตค่ะ  ทางส านักปลัดจะขอจัดซื้อ ชุดล่าง ราคา 1,990.- บาท ค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ท่านผู้บริหารเชิญครับ 
 
 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมได้แจ้งไปแล้วมุมมองนะครับ การคัดแยก
ขยะตรงนั้นผมจะท าให้เป็นมุมรับรู้ เป็นมุมการพักผ่อนนะครับ อย่างท่ีผมน าเรียน
ไป ประชาชนท่ีมาใช้บริการเขาไม่ได้มานั่งรอในห้องนะครับ เขาจะเดินออกมานั่ง
ข้างนอก การท่ีเรา มีมุมพักผ่อนเล็ก ๆ ขนาดเล็กๆ เพื่อให้เขานั่งพัก น่าจะเป็น
การคิดใหม่ท าใหม่เกี่ยวกับทางเทศบาลเราเพื่อจะให้ประชาชนกลับไปด้วยรอยยิ้ม 
ส่ิงท่ีผมคิดถ้าเราท าตรงนี้ ผมคิดว่าประชาชนท่ีเขามาติดต่อราชการ ผมว่าเขา
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ชอบ    ส่วนเขาจะอ่านเอกสารของเราหรือเปล่านั้นมันเป็นจังหวะท่ีเราจะต้อง
ท างานเพื่อล้อกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการคัดแยกขยะก็น าเข้ามาเสริมเพื่อให้
มันสอดคล้องกันเท่านั้นเอง แต่มุมโต๊ะเก้าอี้นั้นไม่ใหญ่ ชุดใหญ่เทอะทะ เราไม่
สามารถท าได้นะครับ ผมต้องการความเปล่ียนแปลงของเทศบาลเราให้ดีนะครับ 
อยากให้ประชาชนท่ีเขามาใช้บริการแล้วมีรอยยิ้มกลับไป ประชาชนเขามายืน มา
นั่งรอข้างนอกจริง ๆ นะครับตรงทางบันไดขึ้น เป็นเรื่องจริงครับ แล้วแต่ท่านจะ
พิจารณาครับ ผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ทางฝ่ายบริหารและทางสมาชิกสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ช้ีแจงระเบียบและ รายละเอียด เกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ผมขอช้ีแจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  
ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่นจึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยโอนจากแผนงาน
บริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  ประเภท
รายจ่าย วัสดุอื่น  โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารท่ัวไป  งาน
บริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะรับแขก 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว จ านวนเงิน 
4 , 0 00 . - บ าท  ขอม ติ ท่ีปร ะ ชุม ในการพิ จ า รณาอนุ มั ติ ต ามระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541 หมวด 4 การโอนงบประมาณ ข้อ  27 ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ 
เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ
รับแขก 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว จ านวนเงิน 4,000.- บาท จ านวน  10  ท่าน งด
ออกเสียง  1  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4.2  การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
งบลงทุน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์  (Smart 
Card Reader)   ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการช้ีแจงให้สภาฯ และท่ี
ประชุมได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 
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หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่ีประชุมค่ะ ส านักปลัดมีความประสงค์จะขอจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาล
ก าหนดว่าต่อไปจะไม่มีการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียน
บ้านโดยให้ยกเลิก เราจึงจ าเป็นจะต้องมีเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
เพราะประชาชนบางท่านเขาไม่ได้ถ่ายเอกสารหรือส าเนามา ถ้ามีเครื่องนี้เราก็
สามารถใช้บัตรประชาชนเสียบเข้ากับตัวเครื่องและข้อมูลก็จะออกมาเลยค่ะ   
ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์  (Smart Card 
Reader)  ราคาเครื่องละ  700.-  บาท ดังนี้ค่ะ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card ) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- ส าม า ร ถ ใ ช้ กั บ บั ต ร แ บ บ อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์  ( Smart Card) 

ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่าง
น้อย 

 
 
 
 
          ในส่วนของส านักปลัดจะขอจัดซื้อจ านวน  3  เครื่อง ๆ ละ  700.-  บาท 
รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน  2,100.-  บาท  ซึ่งในส่วนงบประมาณของการจัดซื้อเครื่อง
อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ นี้ ส านักปลัดไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2562  ไว้ จึงขอสภาฯ เพื่อโอนและ
ต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์นะค่ะ  โดย โอนจากแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น  โดยโอน
ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ จ านวน  3  เครื่อง รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน  2,100.-  บาท จึงขอน า
เรียนสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านผู้บริหารมีข้อมูลใดจะน าเรียนเพิ่มเติมเชิญครับ 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ครับในข้างต้นผมได้กล่าวไว้ในเรื่อง ไทยแลนด์  4.0  นะครับก็เป็นนโยบายหลาย
ปีแล้วและทางจังหวัด, อ าเภอ มีหนังสือมาให้ทางเทศบาลฯ เตรียมรับเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวนี้ เพราะฉะนั้นเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ก็เป็นเรื่องท่ีจะต้อง
ท า เพราะบางท่ีเขาใช้กันแล้ว เพราะนโยบายของทางรัฐบาลเขาก าหนดมาว่า
จะต้องใช้ท้ังหมด หนังสือจากกรมฯ มาสอบถามความต้องการของทางเทศบาลฯ 
เราตอบกลับไปว่าเราต้องการ 3 เครื่องนะครับส่วนวัตถุประสงค์ก็ดังท่ีเจ้าหน้าท่ี
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เขาได้น าเรียนไปว่า ต่อไปนี้ประเทศไทยติดต่อราชการใช้บัตรประจ าตัวประชาชน
ใบเดียว หลายท่านก็คงจะทราบกันแล้ว เมื่อทางกระทรวง / กรมฯ มีหนังสือมา
ถามความต้องการ ผมคิดของผมเองนะครับว่าเขาน่าจะมีมาให้เรา ผมคิดว่าผมจะ
ยังไม่ซื้อเลยผมจะรอทางกรมฯ สักเดือนสองเดือนดูความแน่นอนก่อนว่าทางกรม
ฯ เขาแจกให้ไหม ถ้าเขาแจกให้เรา เราก็จะได้ไม่ต้องซื้อแต่เราจะต้องต้ัง
งบประมาณไว้ เพื่อต้ังรับสถานการณ์ตรงนี้เกี่ยวกับเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านผู้บริหารได้ขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบเพิ่มเติมแล้ว สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามหรือ หารือเพิ่มเติมเชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในความคิดเห็นของผม ๆ คิดว่าเราควรจะ
จัดซื้ออย่างน้อย 1  เครื่อง ถ้ามีประชาชนเข้ามาใช้บริการแล้วไม่มีเครื่องนี้ จะ
เป็นปัญหาเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานและเกิดปัญหาแก่ทางส านักงาน
ของเรา และอีกอย่างถ้าเรายืมเครื่องของเขา ถ้าเกิดเสียเราก็จะต้องซ่อมให้เขา 
แต่ถ้าเราต้ังงบประมาณไว้ขอให้จัดซื้อ 1 เครื่องเพราะอาจมีความจ าเป็นจะต้อง
ใช้ ผมคิดว่าต้องซื้อในส่วนท่ีเรารอเครื่องจาก กรมฯ ก็อีกเรื่องหนึ่งครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ผมเห็นด้วยกับท่านปลัดเทศบาลฯ นะครับ ก็ขอให้จัดซื้อ 3 เครื่องไปเลยครับ ผม
เห็นด้วย 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านผู้บริหารขึ้นต้นมาสวย ลงท้ายไม่สวย
ครับ ในเมื่อท่านต้ังงบประมาณเพื่อท่ีจะซื้อแล้ว ท่านจะรออะไร ในเมื่อสภาฯ 
อนุมัติแล้วท่านก็จัดซื้อเลยท่านจะรออะไรครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอบคุณทางสภาเทศบาลฯ ครับ ผมขอเสนอซื้ อ เครื่ อ งอ่ านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ 3 เครื่องเลยครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เครื่องอ่านบัตรมีหลายราคา แต่เราจะซื้อใน
ราคา 700.-บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ  3  ตัวก็ 2,100.-  บาท จึงน า
เรียนให้ท่านทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ทุก ๆ ท่านได้รับฟังข้อมูลมาแล้ว ท่านก็พอจะเข้าใจ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ด าเนินการช้ีแจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการโอนเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่นี้ด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ผมขอช้ีแจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  
ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น ซึ่งการโอนงบประมานเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์นี้เหมือนในกรณีของ การ
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ในวาระ 4.1  ท่ีผ่านมา
ครับ จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่าน
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(นายอุดร เพ็งอร่าม) ใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยโอนจากแผนงาน
บริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  ประเภท
รายจ่าย วัสดุอื่น  โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
อื่น  เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
จ านวนเงิน 2,100.- บาท ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541 หมวด 4 การโอนงบประมาณ ข้อ  27 ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ 
เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวนเงิน 2,100.- บาท จ านวน  
10  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4.3  การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
งบลงทุน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ ขอ
เชิญเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการช้ีแจงให้สภาฯ และท่ีประชุมได้รับ
ทราบด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขออนุญาตขยายความตรงวาระท่ี  4.3    
สืบเนื่องจากว่าผู้บริหารมองเห็นว่าการจดเลขมิเตอร์น้ าของเราจะท ายังไงให้มี
ความเช่ือถือต่อชาวบ้านมากยิ่งขึ้น แต่เดิมเราใช้ระบบเขียนท่านเคยเห็นแล้วนะ
ครับมันมีปัญหาในการแก้ตัวเลขก็ดี หรือ การแก้ช่ือก็ดีความน่าเช่ือถือของ
เอกสารมันจะดูไม่น่าเช่ือถือ แต่ปัจจุบัน เราได้ใช้ระบบปริ้นเอ้าจากเครื่องพิมพ์ 
เอกสารจะออกมาจากเครื่องปริ้น หลายๆ ท่านเคยเห็น และเมื่อใบเสร็จมีความ
น่าเช่ือถือแล้วต่อไปก็จะมีขีดจ ากัดเกี่ยวกับการจดเลขมิเตอร์น้ า กระบวนการใน
การจดเลขมิเตอร์เรายังใช้ระบบมือ คือ เจ้าหน้าท่ีของเราไปดูตัวเลขท่ีมิเตอร์แล้ว
จดแล้วมาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าท่ีในฝ่ายจัดเก็บ ซึ่งกระบวนการนี้มันเป็นระบบ 
Manual คือท างานด้วยมือ มองว่าอาจจะมีการคลาดเคล่ือนเพราะมีการเขียน
ด้วยลายมือ ตัวเลขอาจมีการผิดพลาดได้ จึงมีความเห็นว่าเราควรจะมีการใช้
เครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฎิบัติการ และ มีการส่งประมวลผลมาท่ี
ส านักงาน และระบบท่ีอยู่ในส านักงานจะปริ้นเอกสารเกี่ยวกับการใช้น้ าประปา 
ส่งไปยังผู้ใช้น้ า ซึ่งก็เป็นกระบวนการท่ีลดความผิดพลาดในกระบวนการจดเลข
มิเตอร์น้ า ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการโอนงบประมาณนั้นขอให้
ผู้อ านวยการกองคลังด าเนินการอธิบายต่อ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจงในรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณต่อได้
เลยครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางอารียา อยู่พ่วง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ทางกองคลังขอให้สภาฯพิจารณาอนุมัติการ
โอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยโอนลดงบประมาณจาก แผนงาน
บริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โอนลดไป 14,000. - บาท โอนเพิ่มไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ ในแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อม
ระบบปฏิบัติการ จ านวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,000.-  บาท  รวมจ านวน
เงินท่ีขออนุมัติท้ังส้ิน  14,000.-  บาท   
มาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้ค่ะ  

- จอแสดงผล TFT-LCD 24-bit (16 ล้านสี) 
- กว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว (แนวทแยง) 
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 540x960 พิกเซล 
- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer) 
- ระบบเปิด/ปิด หน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา(Proximity) 
- ระบบปฏิบัติการ Android 6.0 (Marshmallow) 
- หน่วยประมวลผล Quad Core ความเร็ว 1.4 GHz 
- หน่วยความจ า Rom 8 GB RAM 1.5 GB 
- การหาต าแหน่ง Assister GPS – WiFi 802.11 b/g/n 
- จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตแบบพกพา (Potrable Wi-Fi 

Hotspot) 
- เช่ือมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์โดยตรง (Wi-Fi Direct) 
- Bluetooth 4.2 Micro USB 2.0 
- แบตเตอรี่มาตรฐาน 2,600 mAh (Standard Battery) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการสภาฯ ด าเนินการ
ช้ีแจงระเบียบฯ ครับ 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การ
โอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ 
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ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาฯ ท้องถิ่น จึงน าเรียนเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
โดยโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ใน
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เพื่อจัดซื้อ เครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อม
ระบบปฏิบัติการ จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,000. - บาท  รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน 
14 ,000 . - บาท  ขอม ติ ท่ีประ ชุม ในการพิ จารณาอนุ มั ติตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541 หมวด 4 การโอนงบประมาณ ข้อ  27 ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ เครื่องบันทึก
เลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,000.- บาท  รวม
จ านวนเงินท้ังส้ิน 14,000.- บาท จ านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน            
(นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ -   ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4.4  การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
งบลงทุน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา  ขอเชิญท่าน
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงให้สภาฯ และท่ีประชุมได้รับทราบด้วยครับ 
เชิญครับ 

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ตามท่ีผมได้น าเรียนไว้ในวาระท่ี  4.3  นะครับ 
การจดเลขมิเตอร์น้ า กระบวนการในการจดเลขมิเตอร์เรายังใช้ระบบมือ 
กระบวนการเป็นระบบ Manual คือท างานด้วยมืออาจจะมีการคลาดเคล่ือน
เพราะมีการเขียนด้วยลายมือ ตัวเลขอาจมีการผิดพลาดได้ จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องขออนุมัติเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จ านวน  1  
เครื่อง ๆละ  26,500.- บาท ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางอารียา อยู่พ่วง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จะมีการโอนมา
จาก ค่าเช่าบ้านและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  รายละเอียดดังนี้ค่ะ 
โอนลดจาก  

1. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน โอนลดงบประมาณมาจ านวน  6,500.-  
บาท 

2. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร โอนลดงบประมาณ
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มาจ านวน  20,000.-  บาท 
โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ใน แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จ านวน  1  
เครื่อง ราคา  26,500.-  บาท    
มาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้ค่ะ  

- พื้นท่ีการพิมพ์ (กว้างสูง 2.9”/73.7 mm ยาวสูงสุด Contenuous 
- หน่วยความจ า 8MB SRAM;4MB Flash 
- แบตเตอรี่  1.5 Ah Li-lon battery 
- การเช่ือมต่อ USB 2.0 port lrDa (standard) Bluetooth (optional) 

802.11b/g (optional) 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ด าเนินการช้ีแจงระเบียบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้เลยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น จึงน าเรียนเพื่อให้
สภาฯพิจารณาครับ 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ โดยโอนจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน และ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้ง
แบบพกพา จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 26,500.-บาท  ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541 หมวด 4 การโอนงบประมาณ ข้อ  27 ขอมติ
โดยการยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบ
แจ้งแบบพกพา จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 26,500.- บาท จ านวน  10  ท่าน งดออก
เสียง  1  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4.5  การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
งบลงทุน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขอ
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เชิญท่านเจ้าหน้าท่ี ช้ีแจงให้สภาฯ และท่ีประชุมได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 
เจ้าพนักงานธุรการฯ 
(นางอธิสา สุขศิริ) 

เนื่องด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขอเสนอสภาฯ เพื่อ
พิจารณาในการต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ  18,200.-  บาท รวม
จ านวนเงินท้ังส้ิน 36,400.-  บาท  มาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้ค่ะ 
เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
1. สูบน้ าได้  1,130  ลิตรต่อนาที 

- เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
- สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
- ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า  13.50  เมตร หรือ ประมาณ 45 ฟุต 
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด 

พร้อมท่ีจะใช้งานได้ 
โอนลดจาก 

1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบด าเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุอื่น  โอนลดจ านวน  40,000.-  บาท 

 
 
โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ในแผนงาน เคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  2  เครื่อง  ราคา  36,400.-  บาท 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ท่ีกองช่างขอจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 2  ชุด เพื่อเวลาใช้
จะเปล่ียนสลับคู่กันใช้งาน   เพื่อให้เครื่องสูบน้ ามีอายุการใช้งานท่ีนานยิ่งขึ้น  
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องสูบน้ าด้วยครับ จึงขอน าเรียนเพื่อ
สภาฯ โปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการ
สภาฯ ด าเนินการช้ีแจงระเบียบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้เลยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น จึงน าเรียนเพื่อให้
สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ โดยโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงาน เคหะและ
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ชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า  จ านวน  2  เครื่อง  ราคา  36,400.-  บาท  ขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541 หมวด 4 การโอนงบประมาณ ข้อ  27 
ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  2  เครื่อง  ราคา  36,400.-  บาท  
จ านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ   -   
ท่าน 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ  ผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่อง
น าเสนอเพื่อปรึกษาหารือ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ มีเรื่องน าเรียน 4  เรื่อง  
เรื่องแรก  เมื่อวันท่ี  7  ได้ประชุมหัวหน้าส่วนท่ีอ าเภอท่าม่วง  ท่านรองสมเกียรติ  
รอดสูง ก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ขอน าเรียนเรื่องท่ีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนะครับ เรื่องการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร วันท่ี  24  มีนาคม พ.ศ.  
2562 มีการก าหนดให้มีการลงคะแนนเลือกต้ังล่วงหน้านอกเขต และในเขต 
ต้ังแต่บัดนี้จนถึง วันท่ี  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562  นี้ กรณีท่ีใช้สิทธิเลือกต้ัง
ล่วงหน้าใช้สิทธิได้เพียงกรณีเดียว คือ กรณีถูกแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง นอกนั้นไม่ให้ หมายความว่า ท่านมีธุระในวันท่ี  24 มีนาคม พ.ศ.  
2562  ท่านก็ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะครับ  การลงทะเบียนใช้
สิทธิไปลงได้ท่ีห้องทะเบียนอ าเภอท่าม่วงนะครับ ส่วนเรื่องนอกเขต เช่น ท่าน
ท างานอยู่ท่ีจังหวัดราชบุรี แต่ตัวท่านมีช่ืออยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองขาว นั้นคือ
การลงทะเบียนนอกเขต ในเขตหมายความว่าถูกอ าเภอแต่งต้ัง และกรณีท่ีสอง
เ รื่ อ ง ก าร ว า ง ตนข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก คร อ ง ส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแล้วต้องวางตัวเป็นกลาง การช่วยเหลือผู้สมัครท่าน
จะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับ 
เรื่องท่ีสอง เรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  ซึ่งมาตรการผู้บริหารได้
ด าเนินการล้างถนน เพื่อลดฝุ่น และพ่นน้ าอย่างน้อย ๆ ก็ เพื่อเป็นการลดฝุ่น
ละอองในพื้นท่ีชุมชน ได้มีแผนท่ีจะด าเนินการทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว และ เขตเทศบาลหนองขาวก็ด าเนินการอยู่  ใน
ขณะเดียวกันทุก ๆอ าเภอก็ท าเพราะเป็นมาตรการของทางจังหวัดให้เรา
ด าเนินการ จึงน าเรียนเพื่อให้ทุก ๆ ท่านได้รับทราบ 
เรื่องท่ีสาม ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดระดับอ าเภอ และ ระดับจังหวัดก าหนด
แล้วว่าจะมีการเปิดค่าย บ าบัดปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด ในเขตอ าเภอ
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ท่าม่วง  60  ราย เป็นพื้นท่ีต าบลหนองขาว  8  ราย เป็นพื้นท่ีท่ีอ าเภอท่าม่วง
ก าหนดแล้ว  และอ าเภอต่าง ๆ ได้ก าหนดไว้หมดแล้ว ทางสถานีต ารวจ  10  ราย 
อ าเภอท่าม่วง และอีก 30 กว่า นั้นเป็นของหมู่บ้านและต าบล จึงขอน าเรียนว่าให้
ระมัดระวังคนท่ีเรารู้จักไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ช่วงนี้ถ้าพบก็จะถูกน าตัวเข้า
ไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ จึงน าเรียนให้ท่านทราบครับ  
เรื่องท่ีส่ี  เรื่องผลคดีแพ่งท่ี  99/2560  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เป็น
โจทย์ และบริษัทตะนาวศรี เป็นจ าเลย ศาลได้พิพากษาเมื่อวันท่ี  23  มกราคม 
พ.ศ.  2562 ให้เป็นทางสาธารณะ ให้รื้อถอนส่ิงกีดขวางออกและค่าธรรมเนียมตก
พับ ศาลพิพากษาออกมาแล้ว ช่วงนี้ก็รอระยะการอุทรณ์ ภายใน 30 วัน  ถ้าทาง
จ าเลยไม่อุทรณ์เทศบาลก็จะด าเนินการท าเรื่องเป็นทางสาธารณะ  แต่ถ้าทาง
จ าเลยมีการอุทรณ์ ก็ต้องด าเนินการต่อสู้ในช้ันศาลกันต่อไป น าเรียนเพื่อทราบ
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ ขอน าเรียนเพิ่มเติมนะครับ ในเรื่องการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีจะมีในเร็วๆ นี้ผมขอฝากถึงเพื่อนสมาชิกสภาฯ เรา
จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นกลางนะครับ เพราะมันจะมีผลเสียต่อตัวของท่านเอง ผม
ขอฝากไว้ด้วยนะครับ  มีท่านใดมีข้อสงสัย หรือ จะน าเรียนเพื่อเสนอแนะเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตต่อไปท่ีประเด็นเรื่องปัญหาฝุ่น
ละออง PM 2.5  ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมาตรการ ซึ่งผมได้ไปประชุมท่ี
จังหวัดมาเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562  ท่ีผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้มอบนโยบายและก าชับมาซึ่งนอกจากใช้ค าว่า ขอความร่วมมือแล้ว ยังมีการ
บังคับเรื่องกฎหมายด้วย ในท่ีประชุมท่านผู้ว่าเน้นย้ ามาว่าในช่วงวันท่ี  4 ถึง วันท่ี   
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562  นี้ การจุดไฟเผา ทุกลักษณะนะครับ ท่านบอกให้
หยุดไว้ก่อน หลังจากวันท่ี  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562  ท่านจะค่อยปรับลด
มาตรการลงมา โดยใช้มาตรการ 10 วันยุติการเผา ซึ่งในส่วนของเทศบาลฯ ผมก็
ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้รับทราบและขอความเห็นท่านรองสมเกียรติ 
และท่านปลัด ในการปฏิบัติงานในช่วง 10  นี้  ในการให้ทางรถบรรทุกน้ า 
เบ้ืองต้นในช่วงบ่ายรถบรรทุกน้ าของเราจะต้องไปพรมถนนหรือล้างถนน  เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่น ในเมื่อเราลดบนอากาศไม่ได้ เราก็ลดจากฝุ่นละอองจาก
พื้นขึ้นสู่อากาศด้านบนก็แล้วกัน โดยการพรมน้ าและฉีดล้างถนนในตรอกซอก
ซอย ในชุมชน ก็ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯ ทุก ๆท่านนะครับหากผมไม่ได้บอก
หรือแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า เพราะว่างานค่อนข้างเร่งด่วน ขออนุญาตแจ้ง
ในท่ีประชุมให้รับทราบว่า รถบรรทุกน้ าของเราจะออกล้างถนนเพื่อลดฝุ่น แต่
ไม่ได้หมายความว่าภายใน 1 วันเราจะได้ครบทุกพื้นท่ีทุกเส้นทางนะครับ เราจะ
ทยอยออกไปวันละ 1 เส้น  2 เส้น  ตามศักยภาพของรถบรรทุกน้ าและศักยภาพ
ของเจ้าหน้าท่ี และก็ต้องขออภัยถ้าเราท าได้ไม่ท่ัวถึงในเวลาอันส้ัน แต่ก็จะ
พยายามท าให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีให้ได้มากท่ีสุด  ซึ่งการด าเนินการในครั้งนี้ก็ 
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ได้รับค าช่ืนชมจากชาวบ้านเป็นอย่างดีในการลดปัญหาฝุ่นละออง และต้องยก
ความดีให้แก่เจ้าหน้าท่ีของเราท่ีได้ช่วยกันด าเนินการในเรื่องนี้ด้วย  ถ้าท่าน
สมาชิกสภาฯ มีข้อเสนอแนะท่านสามารถน าเสนอมาทางผู้บริหารของทาง
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้เลยนะครับ ขออนุญาตช้ีแจงให้สภาฯ ได้รับ
ทราบครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ  เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ท่านผู้บริหารช่วยน าน้ าอ้อยมาราดพื้นถนนท่ีมีฝุ่นให้
ได้ไหม บางพื้นท่ีไม่ต้องการรถบรรทุกน้ าของทางเทศบาลฯ เช่นพื้นท่ีห้วยตลุง 
หมู่ท่ี  6 แต่ต้องการส่าเหล้า เพราะมีฝุ่นเยอะ  อีกท้ังในถนนสายบ้านป้าริ้ว  หมู่ท่ี  
6 ถนนเป็นฝุ่น ซึ่งเขาได้ขอลูกรังไว้ต้ังนานแล้ว ผมอยากให้ทางเทศบาลฯ ช่วย
ด าเนินการน าส่าเหล้าไปราดให้หน่อยนะครับ เพราะฝุ่นเยอะมาก 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

คณะบริหารท่านสามารถติดต่อในเรื่องน้ าอ้อยหรือส่าเหล้าได้ไหมครับ 

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขอดูข้อมูล ก่อนนะครับ เพราะผู้ ท่ีเราติดต่อคนเก่าไว้ เขาไม่อยู่แล้ว ใครมี
แนวทางอย่างไร บอกได้เลยนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เรื่องของส่าเหล้า ผมจะประสานงานให้อีกครั้งนะครับ  ผมต้องขอขอบคุณท่าน
บริหารที่ให้ความส าคัญกับพื้นท่ี และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ของเรานะครับ 
สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องน าเรียนในท่ีประชุมเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ขอเพิ่มเติมเรื่องถนนเส้นบ้านป้าริ้ว เส้นนี้
เราบอกว่าจะฝังท่อให้เขามานานแล้วนะครับ รับปากแล้วก็ยังไม่ได้ท าให้เขา หิน
คลุก และ ลูกรังก็ยังไม่ได้ท าให้เขา คราวนี้ผมฝากให้ผู้บริหารช่วยดูให้หน่อยครับ 
ฝังท่อ ลงลูกรังหรือเทคอนกรีตได้ ขอฝากท่านรองนายกเทศมนตรี เส้นบ้านป้าริ้ว
ด้วยนะครับ ต่อมาขอปรึกษาหารือเรื่องทบทวนราคากลาง สายนาป่าเก่านะครับ 
ผมขอให้กองช่างทบทวนราคากลางใหม่นะครับ ไม่ต้องรอผู้อ านวยการกองช่างท่ี
จะโอนย้ายมานะครับ เพราะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร และอีกข้อหนึ่งครับผมขอ
ประมาณการถนนเส้นบ้านป้าดอกไม้หมู่ท่ี  11  ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้จ่ายจาก
เงินสะสม ในงบประมาณปีถัดไปนะครับ ฝากด้วยนะครับ 

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตช้ีแจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ นายชูศักด์ิ 
บัวสด ทราบสักนิดนะครับ ผมเห็นด้วยกับท่ีท่านท้วงติงมานะครับ ก็ขอช้ีแจงว่า
ถ้ามันใกล้ท่ีเราจะด าเนินการโครงการ จะให้ช่างทบทวนราคากลางใหม่  ถ้าหาก
ว่าเกินระยะเวลา 1 เดือน เราจะต้องมีการจัดการบริหารงบประมาณให้เรียบร้อย 
 
 
ถ้าเรยีบร้อยและชัดเจนว่าจะมีการท าสัญญาของโครงการนี้วันท่ีเท่าไร จะให้ช่าง
เขาทบทวนราคากลางให้นะครับ  ส่วนโครงการถนนบ้านป้าดอกไม้  หมู่ท่ี  11 
ยังมีอยู่ในแผนนะครับ ยังไม่ได้ตกไป ไว้ถึงช่วงครึ่งปีงบประมาณ หรือปลายปี
งบประมาณ เราจะดูอีกครั้งว่ามีงบประมาณคงเหลือหรือไม่ และเราจะได้ทบทวน
ราคากลางใหม่ในช่วงนั้นนะครับ ถ้าเราทบทวนช่วงนี้ผมเกรงว่าทางกองช่าง
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จะต้องท างานหลายรอบ ไม่ต้องกังวลนะครับ ผมจะดูให้นะครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ข้อสุดท้ายนะครับ เรื่อง อุดหนุนเฉพาะกิจไฟฟ้า แสงสว่างสายป่าฮีแมน หมู่ท่ี  3 
ขอให้ท่านบริหารน าเข้าแผน เพื่อให้ทันเดือน มิถุนายน พ.ศ.  2562   ท่าน
ประธานสภาฯ เห็นด้วยรึไม่ เพราะตอนนี้มันมีงบนอกเข้ามา งบเฉพาะกิจเรื่อง
ไฟฟ้าแสงสว่าง สายป่าอีแมน หมู่ท่ี  3  ก็ขอน าเรียนฝากในท่ีประชุมครับ เราวิ่ง
งบนอกเข้ามาด าเนินการถ้าได้ก็ได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ก็ขอให้มีเข้ามาในแผน
ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านผู้บริหารครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตช้ีแจงร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว เกี่ยวกับ การควบคุม การเล้ียง การปล่อยสัตว์ ซึ่ง พรบ.ฉบับ
นี้เรายังไม่ได้รับรอง ก็ท าให้เวลาเราออกไปปฏิบัติงานก็มีปัญหานะครับ ซึ่งเราคุย
กันมาสองครั้งแล้วนะครับ ครั้งท่ีแล้วจะมีปัญหาเรื่อง โค และ กระบือ แต่ พรบ.
ฉบับนี้เราตัดโคและกระบือ ออกนะครับเป็นเคส ๆ ไปนะครับเราจะต้องพิจารณา
เกี่ยวกับการเล้ียงนะครับ ถ้ามีปัญหาขึ้นมานะครับ ความจริงร่างเทศบัญญัติเรื่อง
นี้น่าจะมีเอกสารให้ท่ีประชุมได้อ่านด้วย  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ช่วยขยาย
ความเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้สักนิดครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ คือจากครั้งท่ีแล้วท่ีเราได้เสนอไป ผมจะขอ
น าเรียนในท่ีนี่ก่อนนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่ีท่านสมาชิกสภาฯ อ านาจ โคก
แก้ว เรื่องถนนลาดยาง ท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จะมีการออกเป็นเทศบัญญัติก็
จะต้องน าผู้ท่ีเกี่ยวข้องมารับฟังความคิดเห็น ก็น่าจะท าไปพร้อมกันทีเดียวจะได้
เชิญก านัน  ผู้ใหญ่บ้านมารับฟังความคิดเห็นพร้อมกัน  คือเรื่องถนนจะมีการ
จ ากัดน้ าหนักของรถยนต์ท่ีวิ่ง ในถนนสายท่ีเราพึ่งจะลาดยางไปใหม่ ว่าจะจ ากัด
น้ าหนักรถบรรทุกน้ าหนักได้ไม่เกิน 8 ตัน และออกเป็นเทศบัญญัติ เมื่อเรามี
กฎหมายแล้ว ถ้ารถบรรทุกดินยังด้ือ เราก็จะด าเนินการแจ้งจับ เราจะก าหนดเส้น 
 
 
บางเส้น เส้นท่ีเป็นถนนลาดยาง หรือ เส้นท่ีเป็นถนนคอนกรีตท่ีเราท าใหม่ ๆ เรา
จะก าหนดส่วนเส้นไหนท่ียังเป็นถนนลูกรัง ท่านจะก าหนดหรือไม่ว่าสายไหนควร
ท่ีจะก าหนด หรือ ยังไม่ต้องก าหนด  แต่ถ้าก าหนดท่านจะต้องก าหนดถนนสาย
ไหนด้วย ซึ่งขอน าเรียนว่า ท่านสมาชิกสภาฯ นายอ านาจ  โคกแก้ว  ท่ีก าหนด
น้ าหนักรถยนต์ในถนนเส้นลาดยาง ท่ีเทศบาลฯพึ่งจะท าเสร็จไป จึงน าเรียนว่า
จะต้องมีการออกเป็นเทศบัญญัติฯ ท้ังสองเรื่องนี้ จะต้องเชิญประชุม  ซึ่งท่ีท่าน
ผู้บริหารได้น าเรียนให้ท่านทราบนี้ จะต้องมีร่างเทศบัญญัติฯในท้ังสองเรื่องให้
ท่านได้รับทราบ  และในเรื่องของสัตว์เล้ียงเราไม่ได้ห้ามในเรื่องของโคและกระบือ  
แต่จะมาอยู่อีกข้อหนึ่ง คือสัตว์ที่จะต้องมีการควบคุมหรือปล่อยแต่จะต้องแจ้งเจ้า
พนักงานนะครับ เราจะห้ามเพียงสุนัขและแมวนะครับ จึงน าเรียนเพื่อทราบครับ 
ขอบคุณครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง ) 

ขออนุญาตครับท่ีท่านบอกว่าก าหนดน้ าหนักอยู่ท่ี  8  ตัน มันเป็นไปไม่ได้หรอก
ครับ ข้อเท็จจริงเลยนะครับ เพราะถนนถ้าสร้างได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้บรรทุกได้ไม่เกิน 15 ตัน เฉพาะรถบรรทุก 10 ล้อท่ีวิ่งกันทุกวันนี้ก็
น้ าหนัก 8 ตันแล้วครับ จริง ๆแล้วคนขับจะต้องมีจิตส านึกด้วยนะครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ถนนมันมีระดับของถนนอยู่ ทางหลวงแผ่นดิน กับ
ทางหลวงท้องถิ่น ทางหลวงชนบท ของเรานั้นเป็นล าดับท่ี 3  ซึ่งทางหลวง
แผ่นดินนั้นเขาก็มีข้อก าหนดว่ารถบรรทุกสามารถวิ่งได้น้ าหนักขนาดไหน ฉะนั้น
ทางหลวงเขาจะก าหนดว่าความหนาของถนนนั้นหนากี่เซนติเมตร ฉะนั้นรองรับ
ได้เท่าไร ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถท่ีจะน าเรียนว่าทางท่ีเราจะออกเทศบัญญัติฯ เรา
ก็จะเชิญทางหลวงชนบทให้เขามาช้ีแจงว่า น้ าหนักท่ีทางหลวงแผ่นดินก าหนดมา
นั้นจะรองรับได้เท่าไร และท่ีต่อว่าถนนของท้องถิ่นเรานั้นคุณภาพแย่ แต่จริง ๆ 
แล้วนั้นระดับของถนนท่ีเป็นส่ีเลนหรือหกเลน หรือ แปดเลนอย่างน้อยถนน
จะต้องหนา 30 เซนติเมตรนะครับ ซึ่งถนนมี 3 ประเภททางหลวงแผ่นดิน, ทาง
หลวงท้องถิ่น, ทางหลวงชนบท   ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ จะเป็นผู้อ านวยการทาง
หลวงท้องถิ่น จึงน าเรียนเพื่อพิจารณา หรือ ท่านจะไม่พิจารณาก็ได้นะครับ แต่ท่ี
ผมน าเรียนเข้ามาในสภาฯ เพราะท่านสมาชิกสภาฯได้แนะน ามา ถ้าไม่น าเสนอ
เข้ามาก็จะถูกมองว่าละเลย ขอน าเรียนให้ทราบครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอื่น ๆ ในท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ  เชิญท่านชูศักด์ิ บัวสด 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับ  
 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ขอฝากผู้บริหารเรื่องถนนสายบ้านครูสุภาพ ท้ัง
เส้นเลยนะครับ เทศบาลฯ เราไม่เคยไปดูแลเขาเลยนะครับ ทางช ารุด เส้นนี้เป็น
ทางสาธารณะมานานแล้วนะครับ ต้ังแต่ปี พ.ศ.  2553  ถึง  2554  แล้วนะครับ 
ท่านนายกฯแย้งมาตลอด แต่ทางครูสุภาพ ก็ได้น าเอกสารสิทธิ์มาให้ดูตลอดนะ
ครับ ว่าถนนเส้นนี้เป็นทางสาธารณะนะครับ ฝากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ 
เพราะถนนเส้นนี้ช ารุดมากนะครับ  และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถนนหน้าทางเข้า
เทศบาลฯของเราตอนนี้มันช ารุดมากแล้ว ขอให้ท่านรองสมเกียรติ  รอดสูง ช่วยดู
หน่วยครับว่าใครรับผิดชอบอยู่ ขอบคุณครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ถนนบ้านครูสุภาพ อยู่หมู่ไหนครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อยู่ในโครงการหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ท่ี  6   

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

เรื่องถนนบ้านครูสุภาพ ผมรับทราบครับ และถนนหน้าทางเข้าเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว มีผู้รับผิดชอบครับ พอดีเขายังวิ่งกันไม่เสร็จ ระหว่างวิ่งก็
อาจจะมีการช ารุด ซึ่งในเบื้องต้นได้คุยกับทางผู้ท่ีรับเหมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่
ต้องกังวลนะครับ ผมจะจัดการให้ครับ และถนนบ้านป้าดอกไม้ท่ีท่านชูศักด์ิ บัว
สดได้แจ้งไว้ก็ยังอยู่ในเทศบัญญัตินะครับ ส่วนนาป่าเก่าก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับ 
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ยังไงก็ต้องท า พอดีมันค่อนข้างท่ีจะต้องแก้ไขเยอะนะครับ ไม่ใช่แก้ไขน้อยๆ เรา
ขอดูงบประมาณก่อนนะครับ  ถ้าท าไ ด้เราก็จะท าตามท่ีท่านเลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวไว้นะครับ   

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ครับท่ีท่านช้ีแจงมาท่ีผมได้กล่าวไว้ เรื่องถนนหน้าเทศบาลฯ ขอเข้าประเด็นเลย
นะครับ ท่านได้ส่ังหยุดรถบรรทุกน้ ามาต้ังแต่ 29 มกราคม  2562  แต่ทางร้านโต
งามนั้นร้องเรียนทุกวันเลยนะครับ ท่านไม่ได้ให้เขามารถน้ าเลยนะครับ ผมถามว่า
ท่านรองนายกฯ ท าไมไม่ไปรดน้ าให้เขา ผมเข้าไปดูเมื่ออาทิตย์ท่ีแล้ว เขาบอกว่า
เขาจะรื้ออยู่แล้วนะครับ  ในร้านเขา เพราะฝุ่นเยอะ ชุดหลังท่ีมีการถมท่ีเขาถม
ติดกับร้านเลย  ผมถามท่านรองนายกฯสมเกียรติ รอดสูง ว่าท าไมท่านไม่เอารด
น้ าไปรดให้เขาท่านก็เงียบไปนะครับ ผมฝากด้วยครับ ผมถึงได้ถามถึงถนนหน้า
ทางเข้าเทศบาลฯ วันนี้ท่านตอบว่ามีผู้ท่ีรับผิดชอบ ทุกท่านทราบนะครับ แต่ถ้า
ตอนนี้รถบรรทุกน้ ายังไม่ไปรดให้เขาผมว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่นะครับ ไม่ทราบ
ว่าตรงนั้นเขาถมเสร็จหรือยัง ฝากท่านรองสมเกียรติ  ฯ ด้วยนะครับ   
 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ครับ ต้ังแต่วันท่ี  29  มกราคม พ.ศ.  2562   ไม่น่าจะใช่นะครับ เมื่อเร็วๆ นี้เขา
เข้ามาเจ้าของรถน้ าเขาบอกว่าเขาจะวิ่งเอง พอดีติดเสาร์ อาทิตย์ สองวัน เราวิ่ง
รถน้ าอยู่ 10 กว่าเท่ียวนะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ท่านรองสมเกียรติ รอดสูง ครับ หลักฐานอยู่ท่ีผม ครับ รถน้ าวิ่งแค่ 8 เท่ียวนะ
ครับ แล้วเจ้าหน้าท่ีก็บอกว่าหยุดมาต้ังแต่วันท่ี  29  มกราคม พ.ศ.  2562  ครับ 
และตอนนี้รถบรรทุก  10 ล้อ ก็แอบวิ่งในหมู่บ้านด้วย ผมอยากให้ทุกเขตช่วยกัน
ดูนะครับว่ารถวิ่งฝุ่นเยอะนะครับในตอนนี้  ท่านรองสมเกียรติ ครับ หลักฐานผม
มีนะครับ มี 8 เท่ียวและวันท่ี  29  มกราคม พ.ศ.  2562 ก็หยุดมายาวนะครับ 
ฝากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมไม่ทราบว่ารถบรรทุกน้ าเทศบาลฯไปรด
น้ าให้หรือครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ท่านศรัณย์ ฟักทอง ครับ มีการช าระเงินออกใบเสร็จเงินเข้าเทศบาลฯครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง ) 

ผมเคยขอรถบรรทุกน้ า ตอนท่ีวัดโมกมัน หมู่ท่ี  7  รื้อถอนโบสถ์ ท่านไม่ไปรดน้ า
ให้ผม ฝุ่นเยอะไปหมด  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ช่วงนั้นผมติดประชุมอยู่ท่ี จังหวัดเชียงใหม่นะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง ) 

ท่านรองสมเกียรติ รอดสูง ครับ แต่ผมได้แจ้งก่อนท่ีท่านจะไปเชียงใหม่นะครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ครับ แต่ผมก็ได้แจ้ง เจ้าหน้าท่ีแล้ว และพึ่งจะทราบจากท่านนี่ละครับว่าไม่ได้มี
รถบรรทุกน้ าไปรดน้ าให้ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมถามเจ้าหน้าท่ีว่าหลังวันท่ี  29  มกราคม  2562  จะ ไปรดน้ าท่ีไหนต่อ 
เจ้าหน้าท่ีบอกว่าต้องไปรดน้ าท่ีวัดโมกมัน หมู่ ท่ี  7  แต่ผมไม่ทราบว่าเขาไป
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หรือไม่ไป 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านสมาชิกสภา นายณัฐวุฒิ ข าคม  ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ตามท่ีผมได้รับฟังจากท่ีท่านผู้บริหารได้
ช้ีแจงมาถนนตรงปากทางเข้าส านักงานเทศบาลฯ ท่านบอกว่ามีผู้รับผิดชอบ ถ้า
ในเมื่อท่านบอกว่ามีคนรับผิดชอบ สัญญาท่ีให้ไว้ 1 ปี หรือ 2 ปี จะท าจะเอา
อย่างไรครับ เพราะทุกวันนี้รถยนต์เต้ีย ๆนั้นเข้าไม่ได้แล้วครับ ท่านจะบอกว่ามี 
 
 
ผู้รับผิดชอบไม่ใช่นะครับ ท าไปวิ่งไปนะครับ ถ้ามันเสียหายท่านก็ต้องซ่อมแซมให้
เพราะท่ีผมวิ่งผ่านมานั้นมันก็เป็นหลุมเยอะแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าในสัญญาอีก 2 
ปี ต้ังอีก 2 ปี กว่าเขาจะมาด าเนินการซ่อมแซมให้ ต่อไปรถยนต์เล็กๆ จะวิ่งเข้า
ได้ไหมครับ ผมถามตรงนี้ครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ครับใช่ประมาณนั้นนะครับ พอดีเขาบอกว่าถ้าเขาวิ่งเสร็จเขาจะซ่อมแซมให้
ทีเดียว ผมได้ยินเขาคุยกับท่านปลัดฯ นะครับ เจ้าของโครงการฯ เขาคุยเองนะ
ครับ ว่าวิ่งไปก่อนได้ไหม ถ้าซ่อมแล้ววิ่งเด่ียวก็จะต้องซ่อมแซมใหม่นะครับ 
ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะครับ หรือจะเรียกให้เขามาซ่อมเลยก็ไม่ยาก ทีนี้พอวิ่ง
ใหม่ก็ซ่อมอีก เขาขอประเด็นนี้ ถ้าสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ยากอยู่แล้ว  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ก็ขอให้เขาวิ่งไป ซ่อมไป นะครับ 
 

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่ อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตแจ้งท่านประธานสภาฯ ครับ เพราะมันอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร เรื่องถนนท่ีพังหน้าทางเข้าเทศบาลฯ เราไม่ควรผลัดวัน
ตามท่ีผู้รับเหมาเขาอ้างถึงนะครับ การท่ีเขาท าโครงการเสร็จเขาจะมาซ่อมให้เรา
นั้น เพราะเนื่องจากว่าของเราเป็นหน่วยงานราชการและมีท่ีจะต้องมาติดต่อ
ราชการทุกวัน  การท่ีมีผู้มาติดต่อราชการทุกวัน มันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเรา
อาจจะบกพร่องในเรื่องของการท างานถ้าเกิดมีถนนช ารุดอยู่หน้าส านักงานหรือ
เส้นทางท่ีจะสัญจรเข้าส านักงานก็ขอเรียนท่านรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
ฯ ว่าควรจะแจ้งให้เขามาด าเนินการซ่อมแซมโดยเร็วน่าจะเหมาะสมกว่า นะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ฝากท่านผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องถนนช ารุดหน้าทางเข้าเทศบาลฯ ของเราด้วยนะ
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ สืบเนื่องจากเรื่องถนนท่ีช ารุดหน้าทางเข้า
เทศบาลฯ  ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ขอมติให้ทางผู้บริหารท าหนังสือออกไปยัง
ผู้รับเหมาด้วยนะครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ไม่ต้องขอมติครับ ผมรับทราบ และผมจะท าหนังสือออกไปยังผู้รับเหมาครับ  

ประธานสภาฯ มสีมาชิกสภาฯ หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเพิ่มเติมเชิญครับ 
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(นายอุดร เพ็งอร่าม)  
 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

การบริหารงานมันก็มีผิดบ้างถูกบ้าง เป็นเรื่องปกติ ไม่ได้ดังใจกับทุกคน ในส่วน
ของงานก็เข้าใจในเรื่องตรงนี้ ในส่วนของส านักงานก็จะต้องมีการเคล่ือนไหวเพื่อ
รองรับกับนโยบายของทางจังหวัด เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีผมได้เสนอไปใน
เบ้ืองต้น เทศบาลของเราจะต้องมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เพราะเขาไป
กันถึงไหนแล้ว เราจะย่ าอยู่กับท่ีไม่ได้ ในมุมมองของผมนะครับ ก็อยากจะแจ้ง
ให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้ทราบว่า มีอะไรท่ีผมขอความร่ วมมือท่ีจะท าให้
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวของเราดีขึ้นหรือติดอันดับกับเขาบ้าง ก็ขอให้
เข้าใจผมด้วยว่ามุมมองของผมมองยังไง  และอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการท า
บัญชีด้วยมือท่ีอื่นเขาไม่มีกันแล้วนะครับ เราก็จ าเป็นจะต้องเริ่มคิดเริ่มท ากันแล้ว 
ว่าจะท าอะไรบ้าง ขั้นตอนมีอะไรบ้างก็ต้องค่อย ๆ ขยับกันไป  เบ้ืองต้นได้ประชุม
กับเจ้าหน้าท่ีเมื่อตอนประชุมประจ าเดือนของพนักงาน เจ้าหน้าท่ีก็เข้าใจแล้ว 
เริ่มมีการขยับขยายกันบ้างแล้ว คงจะดีขึ้นเท่าท่ีเวลาท่ีเราพอจะมีนะครับ ผมก็จะ
น าพาองค์กรเทศบาลฯของเราให้ดีขึ้น ผมต้องการให้ชาวบ้านท่ีมาติดต่องานมี
ความทันสมัย มีความพึงพอใจ มันก็เป็นหน้าตาของทางเทศบาลฯของเราและมัน
ก็เป็นหน้าตาของพวกเราทุกๆ ท่านนะครับ ขอแจ้งเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีข้อสงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
ครับ 

ปิดประชุม เวลา  12.05  น. 
  

                           
               ลงช่ือ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
            ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
 
 

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

            ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 

                                   ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายณัฐวุฒิ    ข าคม) 

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

                         ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 
 
 
 
 

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

                        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2                                  


