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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2562 

วันจันทร์   ท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ.  2562  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายณัฐวุฒิ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายชูศักดิ์ บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

     
     

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
1. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. นายสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
2. นายประทีป พัฒนมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
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. นางสาวผกามาศ จงกล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุม จ านวน  10  ท่าน  ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ท่ี  26  สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.    
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ   
เรื่องแรก  ก านันล าพัน ครูทอง ฝากเรียนเชิญมาถึงการจัดเล้ียงการครบวาระ จึง
ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร และ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมงานจัดเล้ียงท่ี
หอประชุมบริเวณ วัดอินทาราม ขอเชิญทุกๆ ท่านเข้าร่วมงานด้วยครับ 
เรื่องท่ีสอง ท่านผู้อ านวยการ วันชัย  กลัวผิด  โรงเรียนวัดอินทาราม  ขอเชิญ
ทุกๆ ท่านร่วมเปิดกีฬากลุ่ม ในวันท่ี  28 สิงหาคม พ.ศ.  2562  เวลา  083.0  
น. เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานและใส่เส้ือสีเหลืองนะครับ  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  3  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2562    
ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 
1  มีเรื่องท่ีอยากจะให้แก้ไขเพิ่มเติมครับ หน้าท่ี 29  ย่อหน้าท่ี 2  ตรงท่าน
ศรัณย์ ฟักทองได้กล่าวไว้ว่า ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เมื่อประมาณ
วันท่ี  23  พฤศจิกายน พ.ศ.  2561  คนซอย 6 ของหมู่ท่ี  7  ขอน้ าประปา
จ านวน  9  ราย  ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ เพราะประปาของหมู่ท่ี  7 เขาใช้ประปา
หมู่บ้าน ความหมายของประปาตรงนี้ผมไม่เข้าใจ ท่านท่ีเข้าใจช่วยช้ีแจงด้วยนะ
ครับ ขอบคุณครับ  
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตช้ีแจงประเด็นตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นเรื่องของประปาส่วนภูมิภาค 9  
ราย ว่าทางเทศบาลฯ ได้ท าเรื่องขึ้นไปทีนี้ว่า เรื่องถึงขั้นตอนไหน 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านศรัณย์ ฟักทอง  ฝากเรื่องท่ีว่าน้ าประปา
มีอยู่ 9  รายท่ี ให้ช่วยคุย ให้เทศบาลฯหางบประมาณ  บริเวณพื้นท่ีอยู่คนละฝ่ัง
นะครับ ทีนี้จนวันท่ี  16  สิงหาคม  2562  การประปาส่วนภูมิภาคก็มา แต่เข้า
ก็เล่ือนออกไป เพราะจะต้องไปดูหน้างาน แต่ไม่ทราบว่าไปหรือยังครับ พี่สมคิด
เพราะว่าเขตพื้นท่ีของท่านนะครับ  
 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ถ้าเป็นค าว่าประปาส่วนภูมิภาคผมก็เข้าใจ แต่นี่มีแค่ว่าประปา 
 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ค ามันส้ันไปใช่ไหมครับ   9  รายนี้เขาขอมานานแล้วแต่งบประมาณท่ีจะท าข้าม
ฝ่ังให้มันจะยังไง แต่ประปาส่วนภูมิภาคก็จะเข้าไปตรวจสอบและดูหน้างานก่อน 
และค่าใช้จ่ายมันจะยังไง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่าน ณัฐวุฒิ  ข าคม  สมาชิกสภาฯ เข้าใจตามท่ีได้รับการช้ีแจงแล้วนะครับ มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม
ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1 เมื่อ
วนัท่ี  5  สิงหาคม 2562  ท่านใดรับรองขอให้ยกมือข้ึนครับ เชิญครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี  2562   เมื่อวันท่ี  5 สิงหาคม  พ.ศ.  2562  จ านวน  9  ท่าน     
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1   วาระที่  2  วาระการแปรญัตติ 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ผ่านวาระท่ี  1  รับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  แล้วนั้น วาระท่ี  
2  แปรญัตติ ก็ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ช้ีแจงต่อสภาฯ ด้วย
ครับ เชิญครับ 
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ประธานคณะกรรมการฯ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ.  2562 เมื่อวันท่ี  5  สิงหาคม  2562  ได้
พิจารณาวาระ 1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  แล้ว และมีการต้ังคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาการแปรญัตติฯ 
รวมถึงได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี  6 – 9  สิงหาคม 
2562  ข้าพเจ้าได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563  แล้ว เห็นว่า  

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ  หมวดค่าใช้สอย  แผนงานสาธารณสุข  ในรายจ่ายโครงการรู้รักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม ต้ังงบประมาณขออนุญาตจ่ายไว้  จ านวน  208,000.- บาท  โดย
พิจารณาจากรายละเอียดของโครงการเป็นการอบรมและดูงาน เป็นเวลา  3  วัน  
ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง ,จันทบุรี และ ตราด  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 50  คน เน้นดู
งานคัดแยกขยะ  ข้าพเจ้าเห็นว่า พื้นท่ีดูงานควรพิจารณาในจังหวัด หรือ 
ใกล้เคียงจังหวัดกาญจนบุรี  จะได้ประหยัดงบประมาณและต้ังโครงการตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยขอลดงบประมาณขออนุญาตจ่ายไว้  จ านวน  208,000. -  
บาท ลดเป็นขออนุญาตจ่ายไว้ใหม่ จ านวน  108,000.-  บาท  โดยต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ   หมวดค่าใช้สอย งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  แผนงานเคหะ
ชุมชน  ในโครงการคัดแยกขยะ ตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวงมหาดไทย ต้ัง
งบประมาณขออนุญาตจ่ายไว้  จ านวน  100,000.-  บาท 

2. รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทงบลงทุน แผนงานเคหะ
ชุมชน ในรายจ่ายครุภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ไม่ต่ ากว่า 5 
แรงม้า ต้ังงบประมาณขออนุญาตจ่ายไว้  จ านวน  33,000.-  บาท และรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์ งานไฟฟ้าถนน ประเภทงบลงทุน  แผนงานเคหะ
ชุมชน ในรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 
กิโลวัตต์  ต้ังงบประมาณขออนุญาตจ่ายไว้ จ านวน  23,300.-  บาท โดยเห็นว่า 
ขณะนี้เทศบาลจะด าเนินการโอนรายช่ือผู้ใช้น้ าประปาเทศบาลฯ บริเวณ หมู่ท่ี  
6  และ หมู่ท่ี  11  บางส่วน  จ านวน  200  รายช่ือให้ การประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดกาญจนบุรี  ภายในปีงบประมาณ  2562  ความจ าเป็นการซ่อมประปา
จะมีภารกิจน้อยลงเป็นอันมาก  ประกอบกับขณะนี้เทศบาลก าลังปรับปรุงอาคาร
ส านักงานหลังเก่าเพื่อใช้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์  แต่วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ยังไม่ได้มีการต้ังงบประมาณไว้  ข้าพเจ้าเห็นควร ต้ังจ่ายรายการใหม่ ใน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์  ครุภัณฑ์โฆษณาและ 
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เผยแพร่  แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน  1  เครื่อง (5.3.2) ระดับ XGA  ขนาด  
4500 ANSI  Lumens ต้ังงบประมาณขออนุญาตจ่ายไว้ จ านวน  42,500.-  
บาท งบประมาณส่วนท่ีเหลือจ านวน 13,800.-  บาท ขอปรับลดส่วนท่ีเหลือไป
ต้ังจ่ายลงในหมวดส ารองจ่ายโดยรวมกับงบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้เดิม 200,000.-  
บาท รวมเป็นเงิน 213,800.-  บาท ซึ่งค าเสนอแปรญัตติมีสมาชิกสภาฯรับรอง
แล้ว 2 ท่าน และผมได้เสนอไปยังท่านรองนายกเทศมนตรีฯ รับรองเรียบร้อย
แล้ว ตามระเบียบข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ้นใหม่ หรือ เพิ่มเติม
รายจ่ายหรือเปล่ียนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะ
ได้รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญตัติ ซึ่งผมก็ได้เสนอไปยังท่านผู้บริหารและ ท่านผู้บริหารเห็นชอบแล้วครับ  ซึ่ง
ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบจ านวน  4  ท่าน ไม่เห็นชอบ  0  
ท่าน งดออกเสียง  0  ท่าน ขอน าเรียนสภาฯพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนตรงนี้  เป็นเรื่อง ท่ีประธาน
คณะกรรมการแจ้ง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ยังมีอีกว่า งบเหลือจ่าย
จ านวนเงิน  13,800.-  บาท ให้ปรับลดใส่ในหมวดส ารองจ่าย ซึ่งตามรายการท่ี
เสนอแปรญัตติ ขอปรับลดรายการท่ี  1 ต้ังจ่ายในเรื่องของรู้รักษ์ ส่ิงแวดล้อม 
จ านวนเงิน  208,000.-  บาท ขอปรับลดเหลือ  108,000.-  บาท ไปต้ังจ่าย
เป็ น ร ายการ ใหม่  ใน โคร ง ก าร คั ดแยกขยะ  ตามน โยบายรั ฐบาล  / 
กระทรวงมหาดไทย จ านวนเงิน  100,000.-  บาท  ส่วนครุภัณฑ์ขอตัด
งบประมาณออกท้ัง 2  รายการ คือ เครื่องตัดคอนกรีต 5 แรงม้า จ านวนเงิน  
33,000.-  บาท และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวนเงิน 23,300. -  บาท ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์   จ านวนเงิน 
42,500.-  บาท และงบประมาณยังคงเหลือ 13,800.-  บาท ในส่วนตัวอื่น
ไม่ได้มีการปรับ ซึ่งตามระเบียบห้ามไม่ให้มีการแปรญัตติรายจ่ายขึ้นมาใหม่ หรือ 
เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงความประสงค์ของเงินท่ีอนุมัติ เว้นแต่จะได้มีค ารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ซึ่งใน
เอกสารค าแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯรับรองจ านวน 2  ท่านครบ และท่านรอง
นายกเทศมนตรีฯ นายสมเกียรติ  รอดสูง ได้เซ็นรับรองแล้ว ซึ่งก็ได้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ข้อ 60 เรียบร้อยครบถ้วน ทีนี้การแปรญัตติและ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2563  ในวาระท่ี  1 ท่ีสภาฯ ได้พิจารณา
ผ่านไปแล้วจะมีการ ปรับแก้ไขอยู่ 3  รายการดังท่ีประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติได้น าเรียนมา  ยอดเงินยังเท่าเดิม 30,898,800.- บาทรายละเอียดต่างๆ 
เป็นไปตามท่ีได้น าเรียนมานะครับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2563  จะไม่เหมือนในวาระท่ี 1 แล้วนะครับ  ซึ่งจะมีการ
ปรับลด และปรับเพิ่ม จึงน าเรียนสภาเพื่อทราบในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ในการแปรญัตติในครั้งนี้ 
 



๖ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อธิบายช้ีแจงมา ซึ่งการแปรญัตติได้ปรับ
ลดงบประมาณ โดยน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 100,000. -  บาท 
และตัดงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ออกท้ัง 2  รายการ คือ เครื่องตัดคอนกรีต 
จ านวนเงิน 33,000.-  บาท และ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 23,300.- บาท ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์  ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่  แผนงานบริหารท่ัวไป จ านวน  1  เครื่อง (5.3.2) ระดับ XGA  
ขนาด  4500 ANSI  Lumens จ านวนเงิน 42,500.- บาท งบประมาณท่ีเหลือ
จ านวน 13,800.-  บาท ขอปรับลดใส่ลงในหมวดส ารองจ่าย ซึ่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดของร่างเทศ
บัญญัติฯ จะไม่เหมือนในวาระท่ี 1 วาระรับหลักการฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะ
สอบถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ วาระท่ี  2  
การแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบการแปรญัตติฯ จ านวน  9  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน งดออก
เสียง 1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปวาระท่ี  3  ข้อ  3.2  วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบฯท่ี
เกี่ยวข้องในวาระการลงมติตราเป็นเทศบัญญัติฯ ด้วยครับ 
 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.  2554  ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  3 ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอัน
สมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ขอน าเรียนเพื่อสภาท้องถิ่นพิจารณา ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ท่ี
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบแล้ว ท่ี
ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการ
เห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เห็นชอบจ านวน  9  ท่าน  ไม่ออกเสียง  0  
ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 
 
 



๗ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปวาระท่ี  3.3  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์   ขอเชิญท่านผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดให้กับสภาฯ ได้รับทราบ
ครับ เชิญครับ 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ ทุกๆ ท่านนะครับใน
ส่วนของผมก็มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อพัดลมขนาด  25  นิ้ว สองขาต้ังพื้น
จ านวน  2  ตัว  หมวดประเภทครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์  เพื่อใช้ระบาย
อากาศในสถานท่ีจัดประชุมของเทศบาลและเป็นการบริการประชาชนในการ
ประชุมประชาคม นอกสถานท่ีของเทศบาลหรือ การจัดกิจกรรม หรือ โครงการ
ต่าง ๆ ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเวลาเราออกไปประชาคม หรือว่าไปจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เราไม่มีพัดลมตัวใหญ่ท่ีจะต้องใช้ เราต้องไปยืมของทางวัด หรือ 
ทางโรงเรียนบ้าง ส่ิงนี้ก็เป็นส่ิงส าคัญเวลาท่ีเราออกไปด าเนินการนะครับ ขอน า
เรียนท่ีประชุมพิจารณาครับ  
  

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯค่ะ การจัดซื้อพัดลมขนาด  25  นิ้ว สองขาต้ังพื้น
จ านวน  2  ตัว  หมวดประเภทครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์  โดยขอโอน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดย โอนลดจาก แผนงานบริหารท่ัวไป  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น งบประมาณก่อนโอนลด 120,000.-  บาท ขอโอนลดไปต้ัง
จ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ พัดลมขนาด 25 นิ้ว จ านวน 2  ตัว จ านวนเงิน  6,000.-  บาท 
เหตุผลความจ าเป็นไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พัดลมอุตสาหกรรมขนาด   25  นิ้ว  ขนาดใบพัด 25 นิ้ว แรงดันไฟ 
220  โวลท์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ก าลังไฟฟ้า 220  วัตต์ ความเร็วรอบ 850 
รอบต่อนาที ระดับแรงลม 3 สวิตซ์ควบคุมแรงลมแบบกดปุ่ม น้ าหนักรวม 15.4 
กิโลกรัม ขนาด 72.5 x 72.5 x 33 เซนติเมตร ขอน าเรียนสภาฯ เพื่อโปรด
พิจารณา ค่ะ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามรายละเอียดท่ีท่านรองสมเกียรติ รอดสูง และหัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจงมา 
ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องครับ  
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

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) 

ท่ีประชุมทราบรายละเอียดและข้อพิจารณาแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์  พัดลมขนาด  25  นิ้ว 
จ านวน  2  ตัว  ราคม  6,000.-  บาท ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ พัดลมขนาด  25  นิ้ว จ านวน 2  ตัว  ราคา  6,000. - 
บาท อนุมัติ  9  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไป การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ เครื่องขยาย
เสียง  จ านวน  1  ตู้  เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอจัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคล่ือนท่ีแบบลาก
จูง ขนาด  12  นิ้ว จ านวน  1 ตู้ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เป็นการเพิ่ม
การขยายเสียงความชัดเจนในการปราศรัยกับประชาชนให้รับรู้ข้อมูล ส่วนเรื่อง
เครื่องขยายเสียงนะครับ ปัจจุบันเรามีอยู่ตู้เดียวนะครับ ก็ขอจัดซื้อเพิ่มอีกตู้หนึ่ง
นะครับ ระบบเสียงบางครั้งเรามีตู้เดียวเสียงเบา เวลาไปต้ังแถบเดียวก็จะได้ยินไม่
ชัดเจน ถ้าเรามีสองตัวมันก็จะได้ยินชัดเจน ขอน าเรียนท่ีประชุมพิจารณาครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ด้วยครับ 
เชิญครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯค่ะ การจัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคล่ือนท่ีแบบลาก
จูง ขนาด 12  นิ้ว จ านวน 1 ตู้  โดยขอโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
โดย โอนลดจาก แผนงานบริหารท่ัวไป  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่าย 
 
 
 
 



๙ 

 

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น งบประมาณ
ก่อนโอนลด 114,000.-  บาท ขอโอนลดไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี
แบบลากจูง จ านวน 1 ตู้ จ านวนเงิน  10,000.-  บาท เหตุผลความจ าเป็นไม่ได้
ต้ังงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ มาตรฐานครุภัณฑ์ เครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ี แบบลากจูง ขนาด  12  นิ้ว 350 วัตต์ มีช่องส าหรับเสียบ USB เล่น 
MP3 พร้อมไมล์ลอยมือถือ 2 ตัว รองรับบลูทูธ  ขอน าเรียนสภาฯ เพื่อโปรด
พิจารณา ค่ะ 
 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ระเบียบฯ การพิจารณาก็จะพิจารณา ตาม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ขอน าเรียนเพื่อสภาฯพิจารณาครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมทราบรายละเอียดและข้อพิจารณาแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ี
แบบลากจูง จ านวน 1  ตู้ ราคา 10,000.- บาท  ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้น
ครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ   เครื่องขยายเสียงเคล่ือน ท่ีแบบลากจูง จ านวน 1  ตู้  ราคา  
10,000.- บาท อนุมัติ  9  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  
1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่น ๆ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือ เชิญครับ 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมนายชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภาฯเขต 2 
อยากจะสอบถามผู้บริหารที่เราได้คุยเรื่องถังน้ าภัยแล้งไว้ ไม่มีเสนอมานะครับ  ท่ี
ท่านศรัณย์ ฟักทอง ได้พูดคุยไว้ครับ เรื่องไม่มีเข้ามาขอให้ท่านช่วยช้ีแจงด้วยครับ
ท่ีก าหนดว่าจะขอจัดซื้อประมาณ 5 ถังนะครับ ในเมื่อมีงบประมาณท าไมไม่เสนอ
เข้ามาครับ มันเป็นปัญหาเร่งด่วนซึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วนะครับ ขอให้ท่านรอง
สมเกียรติ รอดสูง ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ และวันนี้ท่านศรัณย์ ฟักทอง ก็ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม ถ้ามันตกไปเด่ียวจะเป็นปัญหานะครับ ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ  
 
 



๑๐ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 
 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ท่ีจริงท่านศรัณย์ ฟักทอง จะพูดในวันนี้นะครับ แต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
เบื้องต้นท่ีได้คุยกับท่านปลัดฯ ก็ต้องมีการปรับให้เข้าใจกันในเรื่องของเอกสาร 
และวันนี้ผู้อ านวยการกองช่างก็ไม่ได้มานะครับ ก็ไม่ทราบว่าท าไม่ถึงไม่ได้ส่งเรื่อง
นี้ขึ้นมานะครับ  
 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอเพิ่มเติมครับว่า เรื่องถังน้ าภัยแล้งมันมีเข้ามาแล้วเมื่อครั้งท่ีแล้วนะครับ แต่
เอกสารที่เข้าประชุมสภาฯ วันนี้ไม่มี ตอนนี้จะท าอย่างไรได้ครับ แล้ววันนี้สภาฯ 
มีการก าหนดประชุม ผมก็ไม่รู้ว่าผู้อ านวยการกองช่าง ลาด่วน หรือมีธุระอะไร 
มันไม่ส าคัญใช่ไหมครับ ประชุมสภาฯ ท่านผู้บริหารท่านต้องพิจารณานะครับ 
วันนี้เรื่องก็ไม่มีในท่ีประชุม จะให้ผมท ายังไงครับ 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอสอบถามเรื่องท่อขนาด 2 เมตร ท่ีจะ
ท าถนน  2  สาย ท่ีจะสร้างใหม่ด้วยครับ 
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออธิบายเรื่องถังน้ าภัยแล้งก่อนนะครับ ท่านศรัณย์ ฟักทอง ท าบันทึกเสนอขึ้น
มาแล้วว่า มีขอถังน้ า 10  ใบ แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีส่งน้ า ทุก
วันนี้มีถังน้ าท้ังหมด  13  ใบ   ต้ังอยู่ริมถนนอยู่  11  ใบ มีท่อเมนประปาส่วน
ภูมิภาคแล้วแต่ไม่ต่อน้ าประปาฯ เทศบาลฯต้องไปส่งน้ าให้ 11  ใบ แต่ท่ีไม่มีท่อ
เมนประปาฯ และขาดแคลนน้ าใช้แค่ 2  หลัง ในหมู่ท่ี 13 นะครับ จึงขอน าเรียน
ว่า เป็นเรื่องท่ีทางสมาชิกสภาฯจะต้องพิจารณากันว่าจะท าอย่างไรกันต่อไป ซึ่ง
ในส่วนนี้ วันนั้นท่ีคุยกันนอกรอบคุยกันเรื่องจัดซื้อเครื่องล าโพงส าหรับประชุม
นอกสถานท่ี ปัจจุบันมีแค่ตู้เดียว พอเวลาไปต้ังก็จะได้ยินแค่ข้างเดียว และการ
จัดซื้อพัดลมเวลาเราไปประชุมนอกสถานท่ี เทศบาลฯจะต้องไปยืมของหมู่บ้าน 
ซึ่งทางส านักปลัดก็เสนอเรื่องขึ้นมา แต่ส่วนของกองช่าง เรื่องนี้ผู้บริหารได้เสนอ
และน าเรื่องกลับไปท่ีกองช่างนะครับ และกองช่างไม่ได้น าเสนอกลับเข้ามาใหม่ 
ซึ่งเรื่องถังน้ านี้เป็นครุภัณฑ์ การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่ อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์จะต้องผ่านมติของสภาฯ  ถ้าประชุมครั้งนี้เสร็จก็จะจบเรื่องถังน้ า 
ภาชนะเก็บน้ า ซึ่งใบหนึ่ง 6,000 ลิตร ประมาณ 6,600.-  บาท นะครับ ใน
ส่วนนี้เท่าท่ีคุยกันมีงบประมาณเพียงพอ เพียงแต่ว่าต้นเรื่องยังไม่ได้ด าเนินการ 
ถ้าเป็นครุภัณฑ์เราซื้อเลยไม่ได้นะครับ แต่กรณีท่ีท่านสมาชิกสภาฯ พจน์ พัฒน
มาศ พูดถึงท่อ คือรับปากไว้ว่าจะท าบันทึกให้ ท่อนี้เราสามารถจัดซื้อเป็นวัสดุได้ 
ไม่ต้องผ่านมติสภาฯ จึงน าเรียนว่าเรื่องของท่านสมาชิกสภาฯ พจน์ พัฒนมาศ ผม
จะท าบันทึกข้ึนมาและน าเสนอให้นะครับ   
 
 
 



๑๑ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์ พัฒนมาศ) 

ท้ังหมด  4  จุด ๆ ละ  8 ท่อนครับ  
 
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

คือจุดหนึ่งจ านวน  8  ท่อน  มี 4 จุด  ท้ังหมดก็ 32  ท่อน ตอนท่ีคุยกันบอกว่า  
16  ท่อนนะครับ  ครั้งแรกท่านรองประทีป  พัฒนมาศ บอกว่า 16  ท่อนใช่ไหม
ครับ  
 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

ตามท่ีเคยพูดคุยกันไว้ครั้งแรกมีถนนสายเปล่งตาฉ่ าสายเดียว ท่ีคุยกันไว้เบื้องต้น
นะครับ ทีนี้ สายท่ี 2 ผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับ และปัญหามันก็
ตามมาตกท่ีเรา ตอนนั้นท่ีผมเอาข้าวไปส่งผมก็ยังแปลกใจว่าท่ีแรกมีแค่สายเปล่ง
ตาฉ่ าสายเดียว ตามโครงการท่ีขอมา แต่ตอนนี้มีโครงการเกิดขึ้นมาอีกสาย ผลท่ี
ตามมามันก็เกิดขึ้นกับเรานะครับ ก็ขอให้คุยกันให้เข้าใจครับ 
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออธิบายนะครับ มันเป็นวัสดุ พอเสนอบันทึกผู้บริหารก็สามารถอนุมัติได้เลย
ครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ครับในส่วนท่ีสมาชิกสภาฯ ชูศักดิ์ บัวสด ได้เสนอเรื่องถังน้ าภัยแล้ง สมาชิกสภาฯ
ท่ีเสนอขอไม่ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องนี้ก็คงต้องผ่านไป  เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะ
หารือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนน ขอให้
ท่านรองสมเกียรติ รอดสูง จะท าได้เมื่อไร อย่างไร ผมจะได้ไปตอบให้ชาวบ้านได้
ถูก ท่านบอกท่านรับผิดชอบ ช่วยชี้แจงให้สภาฯ รับทราบด้วยครับ  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญท่านรองสมเกียรติ  รอดสูง ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ด้วยครับ 
เชิญครับ  
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ เท่าท่ีคุยกันมาเมื่อเช้านะครับ เอกสารก็จะเสร็จ
ภายในวันสองวันนี้แล้วนะครับ ก็เสนออนุมัติได้ พอดีวันนี้ผู้อ านวยการกองช่างไม่
ได้มา คิดว่าพรุ่งนี้เอกสารเสร็จเรียบร้อย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ไม่ช้าหมายถึงว่าผู้รับเหมาพร้อมด าเนินการได้เลยหรือว่าอย่างไรครับ 
 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

พรุ่งนี้ผู้รับเหมาเข้ามาท าสัญญาได้ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตครับ ท่านรองสมเกียรติ รอดสูง บอกว่าผมรับผิดชอบ ผมก็กลัวครับ 
เพราะว่าการที่เรื่องซ่อมแซมมาแล้ว วันนี้เลยขอถามให้ชัดเจนว่าได้ด าเนินการถึง
ไหน  อย่ามัวแต่ช้าอยู่ ท่านรองฯ ไม่ตัดสินใจ การด าเนินการอะไรก็ต้องรอ
ออกไปอีกนะครับ ท่านรองฯ ก็ขอให้ท่านเร่งให้ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการ
หน่อยเพราะว่า ฝนก็เริ่มมาแล้วมันหลายเรื่อง และนี้ผมฝากมานานแล้วนะครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านสมาชิกสภาฯ ณัฐวุฒิ ข าคม ได้น าเรื่องท่ีเราได้เข้าไปพัฒนากันท่ีสายนาป่า
เก่า รถไถได้ไปดุนขยะ และต้นไม้ ในพื้นท่ีของประชาชน และประชาชนเขาได้
ร้องเรียนมา ท่านณัฐวุฒิ ข าคมได้รับเรื่องมาปรึกษาหารือในสภาฯ ว่าจะท า
อย่างไรดี ซึ่งผู้อ านวยการกองช่างก็ไม่ได้มา ท่านสมาชิกสภาฯ อ านาจ โคกแก้ว 
ได้เข้าไปคุยว่าอย่างไรบ้างครับ  
 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอ านาจ โคกแก้ว) 

ผมยังไม่ได้คุยเลยครับ พอดีโทรศัพท์ผมเสียครับ 
 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายประทีป พัฒนมาศ) 

ขออนุญาตครับ เขาได้คุยกับผมเมื่อคืนนี้ครับ ผมคุยเรียบร้อยแล้ว เราต้องไป
ปักหลักให้เขา 4 – 5 ต้น และขึงลวดหนามให้ในเขตของเขา เราก็ต้องไปท าให้
เขาหน่อยครับ  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านรองประทีป  พัฒนมาศ คุยกับเขาเรียบร้อยใช่ไหมครับ 
 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายประทีป พัฒนมาศ) 

คุยเรียบร้อยแล้วครับ 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมขอฝากท่านรองประทีป  พัฒนมาศ รับเรื่องไว้ด้วยนะครับ และเรื่องนี้ก็คงต้อง
เก็บไว้เป็นประสบการณ์ถ้าเราจะท าอะไร ต้องคุยกับเจ้าของท่ีให้เรียบร้อยนะครับ 
เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือ 
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุม เวลา  11.40  น. 
 
 
 
 

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

            ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 



๑๓ 

 

 
                                        ลงช่ือ............................................................ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (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                                  
 
 


