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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันพุธ  ท่ี  11  ธันวาคม   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. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายชูศักดิ์ บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
13. น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. นายสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทน 
2. นายปรีชา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
3. นายเพ็ชร์ บุญรอด ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
4. นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ 
5. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
6. นางอารียา อยู่พ่วง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางสาวผกามาศ จงกล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     
     

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายประทีป พัฒนมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุม จ านวน  12  ท่าน  ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันพุธ  ท่ี  11  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.    
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่  1  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2562    
ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีการแก้ไข ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562  สมาชิกสภา
ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้นครับ  
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี  2562   จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็ง
อร่าม)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1   การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562   ขอเชิญผู้บริหารรายงานผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้สภาฯไ ด้รับทราบด้วยครับ 
เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้สภาฯ
ได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนด าเนินการรายงานผลแทนผู้บริหารครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯค่ะ ขออนุญาตรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ค่ะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ใน
แผน 15  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีได้บรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน  
4  โครงการ น าไปปฏิบัติด าเนินการจริง 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท่ีอยู่ในแผน ร้อยละ 6.66  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวนโครงการท่ีปรากฏ
อยู่ในแผน 66  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีได้บรรจุในเทศบัญญัติ 
จ านวน  9  โครงการ น าไปปฏิบัติด าเนินการจริง 9  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการท่ีอยู่ในแผน ร้อยละ 16.64 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  จ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ใน
แผน 27  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีได้บรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน  
5  โครงการ น าไปปฏิบัติด าเนินการจริง 5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท่ีอยู่ในแผน ร้อยละ 18.52  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  จ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ใน
แผน 6  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีได้บรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน  6  
โครงการ น าไปปฏิบัติด าเนินการจริง 6  โครงการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีอยู่ในแผน ร้อยละ 100  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จ านวน
โครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน 7  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีได้บรรจุใน
เทศบัญญัติ จ านวน  2  โครงการ น าไปปฏิบัติด าเนินการจริง 2  
โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีอยู่ในแผน ร้อยละ 28.57  
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม จ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ใน
แผน 43  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีได้บรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน  
19  โครงการ น าไปปฏิบัติด าเนินการจริง 12  โครงการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท่ีอยู่ในแผน ร้อยละ 27.91 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ  จ านวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู่ในแผน 25  โครงการ  จ านวนโครงการท่ีได้บรรจุในเทศ
บัญญัติ จ านวน  13  โครงการ น าไปปฏิบัติด าเนินการจริง 7  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีอยู่ในแผน ร้อยละ 28.00 
รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน 189  

โครงการ  จ านวนโครงการท่ีได้บรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน  58  โครงการ น าไป
ปฏิบัติด าเนินการจริง 42  โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีอยู่ในแผน 
ร้อยละ 22.22   ขอน าเรียนให้สภาท้องถิ่นทราบค่ะ ซึ่งรายละเอียดของรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ปรากฏตามเอกสารท่ีแจกให้นะค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตน าเรียนเพิ่มเติมนะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ซึ่ง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเกี่ยวกับต้องแจ้งให้สภา

ท้องถิ่นทราบ ภายในเดือนธันวาคม ซึ่งก็จะสัมพันธ์กันในเรื่องของการเปิดประชุม
สภาฯท้องถิ่น ก็ขอน าเรียนเพื่อให้สภาท้องถิ่นทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านปลัดฯ ท่ีขยายความเพิ่มเติมครับ ท่ีประชุมมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.  
2562 ถ้ามีเชิญครับ 
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เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขออนุญาตถามเจ้าหน้าท่ีว่าการ
ประเมินผลมีผลต่อเทศบาลของเราหรือไม่ เพราะดูแล้วร้อยละ 22.22  
สถานการณ์ตัวเลขไม่น่าไว้วางใจเท่าไรนักครับ มีเกณฑ์ไหมครับว่าร้อยละควรอยู่
ท่ีประมาณเท่าใด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(นางสาวผกามาศ จงกล) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ร้อยละก็อยู่แล้วแต่ละท้องถิ่นนะค่ะ เทศบาลฯ
เราได้ร้อยละ  22.22  ผลก็ค่อนข้างต่ าก็สืบเนื่องมาจากว่า เทศบาลฯของเรา
โครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมาก แต่เราด าเนินการจริงได้น้อยค่ะ  ซึ่ง
ผลกระทบก็จะมีอยู่ในเรื่องของการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ค่ะ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพิ่มเติม ถ้าโครงการบรรจุอยู่ในแผนน้อย การประชุมปรับหรือ
เพิ่มเติมก็ต้องมีการประชาคมกันเกือบทุกอาทิตย์นะครับ ถ้าเรามีโครงการมาก 
เราก็ไม่ต้องเรียก  ขนาดเรามีโครงการมากเราก็ยังปรับแผนไม่ ทัน ซึ่งโครงการ
บางโครงการยังต้องมีการปรับแผน เช่นโครงการถนนท่ีบ้านนักข่าว ต้องมีการ
ปรับแผนจากเมืองใหม่ทะลุไป กม. 8  ซึ่งยังต้องมีการปรับแผนอีกเยอะครับ ท่ี
เทศบาลได้ 22.22  % เพราะงบประมาณเราก็น้อย ปัญหาเราก็เยอะ ถ้า
โครงการในแผนมีน้อยเราก็ต้องปรับกันทุกเดือน จึงขอน าเรียนว่าโครงการเรา
จะต้องใส่ในแผน ทุกโครงการต้องมีในแผนนะครับ เราจึงสามารถท่ีจะด าเนินการ
ได้นะครับ หลายอย่างท่ีไม่ได้มีอยู่ในแผน เราก็ไม่สามารถท่ีจะท าได้นะครับ จึงขอ
น าเรียนเพื่อสภาฯทราบนะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายและท่านปลัดได้ขยายความ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวประจ าปี พ.ศ.  2562  สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว รับทราบนะครับ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3.2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -  
2565) แก้ไขครั้งท่ี  1 และ  ครั้งท่ี  2 เชิญท่านผู้บริหารช้ีแจงให้สภาฯ ได้รับ
ทราบด้วยครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ด าเนินการช้ีแจงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งท่ี  1  และ  ครั้งท่ี  2 ให้
สภาฯได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้ีแจงรายละเอียดแทนผู้บริหารครับ เชิญครับ 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอน าเรียนช้ีแจงต่อสภาท้องถิ่น แทนท่านผู้บริหาร
ค่ะ ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -2565) แก้ไข ครั้ ง ท่ี  1 และ ครั้ ง ท่ี  2  โดยได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และ
เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอรายงานผลการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  
แก้ไขครั้งท่ี  1  

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการค้าชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. 1. แผนงานเคหะและชุมชน  
4. โครงการเดิม 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  หมู่ ท่ี  1   
ถนนกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  5,000  เมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว
ก าหนด  งบประมาณปี 2563  จ านวน  296,000.-  บาท  

1 เปล่ียนแปลงแก้ไขครั้งท่ี  1  
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี  1  ถนน

กว้าง 4.00  เมตร ยาว  5,000  เมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว
ก าหนด  งบประมาณปี 2563  จ านวน  296,000. - บาท งบประมาณปี 
2564 จ านวน 800,000.- บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จ านวนเงิน  
800,000.-  บาท 

5. โครงการเดิม 
2. โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลฯ หมู่ 6  

ปรับปรุงอาคารส านักงานหลังเก่าเป็นห้องประชุม  งบประมาณปี พ.ศ.  2562  
จ านวนเงิน  498,000.-  บาท   

2 เปล่ียนแปลงแก้ไขครั้งท่ี  1  
2. โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลฯ หมู่ 6  

ปรับปรุงอาคารส านักงานหลังเก่าเป็นห้องประชุม  งบประมาณปี พ.ศ. 2563  
จ านวนเงิน 498,000. -  บาท   งบประมาณปี พ.ศ.  2564  จ านวน  
498,000.-  บาท และงบประมาณปี พงศ.  2565  จ านวนเงิน 498,000.-  
บาท   
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6. โครงการเดิม 
3. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณส านักงานเทศบาล หมู่ ท่ี  6  

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 16.50  เมตร รวมพื้นท่ี  99  ตร.ม. และขนาด
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  22  เมตร รวมพื้นท่ี  132  ตารางเมตร ตามแบบ 
ทต.ก าหนด งบประมาณปี พ.ศ.  2561  จ านวน  500,000.-  บาท 

3 เปล่ียนแปลงแก้ไขครั้งท่ี  1  
3. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณส านักงานเทศบาล หมู่ ท่ี  6  

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 16.50  เมตร รวมพื้นท่ี  99  ตร.ม. และขนาด
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  22  เมตร รวมพื้นท่ี  132  ตารางเมตร ตามแบบ 
ทต.ก าหนด งบประมาณปี 2563  จ านวน  500,000.- บาท งบประมาณปี 
2564 จ านวน 500,000.- บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จ านวนเงิน  
500,000.-  บาท 
แก้ไขครั้งท่ี  2  

7. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการค้าชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

8. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
9. 1. แผนงานเคหะและชุมชน  

โครงการเดิม 
1.         โครงการก่อสร้างรางระบบท่อส่งน้ าภายในต าบล  ก่อสร้างวางท่อส่งน้ า  

งบประมาณปี พ.ศ.  2562  จ านวน  200,000.-  บาท 
4 เปล่ียนแปลงแก้ไขครั้งท่ี  2  

   โครงการก่อสร้างรางระบบท่อส่งน้ าภายในต าบล  ก่อสร้างวางท่อส่งน้ า  
งบประมาณปี พ.ศ.  2563  จ านวน  200,000. -  บาทงบประมาณปี พ.ศ. 
2564  จ านวนเงิน 200,000.-  บาท   และงบประมาณปี พ.ศ.  2565  
จ านวน  200,000.-  บาท  
   ซึ่งการเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอน าเรียนให้
สภาท้องถิ่นทราบค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานการแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนครั้งท่ี  1  
และ  ครั้งท่ี  2  สภาฯท้องถิ่นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมขอสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการสร้างอาคาร
จอดรถนะครับ ช่วยชี้แจงขยายความชัดเจนให้สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านผู้บริหารช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถให้สภาฯได้
รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 
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เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ ขอขยายความในการปรับแผนของโครงการก่อสร้างอาคารจอด
รถ  สืบเนื่องจากว่าในปัจจุบันท่ีจอดรถยนต์ในส านักงานเวลาประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการยังไม่มีท่ีจอดรถนะครับ ก็เลยมีแนวทางท่ีจะสร้างท่ีจอดรถของ
ส านักงาน เพื่อท่ีจะรองรับผู้ท่ีมาติดต่อราชการก็ต้องน ามาบรรจุไว้ในแผน เพราะ
แต่เดิมนั้นมันไม่มีในปี พ.ศ.  2563,2564 และ 2565   ซึ่งถ้าสะดวกเราก็จะ
ได้สร้าง เราต้ังไว้เพื่ออนาคตนะครับ  แต่ถ้าเราไม่ได้มีโครงการในแผน เราก็ไม่
สามารถน างบประมาณไปสร้างท่ีจอดรถของส านักงานได้  เราก็เลยต้องต้ังไว้ใน
แผนเป็นการล่วงหน้าไว้นะครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี สภาท้องถิ่น
รับทราบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565 ) แก้ไขครั้งท่ี 1  
และ ครั้งท่ี  2  นะครับ  

ท่ีประชุม รับทราบการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -  2565 ) 
แก้ไขครั้งท่ี  1  และครั้งท่ี  2  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาด าเนินการรื้อถอนแท้งค์น้ าประปา หมู่บ้าน หมู่ท่ี  6 ขอเชิญ
ท่านผู้บริหารชี้แจงให้ท่ีประชุมรับทราบด้วยครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เนื่องจากว่าวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2562  
ได้มีการยื่นค าร้องมาท่ีเทศบาลฯ ก็เป็นประชาชนหมู่ท่ี  6 อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลฯ ด าเนินการรื้อถอนประปาซึ่งเป็นประเภทถังเหล็กนะครับท่ีเราเคยใช้
เมื่อในอดีต ปัจจุบันนี้พื้นท่ีหมู่ท่ี  6  ได้ใช้น าประปาของส่วนภูมิภาคไปแล้วนะ
ครับ ดังนั้นชาวบ้านในหมู่ท่ี 6 ได้แจ้งให้เทศบาลฯ ท าการรื้อถอนออก ผู้บริหาร
จึงขอน าเรื่องนี้บรรจุลงในวาระการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
ขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี้นะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านเลขานุการนายกฯ ครับ เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา 4.1  การ
พิจารณาด าเนินการรื้อถอนแท้งค์น้ าประปา หมู่บ้าน หมู่ท่ี  6  สมาชิกสภาฯท่าน
ใดจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็น
ทรัพย์สมบัติ การตั้งงบประมาณก็จะเหมือนกับโครงการในข้อ 4.3  นะครับ ต้ัง
งบประมาณในเทศบัญญัติ แต่นี้ผมไม่ทราบว่าต้ังเมื่อไร แต่เมื่อมีการแจ้งรื้อถอนก็
ต้องผ่านมติสภาฯ นะครับ ต้องโดยมติของสภาฯจึงจะสามารถรื้อถอนได้นะครับ 
จึงขอน าเรียนว่าท่ีมาของงบประมาณเหตุผลความจ าเป็นนะครับ มันจะไป
สอดคล้องกับหน่วยตรวจสอบ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าวิธีคิดคุณรอบคอบ
หรือยัง นึกจะเอางบประมาณของแผ่นดินไปท าอะไรก็ท า จะรื้อก็รื้อ มันต้อง
ช้ีแจงให้รอบคอบด้วย ตอนต้ังก็อยากจะต้ังตอนจะรื้อด้วยเหตุผลความน าเป็น 
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อะไร จึงขอน าเรียนว่าทุกท่านในท่ีนี้ต้องเป็นผู้ท่ีเข้าใจในเหตุผลความจ าเป็นนะ
ครับ จึงน าเรียนว่าต้องใช้มติสภาฯ นะครับ ถ้าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ แต่ถ้า
ทรัพย์สินเป็นของหน่วยงานอื่น เช่น รพช.เก่า  พัฒนาชุมชนนั้นก็ต้องอ้างท่ีมาได้ 
เพราะส่วนใหญ่เด่ียวนี้เขาจะอ้างว่าโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่
เท่าท่ีทราบมาแท้งค์น้ านี่สร้างขึ้นเมื่อสมัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
อบต.หนองขาวแต่ไม่ทราบว่าสร้างเมือปีใด พ.ศ. ใด จึงขอน าเรียนท่ีประชุมได้
พิจารณาหารือ และ มีข้อสรุปนะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตครับ ในการท่ีท่านอ้างในการก่อสร้างเขาได้อุทิศให้เป็นท่ีสาธารณะ
หรือไม่  เพราะผมมองว่าในเมื่อเขาไม่ได้ใช้แล้ว เขาก็ต้องการท่ีจะรื้อถอนออก
จากพื้นท่ีเขา  ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะตอนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ผมไม่ได้เป็นสมาชิกครับ   จึงไม่ทราบว่าพื้นท่ีตรงนี้ได้เป็นพื้นท่ีสาธารณะหรือไม่  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สอบถามสมาชิกสภาฯ หมู่ ท่ี  6  ท่านทราบหรือไม่ว่าการรื้อถอนเป็นความ
ต้องการของชาวบ้านหรือบุคคลเพียงคนเดียว  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมสมาชิกสภาฯ อยู่ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี  6 ท่ี
ผ่านมาท่ีท่านศรัณย์ ฟักทอง ถาม ท่ีตรงนี้เขาอุทิศให้แต่เขาจะให้มารื้อเพื่ออะไร 
พวกผมก็ไมทราบ ท่ีผ่านมาเขาอุทิศให้เป็นท่ีสาธารณะให้ท าประปา แต่มาวันนี้
เขาให้รื้อถอน ผมว่าวันนี้จะให้สภาฯ อนุมัติรื้อถอนไม่ได้แน่ครับ เราต้องคุยกัน
ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ศึกษาอะไรเลย  ถ้าจะรื้องบประมาณในการ
ด าเนินการเท่าไร เรายังตัดสินใจไม่ได้นะครับ และชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้ว
ว่าจะให้รื้อหรือจะไม่ให้รื้อ เพราะมันต้ังเป็นอนุสรณ์ได้นะครับ  ถึงไม่ได้ใช้ก็จริง
แต่ในเมื่ออุทิศท่ีตรงนี้เป็นท่ีดินสาธารณะประโยชน์เพื่อต้ังประปาแล้ว แต่วันนี้เขา
กลับให้มารื้อถอน ท่านบริหารต้องไปศึกษาก่อนนะครับ ไปดูข้อกฎหมายก่อนนะ
ครับว่าสามารถท่ีจะรื้อได้ไหม ท าได้ไหม ในเมื่อเขาอุทิศท่ีดินมาให้เราแล้ว ท่าน
มาขอสภาฯจริงแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้สภาฯ ยังไม่สามารถพิจารณาอนุมัติได้นะครับ 
และท่ีท่านประธานสภาฯ ถามว่าชาวบ้านรู้เรื่องไหม  ไม่มีหรอกครับพวกผมก็พึ่ง
จะรู้เมื่อตอนเห็นหนังสือเรื่องการรื้อแท้งค์น้ าประปาหมู่บ้าน และไม่รู้ว่าท าไม 
และเหตุผลเพราะอะไรนะครับ  ผมขอฝากผู้บริหารให้ไปดูข้อกฎหมายด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญท่านณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาฯ เทศบาล เขต 1 เพิ่มเติมครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอเพิ่มเติมในครั้งแรกท่ีเขาก่อสร้าง ปัจจุบัน
เทศบาลฯ ไม่รู้ท่ีมาท่ีไปเป็นอย่างไร แต่พอจะมารื้อถอนต้องให้สภาฯ อนุมัติผมว่า
มันยังไม่ใช่นะครับ ถ้าจะด าเนินการรื้อถอนจริง ๆผมก็ขอเสนอว่าในหมู่ท่ี 6 ต้อง
ประชาคมชาวบ้านกันก่อนว่าจะให้ด าเนินการรื้อถอนแท้งค์น้ าประปาหรือไม่ ผม
ว่าน่าจะเหมาะสมกว่านะครับ นี่คือความคิดเห็นของผม ผมขอเสนอในท่ีประชุม
ครับ ถ้าจะให้สภาฯอนุมัติการรื้อถอนเลยผมว่ามันไม่ถูกต้อง ขอให้ทุกท่าน
พิจารณากันดูนะครับ ขอบคุณครับ 



๑๐ 

 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ 

ตามท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม เสนอแนวคิดมาเท่ากับว่าสภาฯเห็นควรท่ีว่าการ
ด าเนินการท่ีต้ังงบประมาณนั้น ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน ดังนั้นการรื้อ
ถอนก็ต้องมาจากประชาชนว่าจะรื้อถอนหรือไม่รื้อถอน แล้วมติเป็นอย่างไรสภาฯ
จะน ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเราควรจะแจ้งกลับไปให้ผู้ใหญ่บ้านขอทราบมติ 
เรื่องนี้กับประชาชนว่าลงมติเห็นควรรื้อถอนหรือไม่ควรท่ีจะรื้อถอน ถ้ามติมาจาก
ประชาชนเมื่อไร เราจะน าเข้าท่ีประชุมสภาฯ ทันที  ซึ่งเวลามันล่วงเลยมานาน
ส าหรับผม ๆ คิดว่าควรจะหาแนวทางเริ่มต้นมาจากความต้องการและความ
เดือดร้อนของประชาชน  แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ส้ินสุดหรือยัง  หรือมันแปรเปล่ียนไปขนาดไหน จึงน าเรียนว่าเห็นควรน าเรียน
เรื่องนี้ไปยังผู้ใหญ่บ้านและผู้แจ้งมาให้รื้อถอน โดยเราก็แจ้งไปตามท่ีผมได้น าเรียน 
ท่ีประชุมเห็นชอบว่าเป็นประการใดเชิญพิจารณากันนะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอฝากท่านผู้บริหารด้วยครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ ก็ขอน้อมรับท่ีสภาฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและแนวคิด  เพราะมัน
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ฝ่ายบริหารจึงขอน าเรื่องนี้หารือต่อสภาท้องถิ่น  เมื่อ
สภาฯ เห็นชอบประการใด บริหารก็ปฏิบัติตามท่ีสภาฯเห็นชอบครับ    เพราะ
นอกจากตัวครุภัณฑ์ท่ีเป็นแท้งค์น้ าแล้ว ผมก็ยังเห็นข้อสงสัยในเรื่องของท่ีดินด้วย
นะครับ  เมื่อรื้อถอนไปแล้วที่ดินเราจะต้องท าอย่างไร เพราะสักครู่มีประเด็นเรื่อง
ท่ีดินท่ีมอบให้เป็นทางสาธารณะ นั้นหมายความว่าทรัพย์สินเรามีสองส่วน  คือ
ส่วนท่ีเป็นแท้งค์น้ าและส่วนท่ีเป็นท่ีดิน ก็ไม่เข้าใจว่าเจตนาท่ีเขาให้รื้อถอนแท้งค์
น้ าออกนั้นไม่ทราบว่าเขามีเจตนาจะเอาท่ีดินกลับหรือไม่ ผมก็ไม่อยากต้ัง
ข้อสังเกตในลักษณะนั้นนะครับ  ตามท่ีสภาฯได้แนะน าผมก็จะท าเรื่องไปยัง
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เขาด าเนินการขอมติจากชาวบ้านก่อน และโอกาสต่อไปเราก็จะ
น าเสนอให้สภาฯ ได้รับทราบอีกครั้งนะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ผมขอฝากบริหารช่วยตรวจสอบ ก่อนท่ีจะต้ังแท้งค์น้ านี้
เขาได้มีการเซ็นเอกสารเกี่ยวกับการอุทิศท่ีดินเรียบร้อยหรือไม่  ถ้าไม่อุทิศท่ีดินให้
ก็ตั้งไม่ได้นะครับ  และการอุทิศท่ีดิน เอกสารมีจริงไหม ถ้าเกิดไปประชาคมแล้ว
เขาบอกว่าไม่ได้อุทิศไว้ แล้วไปต้ังได้อย่างไร  ซึ่งตอนนั้นเป็น อบต. คณะเราไม่ได้
เป็นนะครับ ขอให้ท่านตรวจสอบด้วยนะครับ ว่ามีการอุทิศท่ีดินไหม ถ้าไม่ได้อุทิศ
ผมคิดว่าต้ังไม่ได้นะครับ ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ด้วยครับในเมื่อท่านเคย
อยู่ตรงนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีสภาฯได้เสนอมา ผมขอฝากให้ท่านผู้บริหารช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสาร
การอุทิศท่ีดินในการตั้งแท้งค์น้ าประปา หมู่ท่ี 6 และขอมติการประชุมประชาคม
ของชาวบ้าน เกี่ยวกับการจะให้รื้อถอนแท้งค์น้ า หรือ ไม่ให้รื้อถอน 
 
 



๑๑ 

 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ 

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ เรื่องนี้ต้องขอมติท่ีประชุม ให้บริหารท าเป็นหนังสือแจ้ง
ไปยัง ผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอทราบมติ ประชาคม หมู่ท่ี  6  ต าบลหนองขาว มีมติเป็น
ประการใดเห็นควรรื้อถอนหรือไม่เห็นควรรื้อถอนตามท่ีผู้ร้องขอแจ้งมาหรือไม่ 
และเพราะสาเหตุใดนะครับ และให้ผู้บริหารท าหนังสือแจ้งว่าการด าเนินการท่ี 
ท่านร้องขอจะด าเนินการต่อเมื่อมีมติประชาคม จากหมู่บ้าน และสภาฯ จะน า
แจ้งอีกครั้งหนึ่ง ต้องเป็นมติครับ เพราะเป็นเรื่องพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีสภาฯได้เสนอแนวทางซึ่งมี 2 มติดังนี้ 
1. ให้ผู้บริหารท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านในการขอทราบมติเกี่ยวกับการรื้อ

หรือไม่รื้อแท้งค์น้ า ตามท่ีมีคนร้องขอ 
2. ให้ด าเนินการรื้อถอน 

           ขอให้สภาฯท้องถิ่นพิจารณาว่าจะให้ด าเนินการในข้อใด  ซึ่งผมจะขอมติ
ท่ีละข้อนะครับ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับข้อท่ี  1. ให้ผู้บริหารท าหนังสือ
แจ้งผู้ใหญ่บ้านในการขอทราบมติเกี่ยวกับการรื้อหรือไม่รื้อแท้งค์น้ า ตามท่ีมีคน
ร้องขอ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้บริหารท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านในการขอทราบ
มติประชาคมหมู่ท่ี  6  ต าบลหนองขาว เกี่ยวกับการรื้อหรือไม่รื้อแท้งค์น้ า ตามท่ี
มีคนร้องขอ  จ านวน  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์โดยให้ผู้บริหารท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านในการขอ
ทราบมติประชาคมหมู่ท่ี  6  ต าบลหนองขาว เกี่ยวกับการรื้อหรือไม่รื้อแท้งค์น้ า 
ตามท่ีมีคนร้องขอ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระท่ี  4  ข้อ  4.2  การพิจารณาการโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) เชิญท่านผู้บริหารช้ีแจงให้สภาฯได้
รับทราบด้วยครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนของรายละเอียดผมขอให้หัวหน้าส านัก
ปลัดด าเนินการช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงแทนท่านผู้บริหาร เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว มีนโยบายปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล(หลังเก่า) เพื่อใช้ในงานราชการ
เทศบาลต่าง ๆ เช่น เพื่อท าพิธีมอบภาพพระราชทาน, การประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีครุภัณฑ์และวัสดุ
ต่างๆ ให้พร้อมเพื่อด าเนินการดังกล่าว โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  3  
รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  1  รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ จ านวน  1  รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  1  รายการ ซึ่ง 
 
 



๑๒ 

 

รายการครุภัณฑ์ท้ัง  4 ประเภท 6 รายการ ท่ีผู้บริหารมีนโยบายให้ด าเนินการ
จัดซื้อ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ไม่ ไ ด้ ต้ัง จ่ายไว้ ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2563  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เพื่อขอโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 4  ประเภท   6  รายการค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์  4  ประเภท   6  รายการ ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ
การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่  ให้สภาฯทราบก่อนพิจารณาด้วย 
เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบฯ ครับ  

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 จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณา
ก่อนท่ีจะอนุมัติ รายการครุภัณฑ์ท้ัง  4 ประเภท  จ านวน  6  รายการตามท่ี
หัวหน้าส านักปลัดจะน าเสนอต่อจากนี้ครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงรายละเอียดสภาฯจะพิจารณาไปท่ีละรายการ เ ชิญ
ครับ 

  
หัวหน้าส านักปลัด 

(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 
รายการที่  1  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
1.1    โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด  180x76x75  จ านวน  15  ตัวเป็น
เงิน  37,500.-  บาท ราคาตามท้องตลาด   
โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 
จ านวน  15  ตัว   จ านวนเงิน  37,500.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 

 

 

 



๑๓ 

 

โอนลดจาก 

- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประบา บาดาล    
จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์)  จ านวนท้ังงบประมาณ
ท้ังส้ิน  37,500.-  บาท  

ขอน าเรียนการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ โต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ขนาด  180x76x75  จ านวน  15  ตัวเป็นเงิน  37,500.-  
บาท ราคาตามท้องตลาด  สภาฯ โปรดพิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมทราบรายละเอียดและข้อพิจารณาแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  โ ต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด  
180x76x75  จ านวน  15  ตัวเป็นเงิน  37,500.-  บาท ราคาตามท้องตลาด
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด  180x76x75  จ านวน  15  ตัวเป็น
เงิน  37,500.-  บาท ราคาตามท้องตลาด อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  
ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปครุภัณฑ์รายการท่ี  2 โต๊ะพับหน้ากลม จ านวน  10  ตัว  เป็นเงิน  
25,000.-  บาท ราคาตามท้องตลาด  เชิญหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงต่อสภาฯ 
ครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ล าดับครุภัณฑ์ที่จะขออนุมัติจากสภาฯ โต๊ะพับ
หน้ากลม จ านวน  10  ตัว  เป็นเงิน  25,000.-  บาท ราคาตามท้องตลาด 
โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้ากลม 
จ านวน  10  ตัว   จ านวนเงิน  25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 

โอนลดจาก 

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่า
สาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประบา บาดาล    จ านวนงบประมาณท่ีขอ
โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะพับหน้ากลม)  
จ านวน  10  ตัว ท้ังงบประมาณท้ังส้ิน  25,000.-  บาท ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ 
โปรดพิจารณาค่ะ 



๑๔ 

 

 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมทราบรายละเอียดและข้อพิจารณาแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะพับหน้ากลม จ านวน  10  ตัว ท้ัง
งบประมาณท้ังส้ิน  25,000.-  บาท   ราคาตามท้องตลาด  ท่านใดอนุมัติโปรด
ยกมือขึ้นครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน โต๊ะพับหน้ากลม จ านวน  10  ตัว ท้ังงบประมาณท้ังส้ิน  25,000.-  
บาท   ราคาตามท้องตลาด  อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออก
เสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปครุภัณฑ์รายการท่ี  3 เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน (กระจายรอง
ทิศทาง)ขนาดไม่ต่ ากว่า  30,000 บีทียู  จ านวน  3 เครื่อง   เป็นเงิน  
180,000.-  บาท ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ เชิญหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงต่อ
สภาฯ ครับ 

  
หัวหน้าส านักปลัด 

(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ล าดับครุภัณฑ์ที่จะขออนุ มัติจากสภาฯ       
1.3   เคร่ืองปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน (กระจายรองทิศทาง)ขนาดไม่ต่ า
กว่า  30,000 บีทียู  จ านวน  3 เคร่ือง   เป็นเงิน  180,000.-  บาท ราคา
นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดฝังฝ้าเพดาน จ านวน  3  เครื่อง   จ านวนเงิน  180,000. - 
บาท  

โอนลดจาก 

- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประบา บาดาล    
จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน)  จ านวนท้ัง
งบประมาณท้ังส้ิน  180,000.-  บาท 

 
 
 



๑๕ 

 

 
 
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู 
2. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 

40,000 บีทียุ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids)  หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท าความสะอาด 
ได้  
-ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง  
ส าหรับชนิดตู้ต้ังพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีไม่มีระบบฟอกอากาศ 

6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี  3/2539 (ครั้งท่ี  
57) เมื่อวันท่ี  14  มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง (EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติคือ  
- จ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ท่ีน้อยกว่า 
- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียุหารด้วยจ านวนวัตต์(บีที

ยู ต่ อ วั ต ต์ )  ผล ท่ี ไ ด้ คื อ ค่ า  EER ถ้ า ค่ า ข อ ง  E ER  สู ง 
ถื อ ว่ า เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง 
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 

8. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
1. แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1  ตัว ท่อทองแดง

ไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
 

ขอน า เรี ยนการโอนงบประมาณต้ัง จ่ายรายการใหม่ เพื่ อ จัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน (กระจายรองทิศทาง)ขนาดไม่ต่ ากว่า  
30,000 บีทียู  จ านวน  3 เครื่อง   เป็นเงิน  180,000.-  บาท สภาฯ โปรด
พิจารณาค่ะ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมทราบรายละเอียดและข้อพิจารณาแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน    เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน 
(กระจายรองทิศทาง)ขนาดไม่ต่ ากว่า  30,000 บีทียู  จ านวน  3 เครื่อง   เป็น
เงิน  180,000.-  บาท ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
ขึ้นครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน (กระจายรองทิศทาง)ขนาดไม่ต่ า
กว่า  30,000 บีทียู  จ านวน  3 เครื่อง   เป็นเงิน  180,000. -  บาท ราคา
นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง 
จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไป การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทุย เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1  เครื่อง เป็นเงิน 60,000.-  
บาท เชิญหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ล าดับครุภัณฑ์ท่ีจะขออนุมัติจากสภาฯ    
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทุย เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1  เครื่อง เป็น
เงิน 60,000.-  บาท    

โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   เพื่อจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1 เครื่อง จ านวนเงิน 60,000.- บาท 

โอนลดจาก 

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่า
สาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประปา บาดาล    จ านวน
งบประมาณท่ีขอโอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ    เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 60,000.- บาท   

มาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้ค่ะ 
เครื่องขยายเสียง Power amplifier  พร้อมอุปกรณ์  

1. มิกเซอร์ ขนาด 10 ช่องสัญญาณพร้อมเอฟเฟค  1  เครื่อง 
2. เครื่องขยายเสียงก าลังขังข้างละ 500 วัตต์ 1 เครื่อง 
3. ตู้ล าโพง 2 ทาง ขนาด 15  นิ้ว 30 วัตต์ 
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4. ไมโครโฟนไร้สายแบบถือคู่ UHF 
5. ขาต้ังล าโพง  1  ชุด 
6. ตู้เร็ค  1  ตู้ 
7. ปล๊ักไฟติดเร็ค  1  เครื่อง 
8. สายล าโพงความยาว 50  เมตร พร้อมหัว 1  ชุด 
9. สายสัญญาน  1  ชุด 

ขอน าเรียนการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1  เครื่อง เป็นเงิน 60,000. -  บาท   สภาฯ โปรด
พิจารณาค่ะ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมทราบรายละเอียดและข้อพิจารณาแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1  เครื่อง เป็นเงิน 60,000.-  บาท  ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ  เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1  เครื่อง เป็นเงิน 60,000.-  
บาท อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไป การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อีดี (LED) แบบ Smart Tv  ขนาด  48 นิ้ว 
จ านวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน 17,600.-  บาท เชิญหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ล าดับครุภัณฑ์ ท่ีจะขออนุมั ติจากสภาฯ              
3.   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อีดี (LED) แบบ Smart Tv  
ขนาด  48 นิ้ว จ านวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน 17,600.-  บาท  
โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่   เพื่อจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED) แบบ Smart Tv  ขนาด  48 นิ้ว จ านวน  
1  เครื่อง   เป็นเงิน 17,600.-  บาท  

โอนลดจาก 

- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประปา บาดาล    
จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่จัดซื้ อ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED) 



๑๘ 

 

แบบ Smart Tv  ขนาด  48 นิ้ว จ านวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน 
17,600.-  บาท 

มาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้ค่ะ 
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  

1.  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล  
- ร ะ ดั บ ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด  เ ป็ น ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ข อ ง จ อ ภ า พ 

(Resolution)…….พิกเซล 
- ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า ......นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้  (Smart Tv) 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2  ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพ 

และเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 

และภาพยนต์ 
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

           ขอน าเรียนการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ในในหมวดครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่   เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED) แบบ Smart Tv  
ขนาด  48 นิ้ว จ านวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน 17,600.-  บาท สภาฯ โปรด
พิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมทราบรายละเอียดและข้อพิจารณาแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี 
(LED) แบบ Smart Tv  ขนาด  48 นิ้ว จ านวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน 
17,600.-  บาทท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED) แบบ Smart Tv  ขนาด  48 
นิ้ว จ านวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน 17,600.-  บาท อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออก
เสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไป การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว  ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์   จ านวน  1  ชุด ราคา 10,000. -  บาท 
เชิญหัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห ์

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ล าดับครุภัณฑ์ ท่ีจะขออนุมั ติจากสภาฯ              
4.   ครุภัณฑ์โฆษณางานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1  ชุด 
ราคา 10,000.-  บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
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โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   เพื่อจัดซื้อผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1  ชุด จ านวนเงิน 10,000.- บาท 

โอนลดจาก 

- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประปา บาดาล    
จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่จัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    เพื่อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน  1  ชุด จ านวนเงิน 10,000.- บาท 

             ขอน าเรียนการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ในในหมวด
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   เพื่อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1  ชุด 
จ านวนเงิน 10,000.- บาท  สภาฯ โปรดพิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมทราบรายละเอียดและข้อพิจารณาแล้ว มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพื่อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน  1  ชุด จ านวนเงิน 10,000.- บาท  ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว  เพื่อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1  ชุด จ านวนเงิน 10,000.- 
บาท  อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ หนังสือท่ีเสนอญัตติเมื่อวันท่ี  2 ธันวาคม  2562 ใน
ย่อหน้าแรกท่ีผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว มีนโยบายปรับปรุง
อาคารส านักงานเทศบาล(หลังเก่า) เพื่อใช้ในงานราชการเทศบาลต่าง ๆ เช่น เพื่อ
ท าพิธีมอบภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงน าเรียน
ว่ารูปแบบการจัดมอบ ขั้นตอนก าหนดการส่ิงท่ีเกิดขึ้นตอนนี้คือผ้าม่านเรา
จ าเป็นต้องท าผ้าม่านซึ่งมีการน าเสนอมาจ านวนเงิน 18,000. - บาท กับ 
28,000.- บาท  ผ้าม่านท่ีเราจะต้องท าตามหนังสือส่ังการ มันจะมีสองรูปแบบ
แต่ผ้าม่านต้องท านะครับ  ปัจจุบันจะเป็นภาพนี้ แอร์ก็จะรื้อออก ผ้าม่านเราก็จะ
ท าเป็นฉากปิดเป็นผ้าม่านอยู่ด้านหลัง  ซึ่งผ้าม่านก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วเหลือ 
8,000.-  บาท เราไม่เอา18,000.-  บาท หรือ 28,000.- มันจะเป็นปัญหา 
ท่ีนี้ผ้าม่านตามระเบียบมันเป็นครุภัณฑ์ ถ้าเป็นครุภัณฑ์ก็ต้องเสนอผ่านสภาฯ นะ 
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ครับ ส่วนรายการโต๊ะ ส่วนเครื่องปรับอากาศท่ีติดอยู่หัวและท้ายห้องจะรื้อออก
ติดต้ังแอร์ฝังอยู่ข้างบน เป็นรุ่นใหม่แบบฝังใต้เพดาน จ านวน 3 ตัว เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้ห้องประชุมนะครับ ส่วนโต๊ะต่อไปเราก็จะมีผ้าคลุมนะครับ 
ส าหรับการจัดประชุมในอนาคต โต๊ะพวกนี้จะอยู่ท่ีนี้ห้ามเคล่ือนย้ายไปท่ีอื่น ส่วน
โต๊ะกลมก็จะมีไว้ส าหรับทานอาหาร ซึ่งโต๊ะ เราไปยืมหมู่บ้าน หมู่บ้านทวงคืน 
โต๊ะกลมส าหรับทานอาหาร โต๊ะส่ีเหล่ียมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งท่านผู้บริหาร 
รองสมเกียรติ รอดสูง และ ท่านปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการนายกฯ บอกว่า
ต่อไปเราจะต้องเป็นเจ้าภาพ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด  เทศบาลฯ เรายังไม่เคยด าเนินการเมื่อเรามีห้องประชุมเพียงพอเราก็จะ
ด าเนินการจัดนะครับ จึงจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนของผ้าม่าน และในขณะนี้
กิจกรรมก็จะด าเนินการในวันท่ี  26  ธันวาคม  2562 ซึ่งในส่วนนี้จึงขอน าเรียน
ว่า โครงการท่ี  4.2   ท่ีมาของโครงการท้ังหมดคือปรับปรุงอาคารส านักงาน ท่ี
จอดรถเพื่อรองรับการปรับภูมิทัศน์ให้มันดูได้ ให้น่ามองเหมือนท่ีเห็นกันอยู่ทุก
วันนี้ และหลังห้องประชุมก็จะมีห้องเก็บของ และ ห้องผู้บริหารมันจะเหล่ือมกัน
อยู่เมตรกว่าก็จะต้องปรับปรุงให้มีขนาดท่ีเท่ากัน และอาคารก็จะท าเป็นแบบ
เดียวกันส่วนสภาฯ จะพิจารณากันก็อีกประเด็นหนึ่ง แต่นี้อธิบายถึงท่ีมาว่า และ
เพื่อประโยชน์ต่อการใช้สอยในอนาคตนะครับ  วันท่ี  19  ธันวาคม  2562  ก็
จะประชุม สสส. วิทยากรจากเทศบาลพระแท่น มากันประมาณเกือบ 10  คน 
เชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน มาด าเนินการวันนั้นก็เกือบ 80  
คน ส่วนวันท่ี  26  ธันวาคม   2562 ก็จะมีพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของใน
หลวง ซึ่งเทศบาลหนองขาวได้ด าเนินการไปแล้ว  อีกสักครู่จะให้หัวหน้าส านัก
ปลัด รายงานตามท่ีได้ไปศึกษาดูการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองขาว   ซึ่ง
เทศบาลหนองขาว เขาเชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาฯ และพนักงานเท่านั้น 
เขาไม่ได้เชิญคนอื่น จึงขอน าเรียนว่าในส่วนนี้เราก็เพื่อมาด าเนินการปรับปรุงตาม
รูปแบบนี้นะครับ จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ให้พร้อมเพื่อ
ด าเนินการดังกล่าว โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  3  รายการ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  1  รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน  1  
รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  1  รายการ  เชิญท่ีประชุมได้พิจารณาใน
รายละเอียดต่อไปครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ท่านใดมีข้อ
สงสัยเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพครับ ท่ีปลัดเทศบาลฯได้อธิบายมีอยู่ข้อหนึ่งครับ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผมก็นึกถึงว่าท่ีต้ังศาลพระพรหมนะครับ ตอนนี้มันควรท่ีจะ
เดินหน้าหรือยังไงครับ มันหยุดนิ่งมานานแล้วไม่ทราบเหตุผลประการใดท าไมถึง
ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับ ถ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงนี้แล้วแต่ตรงนั้นมันไม่พร้อมมัน
ลองมองแล้วมันสะดุดสายตาของหลายๆ คนนะครับ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องช่วยช้ีแจงด้วย



๒๑ 

 

ครับ  
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
เชิญท่านผู้บริหารช่วยช้ีแจงให้ท่านณัฐวุฒิ  ข าคม ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่อง ศาลพระพรหม ไม่สามารถใช้งบประมาณไป
ท าได้นะครับ ต้องใช้งบนอกนะครับ ช่วงหลังก็ไม่มีเงิน ต้องใช้จ่ายโน้นนี่นั้น ก็ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ส่วนถ้าทางสภาฯคิดว่าจะจะเดินต่อจะท ายังไง
กันก็ให้สภาฯ พิจารณากันได้เลยนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านณัฐวุฒิ ข าคม มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ท่านอื่นเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตครับ ศาลพระภูมิ หรือ ศาลพระพรหม ท่ีฝ่ายบริหารต้ังไว้จะให้มาขอ
สภาฯไม่ได้นะครับ มันไม่เกี่ยวกับสภาฯ นะครับ ถ้าท่านเดินก้าวไปแล้วท่านต้อง
ท า ถ้าท่านไม่ท าท่านก็หยุดนะครับ ถ้าตรงนั้นเรายังไม่ต้ังศาลหรือท าอะไร ก็
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มันสง่าดีกว่านะครับ ในเมื่อเรายังไม่มีงบประมาณท่ีจะสร้าง
พระภูมิเจ้าท่ีนะครับ จะหยุดก็หยุด แต่จะมาขอสภาฯ ไม่ได้นะครับ เพราะไม่
เกี่ยวกับสภาฯ นะครับ มันเกี่ยวกับท่านบริหารนะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านผู้บริหารครับ 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาต ขอบคุณท่านประธานสภาฯ นะครับ ท่ีผมพูดว่าแล้วแต่สภาฯ ก็ขอให้
สมาชิกสภาฯ ช่วยกันพิจารณาดูว่าจะท าอย่างไรต่อไปนะครับ ถ้าให้ท าต่อก็ท า 
ถ้างบประมาณไม่มีก็  เทศบาลเราไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ก็ต้องหยุด
อยู่อย่างนี้นะครับ จะท าหรือไม่ท าก็ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาเลยแล้วกันนะ
ครับ ผมจะไม่พูดว่าสภาฯ เด่ียวจะมีความหมายเปล่ียนไปนะครับ เอาเป็นว่า
สมาชิกสภาฯ เห็นควรอย่างไรก็ตามนั้นครับ ถ้างบประมาณเงินนอกเรามีจะให้ท า
ก็อย่างไรก็ว่าไปเลยนะครับ  ผมพร้อมท านะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ท าไม่ท า ผมว่าควรทีจะท า แต่ว่าถ้าขอ
ความเห็นจากสมาชิกสภาฯ ผมก็มีความเห็นด้วยว่าท่ีจะท านะครับ เพราะว่าส่ิงท่ี
จะท าคือศาลพระภูมิ หรือศาลพระพรหม บ้านเราไม่มี นี่คือความคิดของผมนะ
ครับ เทศบาลคือบ้านของเรา แต่บ้านเราไม่มี ส่วนท่ีรองบอกว่ามีเงินก็ท าไม่มีเงิน
ก็ไม่ท า  ด้วยความเคารพนะครับ ผมว่าไม่ได้ท าอยู่แบบนี้ละครับ ผมเห็นด้วยกับ
การให้ท านะครับ แต่สมาชิกบางท่านอาจไม่เห็นด้วย 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ในฐานะท่ีผมเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาฯ ก็เห็นด้วย สมควรท่ีจะต้องท าแต่เราก็
ต้องหาวิธีอย่างไร ฝากผู้บริหารเอาไว้ว่าเราจะมีวิธีไหน คงต้องมานั่งหารือกันอีก
ครั้งนะครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
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ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ โดยได้เคยน าเรียนกับท่านนายกล้อม ทองแท้ กับท่าน
ผู้บริหาร  ว่าศาลพระภูมิหรือศาลพระพรหม การเบิกเงินจะเบิกจากงบประมาณ
แผ่นดินไม่ได้ ถ้าจะท าต้องใช้งบนอกหรืองบประมาณส่วนตัว มันจะลักษณะนี้ แต่
ส่ิงท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม พูดเมื่อปรับภูมิทัศน์แล้วตรงนี้เราจะท าอย่างไรนะครับ 
ท่านชูศักดิ์ บัวสด บอกว่าถ้าไม่ท าแล้วก็ควรจะมีการปรับให้มันดูดีขึ้นคือ จะปลูก
ต้นไม้หรือจะท าอะไรนะครับ เมื่อสักครู่น าเรียนไปในลักษณะนี้ใช่ไหมครับ ท่าน 
สท. ณัฐวุฒิ ข าคม กับท่าน สท. ชูศักด์ิ บัวสด ขอน าเรียนว่าให้ผู้บริหารคิด หรือ 
สท.คิด ต้องบอกไว้ก่อนว่าน างบประมาณไปลงแล้ว โอกาสท่ีจะโดนเรียกเงินคืน 
99 % นะครับ น าเรียนแล้วว่าใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ได้นะครับ เพราะใช้งบ
นอกกันท้ังนั้น จึงเป็นเรื่องท่ีสมาชิกสภาฯ กับ คณะบริหารสามารถท่ีจะพิจารณา
ร่วมกันได้นะครับ ในส่วนนี้จึงขอน าเรียนว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของพวกท่าน 
อย่างท่ีท่าน สท.ศรัณย์ ฟักทอง พูดนะครับว่าเป็นบ้านของเรานะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.3  การพิจารณาโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่ จัดท าโครงการ 

1. โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ บริเวณส านักงานเทศบาลฯ 
2. โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ บริเวณส านักงานเทศบาลฯ 
3. โครงการวางท่อเมนประปาบริเวณบ้านจ่าพล – สะพานหลัก (เคียงคัน

นา) หมู่ท่ี 3 , 11 
ขอเชิญท่านผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ ทีละ

โครงการด้วยครับ เชิญครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

(นายสมเกียรติ รอดสูง) 
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการ
ช้ีแจงแทนผู้บริหารครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารครับ กองช่างมีความจ าเป็น
ท่ีจะโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่เนื่องจากงบประมาณในปี พ.ศ.  
2563  ไม่ได้ต้ังไว้นะครับ 
         โครงการที่  1  โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ที่  6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี อาคารกว้าง  5.00  เมตร ยาว  6.00 เมตร  หรือรวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  30.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย เป็นเงิน  199,700. -  บาทโอน
งบประมาณจากกองช่าง 
ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
       ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของฯ 
งบประมาณท่ีต้ังจ่ายรายการใหม่ท้ังส้ิน  199,700.-  บาท 
โอนลดจาก 



๒๓ 

 

 
1. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบ

ด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณท่ีขอโอนลด  54,500.-  บาท 

2. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย ร ายจ่าย
เกี่ ยว เนื่ องกับการปฏิบั ติราชการ ท่ีไม่ เข้ า ลักษณะหมวดอื่นๆ  
งบประมาณท่ีขอโอน  60,000.-  บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณท่ีขอโอนลด  42,000.-  บาท 

4. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณท่ีขอโอนลด  43,200.-  บาท 
 

         โครงการที่  2  โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  หมู่ที่  6  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  อาคารขนาดกว้าง  6.00   เมตร  ยาว  15.00  เมตร 
หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  90.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย เป็นเงิน  
108,200.-  บาท 
ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
          ในแผนงาน เคหะชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย โครงการปรับปรุง
อาคารจอดรถฯ งบประมาณท่ีขอโอน   108,200.-  บาท   
โดยโอนลดจาก  

1. เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณท่ีขอ
โอน 44,200.-  บาท 

2. เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  งบประมาณท่ีขอ
โอน 30,000.-  บาท 

3. แผนงานการพาณิชย์  งาน กิจการประปา งบค่าสาธารณูปโภค  
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย ค่าน้ าประปา / บาดาล 
งบประมาณที่ขอโอน  34,000.-  บาท  

 



๒๔ 

 

 
3.โครงการวางท่อเมนประปาบริเวณบ้านจ่าพล – สะพานหลัก (เคียงคัน

นา) หมู่ที่  3,1  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  วางท่อ
ประปาพีวีซี ชั้น  8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  ความยาว  1,039  
เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี  (คาดน้ าเงิน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2  นิ้ว 
ความยาว  66  เมตร รวมระยะความยาว  1,105  เมตร พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด เป็นเงิน  
98,000.-  บาท    
ต้ังจ่ายรายการใหม่  
          ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายโครงการวางท่อ
เมนประปาบริเวณบ้านจ่าพล – สะพานหลัก (เคียงคันนา)  งบประมาณท่ีขอโอน
ต้ังจ่ายรายการใหม่ท้ังส้ิน  98,000.-  บาท 
โอนลดจาก 
           แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบค่าสาธารณูปโภค  หมวด
รายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย ค่าน้ าประปา/บาดาล งบประมาณท่ีขอโอน
ลดท้ังส้ิน  98,000.-  บาท 
          ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณาท้ัง  3  โครงการนี้ครับ  ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่าง ได้ขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบ มีท่านใดมีข้อ
สงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาวขอ
เพิ่มเติมท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนไว้นะครับ เรื่องของโครงการท่ี  1  
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ และ โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ บริเวณ
ส านักงานฯ   ส าหรับอาคารจอดรถนั้น จะท าเพื่อส าหรับผู้ท่ีมาติดต่อราชการก็ดี
ในส่วนท่ีเป็นรถยนต์ ขนาดเล็ก ไม่ใช้โรงจอดรถยนต์ขนาดใหญ่ นะครับ ซึ่ง
จะต้องปรับปรุงอาคารจอดรถเดิมท่ีเรามีอยู่นะครับ จะต้องปรับปรุงรื้อถอนและ
ไปไว้ด้านข้าง เนื่องจากตอนนี้อาคารเก่าของเราได้ท าเป็นอาคารประชุมก็ดี 
อาคารอเนกประสงค์ก็ ดี ก็จะมี ผู้ ท่ีมาติดต่อและใช้อาคารห้องประชุมนี้
ค่อนข้างมาก เราก็จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องท่ีจอดรถโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อ
งบประมาณประจ าปีท่ีเราน ามาพัฒนานะครับ โดยเราจะโอนเงินในหมวดต่าง ๆท่ี
เรามีอยู่ ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้น าเรียนไว้แล้วนะครับ โดยไม่กระทาบต่อ
เงินพัฒนาตามปกติของเรานะครับ  ส่วนการปรับปรุงอาคารเก็บของก็จะเป็นใน



๒๕ 

 

เรื่องอาคารที่เราเคยนั่งรับประทานอาหารก็ดี ห้องผู้บริหารเดิมก็ดี  ห้องเก็บของ
ท่ีอยู่ข้างหลังอาคารห้องประชุมท่ีเราท าใหม่นั้น  ก็จะต้องมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  เพราะปัจจุบันนี้การเก็บของค่อนข้างท่ีจะ
ไม่เป็นระเบียบนะครับ  ห้องก็ไม่เหมาะสมกับของท่ีเรามี จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องปรับปรุงและใช้งานให้ได้มากท่ีสุด อาจจะเป็นท่ีรับรองแขด้วยในอนาคต  
จึงขอน าเรียนมายังสภาฯ เพื่อขอให้ท่านเห็นชอบ อนุมัติโครงการเหล่านี้ และใน
การปรับปรุงอาคารก็เช่นเดิม เราไม่ได้กระทบต่อเงินพัฒนาท่ีต้ังไว้นะครับ  
เพราะเราโอนจากเงินส่วนต่าง ๆ ท่ีต้ังไว้ในกองช่างนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านชูศักดิ์ บัวสด  สมาชิกสภาฯ เทศบาลฯ เขต  2  ครับ 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายชูศักดิ์ บัวสด 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผม นายชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภาฯ เขต 2 
คือผมขอปรึกษาหารือก่อนนะครับว่า 2 โครงการนี้ผมถามกองช่างแล้วว่าเรารวม
เป็นโครงการเดียวกันก็ได้ครับ ในเมื่อพื้นท่ีอาคารห้องประชุมและอาคารจอดรถ
มันอยู่ติดกัน แล้วท าไมจะต้องแยกโครงการครับ ถ้าเรารวมโครงการ 2 ตัวนี่ท่ีผม
มองนะครับ อย่างน้อยค่าใช้จ่ายจะต้องลดลง  ค่าไม้แบบ  ค่าป้าย ซึ่งค้าป้ายถ้า
เราท าตอนนี้เป็น 2 โครงการพื้นท่ีเราก็แคบป้ายโครงการจะต้ังเยอะเกินไปไหม 
ผมว่าสภาฯ ควรพิจารณาดูว่า 2 โครงการนี้รวมเป็น 1 โครงการได้ไหม เพราะ 2 
โครงการนี้งบประมาณไม่เกิน 4-5 แสนบาท ทีนี้ผมถามนะครับว่าพื้นท่ีมันอยู่
ติดกันเลย เรามาพิจารณาแล้วว่าตอนนั้นท่ีคุยกัน ผมให้รวมโครงการ แต่พอมา
เสนอวันนี้มันแยกโครงการ ผมขอสอบถามนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมครับว่า เรา
จะรวมโครงการเป็น 1 โครงการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เดิมท่ีว่าจะรวม
โครงการ แต่ในแผนพัฒนาฯ โครงการมันแยกกัน จึงไม่สามารถรวมโครงการได้ 
เนื่องจากว่าไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ผมก็เลยจับแยกโครงการนะครับ ผมใช้
ช่ือโครงการ ปรับปรุงอาคารเก็บของและอาคารจอดรถ ไม่ได้เพราะในแผนพัฒนา
ฯ มันไม่มีอยู่ จึงไม่สามารถรวมโครงการกันได้  จึงขอน าเรียนท่ีประชุมทราบครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการทุกโครงกาจะต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ค า
ว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาฯ นั้นจะแยกหรือจะรวมมันสามารถด าเนินการได้ แต่ต้อง
ตอบได้ว่ารวมเพื่ออะไร แยกเพื่ออะไรนะครับ แต่เมื่อสักครู่ ท่ีสมาชิกสภาฯ ชู
ศักด์ิ บัวสด บอกว่าเมื่อรวมแล้วนั้นจะประหยัดงบประมาณให้ทางราชการ เรา
ตอบค าถามได้นะครับ และยืนยันว่า ยังประหยัดงบประมาณอย่างอื่น ๆได้อีก 
เช่น ค่าไม้แบบ ซึ่งไม้แบบในโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของนั้น ประมาณ 
15,000.- บาท โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ อีก 7,000.- บาทหายไปทันท่ี 
10,000.- บาท แน่นอนครับ  จึงน าเรียนสภาฯทราบ รวมกันได้นะครับ ตรงนี้ถ้า
มีปัญหาผมสามารถรบผิดชอบและช้ีแจงต่อหน่วยตรวจสอบได้ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ถ้าเป็นไปได้ตามท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจง กองช่างก็ไม่
ขัดข้อง ก็จะด าเนินการตามท่ีได้เสนอมาครับ 
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ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เราจะต้องพิจารณาว่า โครงการปรับปรุง
อาคารจอดรถ และ โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ เราจะต้องพิจารณาว่ารวม
หรือไม่รวมโครงการ ในส่วนท่ีสมาชิกสภาฯ พูดนั้นมันจะไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
เราจะต้องพิจารณาว่า  2 โครงการนี้เราจะรวมกันได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีสมาชิกสภาฯ นายชูศักด์ิ บัวสด ได้เสนอให้รวมโครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บของ และ โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ เป็นโครงการเดียว ในข้อ 4.3  ท่ี
ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ 2  โครงการรวมเป็นโครงการเดียว ท่านใด
เห็นชอบให้รวมเป็น 1 โครงการโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้รวมโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ และ โครงการปรับปรุง
อาคารจอดรถ โดยเปล่ียนช่ือโครงการเป็น โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ และ 
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถ บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว หมู่ท่ี  6   เห็นชอบ จ านวน  11  ท่าน ไม่เห็นชอบ  -  ท่าน  งดออกเสียง
จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมโครงการ โดยเปล่ียนช่ือโครงการเป็นโครงการ
ปรับปรุงอาคารเก็บของ และ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถ บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ ท่ี  6    รายละเอียดโครงการและ
งบประมาณท่ีปรับเปล่ียนขอให้กองช่างด าเนินการให้แล้วเสร็จ ขณะนี้เวลา  
10.45  น. เราจะพักการประชุมเพื่อให้กองช่างได้ไปด าเนินการให้แล้วเสร็จและ
จะมาประชุมเพื่อพิจารณากันอีกครั้งในเวลา  11.00  น. ขอพักการประชุมครับ 

พักการประชุม 10.45  น. 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ขณะนี้เวลา  11.0  น. กองช่างด าเนินการรายละเอียดโครงการและงบประมาณ
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ และ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถ บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ ท่ี   6  เรียบร้อยแล้ว เชิญกอง
ช่างด าเนินการช้ีแจงครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ตามท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติให้กองช่างรวม
โครงการท้ัง 2 โครงการเป็น 1  โครงการ กองช่างได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วขอ
ช้ีแจงให้สภาฯ รับทราบดังนี้ครับ  

1. โครงการปรุงอาคารเก็บของ และก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารจอดรถ 
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ท่ี  6  ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อาคารเก็บของ ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ยาว  
6.00  เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  30.00  ตารางเมตร  และอาคารจอด
รถ ขนาดกว้าง  6.00  เมตร ยาว 15.00  เมตร  หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
90.00  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด 
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย เป็นเงินจ านวน  298,000.-  บาท  

 
 



๒๗ 

 

 
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่   
        แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย โครงการปรับปรุง
อาคารเก็บของและก่อสร้างปรับปรุง อาคารจอดรถ  งบประมาณท่ีขอโอนต้ัง
จ่ายรายการใหม่ท้ัง ส้ิน  298,000. -  บาท จากเดิมจะต้ังงบประมาณ 
307,900.- บาท (199,700.- บาท +  108,200.- บาท) 
โอนลดจาก 

1. แผนงานสาธารณสุข  งานบริการท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบ
ด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณท่ีขอโอน 57,000.-  บาท 

2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบ
ด าเนินงาน   หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ข้อ 
1)  งบประมาณท่ีขอโอนลด  40,000.-  บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณท่ีขอโอนลด  52,000.-  บาท 

4. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง  
งบประมาณท่ีขอโอนลด  40,000.-  บาท 

5. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
งบประมาณท่ีขอโอนลดท้ังส้ิน  45,000.-  บาท 

6. แผนงานเคหะและชุมชน  งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่า รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการคัด
แยกขยะตามนโยบายรัฐบาลฯ  งบประมาณท่ีขอโอนลด 30,000.- บาท 

7. แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบ ค่าสาธารณูปโภค  หมวด
รายจ่าย  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย ค่าน้ าประปา /บาดาล จ านวน
งบประมาณท่ีขอโอนลด  34,000.-  บาท   
 

รวมงบประมาณท่ีขอโอนลดไปต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อด าเนินงาน
โครงการปรุงอาคารเก็บของ และก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารจอดรถ บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ ท่ี   6   จ านวนท้ัง ส้ิน  
298,000.-  บาท ขอน าเรียนสภาฯ พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดโครงการมา ขอให้เลขานุการสภาฯ 
ช้ีแจงระเบียบเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติโครงการฯ ด้วยครับ 



๒๘ 

 

 
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 จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณา
ก่อนท่ีจะอนุมัติ โครงการปรุงอาคารเก็บของ และก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารจอด
รถ บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ท่ี  6   จ านวนท้ังส้ิน  
298,000.-  บาท ขอน าเรียนสภาฯ พิจารณาครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมทราบรายละเอียดของโครงการฯ และ ระเบียบประกอบการพิจารณา
แล้วนะครับ ท่านใดเห็นควรอนุมัติโครงการปรุงอาคารเก็บของ และก่อสร้าง 
ปรับปรงุอาคารจอดรถ บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ท่ี  
6   จ านวนท้ังส้ิน  298,000.-  บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ในโครงการโครงการปรุง
อาคารเก็บของ และก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารจอดรถ บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ท่ี  6   จ านวนท้ังส้ิน  298,000.-  บาท อนุมัติ 
จ านวน  11  ท่าน ไม่อนุมัติ – ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไปโครงการวางท่อเมนประปาบริเวณบ้านจ่าพล – สะพานหลัก 
(เคียงคันนา) หมู่ที่  3,1  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
วางท่อประปาพีวีซี ชั้น  8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  ความยาว  
1,039  เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี  (คาดน้ าเงิน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
2  นิ้ว ความยาว  66  เมตร รวมระยะความยาว  1,105  เมตร พร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด 
เป็นเงิน  98,000.-  บาท     ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงเพื่อให้สภาฯ ทราบ
ด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตช้ีแจงโครงการนี้  เนื่องจาก 1 – 2 สัปดาห์ท่ีผ่าน
มาชาวบ้านหมู่ท่ี  1  และหมู่ท่ี  3  ได้แจ้งปัญหาการใช้น้ าประปา  ก่อนหน้านี้
ปกติดี แต่ช่วงนี้ปริมาณน้ าค่อนข้างน้อย บ้างไม่ไหล ซึ่งพยายามหาสาเหตุผลต่าง 
ๆ แล้วก็ยังไม่ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนนัก แต่ก็เบ้ืองต้นท่ีเราต้ังข้อสังเกตว่าน้ าในท่อและ
แรงดันมันน้อย บางส่วนไม่สามารถรับน้ าได้  ทางคณะบริหารจึงเห็นว่าเราจะต้อง
ใช้วิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้น้ าประปาของเราท่ีมีอยู่ต่อท่อเมนประปาท่ีเรามีอยู่แล้ว 
พื้นท่ี หมู่ท่ี  3 ถ้าท่านนึกออกบริเวณ เทศบาลต าบลหอนงขาว เส้นทางสายท่อ
ม่วงนะครับ ไปทางบ้านอดีต สส.แมน บริเวณนั้นเรามีท่อเมนประปาอยู่บางส่วน 



๒๙ 

 

เราจะต่อท่อเมนจากดงตาลโฮมสเตย์นะครับ  หรือตรงข้ามโรงสีโชคกิติ นะครับ  
ตรงนั้นมีท่อเมนอยู่ เราจะต่อท่อเมนจากตรงนั้น ทางแยกไปทางท่าม่วงนะครับ  
ไปจนถึงบริเวณสะพาน ร้านเคียงคันนา บริเวณนั้นนะครับ  เราก็จะไปเช่ือมกับ
ประปาท่อเมนท่ีอยู่บริเวณนั้นนะครับ  เพื่อท่ีจะดันน้ าบางส่วนไปช่วยหมู่ท่ี  1  
นะครับ ไล่เรียงไปตามคันคลองบ้านนายพลาย  เพิกเฉย  นะครับ โฮมสเตย์ของ
คุณขวัญก็ดี ไปจนถึงร้านอาหารครัวม่านฟ้าของก านันนะครับ จุดนั้นถ้าไปถึงได้ 
แต่ถ้าดูแล้วปริมาณน้ าเราไม่เพียงพอ เราก็จะต้องท าเป็นประตูปิด เปิดน้ าไว้
ในช่วงนั้นก่อน ถึงแยกไปทาง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เราอาจจะตัด
ช่วง เพื่อใช้แรงดันน้ าเพียงพอ นี้เป็นการประเมินสถานการณ์นะครับ และขอ
อนุญาตท่ีประชุม เพื่ออนุมัติโครงการเร่งด่วนนี้ รายละเอียดขอให้ ผู้อ านวยการ
กองช่างช้ีแจงครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับโครงการวางท่อเมนประปาบริเวณบ้านจ่าพล 
– สะพานหลัก (เคียงคันนา) หมู่ท่ี  3,1  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  วางท่อประปาพีวีซี ช้ัน  8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  ความ
ยาว  1,039  เมตร และท่อ เหล็กอาบสังกะสี  (คาดน้ า เ งิน )  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2  นิ้ว ความยาว  66  เมตร รวมระยะความยาว  1,105  
เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ก าหนด เป็นเงิน  98,000.-  บาท     
ต้ังจ่ายรายการใหม่  
          ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายโครงการวางท่อ
เมนประปาบริเวณบ้านจ่าพล – สะพานหลัก (เคียงคันนา)  งบประมาณท่ีขอโอน
ต้ังจ่ายรายการใหม่ท้ังส้ิน  98,000.-  บาท 
โอนลดจาก 
           แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบค่าสาธารณูปโภค  หมวด
รายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย ค่าน้ าประปา/บาดาล งบประมาณท่ีขอโอน
ลดท้ังส้ิน  98,000.-  บาท 
          ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณา โครงการนี้ครับ  ขอบคุณครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ โครงกานี้ท าไปไหนครับ  
 
 



๓๐ 

 

 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 

(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 
ขออนุญาต ครับ โครงการนี้ท าบริเวณเส้นทางไปยังเคียงคันนา ไปตามคันคลอง
ขึ้นไปถึงแยก โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม หมู่ท่ี  1  เพราะน้ าประปามันไม่
ค่อยไหลครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

ถ้าดึงน้ าประปาไปหมู่ท่ี  1  แล้ว หมู่ท่ี  3  ทางนี้น้ าประปาไหลน้อยไม่ทันละ
ครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

เส้นทางท่ีจะไปหมู่ท่ี  1  เราใช้น้ าของเทศบาลหนองหญ้าดอกขาว ไม่ใช้น้ าของ
เทศบาลต าบลหนองขาวครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

ถ้าดึงน้ าไป หมู่ท่ี  1  แล้ว หมู่ท่ี  3 ไม่เพียงพอจะท าอย่างไรครับ 
 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

เราจะท าวาวล์ปิดเปิดน้ าไว้ ไม่ให้ไปถึงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ี สมาชิกสภาฯ พจน์ พัฒนมาศ ได้แย้งมา หมู่ท่ี  3  ผู้อ านวยการกองช่างดู
แล้วน้ าประปา จะมีปัญหาหรือไม่ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ตรงนี้เป็นแนวทางท่ีผู้บริหารคิดว่ามันน่าจะน าไป
ช่วยหมู่ท่ี  1 ได้ การด าเนินการก็จ่าจะไปต่อจากเทศบาลต าบลหนองขาว ท่ี
บริเวณปั้มชี บ้านจ่าพล  ส่งไปยังเคียงคันนาเลย   ตัดตอนไปครึ่งหนึ่ง เพื่อน าน้ า
ไปใช้นะครับ  นี่เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับ  แต่เราจะใส่ประตูน้ าเปิด
ปิดไว้นะครับ  ถึงเวลาถ้ามีปัญหาเราก็จะไปเปิดน้ าจากเทศบาลต าบลหนองขาว
นะครับ  ถ้าเทศบาลต าบลหนองขาวมีปัญหา เราก็จะเปิดน้ าของเราเข้าไปช่วยนะ
ครับ  นี่เป็นแนวทางท่ีผมคิดว่ามันจะช่วยเหลือหมู่ท่ี  1  ได้  นะครับ  ในช่วงนี้
นะครับ  แต่ในเบ้ืองต้นผมจะให้ไปล้างมิเตอร์ก่อน บริเวณปั้มชี อาจจะมีอะไรอุด
ตันหรือไม่ ขอน าเรียนให้สภาฯ ทราบครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนนี้คณะผู้บริหาร ได้หารือนะครับ มีผม  
ผู้อ านวยการกองช่าง และส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้วว่า ในส่วนนี้เราจะท าอย่างไร  ใน
ส่วนหนึ่งเกิดจากข้อเท็จจริงนะครับ มีการปรับวาวล์น้ าทุกวัน เราก็จะให้
เจ้าหน้าท่ีประปาของเราก่อนท่ีจะมารท างานไปเปิดวาวล์น้ า ก็มีการปิด เปิดอยู่
ทุกวัน วิธีแก้ไขคณะบริหาร เลขาฯ และรองสมเกียรติ รอดสูงก็บอกว่าหาน้ ามา
เติมนี่คือวิธีการเติมน้ าจากโรงผลิตของเรา และ ติดต่อกับการประปาส่วนภูมิภาค
กาญจนบุรี รองสมเกียรติ รอดสูง และกองช่างก็ได้ติดต่อกับการประปาส่วน
ภูมิภาค กาญจนบุรีแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ีแล้ว ใช่ไหมครับ ซึ่งผู้ช่วยประปา ได้
แจ้งให้เราท าเรื่องขยายน้ าประปา โดยโอนน้ าประปา หมู่ท่ี  1  ให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาค ซึ่งผมบอกว่าผมได้ท าเรื่องไปแล้วแต่การประปาส่วนภูมิภาค 
กาญจนบุรี  โยนมาว่าเป็นเขตประปาของพนมทวน  และ ทางพนมทวนก็บอกว่า
เป็นเขตของกาญจนบุรี   การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี  ต้อง
รับผิดชอบ ต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่อีก 2 ปี ถึงจะโอนประปา หมู่ ท่ี  1  
ท้ังหมดให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรีได้ จะต้องไปเริ่มท า



๓๑ 

 

หนังสือนับ 1 ใหม่ นะครับ ในส่วนนี้ผมน าเรียนกับว่าผู้ช่วยฯ ว่ามันเป็นปัญหา 
ของคุณนะครับ ไม่ใช่ปัญหาของผม เพราะผมตอนนั้น หมู่ท่ี  6 หมู่ท่ี  11  และ
หมู่ท่ี  1  รวมไปแล้ว จะให้ผมลงไปประชามติมันไม่จ าเป็นผมจะส่งเรื่อง ณ วันท่ี
ปัจจุบันไปให้ จึงขอน าเรียนว่าผู้ช่วยฯ ต้องตามเรื่องให้ผม เขาบอกว่าเด่ียวจะท า
ให้เร็วท่ีสุด ถ้าเป็นไปได้ปีหน้าก็จะโอนประปา หมู่ท่ี  1  ไปให้การประปาส่วน
ภูมิภาค กาญจนบุรี ท้ังหมดนะครับ แต่เราจะท าเรื่องให้เร็วท่ีสุดนะครับ  ภายใน
เดือนนี้จะส่งเรื่องไปยังภูมิภาคนะครับ หมู่ท่ี  1  ท้ังหมด อย่างกรณี หมู่ท่ี  3  
ยกเลิกไปต้องรออีก 2 ปีนะครับ จริง ๆแล้วมันสามารถปรับปรุงได้บางส่วน
หรือไม่บางส่วน จึงขอน าเรียนว่าเราด าเนินการหาทุกวิถีทางนะครับ ก็น าเรียนว่า
ประชาชนเดือดร้อน คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ หรือพนักงานไม่ได้เพิกเฉย
เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ ดังใจตาท่ีท่านต้องการเท่านั้นนะครับ แต่มันเป็นขั้นตอนของ
ระเบียบ จึงน าเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจว่า เราหาทุกวิถีทางนะครับ ไม่ว่าจะคณะ
บริหาร เลขา หรือรองสมเกียรติ ส่วนท่ีท่านรองประธานสภาฯ พนม สุขเผือก 
ถามว่า เราได้ค้างค่าน้ าประปาหรือไม่   พอใบเสร็จแจ้งหนี้เข้ามาเราก็จ่ายให้เขา
นะครับ  เราไม่มีการค้างค่าน้ าประปานะครับ เพราะงบประมาณเรามีเพียงพอ
ล่าสุดแสนกว่าบาทนะครับ  เราไม่มีการค้างค่าน้ าประปา นะครับ จึงน าเรียนว่า 
เราเบิกให้เดือนต่อเดือน พอใบเสร็จมาเราก็รีบเบิกให้นะครับ ไม่มีการค้างค่าน้ า 
ค่าไฟฟ้า  เราไม่มีค้าง จึงน าเรียนว่าผู้พูดไม่เข้าใจ สามารถตรวจสอบและขอดู
ใบเสร็จจากทางเราได้นะครับ  เรียนท่ีประชุมได้หารือกันต่อไปครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ท่ีผ่านสภาฯไปเกี่ยวกับประปา หมู่ท่ี  1  มันตกไปใช่ไหมครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

มันไม่มีท่อตรง หมู่ท่ี 1  มันไปหยุดอยู่ตรงหัวสะพาน พูดตรง ๆ หมู่ท่ี  11  ก็
หยุดตรงหนองโรง มันไม่มีมาหมู่ท่ี  1  ปัญหาคือต้องวางท่อไปหมู่ ท่ี  1  ปัญหา
คือประปาส่วนภูมิภาค ต้องไปต้ังงบประมาณ เดินท่ออีกหลายบาทครับ  ถ้าขยาย
เขตเขาคิดค่าใช้จ่ายจากเทศบาลฯ  แต่ถ้าโอนให้ประปาส่วนภูมิภาค เขาตกลง
ครับ ตอนนี้เราต้องใช้ค าว่าโอนผู้ใช้น้ าประปา แบบหมู่ท่ี  6 และหมู่ท่ี  1  ขอให้
เข้าใจตามนี้นะครับ  เราจะโอนผู้ใช้น้ าประปาหมู่ท่ี  1  ไปให้การประปาส่วน
ภูมิภาค นะครับ ท่านพจน์ พัฒนมาศ พอหมู่ท่ี  1  โอนเรียบร้อยก็จะตัดน้ าจาก
เทศบาลต าบลหนองขาวออกไปอีกเยอะนะครับ  ครั้งนี้เราก็ตัดน้ าออกไปให้
บางส่วนแล้ว  หมู่ท่ี  6  หมู่ท่ี  11  ตัดออกไปให้บางส่วนไปแล้ว น้ าท่ีเราผลิตก็
น่าจะเพียงพอ  ส่วนท่ีจะโอนหรือไม่โอน ต่อไปในอนาคต แต่เบื้องต้น ยังยืนยัน
เจตนาตามเดิมใช่ไหมครับ ท่านณัฐวุฒิ ข าคม 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ความเข้าในของผม ผมคิดว่าปี 2563 ได้ใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคแน่นอน ตามท่ี
เราประชุมเม่ือคราวนั้น 
 
 
 



๓๒ 

 

 
ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
ผมเองก็ว่าเขา ว่ามันเป็นความผิดของการประปาส่วนภูมิภาค กาญจนบุรี ไม่ใช่
ความผิดของเทศบาลฯเรานะครับ เทศบาลฯเราพร้อมแต่เขาไม่พร้อมเอง เมื่อเช้า
รองสมเกียรติ รอดสูงก็อยู่ในการพูดคุยโทรศัพท์ใช่ไหมครับ จึงขอน าเรียนให้ท่ี
ประชุมรับทราบและช้ีแจงให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอเพิ่มเติมนะครับ ปัญหานี้ก็รับทราบโดยท่ัวกันนะครับ แนวทางแก้ไขมี 3 
ระบบคือ เป็นการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าสองอาทิตย์แล้วที่เราส่งเจ้าหน้าท่ีไป
ดู การแก้ไขระยะส้ันคือการขออนุญาตสภาฯ คือการเอาน้ าจากเทศบาลเราไป
ร่วม ระยะยาวเป็นการโอนไปยังการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
ก าลังด าเนินการอยู่ ข้ันตอนก็จะแจ้งให้สภาฯ ทราบนะครับ ว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ
ท่านทราบอะไร เราก็ทราบตามนั้น เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นการส่ือสารเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ก็จะทราบโดยท่ัวกันพร้อมกันนะครับ  บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มี
การแก้ไขปัญหา 3 ระบบซึ่งระบบแรกก็ได้เห็นได้ทราบน้ าเริ่มไหลบ้างแล้ว ถ้า
วันนี้โครงการท่ีทางกองช่างได้น าเสนอในการใช้น าประปาของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว เข้าไปร่วมแก้ไข ก็จะรีบด าเนินการโดยเร็วนะครับ ก็ขอแจ้ง
ให้ทุกท่านทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้บริหารได้ขยายความให้ทราบ ก็ได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว ท่ี
ด าเนินการน าขยะท่ีอุดตันท่อน้ าออก และการท่ีเราจะมีการเตรียมความพร้อมท่ี
จะต่อท่อขยายเพิ่มเติมนี้    ซึ่งเราก็อภิปรายโครงการนี้มาพอสมควรแล้วนะครับ 
ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ผมขอช้ีแจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  
ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่นและเงินอุดหนุนจะต้องพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  
การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    ซึ่งโครงการฯนี้อยู่
ในงบลงทุน จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการวางท่อเมน
ประปาบริเวณบ้านจ่าพล – สะพานหลัก (เคียงคันนา) หมู่ท่ี  3,1  ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนเงิน  98,000.-  บาท ขอมติท่ี
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ประชุมในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอน
งบประมาณ ข้อ  ๒๗ และขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  กรณีการจ่ายเงินตาม
มาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน ในการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
เพื่อโครงการวางท่อเมนประปาบริเวณบ้านจ่าพล – สะพานหลัก (เคียงคันนา) 
หมู่ ท่ี  3,1  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนเงิน  
98,000.-  บาท ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมติัและเห็นชอบการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อด าเนินงาน 
โครงการวางท่อเมนประปาบริเวณบ้านจ่าพล – สะพานหลัก (เคียงคันนา) หมู่ท่ี  
3,1  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนเงิน  98,000.-  
บาท และอนุมัติเห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  
๒๔๙๖    จ านวน  ๑1  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่
อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ   -  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ   
เรื่องการก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2563  และสมัยแรกปี 2564  ขอให้
ท่านเลขานุการสภาฯ อธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ    

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอน าเรียนเรื่องการก าหนดสมัยประชุม
สภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.  2563  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  
มาตรา  24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด ในส่วนนี้ต้องก าหนดลงไป
ในวาระการประชุมครับ ในท่ีประชุมต้องก าหนด 4  สมัย ท่ีต้องเป็นไปตาม
มาตรา 24 ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.  2496  และมาตรา  24  วรรค  4  
ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสมัยหนึ่ง ๆ ได้มีก าหนดไม่เกิน  30  วันครับ จึงน า
เรียนให้ท่ีประชุมได้พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ในส่วนตรงนี้ท่ีสภาท้องถิ่นเราได้เคยประชุมมา เมื่อปี 2562  เราได้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี 2562  4  สมัย มีจ านวนดังนี้ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  1  เดือน  กุมภาพันธ์ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  2  เดือน  พฤษภาคม 
สมัยสามัญสมัยท่ี  3  เดือน   สิงหาคม 
สมัยสามัญสมัยท่ี  4  เดือน  ธันวาคม 
       และก าหนดสมัยประชุมครั้งแรกปี พ.ศ.  2564 ในเดือน กุมภาพันธ์  
2564  เราจะก าหนดให้เหมือนเดิมหรืออย่างไร ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วย
ครับ 
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สมาชิกสภาฯเขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมนายชูศักดิ์  บัวสด  สมาชิกสภาฯ เขต 2  ผมขอเสนอ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  1  เดือน  กุมภาพันธ์ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  2  เดือน  พฤษภาคม 
สมัยสามัญสมัยท่ี  3  เดือน  สิงหาคม 
สมัยสามัญสมัยท่ี  4  เดือน  ธันวาคม 
       และก าหนดสมัยประชุมครั้งแรกปี พ.ศ.  2564 ในเดือน กุมภาพันธ์  
2564   ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563  ตามท่ีนายชูศักด์ิ บัว
สด  เสนอ เห็นชอบ 11  ท่าน ไม่เห็นชอบ –  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นาย
อุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญเลขานุการ
สภาฯ ช้ีแจงครับ  ซึ่งเราจะคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดย
คัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จ านวน  3 ท่าน ครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  จะยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ข้อ  105  ภายใต้บังคับข้อ  103 และ  104  สภา
ท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
4. คณะกรรมการอื่น ๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯได้น าเรียนไป เราจะคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม โดยคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จ านวน  3 ท่าน ครับ เชิญท่ีประชุม
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่านใน
การรับรอง  เชิญเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ท่านแรกครับ    

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ผมนายณัฐวุฒิ ข าคม สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเสนอ นายศรัณย์ ฟักทอง เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่านครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(น.ส.นภัสสร  ต้นโพธิ์) 

ดิฉัน นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์   สมาชิกสภาฯ เขต  2  ขอรับรองให้นายศรัณย์ 
ฟักทอง  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายกันยา  หมู่ม่วง) 

ผมนายกันยา  หมู่ม่วง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรองให้นายศรัณย์ ฟักทอง  
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 



๓๕ 

 

 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ท่านท่ี 2  เชิญท่ีประชุมเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯเขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมนายชูศักด์ิ บัวสด  สมาชิกสภาฯ เขต  2 ขอเสนอ นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์ 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่านครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นางสมคิด  บุญเชิด) 

ดิฉัน นางสมคิด บุญเชิด   สมาชิกสภาฯ เขต  1  ขอรับรองให้นางสาวนภัสสร  
ต้นโพธิ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายวินัย  โพธิ์ใบ) 

ผมนายวินัย  โพธิ์ใบ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองให้ นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์ 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ท่านท่ี 3  เชิญท่ีประชุมเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯเขต 1 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

ผมนายพจน์ พัฒนมาศ  สมาชิกสภาฯ เขต  1 ขอเสนอ นางสมคิด  บุญเชิด เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่านครับ 

สมาชิกสภาฯเขต 2 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว  สมาชิกสภาฯ เขต  2  ขอรับรองให้นางสมคิด  บุญเชิด  
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 

สมาชิกสภาฯเขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมนายชูศักด์ิ บัวสด  สมาชิกสภาฯ เขต  2  ขอรับรองให้นางสมคิด  บุญเชิด  
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมา ผมขอ
สรุปรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในปี 2563  ดังนี้ครับ 
ท่านแรก  นายศรัณย์ ฟักทอง 
ท่านท่ีสอง  นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์ 
ท่านท่ีสาม นางสมคิด  บุญเชิด 
  ขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านนะครับ    ท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะในเรื่องอื่น 
ๆ เพิ่มเติม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯเขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอปรึกษาหารือคณะผู้บริหารครับว่า ช่วงนี้มีลมแรงนะครับ ทางหมู่ท่ี  6  ก็มี
การขอน้ าส่าเหล้านะครับ ไม่ทราบว่าจะมาได้เมื่อไร ถ้ามาช่วยแจ้งด้วยนะครับ 
ขอน้ าส่าเหล้าราดรดฝุ่นครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ ว่าถนนสายไหน 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
สมาชิกสภาฯเขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

หมู่บ้านข้างเทศบาลฯ เราหนึ่ง  บ้านครูสุภาพ บ้านหมวดเทิด จุดนั้นจะมีฝุ่นนะ
ครับ ถ้ามาเมื่อไรช่วยประสานกับสมาชิกสภาฯ ในพื้นท่ีนะครับ  จะได้น าพาท่าน
ไปนะครับ เราไม่ทราบว่ากี่คันนะครับ  แล้วถ้าอย่างไรก็ช่วยประสานกันอีกทีนะ
ครับ  ถ้ามาแล้วเราต้องบอกว่าไม่ต้องราดให้หนาเกิน ถ้าหนาเกินมันจะฉ่ าเกินไป
นะครับ  และขอฝากอีกเรื่องท่านผู้บริหารครับ ทางลงข้างโรงเรียนบ้านห้วยตลุง 
ท่ีมีถนนลงไปนะครับ ท่ีมีการฝังท่อประปาไว้ ขอความกรุณาช่วยเอาดินหรือหิน
คลุกมากลบด้วยนะครับหลุมลึกเป็นศอกครับ ถ้าจะฝังจริงเราต้องประสานกับการ
ประปาส่วนภูมิภาคก่อน  ตรงนั้นมันมีประปาอยู่ ต้องมีการท าท่อกลบก่อน ไม่งั้น
ขุดล าบากนะครับ ตรงนั้นมีวาวล์ปิดเปิดด้วยนะครับ ฝากผู้บริหารด้วยนะครับ 
น่าจะประมาณ 1  คัน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ   ข าคม ครับ  
 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ขอสอบถามท่านบริหารครับว่าโครงการท้ัง 3 
โครงการ หมู่ท่ี 2,หมู่ท่ี 11 และหมู่ท่ี  13 ท่ีสภาฯ ได้อนุมัติโครงการไปแล้วนั้น 
ไม่ทราบว่าผู้บริหารได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วตอนนี้ครับ และอีกเรื่องนะครับ 
ขอถามในเรื่องสะพานแคบของถนนหนองขาว - บ้านน้อย นะครับอยากทราบว่า
ทางบริหารได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ผมก็เป็นสมาชิกสภาฯ มา 7 -8 ปี 
พูดมาทุกปียังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับ  อยากจะถามชัดๆ เลยว่าท่านส่งเรื่องไป
แล้วท่านได้ติดตามหรือไม่อย่างไรครับ ขอให้ผู้บริหารช่วยตอบด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ  สุขกรม) 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้บริหารครับ ทางกองช่างได้ท าเรื่องถึงทางหลวง
ชนบทแล้วนะครับ ได้โทรไปสอบถามและติดตามอยู่ตลอดนะครับ  แต่ว่ายังไม่มี
ค าตอบกลับมานะครับ  แต่กองช่างก็จะติดตามให้เรื่อย ๆ นะครับ เพื่อ สมาชิก
สภาฯจะได้ไปตาอบกับชาวบ้านได้นะครับ ขอบคุณครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตครับ ขอตอบเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ โครงการท่ีจ่าย
ขาดเงินสะสมก็จะประกาศได้ในสัปดาห์หน้านี้นะครับ เจ้าหน้าท่ีก็ได้เสนอรายช่ือ
คณะกรมการมาเมื่อเช้านี้นะครับ และเมื่อเช้าท่านปลัดก็ได้เรียกเข้าไปคุยแล้วต้ัง
คณะกรรมการแล้ว ก็คิดว่าสัปดาห์หน้าจะประกาสได้ส าหรับโครงการท่ีขอจ่าย
ขาดเงินสะสมนะครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมท่ีเราท าล่าช้า
เนื่องจากเราเคยหารือในท่ีประชุมหลาย ๆ ครั้ง พวกเราจะเริ่มด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อมีงบประมาณเข้ามาแล้ว สืบเนื่องจากว่าปีนี้งบประมาณของเรา คาดว่าจะ
มาช้าเราก็เลยยังไม่รีบท่ีจะประกาศ แต่เมื่อมีงบประมาณประจ าปีเข้ามาจากการ
อนุมัติของส านักงบประมาณแล้ว เราจึงจะเริ่มด าเนินการได้ เพราะเราต้องกันเงิน 
 
 



๓๗ 

 

 
ในส่วนของรายจ่ายประจ าไว้ ก็เกรงว่าระเบียบวินัยการคลังของเราจะไม่ดี ในเมื่อ
เราใช้เงินสะสมไปแล้วเราจะไม่มีเงินคงคลังไว้ใช้  ตามท่ีข้าราชการประจ าได้เคย  
ท้วงติงไว้  เราจึงเริ่มด าเนินการค่อนข้างช้านิดหนึ่ง แต่ ณ วันนี้ เรามีงบประมาณ
บางส่วนเข้ามาแล้ว ก็ขออนุญาตน าเรียนสภาฯ ให้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะหารือเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯเขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอปรึกษาหารือครับ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง ตรงทางลงไปบ้านพี่แต๋ว และ บ้าน
ตาเชียร มนัเป็นหลุมใหญ่ เราให้ช่างไปดูว่าจะท าอย่างไรได้บ้าง เพราะหลุมใหญ่
มากเลยครับ เกือบถึงทางแยกบ้าน สท.อดิศร นะครับ คอกวัย สท.นภัสสร  มี
หลุมเยอะตอนนี้มันไม่มีฝน ท าอย่างไรได้บ้างน่าจะปรับปรุงได้ช่วยดูด้วยนะครับ 

นักพัฒนาชุมชนฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่ีประชุมครับ ขอช้ีแจงเรื่องโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีครับ 
ปีนี่ทางผู้ใหญ่บ้าน และทีมฟุตบอล มีมติเห็นชอบคือ ของดการจัดการแข่งขัน 1 
ปีนะครับ และปีหน้าค่อยว่ากันอีกครั้งครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  
 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ผมขออนุญาตท่ีประชุมเพื่อหารือครับ ผมเช่ือว่าน่าจะมีการประกาศภัยแล้ว 
อาจจะมีงบนอกมีหนังสือให้เราท าโครงการเข้าไป ในเบื้องต้นส่วนตัวผมนะครับ 
ผมก็อยากจะท าประปาเพิ่มนะครับ อาจจะคล้าย ๆกับ หมู่ท่ี  6 นะครับ ใช้พื้นท่ี
ไม่มากและสามารถเพิ่มแรงดันน้ าได้แล้วก็รองรับเขตพื้นท่ี ท่ีเรารับผิดชอบอยู่
แล้วไม่ว่าจะเป็นหมู่ท่ี  11  และรอบข้าง รวมถึง หมู่ท่ี  3 ป่าฮีแมน มีนจะ
สามารถบริการชาวบ้านในบริเวณนั้นได้ ผมจะขอให้กองช่างท าโครงการของบน
อก อันนี้ได้หรือไม่ได้ยังไม่ทราบนะครับ  และเรื่องการปรับปรุงคูคลอง ส่งน้ าใน
พื้นท่ีเกษตร โดยเฉพาะหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี  7  นะครับ อาจจะของบนอกมา
ปรับปรุงเรื่องคลองส่งน้ านะครับ ในพื้นท่ีเกษตรกรรมนะครับ แต่ก็จะพยายามท า
ให้ได้นะครับ อย่างน้อยก็เสนอโครงการเข้าไปก่อนนะครับ ขออนุญาตแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคมครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ เมื่อสักครู่เรื่องประปาท่ีสภาฯ อนุมัติไป
แล้วนะครับ อยากทราบว่าบริหารจะมีงบประมาณท่ีจะด าเนินการเร่งด่วนได้
หรือไม่ครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

มันมีอยู่ในงบประมาณอยู่แล้ว สามารถด าเนินการได้เลยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ยังไม่สามารถด าเนินการได้เลยนะครับ 
โครงการนี้เป็นงบลงทุน ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนครับ 
ถ้ายังไม่มีการเห็นชอบ ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครับ 



๓๘ 

 

 
ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
ขออนุญาตครับ มาตรา 67 ทวิ งบเพื่อการลงทุน ของเราจะมีประปาเห็นหลัก 
ซึ่งจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ จึงจะด าเนินการได้ แต่งบประมาณเมื่อ
สักครู่ท่านเลขานายกฯ ได้น าเรียนว่าเราโอนงบประมาณมาเหลือแสนกว่าบาท
โครงการวางท่อเมนประปา จ านวนเงิน 98,000.-  บาท สามารถด าเนินการได้ 
ก็ต่อเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้วนะครับ  แต่ขอน าเรียนว่าจะน าเรียนต่อ 
ป.ใหญ่ ให้ช่วยดูและอนุมัติให้เราเร็วขึ้น ขอน าเรียนให้ท่ีประชุมรับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

รองประธานสภาฯ ฝากถามกองช่างว่า หมู่ท่ี  1  เขตในทุ่ง เรื่อง คลองซอยเล็ก 
ๆ เราได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้บริหารครับ เรื่องการซ่อมคลองหมู่ท่ี  1  นะครับ  
ช่างได้ด าเนินการส ารวจพื้นท่ีแล้วและด าเนินการประมาณราคาไว้แล้วนะครับ ท่ี
คุยกันเบื้องต้นรอให้ชลประทานปิดน้ าและตอนนี้น้ าได้ปิดแล้ว คาดว่าน่าจะ
ด าเนินการได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2563  นะครับ  เฉพาะจุดท่ีมันช ารุดหนัก
จริงๆ นะครับ  มีคลองหนองคางล่าง หนองคางบน และคลองโปร่งกระเดานะ
ครบ  มีค าร้องจากชาวบ้านมาท่ีหนองคางล่าง อันนี้เราประมาณราคาไว้แล้วนะ
ครับ  เตรียมจะซ่อมแซมในช่วงเดือนมกราคม  2563  นะครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตครับ ท่ีท่านรองประธานสภาฯ ถามเรื่องการซ่อมแซมคูคลอง หลังเก็บ
เกี่ยวปีนี้ได้คุยกับกองช่างว่าเราจะอุดหนุนในเรื่องของวัสดุก่อสร้างจะเป็นทราย 
ปูน หิน ก็ดี ก็ขอความร่วมมือชาวบ้านในเขตพื้นท่ี มาช่วยกันซ่อมแซมจะเป็น
ลักษณะนั้น เพื่อชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมด้วย และ เจ้าของท่ีเขาจะได้รับรู้ปัญหา
ด้วยนะครับ ถ้าเราจ้างเหมาซ่อมมันจะช้าไม่ทันแก่เรื่องนะครับ แนวทางจะเป็น
ลักษณะนี้ มันจะได้ไวขึ้นนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมขอถามผู้บริหารครับ ว่างานพิธีท่ีจะด าเนินการในวันท่ี  26  ธันวาคม  2562 
เตรียมความพร้อมถึงไหนแล้วครับ  เพระวันนี้เราอยู่ครบ เราน่าจะคุยกันว่า
อย่างไรบ้าง นะครับ เราจะมีเวลาซ้อมกันไหม ขอปรึกษาหารือครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องนี้ทางเทศบาลและเจ้าหน้าต้องซ้อมกัน
ให้เสร็จส้ินเสียก่อนนะครบ ก่อนท่ีจะปฏิบัติจริงนะครับ ซึ่งสัปดาห์หน้า ความคิด
ผมจะเริ่มด าเนินการทดสอบความพร้อม ว่าถ้าพร้อมจริงแล้วจะได้นัด ท่านไม่ต้อง
ห่วงเรื่องนี้ว่าจะไม่พร้อมนะครับ ถ้าเราซ้อมพร้อมปฏิบัติก็ครบทุกขั้นตอน ไม่มี
ขั้นตอนอะไรที่ผิดพลาดแล้ว เมื่อจัดกิจกรรมจริงเราก็จะซ้อมทุกท่านท่ีอยู่ในห้อง
ประชุม ก็จะซ้อมประมาณ 1-2  ครั้งนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด แต่ถ้า
เราจะซ้อมกันเอง ก็ยินดีครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอให้ท่านนัดเวลาคร่าวๆ ก่อนได้ไหม เพราะผมยังไม่ทราบครับ 
 
 



๓๙ 

 

 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

(นายสมเกียรติ รอดสูง) 
ก็ก าหนดวันซ้อม วันท่ี  26  ธันวาคม พ.ศ.  2562  เวลา  13.00  น. ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผู้ท่ีท่านจะเชิญเข้าร่วมงานพิธี มีใครบ้างครับรองสมเกียรติ รอดสูง 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ผู้ท่ีเราจะเชิญเข้าร่วมพิธีก็จะมี ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานทุก ๆ ท่านครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีข้อหารือ หรือเรื่องท่ีจะปรึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  12.20  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 
 
 
 
 

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

                      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 
 
 
 



๔๐ 

 

 
 

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

                        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2                                  
 

 


