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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2563 

วันศุกร์  ท่ี  7  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
3. นายณัฐวุฒิ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
1. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. นายสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทน 
2. นายประทีป พัฒนมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นายปรีชา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ 
5. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
6. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางสาวนิสารัตน์ ประเทืองผล ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนฯ 
8. นางสาวผกามาศ จงกล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 
1. นายเพ็ชร์ บุญรอด ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุม จ านวน  11  ท่าน  ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันศุกร์  ท่ี  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.    
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  4  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2562    
ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อแก้ไข เชิญครับ  

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ  ข้อแก้ไขค าผิดในหน้าท่ี  10  จากค าว่า ทางสาธารณะ ผมขอ
แก้ไขเป็น ท่ีสาธารณะ ครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

จะด าเนินการแก้ไขให้ครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอแก้ไข 3  หน้า 
- หน้าท่ี  31  วรรคท่ีผมได้พูดไว้ ความเข้าใจของผม  ไม่ ใช่ความเข้าใน

ของผม  
- หน้าท่ี  36  วรรคท่ี ผู้อ านวยการกองช่างได้กล่าวไว้  บรรทัดสุดท้าย 

ต้องแก้ไขให้ถูกต้องเป็น สมาชิกสภาฯจะได้ไปตอบกับชาวบ้านได้นะครับ 
- หน้าท่ี  38  วรรคท่ี รองสมเกียรติ กล่าว ให้แก้ไขเป็นให้เสร็จส้ิน

เสียก่อนนะครับ  
เลขานุการสภาฯ 

(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 
จะด าเนินการแก้ไขให้ครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท าความเข้าใจในเอกสารรายงานการประชุมหน้าท่ี  6  ในแผนงาน
เคหะชุมชนของโครงการเดิมนะครับ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี  1  ถนนกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  5,000 เมตร ตรงนี้ ค า
ว่าโครงการต่าง ๆ แล้วระบุความยาวความกว้างและระบุตัวเงินมาตรงนี้ ผมขอให้
ท่านท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีรู้ช่วยช้ีแจงให้ผมทราบตรงนี้ก่อนครับ  เพราะผมอ่านแล้ว
ผมก็งงครับ เพราะถนนสายต่าง ๆ ความกว้างและความยาวมันไม่เท่ากัน แต่ใน
เอกสารตรงนี้ระบุว่าความกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 5,000  เมตร และระบุ
จ านวนเงินตรงนี้ครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ และ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  ในรายงานการประชุม
หน้าท่ี  6  เป็นเรื่องของการจัดท าแผน ซึ่งจะระบุกว้าง ๆว่า ความกว้ างความ
ยาวของถนนไม่เท่ากันตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งนะครับ  เพราะฉะนั้นจึงขอ
แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายต่าง ๆ ภายในหมู่ท่ี  1  โดยให้ตัด
ความกว้างความยาว 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผู้อ านวยการกองช่างครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ
เขาสอบถามความหมายว่าเป็นอย่างไร เท่าท่ีอ่านคือความแตกต่างของข้อความ
เดิม กับข้อความใหม่เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  1 ข้อความใหม่หมายความว่าจะมีการ
ขยายปีงบประมาณ จะไม่หมดแค่ปีงบประมาณ  2563 แต่จะขยายไปถึง
ปีงบประมาณ 2564  และ   2565   พอถึงปีงบประมาณ  2564  และ 
2565  ถ้ามีงบประมาณ หรือ มีถนนท่ีเสียหาย หรือจะก่อสร้างถนนเราก็
สามารถท่ีจะด าเนินการได้เลยไม่ต้องมาแก้ เพราะมีอยู่ในแผนอยู่แล้ว ความ
เข้าใจของผมนั้นงบประมาณปี พ.ศ.  2563  งบประมาณอยู่ท่ี  296,000. -  
บาท คือปีนี้จบแล้วก็จบเลย แต่ข้อความใหม่จะเพิ่มงบประมาณปี พ.ศ.  2564  
จ านวน 800,000. -  บาท และงบประมาณปี พ.ศ.  2563  จ านวน  
800,000.-  บาท ฉะนั้นเมื่อมีโครงการถนนของหมู่ท่ี  1 จะท าก็สามารถท่ีจะ
ด าเนินการได้โดยใช้ความในแผนมาต้ังเพื่อจะให้ยืดหยุ่นต่อการท างาน ในส่วนนี้
น่าจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าสายอื่นความกว้างของถนนเกินเมื่อไรก็ท าล าบาก ต้อง
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แก้ไขแผนอีก แต่ตรงนี้ในเบื้องต้นท าได้ 4 เมตร ความยาว 5,000 เมตร
หมายความว่าเป็นความยาว ท่ีแยกเป็นปี ปีไปนะครับ ข้อความเดิม 5,000 
เมตรในปีเดียว แต่ในข้อความใหม่คร่าว ๆ ปีแรกความยาวประมาณ 800  เมตร 
ปีท่ี 2 ประมาณ 2,000 เมตร และปีท่ี 3  ประมาณ  2,000  เมตร รวมแล้ว
ประมาณ 4,800  เมตร ยังไม่ถึง 5,000 เมตร ซึ่งในปีท่ี  2  อาจจะสร้างได้ 
1,000  เมตรก็จะอยู่ในวงเงินตรงนี้นะครับ จึงน าเรียนว่าการขยายแผนหรือ
เปล่ียนแปลงแผนนั้นเพื่อให้ปี พ.ศ. 2564-2565  ด าเนินการได้ จึงขอน าเรียน
เพื่อจะเป็นแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องแผนต่อไป 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้แนะน า ซึ่งตามท่ีทางสมาชิกสภาฯ
แจ้งว่าถนนแต่ละเส้นความกว้างไม่เท่ากัน แต่ให้ใส่รวมไปก่อนแล้วค่อยมาซอย
ออกเอา ทีนี้ผมอยากจะให้แก้ไปเลยได้ไหมครับ ว่า 4-6 เมตร เพราะว่ามันจะได้
ครอบคลุมถนนในแต่ละเส้น 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

มันไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงตรงนี้ได้ เพราะข้อมูลมันอยู่ในระบบ
แล้ว ถ้าจะแก้ไขต้องแก้ไขตามระเบียบของแผนครับ  ตอนนี้ท่านจะก าหนดยังไงก็
ว่ามา ถ้ามีการแก้ไข เปล่ียนแปลงแผนก็จะได้ด าเนินการได้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงของพื้นท่ีนะครับ จะให้ความกว้างของถนนเป็นลักษณะไหน แต่ละพื้นท่ี
จะต้องมีการก าหนดความกว้าง ความยาว ควรจะก าหนดกว้างยาว ประมาณ
เท่าไร ถนนเส้นหนึ่งรู้อยู่แล้วว่ามีความยาวเท่าไร แต่ท่ีนี้หมู่ท่ี  1  รวมความยาว
มันเกิน 5 กิโลเมตรอยู่แล้ว แต่มันจะมีข้อจ ากัดเรื่องความกว้าง ถ้าจะไปสร้าง
ถนนความกว้าง 5 เมตร ตรงนี้ก็ท าไม่ได้ นะครับ มันจะเป็นปัญหาทีนี้จึงขอน า
เรียนว่าความกว้างถนนของหมู่ท่ี  1 จะเป็นเท่าไรหรือจะให้ก าหนดยังไง เด่ียว
ฝ่ายแผนก็จะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง 

รองนายกเทศมนตรี 
(นายประทีป พัฒนมาศ) 

ขออนุญาตครับ ถนนในหมู่ท่ี  1  มันเป็นถนนท่ีอยู่คู่กับคลอง ความกว้างไม่เกิน 
4 เมตร กับ 3.5 เมตร ไม่ต้องเปล่ียนแปลงครับ ท่ีผมค านวณไว้มันสายละกิโล
กว่าๆ ประมาณ 3-4  สาย  ประมาณ 4-5 พันเมตร ถนนเส้นอื่นไม่มีหรอกครับ
ความกว้างประมาณ 6 เมตร ไม่มีในหมู่ท่ี  1 ครับ ขอให้ใช้โครงการเดิมนี่ละครับ 
เพราะท่ีผ่าน ๆ มาไม่มี 4 -5  เมตรครับ มีแค่  3.5 – 4 เมตร เราท าคลุมไว้แบบ
นี้ถูกต้องไม่ต้องเปล่ียนแปลงแล้ว ส าหรับหมู่ท่ี  1  นะครับ หมู่อื่น ๆ ผมไม่รู้ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก็อยากจะให้ช้ีแจงและท่านช้ีแจงมาผมก็พอ
เข้าใจครับ แต่ว่าจะเพิ่มจาก 4 เมตรเป็น 6 เมตรมันไม่มีในหมู่ ท่ี 1 เท่าท่ี
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาถนนไม่เคยมีความกว้างเกิน 4 เมตรครับ แต่ถ้าความยาว
มันเกินขึ้นมาก็ต้องมาแก้ไขกันใหม่ครับ ตรงนี้ไม่เป็นไรครับ ผมเข้าใจครับ 
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รองนายกเทศมนตรี 
(นายประทีป พัฒนมาศ) 

ความยาวผมระบุไว้ทุกสายครับ เส้นละ 1 กิโลเมตรบ้าง 800  เมตรบ้าง มันมี
อยู่ 3-4  สายท่ีมีชาวบ้านปลูกบ้านอยู่ในซอยนั้นครับ แต่เส้นอื่นไม่ได้ใส่ไปก็มี  
10 สาย ของหมู่ท่ี  1  เฉพาะท่ีเขามีบ้านครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ถ้ารองนายกฯ ท่านพูดระบุมาว่า 3-4 สายตรงนี้ ก็
สมควรท่ีจะลงช่ือไปเลยครับว่าสายไหน เป็นสายไหน ถ้าเป็นถนนสายต่าง ๆ นั้น
ความกว้าง 4.00  เมตร ยาว 5,000  เมตรมันไม่ใช่แล้วครับ ผมก็ไม่ได้แย้งนะ
ครับ แต่ความเข้าใจของผมหมู่ท่ี  1  เพราะความเข้าใจท่ีท่านบริหารพูดว่า 3-4 
สาย ความกว้างแค่นี้ความยาวแค่นี้ แต่ถ้าท่านพูดแบบนั้นท่านจะต้องลงไปเลย
ครับสายไหนเท่าไร ผมก็พอเข้าใจครับ แต่ในเมื่อตรงนี้มันครอบคลุมแบบนี้ การ
ท างานต่อไปท างานล าบากนะครับ ขอบคุณครับ  

รองนายกเทศมนตรี 
(นายประทีป พัฒนมาศ) 

ขออนุญาตครับ พอดีตอนนั้นระบุไม่ทันสายหนองกะพัน และสายอื่น ๆ ตอนนั้น
นึกไม่ออกเลยให้ช่างพิมพ์ไปตามนี้ก่อน แต่เด่ียวผมจะแยกให้ครับ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมอีก
หรือไม่  ถ้าไม่มีการแก้ไข ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562  สมาชิกสภาท่านใดรับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี  2562   จ านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็ง
อร่าม)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงคร้ังที่  3   ขอเชิญผู้บริหารรายงาน ให้สภาฯได้รับทราบด้วยครับ 
เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ฝ่ายบริหารมีเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือและขอ
ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเพิ่มเติม หรือ เปล่ียนแปลงแผน เกี่ยวกับเรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณานะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3 รายการท่ีจะขออนุมัติจากสภาฯ ใน
วันนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดก็ขอไปในวาระท่ี  4 และรายละเอียดในข้อ 3.1   
ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอธิบายรายละเอียดให้สภาฯได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอธิบายช้ีแจงให้สภาฯรับทราบเชิญครับ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯค่ะ ขออนุญาตรายงาน  เรื่องการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผน เรายึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี  
2 พ.ศ.  2559 และ ฉบับท่ี 3  พ.ศ.  2561  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วเมื่อวันท่ี  3 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  เรียบร้อยแล้วนั้น 
จึงขอน าเรียนให้สภาฯ ท้องถิ่นทราบรายละเอียดดังนี้ค่ะ  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมความเป็นเมืองม่ันคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 
2.ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านคนและสังคม 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการท่ีเพิ่มเติม พ.ศ.  2563-2565  

1. โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอท่าม่วง ตามโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  

- วัตถุประสงค์ เพื่อด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ให้กับประชาชน 

- เป้าหมาย อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอท่าม่วง 
- งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวน  50,000.-  บาท, พ.ศ.  2564  

จ านวน  50,000.-  บาท และ ปี พ.ศ.  2565 จ านวน  50,000.-  
บาท  

- ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ อ าเภอท่าม่วงมีงบประมาณใช้ในการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติท่ีเพียงพอ 

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด 
ขอรายงานเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบ ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายช้ีแจงมา มีสมาชิกสภาฯ หรือ 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอน าเรียนเพิ่มเติมครับ  เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีประชุม
หัวหน้าส่วนระดับอ าเภอในวันท่ี  3  กุมภาพันธ์  2563 ท่ีเทศบาลต าบลท่าล้อ 
และมีการประชุมนอกรอบตอนบ่าย ซึ่งตัวแทนของเราไม่ได้เข้าประชุม แต่มี
หนังสือกระทรวงมหาดไทยฯ โดยผู้อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความ
ประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัดอ าเภอต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ เทศบาลต าบลอย่างน้อย 50  คน ต่อหนึ่ง
แห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี ร่ วม
พิจารณาก าหนดรูปแบบองค์กร โครงสร้าง การส่ังการและแผนผัง เครือข่ายเพื่อ
การฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัตินะครับ อ าเภอให้ อปท. ท้ัง 17 แห่งอุดหนุน
เงินจ านวน  50,000.- บาท ในการอบรมภัยพิบัติ ซึ่งเด่ียวเราก็ต้องส่งคนเข้าไป
อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน  50  คนนะครับ จึงเป็นท่ีมาต้องเพิ่มเติมแผน 
เพราะมันไม่ได้อยู่ในแผน ต้องมีการเพิ่มเติมแผนนะครับ และได้รับหนังสือด่วน
จากกระทรวงมหาดไทย เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อวันท่ี  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563  คือเมื่อวาน เรื่องเกี่ยวกับ
มหาดไทยให้จังหวัดต้ังชุดจิตอาสาฯ  มหาดไทยได้ยกเว้นระเบียบการรับเงิน
จ่ายเงินโดยใช้เงินสะสมมาเบิก แต่ในส่วนนี้ของเราสามารถท่ีจะโอนงบประมาณ
ได้ ซึ่งจะพิจารณาในวาระท่ี 4 แต่เบื้องต้นจะต้องมีการเพิ่มเติมแผนเพื่อรองรับ
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นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอ านาจการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเป็น
อ านาจของนายกเทศมนตรีฯ แต่ครั้งนี้ก็จะต้องแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  จึงขอ
น าเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ส่วนท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายและท่านปลัดได้ขยายความ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)เพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี  3 สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว รับทราบนะ
ครับ  

ท่ีประชุม รับทราบการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -  2565 ) 
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี  3 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
4.1  การพิจารณาการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขอเชิญท่าน
ผู้บริหารเสนอสภาฯ เพื่อการพิจารณาด้วยครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ดังท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเรียนในท่ีประชุม
เมื่อสักครู่นะครับ กระผมก็ขอเสนอในท่ีประชุมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รายละเอียดก็ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ 
ได้น าเรียนไปเมื่อสักครู่ให้ท่านทราบแล้วก็ขอให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาครับ 
ขอบคุณครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ  โครงการท่ีจะพิจารณาตรงนี้ก็มาจากข้อ 3.1 เมื่อ
สักครู่นี้นะครับ ต้องเพิ่มเติมในแผน และน าแผนมาต้ังงบประมาณ เราอุดหนุนให้
อ าเภอท่าม่วงในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งทางอ าเภอท่าม่วง
ได้ท าหนังสือมาขอรับเงินจากเทศบาลฯ แล้ว จ านวนเงิน 50,000. -  บาท ใน
การพิจารณาตรงนี้ สภาฯจะต้องมีการเห็นชอบและด าเนินการตามมาตรา 67 
ทวิ กรณีต้ังจ่ายรายการใหม่เงินอุดหนุนส่วนราชการ เราจะต้องเสนอไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งทาง
มหาดไทย ส่ังมาจังหวัดก็แจ้งให้เราด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนการด าเนินการจะ
ด าเนินการในเดือนมีนาคม 2563  หลายท่านในท่ีนี้อาจจะต้องเข้าไปเป็นผู้เข้า
รับการฝึกอบรม หรืออาจจะทุกท่านนะครับ สมาชิกสภาฯทุกท่าน, ผู้บริหาร หรือ
ข้าราชการส่วนใหญ่ คือเป็นโครงการจิตอาสาจริงๆ ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม
ท้ังส้ิน  3  วัน อ าเภอท่าม่วงมีท้ังหมด  3  รุ่น  17  แห่ง ทุกแห่งต้องส่งคน 50  
คนเข้าร่วมการอบรม จึงน าเรียนว่าในส่วนนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาดไทย 
ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลท่ี  10 ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านผู้บริหารได้ขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบ มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะ
ซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก่อนท่ีจะพิจารณาเชิญเลขานุการสภาฯ 
อธิบายช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา เชิญครับ 
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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    จึงเรียนมาเพื่อให้
สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับฟังข้อระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบการ
พิจารณาในข้อ  4.1  แล้วนะครับ ต่อไปเชิญ หัวหน้าส านักปลัดช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว ได้มีนโยบายให้ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขออนุมัติโอน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ อุดหนุนอ าเภอท่าม่วง จ านวน  1  รายการ 
รายละเอียดดังนี้ 

1. อุดหนุนส่วนราชการ 
- โอนต้ังรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอท่าม่วง  ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
จ านวนเงิน  50,000.-  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
- โอนลดจาก  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบด าเนินการ ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (2)  โครงการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี “หนองขาวคัพ” เพื่อเช่ือมความสามัคคีใน
ต าบลหนองขาว จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนลด  ไปต้ังรายการใหม่เพื่อ
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอท่าม่วง งบประมาณท้ังส้ิน 50,000. -  
บาท งบประมาณก่อนโอน 80,000.-  บาท โอนครั้งนี้  คงเหลือ  
30,000.-  บาท 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ 
 
 
 



๙ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอสอบถามในหน้าท่ี 2  โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลหนองขาวคัพ  ตรงนี้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.  2563  ได้อนุมัติงบประมาณไว้จ านวน  80,000.-  บาท ซึ่งจ านวนเงิน 
80,000.-  บาทไม่ได้ระบุตรงนี้ งบประมาณก่อนโอนมี 30,000.-  บาท  ตรงนี้
ผมขอให้ท่านท่ีเกี่ยวข้องช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านผู้บริหารอธิบายให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีอธิบาย ช้ีแจงแทนผู้บริหารครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง อธิบาย ช้ีแจง แทนท่านผู้บริหารครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับ งบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหนองขาวคัพท้ังหมดมี
จ านวน  80,000.-  บาท  ต้ังจ่ายรายการใหม่ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ จ านวนเงิน  50,000. -  บาท จะเหลืองบประมาณท้ังส้ิน  
30,000.-  บาท และน ามาใช้ในโครงการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ไฟฟ้าจ านวน  
20,000.-  บาท จึงเหลืองบประมาณก่อนโอน 30,000.-  บาท  เพียงแต่ว่า
เอกสารไม่ได้อธิบายว่า 30,000.-  บาท ไม่ได้หักมาจากตัวโครงการแรกนะครับ 
ซึ่งงบประมาณท้ังสองตัวนี้มีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันอยู่ จึงน าเรียนเพื่อสภา
ฯ ทราบครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

 ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และท่าน
ปลัดเทศบาลฯได้น าเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมมา มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะ
ซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาการโอน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอท่าม่วง  ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
จ านวนเงิน  50,000.-  บาท ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนงบประมาณ ข้อ  ๒๗ และขอมติท่ีประชุมใน
การให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  
ทวิ  กรณีการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน ในการโอนเงินงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอท่าม่วง  ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
จ านวนเงิน  50,000.-  บาท ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุนส่วนราชการ 
และเห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ (8) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖    
จ านวน  ๑0  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ/ไม่
เห็นชอบ   ๐  ท่าน 
 



๑๐ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ  4.2  การพิจารณาการโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์  ล าโพง จ านวน  2  ตู้ ของส านักปลัด เชิญ
ผู้บริหาร ขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบเพื่อการพิจารณาด้วยครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ข้อ 4.2 จะเป็นการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
ของส านักปลัด และ ของกองช่างนะครับ  ก็ขอไปท่ีตู้ล าโพงก่อนจ านวน 2 ตู้ 
ส่วนงบประมาณจะขอให้เจ้าหน้าท่ีเขาได้ช้ีแจงในการโอนงบประมาณนะครับ 
ล าโพงท่ีเรามีอยู่ท่ีห้องประชุมใหม่แต่ว่า เราจะประจ าไว้ท่ีจุดหนึ่งเวลาท่ี เราออก
ประชาคมหรือออกไปใช้ข้างนอกเราก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็ขอน าเรียนเพื่ออนุมัติจาก
สภาฯ เพื่อจัดซื้อล าโพงจ านวน 2 ตู้ ก็ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงใน เรื่อง
ของการโอนงบประมาณนะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงการโอนงบประมาณครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯค่ะ ส านักปลัด ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  ล าโพงจ านวน  2  ตู้  ราคาตามท้องตลาด 
โอนเพิ่มต้ังรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องตู้ล าโพง 
ขนาด  15 นิ้ว  จ านวน  2  ตู้  จ านวนเงิน 20,000.-  บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) 

โอนลดจาก 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนินการ ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (2). โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี “หนองขาวคัพ” เพื่อเช่ือมความสามัคคีในต าบลหนอง
ขาว จ านวน งบประมาณท่ีขอโอนลดเพื่อไปต้ังรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ  งบประมาณท้ัง ส้ิน  20,000. -  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 30,000.-  บาท โอนครั้งนี้ คงเหลือ  10,000.-  
บาท 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ล าโพงท่ีเราใช้อยู่ท่ีห้องประชุมใหม่เรามีอยู่แล้ว 2  
ตัว การได้ยินยังไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร มันสามารถจะต่อสายจากตัวล าโพงได้ 
เราเพิ่มแต่ตัวล าโพงเป็น 4 มุม การได้ยินก็จะครอบคลุมและชัดเจนขึ้น  ซึ่งเรามี
ชุดขยายเสียงแล้วนะครับ จึงน าเรียนว่าเราจะซื้อแต่ล าโพงมาต้ังท้ัง 4  มุม เพื่อ
ความสมบูรณ์ของการใช้งานของเรา ซึ่งในอนาคตข้างหน้าในเดือนเมษายน หรือ 
เดือน พฤษภาคม 2563  เราจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมหัวหน้าส่วนระดับ
อ าเภอ จึงน าเรียนว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการเป็นเจ้าภาพท่ีดีของเราจะ
ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอน าเรียนเพื่อขอจัดซื้อในกรณีนี้ครับ ส่วนงบประมาณก็
เหลือจากการท่ีเราต้ังจิตอาสา เหลือ 30,000.-  บาท ใช้ในการนี้  20,000.- 



๑๑ 

 

บาท ก็ยังเหลืออีก 10,000.-  บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ/หรือข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการโอน
งบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยครับ เชิญครับ    

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 ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด, ปลัดเทศบาล ได้อธิบายช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบถึง
เหตุความจ าเป็นในการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพง ขนาด 15 
นิ้ว จ านวน  2  ตู้  และเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบไปแล้ว  ท่ีประชุมท่าน
ใดมีข้อท่ีจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม ในการ
อนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ล าโพง จ านวน  2  ตู้  ราคา 20,000.-  บาท (ราคาตามท้องตลาด) ท่านใด
อนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้า
และวิทยุ ล าโพง ขนาด 15 นิ้ว  จ านวน  2  ตู้เป็นเงิน  20,000.-  บาท ราคา
ตามท้องตลาด อนุมัติ  10  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  
ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไป การพิจารณาการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูก  และมาตรวัด
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน  1  ลูก  จ านวนเงิน 42,600.-  บาท
เชิญผู้บริหาร ขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบเพื่อการพิจารณาด้วยครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ส าหรับการขออนุมัติครุภัณฑ์มาตรวัดน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูก  และมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4 นิ้ว จ านวน  1  ลูก  ด้วยความจ าเป็นซึ่งมาตรวัดน้ าถนนสายท่ีจะไปบ้านน้อย
เสีย ซึ่งเป็นมาตรวัดน้ าของทางเทศบาลเรานะครับ ก็ต้องจัดให้มีการซื้อใหม่ จึง
ต้องขออนุมัติจากสภาฯ นะครับ ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ ก็ขอให้ทางกองช่าง 
ได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ขอบคุณครับ 
 
 



๑๒ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญกองช่างช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯได้รับทราบด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหารครับ ด้วยกองช่างมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อมาตรวัด
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูก  และมาตรวัดน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน  1  ลูก   เนื่องจากมาตรวัดน้ าเก่าช ารุด ตัวเลข
ของมาตรไม่หมุนตามปกติ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อใหม่ โดย 
    -  โอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ  

1.   มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูก   ราคาลูกละ 
10,300.-  บาท รวมเป็นเงิน  20,600.-  บาท 

2.   มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน  1  ลูก  ราคาลูกละ 
22,000.-  บาท รวมเป็นเงิน  22,000.-  บาท  
จะต้องโอนงบประมาณท้ังส้ินเป็นจ านวน  42,600.-  บาท  
- โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล ค่าใช้สอย งบด า เนินงาน รายจ่ายเพื่ อให้ไ ด้มาซึ่ งบริการ ต้ั งไว้  
570,000.- บาท สามารถใช้ได้ 445,309.- บาท  โอนลดครั้งนี้  42,600.-  
บาท 

จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ มาตรวัดน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูก  และมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4 นิ้ว จ านวน  1  ลูก   ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ เมื่อเดือนมกราคม 2563  กลางเดือน เทศบาลต าบล
หนองขาว แจ้งว่ามิเตอร์ท่ีเราต่อรับน้ าจากเทศบาลต าบลหนองขาว 4  ตัว 
บริเวณตัวที่พูดถึงคือตัวท่ีอยู่บริเวณปั้มชีนะครับ มิเตอร์เขาว่าอ่านค่าไม่ได้ บอก
ว่าช ารุดให้เราต้องเปล่ียน หากไม่ด าเนินการเปล่ียนภายใน 3 วันเขาจะตัดน้ าเรา
นะครับ จึงน าเรียนว่าเราไม่ได้ต้ังงบไว้ในงบปัจจุบัน จึงต้ังงบไว้สองตัว มิเตอร์ 2 
นิ้ว 4 จุด เราใช้ 3 ตัว ต่อไปถ้ามีปัญหาอีกเปล่ียนอีก จะได้มีส ารองเปล่ียนได้อีก
ตัวหนึ่งมีขนาด 4 นิ้ว จึงต้ังไว้ 2 ขนาดเพื่อรองรับในอนาคตได้ แต่ถ้าไม่ใช้เงินก็
ยังคงเหลือเป็นเงินสะสม แต่น าเรียนว่าถ้าเราไม่ได้ต้ังไว้ประชาชนก็จะได้รับความ
เดือดร้อนเพราะเขาจะไม่ยอมจ่ายน้ า และคิดอัตราค่าน้ าท่ีเฉล่ีย 3 เดือน ซึ่งมันก็
จะแพงกว่าปกติ จ่ายแพงเกินความเป็นจริง เราจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องต้ัง
งบประมาณในส่วนนี้ ต้ังไว้ 2  รายการ จึงน าเรียนว่าเขาท าหนังสือยืนยันว่าจะ
ตัดน้ าภายใน 3 วัน ถ้าเราไม่ด าเนินการจึงน าเรียนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา
รับทราบ และพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ต่อไปครับ 
 
 
 



๑๓ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

- ตามท่ีท่านผู้บริหารได้น าเรียนช้ีแจง และท่านปลัดฯ ได้ขยายความเรื่อง
การจัดซื้อมาตรวัดน้ าขนาด 2 นิ้วจ านวน 2  ลูก และ ขนาด 4  นิ้ว จ านวน  1  
ลูก ท้ังหมดรวมกันก็ 3  ลูกนะครับ จ านวนเงิน 42,600.-  บาท   ท่านใดมีข้อ
สงสัยท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯเขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ผมสงสัยว่ามาตรวัดน้ าเรามี 4 ลูกแล้วท าไมท่ีเรามีค่ารักษามาตร ๆ ละ 2,000.-  
บาทละครับ แล้วเราจะท ายังไงผมอยากให้ผู้บริหารช่วยตอบทีว่า ท่ีเราอุดหนุนไป
ค่ารักษามาตรๆ ละ 2,000.-  บาท 4 ลูกก็จ านวนเงิน 8,000.-  บาท และ
ตอนนี้เราก็ต้องมาจ่ายค่ามาตรวัดน้ าของเราเองอีก ท่านเคยสอบถามบ้างไหมว่า
เรามีค่ารักษามาตรฯ ให้เขาทุกเดือน ๆ  มาตรละ 2,000.-  บาท ผมยังสงสัยว่า
เขาส่ังให้เราท าอะไร เราก็ท า แล้วท่ีเราอุดหนุนเงินค่ามาตร เขาไปละครับท าไม
เขาไม่มาท าให้เรา ผู้บริหารช่วยตอบด้วยครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ก็ต้องไปดูในระเบียบในสัญญา ช่วงท่ียังเป็น อบต. เพราะเป็นเรื่องท่ีจะต้อง
เท้าความจากเรื่องเดิม ท่ีทราบมาคือมาตรวัดน้ าเป็นของเรา เราก็ต้องดูแลนะ
ครับ ถ้าเสียเราก็ต้องซ่อมซึ่งคุยกับท่านปลัดไว้แล้วว่าเป็นเรื่องท่ีเราจะต้องซื้อแล้ว
นะครับ ส่วนเรื่องซ่อมถ้าเป็นมาตรวัดน้ าของเรา ๆ ก็ต้องซ่อมแต่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็
ต้องซื้อนะครับ ส่วนเรื่องเดือนละ 2,000.-  บาท ท่ีเราจะต้องเสียเขาไปตรงนี้ผม
ก็เคยได้เข้าไปประชุมกับทางนายกเทศมนตรี ต าบลหนองขาวแล้วก็ต้องเปิดสภา
ฯเพราะการตั้งเดือนละ 2,000.-  บาทนี้ก็มาจากสภาฯ เราก็ขอให้เขาเปิดสภาฯ
เพื่อลดตรงนี้เขาก็ไม่ลด เขาก็เกี่ยงว่าต้องผ่านสภาฯ ก็ขอให้เขาประชุมสภาฯ ก็ยัง
ไม่ได้ประชุม ก็ต้องน าญัตติเรื่องนี้เข้าไป ส าหรับเรื่องมาตรวัดน้ าท่ีเสียต้องซ่อมก็
ต้องซ่อมเพราะเป็นมาตรวัดน้ าของเรา ซึ่งก่อนท่ีจะซื้อก็ได้คุยกับท่านปลัดไว้แล้ว
ว่าก็ต้องซ่อมก็ต้องซื้อขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯเขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ตกลงผมถามว่าเรื่องมาตรวัดน้ า เรื่องซ่อมเรื่องซื้อผมอนุมัติอยู่แล้ว แต่ค่ารักษา
มาตรวัดน้ าใบละ 2,000.-  บาท ของเรามัน 4 ใบ ก็ 8,000.-  บาทต่อเดือนผม
ถามว่าท่านเก็บเงินอุดหนุนเพื่อรักษามาตร แต่เวลาเสียเราซ่อมเอง ค่ารักษา
มาตรคุณกินเปล่า 8,000.-  บาท ต่อเดือนใช่ไหมครับ แล้วเรื่องท่ีจะให้ซ่อมหรือ
ซื้อคุณต้องให้ชัดเจน วันนี้คุณขออนุมัติซ่อมหรือซื้อนะครับ  ขอบคุณครับ  

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ เรื่องประปาท่ีผมเคยประสานงานกับทางเทศบาลต าบลหนอง
ขาวมาระยะหนึ่งนะครับ ภาวะท่ีเจอต้ังแต่ผู้บริหารชุดนี้เข้ามาท างานนะครับ ผม
เองก็พึ่งจะมาท างานในครั้งนี้ 8 ปีแรกก็ประสบกับส่ิงนี้เหมือนกันคือเป็นภาวะจ า
ยอมท่ีเราจะต้องจ่ายเขาไป เพราะว่ามันมีข้อก าหนดมาต้ังแต่เบื้องต้นก่อนท่ีเรา
จะมาท างานนะครับ เราจะต้องเสียค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าเดือนละ 2,000.-  
บาท แต่ก่อนนั้นมี 5 ถึง 6  ใบด้วยกันเดือนละหมื่นกว่าบาทตามท่ีท่านเข้าใจ
ถูกต้อง มาระยะหลังผมก็ได้หารือกับท่านนายกล้อม ทองแท้ ไปแล้วว่าถ้าจะลด
ค่าใช้จ่ายเรา  เราก็ต้องลดมาตรวัดน้ าตรงนี้ลงแล้วก็จ้ าน้ าให้มาเช่ือมต่อกันนะ



๑๔ 

 

ครับ ซึ่งนะวันนี้เรามีอยู่ 3 ใบ มิเตอร์ 2,000.- บาท ด่ังท่ีท่านเข้าใจ ซึ่งเราก็ต้อง
จ่ายเขา ถามว่าเงื่อนไขมีด้วยเรื่องอันใดบ้าง ตอบได้ว่าไม่ทราบ เพราะเรารับเรื่อง
ต่อเนื่องเราก็เจอมาแล้ว การต่อรองราคาก็มีการคุยกันแล้วนะครับ พูดตามตรงว่า
เทศบาลหนองขาว เขาไม่ลดให้เราเพราะเขาถือว่าเป็นรายได้ของเขา ถ้าถามว่า
เป็นเงินกินเปล่าใช่หรือไม่ ก็ตอบว่าใช่ ก็เหมือนท่ีเราเก็บค่ามิเตอร์ 10 บาท ต่อ
เดือน ประมาณนั้นแต่นี้เก็บค่อนข้างแพง แพงทีเดียวไม่ใช่ว่าค่อนข้างแพง เพราะ
เราซื้อน้ าเขายูนิตละ 5  บาท มาให้ชาวบ้านใช้ก็ยูนิตละ 5  บาท เพราะเราไม่ได้
เป็นหน่วยงานหวังผลก าไล ก็เพื่อให้ประชาชนได้สะดวกในเรื่องของการใช้น้ าก็
เท่านั้น ก็ขอเรียนตามตรงว่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเขาก าหนดมาให้เราต้องเสีย ถามว่า
ผู้บริหารได้พยายามลดต้นทุนตรงนี้ไปหรือไม่นะครับ ก็เรียนตามตรงว่าเราก็
พยายามลดจุดมิเตอร์ท่ีเราต้องเสียค่ากินเปล่า 2,000.- บาทต่อเดือนไปหลายจุด
แล้วนะครับ โดยการเสริมประปาของเราท่ีมีแทรกเข้าไปในพื้นท่ีโดยเฉพาะ
บริเวณหมู่ท่ี  1 บ้านนายพลาย เพิกเฉย ตรงนั้นเมื่อก่อนก็มีมิเตอร์อยู่ 1 ลูกเสีย
เดือนละ 2,000.-  บาท เหมือนกันดังท่ีท่านว่านะครับ แต่ตอนหลังก็ตัดออกไป
และเอาประปาของเทศบาลเราเข้าไปเสริมบ้าง หรือไม่ก็ไปต่อเช่ือมกับมิเตอร์ท่อ
เมนท่ีอยู่ใกล้เคียงแทนนะครับ แต่ปัจจุบันนี้มิเตอร์ท่ีเรามีอยู่ 3 ใบนั้นก็มีการ
ช ารุด มีการเสีย ซึ่งทางเทศบาลหนองขาว เขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ซ่อมให้เรา 
เขาไม่ดูแลให้เรา เราจะต้องเป็นผู้จัดการเองกับเรื่องตรงนี้นะครับ ก็ขออนุญาต
ช้ีแจงทางสภาฯ นะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านผู้บริหารได้ขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบ มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะ
ซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้ท าหนังสือไปแล้วว่าขอให้ท่านลดค่ารักษา
ค่าบริการจาก 2,000.-บาท เหลือ 500.-บาท ได้หรือไม่เคยน าเรียนหลายครั้ง
แล้วว่าประปาภูมิภาคคิดมิเตอร์ตรง กม. 8 นี้ 300.-บาทนะครับ ส านักงานเรา
ใช้คิดแค่ 30.- บาท ผมเอาท้ัง 2  รายการนี้ส่งให้เขาๆ ตอบยืนยันว่าไม่สามารถ
แก้ไขได้ การแก้ไขต้องเป็นอ านาจของสภาฯ ซึ่งในส่วนนี้เราจึงน าเรียนว่าโดย
หลักการแล้ว การประปาส่วนภูมิภาค ถ้ามิเตอร์เสียเขาจะมาเปล่ียนมิเตอร์ให้ ใน
ลักษณะท่ีควรจะเป็นเช่นนั้นแต่เทศบาลหนองขาว เขาไม่ยอมนะครับ ไม่ยอมไม่
ว่าแต่จะให้เราเพิ่มมิเตอร์  น้ าท่ีไม่ไหลเพราะไม่ติดมิเตอร์เพิ่ม ตอนนี้เราไม่
สามารถต่อรองอะไรเขาได้ เขาจะให้เราติดมิเตอร์เพิ่มอย่างเดียวอีก 2 ลูก ซึ่งเรา
เองจะต้องไปเสียเงินเพิ่มอีกเดือนละ 4,000.-  บาท จากเดือนละ 8,000.- 
บาทเป็น  12,000.-  บาท  8,000.- บาท ปีหนึ่งก็  96,000.- บาทเสียฟรีไป 
96,000.- บาทต่อปี จึงน าเรียนว่าในส่วนนี้ทางนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว
เขาไม่ยอมเสนอเพราะเป็นรายรับท่ีเขาได้รับเปล่า ๆนะครับ 8,000. - บาทต่อ
เดือนโดยไม่ต้องอะไรท้ังส้ินนะครับ โดยไม่ได้ค านึงถึงอย่างอื่นนะครับ ก็ขอน า
เรียนว่าในส่วนนี้เราก็พยายามท่ีจะแก้ไขแล้วให้ช่วยเหลือประชาชน แต่การ
ประปาส่วนภูมิภาคแค่ 300.- บาท แต่เทศบาลหนองขาว 2,000.- บาท พอ
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บอกว่าน้ าตรงนี้ไม่ไหลก็ต้องไปติดมิเตอร์เพิ่ม ทุกครั้งจะต้องให้เราไปติดมิเตอร์
เพิ่ม ผมบอกว่าการติดมิเตอร์เพิ่มมันไม่ได้ช่วยให้น้ าไหลดีขึ้น แต่เราจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยท่ีไม่จ าเป็น จึงขอน าเรียนว่าท้ังหลายท้ังปวงมันเป็นอย่างนี้ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้บริหารและ ท่านปลัด ไดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมมาพอสมควร ก่อนท่ี
จะมีการพิจารณา ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ / ข้อกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาด้วยครับ 

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 ท้องถิ่นและงบลงทุนจะต้องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  การ
จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณา
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ฟังรายละเอียดต่างๆจากผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลและ
เลขานุการสภาฯได้ช้ีแจงระเบียบ / ข้อกฎหมาย แล้วท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์มาตรวัด
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูก  และมาตรวัดน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน  1  ลูก  จ านวนเงิน 42,600.-  บาท ขอมติท่ี
ประชุมในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอน
งบประมาณ ข้อ  ๒๗ และขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  กรณีการจ่ายเงินตาม
มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์มาตร
วัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ านวน  2  ลูก  และมาตรวัดน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน  1  ลูก  จ านวนเงิน 42,600.-  บาท และ
เห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖    จ านวน  ๑0  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน  (นายอุดร 
เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ   ๐  ท่าน 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีท่านใดจะหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกๆท่านนะครับ ผมนาย
สมเกียรติ รอดสูง รองนายกเทศมนตรีฯ ผมมีมติเร่งด่วนในวันนี้ก็จะขอยื่นญัตติ
เร่งด่วนเมื่อเช้าได้มีการประชุมเจ้าหน้าท่ีส านักงานนะครับ เจ้าหน้าท่ีก็ได้เสนอ
เรื่องเกี่ยวกับความเดือนร้อน 2 รายการต้องการท่ีจะขออนุมัติจากสภาฯเพิ่มเติม
ด้วย ผมจึงต้องขออนุญาตเสนอญัตติเร่งด่วนกับทางท่านประธานสภาฯนะครับ 
และขออนุญาตจากสภาฯในการเสนอญัตติเร่งด่วนนะครับ เพื่อจัดหาไฟสัญญาณ
รถดับเพลิง 1 ชุดนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะของสัญญาณไซเรนประเภทนั้นนะครับ 
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส านักงานชุดหนึ่งนะครับ 
ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็ใช้มานานแล้วก็มีสภาพไม่ค่อยดี ซึ่งมีโอกาสจะเสียในโอกาส
ต่อไป ก็ขออนุญาตเสนอญัตติเร่งด่วนต่อท่านประธานสภาฯ ครับ  

ประธานสภาฯ 
 (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติเร่งด่วนเข้ามา ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านมี
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้ามีไม่  ผมขอมติอนุมัติการเพิ่มเติมญัตติเร่งด่วน
ของฝ่ายบริหาร ท้ัง 2  รายการ คือการจัดซื้อไฟสัญญาณรถดังเพลิงและเครื่อง
คอมพิวเตอร์  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาจากสภาฯ ต่อไป สมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นด้วยที่จะอนุมัติให้เพิ่มญัตติเร่งด่วน โปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้น าญัตติเร่งด่วนเข้าท่ีประชุมสภาฯในการพิจารณาอนุมัติ จ านวน  
10  ท่าน ไม่อนุมัติ  0  ท่าน ไม่ออกเสียง 1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  

ประธานสภาฯ 
 (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านผู้บริหารชี้แจง อธิบายให้สมาชิกสภาฯ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขอบคุณท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
หาสัญญาณรถดับเพลิงนะครับ เมื่อญัตติอนุมัติมาก็ต้องขอการอนุมัติจากสมาชิก
สภาฯ นะครับ ตามท่ีได้น าเรียนข้างต้นนะครับว่าสัญญาณไฟไซเรนของเรานะ
ครับ เป็นเรื่องท่ีว่าเวลาออกไปปฏิบัติงานก็มีความจ าเป็นนะครับ มันจะต้องมี
เสียงและสัญญาณไฟ ซึ่งบางครั้งเจอเหตุไฟไหม้ บางทีตรงนี้มันก็ป้องกันอันตราย
ได้นะครับ มันก็มีความจ าเป็นจะต้องใช้นะครับ มีความส าคัญจึงขอทางสมาชิก
สภาฯ ถ้าเห็นชอบก็อนุมัติด้วยนะครับ ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการนายกฯ 
เพิ่มเติมนะครับ และขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดการโอน
งบประมาณในส่วนนี้ด้วยครับ  

ประธานสภาฯ 
 (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับเรื่องสัญญาณไฟไซเรนได้สอบถามกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมาหลายครั้งแล้ว ไซเรนก็คือสัญญาณเสียงดังของรถดับเพลิงหรือว่า
รถบรรทุกน้ าของเรานะครับเพราะเมื่อสองสัปดาห์ท่ีผ่านมารถของเราก็ได้ออกไป
ปฏิบัติหน้าท่ีเรื่องการดับเพลิงในเขตพื้นท่ีแยกไปทางอนุสาวรีย์พระนเรศวรฯนะ 
ครับพื้นท่ีนั้นมีการลุกไหม้ของไฟค่อนข้างกว้างวันนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก
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เทศบาลต าบลดอนเจดีย์มาช่วยเราดับไฟ และเทศบาลต าบลหนองขาวอีก 2 คัน 
และรถของเราอีก 1 คัน ซึ่งในวันนั้นก็ได้รับการช่ืนชมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องและ ผู้ท่ี
ผ่านไปมานะครับค่อนข้างดี  เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของทุกเทศบาลฯ ท่ีมา
ช่วยกันในส่วนรถของเราก็โชคดีว่าเราไปได้ทันเวลานะครับ ไม่ล่าช้าจนเกินไปใน
วันนั้นเรามีภารกิจท่ีจะต้องส่งน้ าอยู่แล้วด้วย แต่ก็ถือว่าทันท่วงทีนะครับ  แต่
ประเด็นก็คือสัญญาณไฟไซเรนท่ีติดอยู่บนหลังคารถของเรานั้นใช้ไม่ได้ประกอบ
กับในสัญญาณชุดนั้นจะต้องมีล าโพงและไมโครโฟนไว้ฉุกเฉินเวลาท่ีจะต้อง
ประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งข่าวด้วยนะครับ จึงเป็นท่ีมาของการขออนุญาตทาง
สภาฯ เพื่ออนุมัติงบประมาณเพื่อจะไปติดต้ังสัญญาณไฟไซเรนชุดนี้ ถือว่ามีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญในเรื่องของภาระหน้าท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
งานบรรเทาสาธารณะภัย ก็ขออนุญาตขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
 (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณครับ เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ทางผู้บริหารมีนโยบายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทไฟไซเรนติดหลังคารถพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยไฟ
ไซเรนติดหลังคารถพร้อมเสียงไซเรน ไมโครโฟนและล าโพง จ านวน  1  ชุด 
จ านวนเงิน  20,000.-  บาท  (ราคาตามท้องตลาด)  โดย 

- โอนลดจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
งบประมาณก่อนโอน 164,089.92  บาท งบประมาณท่ีขอโอนลด 
20,000.-  บาท คงเหลือ 126,089.92  บาท 

- โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ รายการไฟไซเรนติดหลังคารถพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยไฟ
ไซเรนติดหลังคารถพร้อมเสียงไซเรน ไมโครโฟนและล าโพง งบประมาณ
ท่ีขอโอนเพิ่ม 20,000.-  บาท  เนื่องจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2563   

ประธานสภาฯ 
 (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ / ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องประกอบการ
พิจารณาอนุมัติครับ เชิญครับ 

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
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ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับฟังค าอธิบายช้ีแจงถึงเหตุความจ าเป็นในการขอ
อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการไฟไซเรนติดหลังคารถพร้อมอุปกรณ์ 
ประกอบด้วยไฟไซเรนติดหลังคารถพร้อมเสียงไซเรน ไมโครโฟนและล าโพง 
จ านวนเงิน  20,000.-  บาท และเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบไปแล้ว  ท่ี
ประชุมท่านใดมีข้อท่ีจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ในจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ รายการไฟไซเรนติดหลังคารถพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยไฟ
ไซเรนติดหลังคารถพร้อมเสียงไซเรน ไมโครโฟนและล าโพง จ านวน 1  ชุด 
งบประมาณ 20,000.-  บาท  (ราคาตามท้องตลาด) ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือ
ขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้า
และวิทยุ รายการไฟไซเรนติดหลังคารถพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยไฟไซเรนติด
หลังคารถพร้อมเสียงไซเรน ไมโครโฟนและล าโพง จ านวน  1  ชุดเป็นเงิน  
20,000.-  บาท ราคาตามท้องตลาด อนุมัติ  10  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  
งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไปการพิจารณาโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  เครื่อง เชิญท่านผู้บริหารน าเรียน
เพื่อสภาฯพิจารณาครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ตามท่ีได้น าเรียนไปแล้วข้างต้นนะครับ เมื่อเช้า
ได้มีการประชุมเจ้าหน้าท่ี ทางเจ้าหน้าท่ีก็มีความประสงค์เกี่ ยวกับเรื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการเริ่มเส่ือมสภาพแล้วนะครับ ก็คงจะใช้ได้อีกไม่นานก็ขอให้
ฝ่ายบริหารเสนอญัตติเร่งด่วนเข้ามา ส่วนรายละเอียดขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องช้ีแจงแทนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงรายละเอียดแทนท่านผู้บริหารครับ เชิญครับ 

นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
(นางสาวนิสารัตน์ ประเทืองผล) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯค่ะ ขออนุญาตจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในส่วน
ของกองคลังนะค่ะ โดยโอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน  1  ชุด  โดย 

- โอนลดจาก แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล งบประมาณก่อนโอน 1,395,313.78 บาท งบประมาณท่ีขอ
โอน 22,000.-  บาท  คงเหลือ 1,373,313.78 บาท 

- โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  งบประมาณก่อนโอน 4,300. - บาท  งบท่ีขอโอน 
22,000.-  บาท  คงเหลือ 26,300.-  บาท 
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มาตรฐานครุภัณฑ์  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี  1  (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา  22,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดย
มี ค ว า ม เ ร็ ว สัญ ญ า ณน า ฬิ ก าพื้ น ฐ าน ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 . 8  GHz  
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน  1  หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือ ดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็ นแผนว งจร เพื่ อ แสดงภาพแยกจากแผง วง จรห ลัก ท่ีมี

หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

ก ล า ง แ บ บ  Graphics Processing Unit 
ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB  หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน  1  หน่วย 

- มี DVD – RW หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 
- มีช่องเ ช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1  ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว จ านวน  1  หน่วย   

ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณาค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมก็มีเรื่องท่ีจะพูดครับ ผมได้พูดในท่ี
ประชุมหลายครั้งหลายหนแล้วครับว่าเอกสารน่าจะพร้อมอยู่ในเล่มรายงานการ
ประชุมนะครับ ซึ่งมันจ าเป็นจะต้องอนุมัติ  ผมก็อนุมัติแต่ผมก็ต้องขอต าหนิครับ 
ไม่ทราบว่าท่ีท่านผู้บริหารพูดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เส่ือม พึ่ งจะเส่ือมเมื่อเช้าใช่
ไหมครับ ถึงพึ่งจะมาขอตอนนี้ ความจริงก่อนท่ีจะท ารายงานการประชุมนะครับ
เอกสารน่าจะพร้อมอยู่ในนี้นะครับ ไม่ใช่มาแจกทีหลังแบบนี้ ผมขอต าหนิท่าน
ผู้บริหารนะครับ ถ้าคราวต่อไปอย่าว่าผมใจด านะครับ เอกสารถ้ามีตามหลังมา
ใครจะอนุมัติก็ตามสบายครับ แต่ผมไม่อนุมัติและต้องต าหนิด้วยครับ เพราะคน
อื่นไม่มีใครพูดผมพูดมาตลอดหลายหนหลายครั้งเรื่องเอกสารท่ีตามหลังมานะ
ครับ และเอกสารท่ีท่านผู้อ านวยการกองช่างแจกเมื่อสักครู่นี่เอกสารอะไรครับ 
ไหนจะพูดแล้วก็ขอพูดเลยนะครับ ตรงนี้ใครจะอนุมัติก็อนุมัติผมไม่อนุมัติครับ 
เพราะตามหลัง ซึ่งทุก ๆ อย่างมันจะต้องรวมอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม
ครับ ช่วยชี้แจงให้เข้าใจด้วยครับ ถ้าค าพูดของผมใช้ไม่ได้ แต่คนอื่นยังไงไม่ทราบ 
ผมก็ต้องยึดค าพูดของผมไว้ ถ้าเอกสารตามหลังมาในครั้งต่อไปจะเป็นโมฆะกับผม
ทุกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เอกสารที่ผมแจกไปนั้นเป็นเอกสารท่ีเชิญเข้า
ร่วมโครงการครับ ไม่ใช่เอกสารเพื่อขออนุมัติสภาฯ ครับ ไม่ได้อยู่ในวาระ ไม่ต้อง
อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านผู้บริหารมีข้อท่ีจะช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

เรื่องนี้ตามท่ีผมได้น าเรียนไปแล้วนะครับว่าพอดีเป็นญัตติเร่งด่วนขึ้นมานะครับ ก็
ประชุมเม่ือเช้านี้เองนะครับ ส่ิงท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ท้วงติงขึ้นมาก็จริงๆ ผมก็
ยังจ าอยู่เรื่องตรงนี้นะครับ แต่ว่าเมื่อเช้านี้เป็นเรื่องท่ีเข้ามาใหม่นะครับ กระผมก็
ไม่รู้จะท าอย่างไรเมื่อประชุมแล้วมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็ขอญัตติเพื่อสภาฯอนุมัติเมื่อท่าน
อนุมัติอนุญาตให้ญัตตินี้ผ่านได้ผมก็น าเรียนต่อนะครับ ส่วนท่านจะเห็นด้วย
หรือไม่ตรงนี้ก็เป็นสิทธินะครับ เบื้องต้นญัตติเร่งด่วนตรงนี้ขึ้นมาความจริงแล้วก็
เป็นเรื่องท่ีไม่สมควรตามท่ีท่านได้ต าหนิซึ่งจริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไรนะ
ครับ แต่ด้วยเหตุท่ีว่านานๆ เราจะได้ประชุมกันสักครั้งหนึ่ง ก็เลยว่าถ้ามีโอกาสก็
ขอจะได้จบเรื่องไปนะครับ ถ้าไม่มีการประชุมกันเมื่อเช้าเรื่องนี้ก็คงจะยังไม่ได้เข้า
นะครับ เมื่อประชุมแล้วท่านปลัดก็เสนอว่าลองเสนอญัตติดู ถ้าได้ก็จะได้จัดซื้อกัน
ทีเดียว ก็เลยยังมาซึ่งญัตติด่วนตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นอะไรท่ีไม่ถูกอกถูกใจท่านไป
บ้าง ก็ขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม ครับ 
 
 
 
 



๒๑ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมต าหนิเอกสารนะครับ ในเมื่อท่านอยู่ด้วยกัน
ทุกวันนะครับ เมื่อเช้าเข้าประชุมผมก็เข้าประชุมด้วย รับทราบทุกเรื่องครับ แต่
เมื่อก่อนท่ีจะท าเอกสารประกอบการประชุมนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่
ได้มาเส่ือมเมื่อเช้านะครับ มันต้องเส่ือมมานานแล้ว ท่านน่าจะทราบตรงนี้นะครับ 
ท่ีผมต าหนิ ผมก็ต าหนิ ท่ีผมอนุมัติผมก็อนุมัติเพราะว่าผมอ านวยความสะดวก แต่
ผมต าหนิเอกสารเพราะว่าท าไมไม่อยู่ในรายงานการประชุมครับ ตรงนี้ครับ ผม
ท าความเข้าใจตรงนี้ละครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัย และผู้บริหารได้ช้ีแจงให้รับทราบพอเข้าใจนะ
ครับ มีท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้เลขานุการสภา
ฯช้ีแจงระเบียบ / ข้อกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วยครับ เชิญ
ครับ 

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 จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติ ท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1  
เครื่อง ราคา 22,000.-  บาท ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1  เครื่อง    
ราคา 22,000.-  บาท อนุมัติ  10  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง 
จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

วาระท่ี  5  เรื่องอื่น ๆ ท่ีประชุมท่านใดมีข้อท่ีจะปรึกษาหารือ เชิญครับ                            

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ กองช่างได้
จัดท าโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจ าปี พ.ศ.  2563  ผมเห็นว่าวันนี้
เป็นวันประชุมสภาฯ ผมจึงถือโอกาสในการแจกเอกสารเนื่องจากเห็นว่าทุกท่าน
มาพร้อมเพรียงกันในวันนี้นะครับ ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมนะครับ เป็นหนังสือเชิญชวนท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เข้าร่วม
โครงการและเข้าร่วมการศึกษาดูงาน โดยให้ทุกท่านได้ท าแบบตอบรับนะครับ ใน
หน้าหลังของหนังสือเชิญนะครับ โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลจะเริ่มด าเนินการ 
 



๒๒ 

 

ในวันท่ี  21 และ วันท่ี  22  กุมภาพันธ์ 2563  โดยวันท่ี  21  กุมภาพันธ์ 
2563  จะเป็นการฝึกอบรมท่ีส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว โดย
วิทยากรจากสาธารณสุขอ าเภอและสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นะครับ ส่วน
วันท่ี  22  กุมภาพันธ์ 2563  เราจะพาผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปศึกษางาน ณ  
เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นะครับ อย่างไรรบกวน
ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ช่วยกรุณาตอบแบบตอบรับให้ผมด้วยนะครับ
หลังจากเสร็จส้ินการประชุมในครั้งนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอสอบถามเรื่องโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาล
อาหาร วัตถุประสงค์เพื่อพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยใช่ไหมครับ พอเป้าหมายเป็น
ประชาชนท่ัวไปและผู้น าชุมชน ผมอยากจะทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครกันแน่
ครับ และตอนท่ีท่านเขียนโครงการท่านเขียนไปว่า พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย
นะครับ แต่เป้าหมายคือประชาชนท่ัวไปและผู้น าชุมชน สถานศึกษา ท่านช้ีแจง
หน่อยครับว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครกันแน่ครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอช้ีแจงว่ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นคณะ
ผู้บริหารนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้น าชุมชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการ
ร้านค้าจ าหน่ายอาหารหาบเร่ แผงลอย สถานศึกษา ประชาชนท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องนะครับ แต่เราก าหนดผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวนท้ังหมด 45  คนครับ 
ซึ่งในแบบตอบรับครั้งนี้ผมจะต้องดูผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ของเราเป็นหลัก
ก่อนว่ามีจ านวนเท่าใด ผมถึงจะไปท่ีผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย
นะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ครับ ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ ผมต้องการพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอยในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวของเรานะครับ  ท่ีผ่านมาท่ีไปกุยบุรี คุณ
หมอสัจจา  อยู่ในต าแหน่ง ฐานะอะไรไม่ทราบ แต่ครั้งนี้ผมขอรายช่ือด้วยนะครับ
คนไหนท่ีไป ผมจะดูว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าในเขตของเราจริงหรือไม่เพราะว่า การท่ี
เราจะอนุมัติให้ไปผมอยากจะให้ได้คุณภาพจริงๆ ส่วนผู้น าชุมชนผมขอก่อน
เพราะว่า พ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลฯ ของเราเยอะอยู่แล้ว ถ้าเอาผู้น าไปด้วยผม
ว่ามันไม่ใช่ ในเมื่อหลักการและเหตุผลมันมีพ่อค้าหาบเร่แผงลอย เอาตรงนั้นไป
เขาจะได้น ากลับมาใช้ ท่ีท่านไปดูเรื่องการคัดแยกขยะ อาหารปลอดสารพิษ ผม
อยากจะให้เอาผู้ประกอบการไป เขากลับมาเขาจะได้น ามาใช้ลดการใช้กล่อง     
โฟม ลดขยะต้นทาง นะครับ ฝากด้วยนะครับ ผมขอดูรายช่ือด้วยนะครับ ทุกท่าน
เห็นด้วยเหมือนผมไหม งานนี้ต้องการพ่อค้าแม่ค้าเพื่อมาปรับการค้าขายในเขต
เทศบาลของเรา ตอนนี้ผมก็รณรงค์แล้วว่าการใช้กล่องโฟมจะต้องให้เป็นศูนย์ให้
ได้นะครับ ผมฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ช่วงนี้อยู่ในช่วงการท าแบบตอบรับอยู่นะครับ เด่ียวท ารายช่ือเสร็จแล้วจะแจ้งให้
ท่านทราบนะครับ 
 
 



๒๓ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีข้อสงสัย จะซักถามเพิ่มเติม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมมีเรื่องอื่นๆ ท่ีจะพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับ ไฟกระพริบของ
หมู่ท่ี  6 และฝากหมู่อื่นๆ ด้วยนะครับ เป็นปีแล้วนะครับท่ีเอาไปซ่อมและไฟ
กระพริบข้างโรงเรียนไม่ติดท่ีช่างเอาไปซ่อม ผมไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วครับ 
และไฟกระพริบตรงหัวโค้งก็นานแล้วยังไม่มีความคืบหน้าและกล้องวงจรปิดไม่
ทราบว่าซ่อมแซมกันหรือยังนะครับ และอีกสามเรื่องนะครับ เรื่องท่ีท่าน
เลขานุการนายกฯ ได้บอกเกี่ยวกับใบประกาศขอบคุณในงานวันเด็กท่ีบอกว่าจะ
ใส่กรอบนะครับ ท่านไม่ได้ใส่นะครับ พอออกไปแจกให้เขาก็เป็นใบธรรมดานะ
ครับ และเรื่องกีฬานะครับท่ีคุยให้สภาฯฟังว่าจะจัดหรือไม่จัดนะครับ ผมเห็นว่า
ตัดเงินของกีฬาไปแล้ว ผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับ และอีกเรื่องนะครับ หมู่ท่ี  11  
นะครับ คลองท้ิงน้ าเสียทางจังหวัดถามว่ามีการปิดทางระบายน้ า คลองซอยท่ีเรา
ไปตรวจกันนะครับ ไม่รู้ประชาชนคนไหนเอากระสอบทรายไปกั้นนะครับ แล้วท า
ให้น้ าขัง มีกล่ินเหม็นนะครับ เมื่อวานประชุมท่ีจังหวัด เขาได้คุยกับผมครับว่าวัน
นั้นท่ีไปตรวจมันไม่มีท่ีกั้น แต่วันนี้มีกระสอบทรายกั้น เขาก็เอารูปถ่ายมาให้ดู ซึ่ง
จะต้องตรวจสอบดูอีกทีว่าเป็นอย่างไรนะครับ ฝากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ ทาง
จังหวัดเขาก็เข้ามาตรวจแต่เขาไม่ได้บอกช่ือร้านแต่อย่างใด เราก็ตรวจสอบใน
ฐานะภาคประชาชนนะครับ เราจะต้องเข้าไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แต่ไม่กี่
วันก็มีการน ากระสอบทรายเข้าไปปิดปากท่อนะครับ เขาก็แจ้งมาท่ีผมว่ าท าไม 
ผมเป็นประธานส่ิงแวดล้อมภาคประชาชน บทบาทหน้าท่ีเราต้องดูแลส่ิงแวดล้อม
ท่ัวไปไม่ว่าท้ังจังหวัดผมเราต้องไปดูแล แต่ทีนี้พอมาเจอเหตุท่ีบ้านผม ผมก็ต้อง
แจ้งท่ีประชุมว่าปัญหามีอะไรบ้างก็พูดคุยกันหลายเรื่องนะครับ ผมฝากบริหาร
ด้วยครับว่า เขาบอกว่ามันต้องเอาออก และน้ าเสียก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนฝากด้วยนะ
ครับ  

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ ขออนุญาตพูดถึง
คลองท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ชูศักดิ์ บัวสด ได้กล่าวถึง วันนั้นผมก็ได้เข้าไปดูหลังจาก
วันท่ีเราตรวจสอบนะครับ ผมก็ได้เข้าไปดูนะครับ เพราะผู้ประกอบการบริเวณนั้น
ได้โทรมาขออนุญาตปล่อยน้ าเนื่องจากน้ าในร้านไม่สามารถระบายได้ทันและ
ประกอบกับมีผู้มาขอใช้บริการค่อนข้างเยอะ เขาไม่สามารถสูบน าน้ าไปรดในไร่
ของเขาทันตามท่ีเคยได้แจ้งไว้กับทางส่ิงแวดล้อมท่ีมาตรวจเมื่อครั้งต้นปี พ.ศ.  
2562 เขาไม่สามารถท าได้เขาจึงมาขออนุญาตผมว่าขอปล่อยน้ าเป็นครั้งคราว 
ผมก็แจ้งไปว่าปล่อยได้แต่ต้องให้น้ านั้นมีสภาพเหมือนวันท่ีไปตรวจเมื่อวันท่ี  21  
น้ าจะค่อนข้างใส  ถ้าเป็นสภาพนั้นท่ีนักวิชาการของส่ิงแวดล้อมบอกว่าปล่อยได้ 
ผมก็ยืนยันว่าก็ปล่อยได้ ก็ด้วยความอะลุ่มอล่วยกันก็สามารถปล่อยได้ และถุงท่ี
วางไว้ตรงปากท่อท่ีจะไหลลงคลองชลประทาน อันนั้นเป็นถุงปุ๋ยท่ีใส่ทรายท่ีเขาใส่
ไว้อยู่เก่าแล้ว ผมก็เข้าไปดู ไม่มีการน ามาปิดใหม่ แต่มันปิดเก่าอยู่แล้วเมื่อครั้ง
สมัยท่ีเขาสูบน้ าเข้าสระ ท่ีผมไปดูนะครับ แต่เขาเอาออกไม่หมด มันเหลืออยู่
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ช้ันหนึ่งไม่มีใครเขาน าไปปิดใหม่มันอยู่แต่เดิม และกลับมาเรื่องท่ีอนุญาตให้เขา
ปล่อยน้ าช่ัวคราว ผมบอกว่าในเมื่อท่านช้ีแจงว่าน้ าสามารถปล่อยได้ตามสภาพท่ี
ได้ไปตรวจในวันนั้นผมก็อนุญาต แต่ก็ปล่อยน้ าได้ประมาณ 2 ช่ัวโมง ซึ่งน้ ามีสีด า
และมีกล่ินเหม็น เพราะมีชาวบ้านระแวงนั้นขับมอเตอร์ไซด์ มาแล้วแจ้งว่าน้ ามี
กล่ินเหม็นและมีสีด า ผมก็เลยแจ้งไปท่ีผู้ประกอบการร้านนั้นและบอกว่าให้หยุด
การปล่อยน้ าก่อนนะ เพราะน้ ามีสภาพไม่เหมือนตอนท่ีนักวิชาการส่ิงแวดล้อม
บอกว่าปล่อยได้  เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะครับ เขาก็หยุดปล่อยน้ าให้นะครับ จน
ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ปล่อยออกมาแล้ว ส่วนน้ าท่ีอยู่ในคลองตอนนี้ก็เป็นน้ าท่ีอยู่ค้าง
เก่าอยู่แล้ว ด้วยความท่ีผมอยู่ละแวกนั้นผมก็ไปดูแล้วก็ไปเปิดทางน้ าให้น้ ามันไหล
ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได้นะครับ  ก็ได้แก้ไขไปเบื้องต้นแล้วนะครับ 
เพราะว่าท่ีท่านบอกว่ามีคนมาปิดท่อไม่ได้ปิดนะครับมันเป็นท่ีเขาฝังเอาไว้และ
เอาออกไม่หมดนะครับ ก็วันท่ีเราน ารถแบคโฮไปลอกคลองเราก็เห็นว่ามันยังพอ
ไหลได้แต่ก็ไหลได้ไม่มากแล้วนะครับ   ประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของกีฬาฟุตบอลท่ี
เราต้ังงบประมาณไว้จ านวน 80,000.-  บาท แล้วซึ่งปลายปีจะมีการจัดการ
แข่งขันเมื่อปลายปีท่ีผ่านมาแต่เราไม่ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันนั้นแล้วก็ ขอร้อง
ให้เราจัดอีกรอบหนึ่ง และจากการประชุมต่าง ๆ นานา ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องแล้วเราก็
ยืนยันว่าเราไม่สามารถจัดให้ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว  ซึ่งวันนี้นับข้อมูลเท่าท่ีทราบ
จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับ ส่วนใหญ่เขาแจ้ง
มาแล้วว่าเขาคงไม่จัด ก็คงจะข้ามช่วงไปเป็นปีงบประมาณหน้าเนื่องจากว่าเงื่อน
เวลาไม่ตรงกับเวลาท่ีเขาสามารถจะจัดได้ ประกอบกับช่วงสงกรานต์ก็ดี ช่วง
กลางปีก็ดี เป็นช่วงเวลาท่ีเทศบาลต าบลหนองขาวจัดกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วหรือ
อดีตท่าน สส. ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร จัดอยู่แล้วก็เลยเป็นว่าเทศบาลฯ ของเราก็
ไม่ได้จัด ก็น่าจะเป็นในปีงบประมาณต่อไปนะครับ ก็ขออนุญาตช้ีแจง 2 เรื่องนะ
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

เรื่องใบประกาศฯ ด้วยครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

เรื่องใบประกาศฯ ผมได้คุยกับทางเจ้าหน้าท่ีไปแล้วว่า ส่วนท่ีเราใส่กรอบให้นั้น
เราก็จะใส่กรอบให้กับผู้ท่ีมามอบหรือมาบริจาคเงินให้เราค่อนข้างยอดเงินสูงนะ
ครับ ส่วนท่ีเป็นรายย่อยเราก็ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ไว้นะครับ เราไม่สามารถจัดซื้อ
จัดหาได้เท่าท่ีควรเพราะว่ามีจ านวนค่อนข้างเยอะ และงบประมาณท่ีน ามาท าเรา
ไม่ได้เบิกจ่ายจากงบประมาณของเทศบาลฯ นะครับ ก็ให้ไปประมาณ 10 กว่า
รายท่ีเป็นรายใหญ่จริงๆ นะครับ ก็ต้องขออนุญาตเพราะเราไม่สามารถให้ทุกท่าน
ได้นะครับ ก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องว่าแนวทางในปีหน้าขอให้ท่านนั้นจัด
ใส่กรอบให้เรียบร้อยให้หมดเพราะว่าเป็นอะไรที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจาก
โครงการได้ ส่วนท่ีผมท าไปให้นั้นก็เป็นส่วนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเพื่อ
เป็นเกียรติแก่ทางเทศบาลฯ ของเราโดยเฉพาะท่านท่ีให้มูลค่าค่อนข้างสูง และก็
ให้แก่ร้านค้าต่าง ๆ เท่าท่ีส ารวจมาผมก็ให้ตามไป แต่ถ้าขาดตกหล่นไปบ้างก็ต้อง
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ขออภัยอาจจะเป็นเพราะว่าเช็คจ านวนไม่ครบหรือว่าผิดพลาดในเรื่องของการ
ท างานเท่านั้นแต่ว่าไม่มีเจตนาว่าจะไม่ให้หรืออย่างไรนะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ตามท่ีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ช้ีแจงมาผมพอเข้าใจ ถ้าท่านท าแบบนั้น
ท่านท าเป็น 2 มาตรฐานนะครับ ท าแบบนั้นคนท่ีเขามองจะเป็นอย่าง ถ้าเขา
บริจาค 500.- บาทแต่ไม่ได้ แต่ท่านให้คนท่ีบริจาค 1,000. -  บาท คนท่ีเขา
บริจาค 500.-  บาท เขาจะมีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเราไม่ท าให้ใครสักคนเลยจะ
ดีกว่านะครับ ผมฝากให้ท าเหมือนกัน ถ้าท าเป็น 2 มาตรฐาน มันจะเสียหายต่อ
เทศบาลฯ มากกว่านะครับ เรื่องไฟกระพริบ และกล้องวงจรปิดขอให้กองช่าง
ช้ีแจงด้วยครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯครับ เรื่องไฟกระพริบตอนนี้ด าเนินการซ่อมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วนะครับ เด่ียวสัปดาห์หน้าติดต้ังครับ ท่ีช้าเนื่องจากแบตมันช ารุด
ครับ พึ่งจะซื้อมาได้ครับ เด่ียววันจันทร์หน้าผมติดต้ังครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ครับ แบตช ารุดมา 3 เดือนครับ ถ้าอาทิตย์หน้าหรือเดือนนี้ไม่ได้ผมก็คงต้องมี
ปัญหากับทางกองช่างแล้วนะครับ ไม่ใช่หมู่ท่ี  6  หมู่เดียวนะครับ หมู่อื่นๆ ไฟ
กระพริบก็น่าจะปัญหา ช่วยกันดูนะครับ ส าคัญนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ฝากท่านผู้บริหารครับ เรื่องกระสอบทรายท่ี
ท่านเลขานุการนายกฯ ช้ีแจงไว้ท่ีเป็นของเก่าของใหม่นั้นท่านจะให้ท าอย่างไร
ครับ ทางส านักงานจะให้กองช่างไปเอาออกหรือให้อยู่คงเดิมครับ ผมจะได้คุยกับ
ทางจังหวัดได้ว่าทางเทศบาลฯ ได้แก้ไขปัญหาเอาออกไปก่อน ถ้าเกิดมันผิดพลาด
ยังไง น้ ามีสีด าอย่างไรก็ต้องตรวจสอบกันอีกครั้งครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์ 

จากปัญหาท่ีว่ามีกระสอบทรายขวางท่อน้ าลงคลองชลประทานนะครับ ช่วงบ่าย
ของวันนี้จะให้เจ้าหน้าท่ีของทางกองช่างไปน าเอาออกมานะครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตนะครับ วันนี้มีประชุมเร่งด่วนจริงๆ แล้วจะประชุมอาทิตย์หน้าเพราะ
มันมีเหตุเพราะว่าพบวัตถุส าหรับเสพยาเสพติด อยู่ในคอห่านส้วมนะครับ จึงน า
เรียนว่ามันไม่น่าอยู่ในสถานท่ีราชการ โดยเป็นภาพท่ีส่งมาจากรองสมเกียรติ 
และก็ได้หารือว่าจะท าอย่างไร ผมก็ได้จับกลุ่มผู้น่าสงสัยตรวจ ซึ่งในเรื่องนี้จึงน า
เรียนว่าถ้ามีการใช้พื้นท่ีของเราในการด าเนินการเสพยาเสพติดนั้นต ารวจจะไม่
เข้ามายุ่ง แต่ถ้าใครเห็นแล้วมันจะเป็นเรื่องท่ีเสียหายต่อเราได้นะครับ จึงน าเรียน
ว่าในส่วนนี้พนักงานก็เป็นลูกหลานพื้นท่ีคนหนองขาวเสียส่วนใหญ่ ฉะนั้นจึงน า
เรียนว่าต่อไปถ้ามีพฤติการณ์แบบนี้จะต้องด าเนินการเด็ดขาดนะครับ จึงน าเรียน
ว่าไม่อยากให้มีสภาพแบบนี้เกิดขึ้นในสถานท่ีราชการแบบนี้อีก ถ้าอยากท างานก็
ขอว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับ จึงขอน าเรียนให้ท่านรับทราบนะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
 
 



๒๖ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

เรื่องนี้พอดีมีลูกชายผมท างานอยู่ในนี้พอดี ลูกคนอื่นๆ หรือหลานคนอื่นๆ มีหรือ
เปล่าผมไม่ทราบนะครับ แต่ผมว่ามันจะต้องมีครั้งท่ี  2 เมื่อสักครู่ท่านปลัดพูดว่า
ไม่น่าจะมีอีก ถ้าอยู่ในส านักงานแบบนี้มันไม่โอเคหรอกครับท่ีจะมีครั้งท่ี 2  ครั้งท่ี  
3  อีก เพราะจับมือใครดมไม่ได้  เมื่อสองวันท่ีแล้วผมได้ยินข่าวมาแล้วเหมือนกัน
มันน่าจะด าเนินการมาตรการเด็ดขาดในบุคลากรของเรา ซึ่งลูกของผมเองก็
ท างานอยู่ในนี้ก็ต้องด าเนินการจับตรวจปัสสาวะให้หมดครับ ใครเจอก็ด าเนินการ
ครับ นี่คือความคิดเห็นของผมนะครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ สืบเนื่องจากท่ีท่านปลัดได้กล่าวถึง วัตถุท่ี
คล้ายในเรื่องของการเสพสารเสพติดท่ีว่านี้นะครับ ผมในฐานะเลขานุการฯ และ 
คณะผู้บริหารขอเพิ่มเติมในเรื่องของการส่ิงท่ีผมได้ประสบมาและก็อยากจะฝาก
ท่านท่ีเกี่ยวข้องในส านักงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจ า ส่ิงหนึ่งท่ีผม
ไม่สบายใจก็คือว่า อยากจะให้สมาชิกสภาฯทราบก็คือในเรื่องของแอลกอฮอล์ ก็
เหมือนกันนะครับ เวลาราชการเรามีปกติเวลา  16.30  น. หรือ 4 โมงเย็นนั้น
ละครับ มันไม่สมควรท่ีจะมีแอลกอฮอล์อยู่ในส านักงานนะครับ ส่วนนอกจากนั้น
ก็อยู่ในดุลพินิจของท่านผู้บริหารฝ่ายประจ านะครับ  เพราะผมไม่สบายใจว่ามี
การด่ืม หรือ ว่ามีแอลกอฮอล์ในเขตพื้นท่ีหน่วยงานราชการของเรานะครับ ผม
ไม่ได้ด่ืมเหล้าแต่ก็ไม่ได้รังเกียจคนท่ีด่ืมนะครับ แต่ผมพูดถึงความเหมาะสม ความ
สมเหตุ สมผลของสถานท่ีราชการนะครับ ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ขอฝากทาง
ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องช่วยดูแลก าชับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดของท่านด้วย ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามพูดคุยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอพูดถึงวันท่ี  11  ธันวาคม 2562  ท่ีเรา
ได้ประชุมสภาฯ สมัยท่ีแล้วนะครับ  ท่านผู้บริหารก็ได้มีเรื่องเข้าท่ีประชุม ในเรื่อง
ของหมู่ท่ี 6  เรื่องการรื้อถอนแท้งน้ า ท่ีขอสภาฯนะครับ และตามเอกสารรายงาน
การประชุม ในหน้าท่ี  11  ก็ได้มีมติให้ท่านผู้บริหาร ผู้ใหญ่และผู้ท่ีเกี่ยวข้องนะ
ครับ ผมอยากจะทราบว่าท่านได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ในเรื่องนี้
ครับ ขอบคุณครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการนายกฯ 
ครับ ขออนุญาตน าเรียนความคืบหน้าในเรื่องของการขอความร่วมมือกับทาง
ชุมชน หรือชาวบ้านในหมู่ท่ี  6 การประชาคมเรื่องการรื้อถอนแท้งน้ านะครับ ซึ่ง
ผมได้ประสานด้วยวาจาส่วนหนึ่ง และท่านรองสมเกียรติ รอดสูง ก็ได้ออกเป็น
เอกสารไปส่วนหนึ่งนะครับ ไปยังท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  6  นะครับ คุณนิตยา 
แสนสุภา ท่านก็รับทราบข้อมูลและความต้องการของเทศบาลฯ แล้วนะครับ แต่ 
 



๒๗ 

 

ว่าช่วงนี้เป็นช่วงท่ีท่านรับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ใหม่ ซึ่งท่านติดประชุมและอบรม
กับกรมการปกครองประมาณ 20  วันนะครับ แต่ท่านก็กลับมาแล้วซึ่งผมก็ได้
ตามเรื่องและก็การประชุมชาวบ้านในครั้งหน้าก็ขอให้ท่านได้ประชุมประชาคม
ชาวบ้านมาให้กับเรา ก็ได้แจ้งไปแล้ว เพียงแต่ว่าทางหมู่ท่ี 6 เขายังไม่ได้มีการ
ประชุมชาวบ้านนะครับ ก็ขออนุญาตช้ีแจงให้ทางสภาฯ รับทราบด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีข้อหารือ หรือเรื่องท่ีจะปรึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  12. 10 น. 
               
 

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

               ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 

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

      (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
         ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
 

 
                                   ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายศรัณย์ ฟักทอง) 
                   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                                  
 


