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สมัยสามัญ สมัยที่ 4   ประจ าปี พ.ศ.2563  

วันอังคาร ที่  22  ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
สมัยสามัญที่  4/2563     

วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
สถานที่ประชุม ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์ 
นายอุเทน  สภากร 
ผศ.ดร.สุวิทย์  เปียผ่อง 
นายธนรัตน์  เศวตสุวรรณ  
นายพัฒนพงศ ์ ฤทธิรงค์ 
นายทวีศักดิ์  วัดอุดม 
นายสมนึก  อินทร์เผือก   
นายธีระ  สัญญขันธ์   

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 

สุรินทร์  ธีรจามรนันท์    
อุเทน  สภากร  
สุวิทย์  เปียผ่อง               
ธนรัตน์  เศวตสุวรรณ 
พัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์ 
ทวีศักดิ์  วัดอุดม 
สมนึก  อินทร์เผือก    
ธีระ  สัญญขันธ์   

 

 
ผู้ไม่มาประชุม    -ไม่มี- 
 
ผู้ลาประชุม 1. นายชวนากร  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
  2. นายบุญลาภ  ทิพย์จันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 
 ผู้ขาดประชุม -ไม่มี-   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
 

2 
3 
4 
5 
 

6 
 
 

นายเพทาย จินดาไทย 
 
นายชัยวัฒน์ รักเจียม 
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์ 
นางสุภัค  อักโขพันธุ์ 
นายธนเดช  ภูธนพิสุทธ ์
 
นางชลิดา ชูชื่น 
 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร/รักษา
ราชการแทนผอ.กองสวัสดิการสังคม 
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา 

เพทาย จินดาไทย 
 
ชัยวัฒน์ รักเจียม 
จุรีรัตน์ สังขพันธ์ 
สุภัค  อักโขพันธุ์  
ธนเดช  ภธูนพิสุทธ์ 
 
ชลิดา ชูชื่น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
7 
8 
9 

10 
 

นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเพชร 
นายธนพล  จันทร์ลาด 
นายเผียน  บุญรอด 
นายพรเทพ  ศรีจันทร์ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเพชร 
ธนพล  จันทร์ลาด 
เผียน  บุญรอด 
พรเทพ  ศรีจันทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
สมัยสามัญท่ี  4/2563    

วันที่ 22 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
สถานที่ประชุม ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
ก่อนเข้าระเบียบวาระ    
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ วั น นีง วั น อั งค าร  ที่  2 2  ธั น ว าค ม  2 5 6 3  เป็ น ก ารป ระชุ ม ส ภ า เท ศ บ าล                             

ต าบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563  
 ปัจจุบันสมาชิกสภามีจ านวน  12 ท่าน ลาออกไป 2 ท่าน คงเหลือ 10 ท่าน  
 -ลาประชุม 2 ท่าน ได้แก่ 
  1.ท่านชวนากร  เอ่ียมสอาด  
  2.ท่านบุญลาภ  ทิพย์จันทร์ 
 -วันนีงมีสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุม จ านวน 8 ท่าน ครบองค์ประชุม      
นายธีระ  สัญญขันธ์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้มีเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ บัดนีงครบองค์ประชุมแล้ว ได้เวลาอันสมควร จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ                        

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมสภาฯและด าเนินการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองขนาน ต่อไปครับ 

ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -เรียนท่านสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกท่าน ตอนนีงมีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุม             
ประธานสภาเทศบาลฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา ณ บัดนีง       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์ -เนื่องจากสภาได้รับแจ้งจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน ว่ามหาวิทยาลัย 
ประธานสภาเทศบาล ราชภัฎอุดรธานีได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเชื่อมโยงการใช้จ่ายงบประมาณ

กับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนส ารองเงิน
สะสม การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลักการใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นตาม
ระเบียบตามระเบียบที่แก้ไขใหม่การเบิกจ่ายในการบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562 
(ล่าสุด)และการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบการะทรวงมหาดไทย ฉบับล่าสุดและ
วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น” 
-ซึ่งสภาฯได้มอบหมายให้ท่านรองประธานสภาได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ 4 -6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดขอเชิญท่าน                             
รองประธานสภาครับ 

นายอุเทน  สภากร -เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามท่ี 
รองประธานสภาเทศบาล สภาได้มอบหมายให้ผมไปเข้ารับการอบรมที่จังหวัดเชียงราย จัดโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฎอุดรธานี โดยผมขออนุญาตเดินทางไปในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และ
เดินทางกลับวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผมได้เดินทาง
โดยเครื่องบิน ไปถึงจังหวัดเชียงรายตามที่ได้รับการอนุมัติไว้ปรากฏว่าเมื่อถึงจังหวัด
เชียงรายทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้ติดต่อทางโทรศัพท์มาแจ้งว่าเนื่องจาก 

/สถานการณ์... 
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 สถานการณ์โควิดที่จังหวัดเชียงรายจึงขอยกเลิกการอบรม ซึ่งท าให้การเดินทางของ

ผมนังนเดินทางไปแล้วเสียค่าใช้จ่ายทางเครื่องบินไปและกลับ ซึ่งจองตั๋วไปและกลับ
ก็ได้เสียเงินไปผมก็ได้ประสานไปทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีให้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้ผมในส่วนของการเดินทางซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้แจ้ง
ว่าเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรับหน้าที่ประสานงานไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ฉะนังน เขาก็เลยกล่าวค าว่าขอโทษ ซึ่งผมยอมรับไม่ได้ เขาบอกว่าถ้าท่าน
ไม่ยอมรับเด็กที่เป็นผู้ประสานงานจะต้องถูกไล่ออกจากราชการ เพราะอยู่ใน
ระหว่างการฝึกงานซึ่งผมก็แจ้ไปว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเป็นเรื่องของผมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ส่วนเรื่องของเด็กกับราชภัฎไม่เกี่ยวข้องกับผม ค่าใช้จ่าย                     
ในส่วนที่ผมเสียไป ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนีงด้วยเพราะผมไม่สามารถมาเรียกร้อง
จากทางเทศบาล เพราะว่าไม่ใช่ความผิดของทางเทศบาลเป็นความผิดของทางฝ่าย
อบรมจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งก็โยนภาระให้เด็ก ซึ่งเด็กก็มาขอร้องกับผมว่าให้เห็นแก่
เขาเพราะเป็นความผิดของเขาเองโดยจะรับผิดชอบให้ผม แต่ขณะนีงมีเงินแค่หนึ่ง
พันบาท จะโอนเงินให้ผมก่อน ส่วนเงินค่าลงทะเบียนเขาจะประสานกับทาง
เทศบาลและทางผอ.กองคลังเอง เพราะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี กับทางเทศบาลต าบลหนองขนาน ในส่วนของผมนังนจะโอนให้ครบสองพัน
บาทในสิงนเดือน  

นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์ -ขอให้ฝ่ายการเงินขอให้ช่วยติดตามด้วยครับ เงินที่จ่ายไปแล้วเมื่อไม่ได้จัดก็ต้องจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล คืนทวงถามให้ด้วย  
 -เรื่องนีงเป็นอุทาหรณ์ว่าในส่วนของสถาบันที่ไม่มีความช านาญในการจัดอบรม                     

ผมก็เพ่ิงจะเห็นของอุดร โดยปกติของโคราชเขาก็ท าได้ดี มหาวิทยาลัยเกษตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ท าได้ดีคราวนีงของอุดรเป็นปัญหาก็ต้องเป็นอุทาหรณ์                 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าถ้าจัดอบรมแล้วเป็นปัญหาขึงนมาซึ่งไม่น่าจะ
เป็นปัญหา 

นายอุเทน สภากร -ขออนุญาตเพิ่มเติม เขาติดต่อให้ผมเป็นเซ็นต์ชื่อแล้วจะให้กระเป๋ากับเสืงอผมมา   
รองประธานสภาเทศบาล ผมบอกว่าไม่รับเท่ากับว่าผมเป็นทุจริตเสียเอง เขาก็ได้เงินค่าอบรมเอง ผมก็บอกว่า

ไม่รับให้ท าตามกติกาเดิม ให้ส่งเงินมาให้ผมในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนนีงแล้วกัน 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ก็ขอบคุณครับที่ท าในสิ่งที่ถูกต้องด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเรื่องที่ 2 เรื่องของการจัดท าผังเมืองในเขตของอ าเภอเมืองคือผมได้รับเชิญ

จากทางกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เข้าร่วมประชุมในการจัดท าผังเมืองรวมของ
เพชรบุรี ที่เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาการ
ด าเนินการจัดประชุมนีงเป็นการรับฟังความคิดเห็น ครังงที่ 2 เราจะสังเกตเห็นว่า
ตังงแต่ถนนอ าเภอเมืองเพชรบุรีมาถึงหาดเจ้าขณะนีงได้ขยาย 4 เลนแล้ว ฉะนังน                
ในการการด าเนินการพัฒนาผังเมืองรวมของอ าเภอเมืองเพชรบุรีก็เริ่มที่ จะ
ด าเนินการแล้ว ในส่วนของอ าเภอเมืองมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง  
เป็นเทศบาลเมือง 1 แห่ง เป็นเทศบาลต าบล 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 
17 แห่ง หลักการใหญ่ ๆ ที่จะด าเนินการโดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของอ าเภอคือชุมชน
เมืองที่มีคุณภาพที่ดี การเกษตรได้มาตรฐานอาหารที่มีคุณภาพ และแหล่งท่องเที่ยว 
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 ที่มีความหลากหลาย นี่คือวิสัยทัศน์จะท าผังเมืองของเขตเมือง ซึ่งการมุ่งเน้นไปใน
เบืง องต้นจะมี  4  ด้ าน  ด้ วยกัน  1 .ด้ านอาหาร 2 .ด้ านผลผลิตการเกษตร                       
3.ด้านโบราณสถานและเมืองเก่า และ 4.ด้านวิถีชีวิต ซึ่งหลัก ๆ เรื่องของการ
พัฒนาพืงนที่ให้มีศักยภาพ ก็จะมีระบบการขนส่งมวลชนทางรางที่จะเข้ามามี
บทบาทเพ่ิมขึงน ผมก็ยังไม่ทราบว่า ระบบการขนส่งมวลชนเขาจะวางจุดไหนถึงจุด
ไหน ฉะนังนในส่วนของเทศบาลต าบลหนองขนาน เราจ าท าอย่างไรให้การขนส่งใน
เขตของต าบลหนองขนานออกไปสู่ระบบขนส่งมวลชนของระบบรางของเขา ทังงนีง 
เพ่ือการพัฒนาพืงนที่ต่อไป เรื่องการสนับสนุนพืงนที่ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ การรักษา
พืงนที่การเกษตรผลิตอาหารที่มีคุณภาพให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดี และรักษา
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพไม่เร่งรีบอันนีงตรงกับผังของหนองขนาน ด้านการ
ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาด้านการค้าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขัน
กับที่อ่ืนได้อย่างมีศักยภาพ อันนีงของหนองขนานเองก็มีศักยภาพสูงพอสมควร                  
ก็อยากฝากทางผอ.กองส่งเสริมการเกษตรก็ลองหาหนทางดูเพราะว่าที่เขาขอรับฟัง
ความเห็นและปัญหาเราเองไม่รู้ว่าจะไปบอกปัญหาในส่วนของเราเอง ให้เขาฟังได้
อย่างไร เพราะมันเป็นเรื่องของเราที่ต้องเร่งพัฒนาให้สามารถไปสอดคล้อง                    
กับแนวทางที่เขาจะพัฒนาเมือง ในด้านที่ 4 ให้ความส าคัญกับระบบสิ่งแวดล้อม                    
ที่สมดุลทางธรรมชาติในพืงนที่ส าคัญ ให้ความเคารพและระมัดระวังเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติ อันนีงฝากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ด้วย ในพืงนที่ของเพชรบุรี 
ในเขตเมืองถ้าจะแบ่งย่อยออกมาจะมีเนืงอที่อยู่ประมาณ 180,172 ไร่ ในพืงนที่ของ
เขตเมืองซึ่งถ้าจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของพืงนที่ จะเป็นพืงนที่อยู่อาศัย 76 %  พืงนที่
เกษตรกรรม 6%และพืงนที่อาศัยกึ่งพาณิชย์ 4.5 %พืงนที่พาณิชยกรรม 4 % 
โรงเรียนและศาสนสถาน 2.5 % คือพืงนที่ภาพรวม และเป็นแนวทางการวางผัง
เมืองที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาจะวางต่อไป การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นในครังงต่อไปจะเป็นเดือนมีนาคม 2564 อยากจะฝากทางเทศบาลด้วย ถ้ามี
โอกาสได้เข้าไปอยากให้ไปติดตามตรงนีงด้วย เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเราที่จะ
พัฒนาพืงนที่ของหนองขนานให้สอดรับกับการวางผังเมืองของกรมโยธาธิการด้วย 
เป็นเรื่องที่เรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย  

นายอุเทน สภากร -ผมขอเสริมตรงนีงว่าที่ประธานสภาได้เรียนว่า บัดนีงเขาได้สร้างถนน คือตอนที่สภาฯ 
รองประธานสภาเทศบาล เราเข้ามาใหม่ ๆ ทางสภาฯได้เสนอแนะให้ทางเทศบาลไปจัดท าป้ายทางเข้า

เทศบาลของเราไว้ซึ่งทางเทศบาลได้มีการจัดท าไว้แล้ว เมื่อมีการก่อสร้างถนน                
ป้ายของเราหายไป เทศบาลได้ถอนน ากลับหรือป่าว ถ้าถอนน ากลับมาแล้ว บัดนีง
การก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็น่าจะน าไปติดตังงเหมือนกับวัดลุ่มโพธิ์ทองที่เขาน าไปติดตังง
แล้ว บริเวณทางเข้าของเทศบาล เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
สถานที่ตังงของเทศบาลเราทางเข้าอยู่ทางไหน ก็ฝากทางฝ่ายบริหารด้วยครับ  

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ก็ฝากทางนายกด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปวาระท่ี 2 เชิญเลขาครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 2                  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังงที่ 4 ประจ าปี                     
ประธานสภาเทศบาล       พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  25  กันยายน 2563 
 -เชิญเลขาครับ 
นายธีระ  สัญญขันธ์ -เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล -ฝ่ายเลขานุการสภา ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน  
 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครังงที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.2563                    

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจ
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้ช่วยพิจารณาตรวจรายงาน
การประชุมอีกครังงหนึ่งครับ 

นายเพทาย จินดาไทย -หน้า 4 บรรทัด 3 หลังจากค าว่ากรมธนารักษ์ จนหมดวรรค ยกเลิกข้อความเดิมและ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เปลี่ยนเป็นข้อความว่า “ก่อนที่จะเข้าด าเนินการในพืงนที่ แต่มีบางโครงการที่สามารถ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน ประกาศ e-bidding ได้โดยการระบุเงื่อนไขไว้ในท้ายของประกาศได้ว่าจะท าสัญญาก็

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตการใช้พืงนที่และมีงบประมาณเพียงพอแล้ว” 
นายธนรัตน์  เศวตสุวรรณ -หน้า 23 นับจากข้างล่างขึงนมา ตรงวรรคที่ผมพูดว่า ผมดูญัตติขออนุมัติจ่ายเงินตัดค า 
สมาชิกสภาเทศบาล ว่าจ่ายเงินเป็นโอนเงินและกันเงิน 
 -หน้า 23 บรรทัดที่ 3 ผมไม่อยากให้เพราะถือว่าเพ่ิมค าว่า “ในปี 2563” 
 -หน้า 23 บรรทัดที่ 4 หลังค าว่าลักษณะนีงเพ่ิมค าว่า “นั่นหมายความว่าโครงการ               

ง่าย ๆ แบบนีง คุณจะใช้เวลาท างานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านถึง 2 ปี 
เชียวหรือ ตัดค าว่า คุณขอกันถึง 2 ปี งบประมาณ 

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครังงนีงอีกไหมครับหรือหากท่านสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  ตรวจพบภายหลังว่า มีข้อความใดผิดพลาดให้แจ้งฝ่ายเลขานุการได้ครับ  ถ้าไม่มี 

กระผมขอให้ที่ประชุมยกมือรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
 -ขณะนีงมีสท.อยู่ในที่ประชุม 8 ท่าน หากเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ยก

มือขึงนครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล  -สมาชิกสภาเข้าประชุม 8 ท่าน เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 6 ท่าน สมาชิก

สภางดออกเสียง 1 ท่านประธานสภางดออกเสียง 1 ท่าน ผู้ ไม่ เห็นชอบ ไม่มี                     
ผู้มีความเห็นเป็นอื่น ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 3                 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ 4.1  ติดตามงบลงทุนตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านพัฒนพงศ์ครับ 
นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค ์ -ส าหรับหมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2563 จ านวน 18 โครงการ 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณอนุมัติ 7,130,000 บาท ท าสัญญาแล้วจ านวน 15 โครงการ                            
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เป็นเงิน 5,427,610 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.12 ของงบลงทุน รอท าสัญญาจ านวน 
          1 โครงการ เป็นเงิน 540,300 บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 11 โครงการ เป็นเงิน  

3,464,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.58 ของบลงทุน 63.82 ของวงเงินท าสัญญา     
          มีเงนิเหลือจ่ายจ านวน 830,390 บาท การด าเนินการมีรายละเอียดโครงการดังนีง 

 -โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลอง D20 หมู่ที่  1 ถึงเขตต.หนองพลับ                   
อยู่ในกระบวนการนายกสั่งไม่ด าเนินการเนื่องจากพืงนทีซ่ง าซ้อนกับงบจ่ายขาดเงินสะสม 

 -โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลอง D19 ถึงบ้านจ่าแย้ม หมู่ที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว 
ตัดปีก่อหนีง 

 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองส่งนง า สาย 2ซ้าย สายใหญ่ 3 อยู่ในขังนตอน
ท าสัญญาแล้ว ตัดปีไม่ก่อหนีง 

นายสุวิทย์  เปียผ่อง -ขอทราบว่าตัดปีไม่ก่อหนีง คืออะไรครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์ -ต้องขอรายละเอียดจากท่านผอ.กองคลัง  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวจุรีรรัตน์ สังขพันธ์ -ค าว่าตัดปีก่อหนีง หมายความว่าในปีงบประมาณ 2563 ก่อนสิงนปีงบประมาณเราได้มี 
ผอ.กองคลัง การท าสัญญาโครงการเหล่านีงไปแล้ว คือตัดปีก่อหนีงเพราะฉะนังนเมื่อสิงนปีงบประมาณ

เป็นอ านาจของนายกที่ขออนุมัติเบิกตัดปีงบประมาณเพ่ือกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีนีง ส่วน
ในกรณีที่ว่าตัดปีไม่ก่อหนีงคือกรณีของที่ให้สภาอนุมัติในการที่จะกันเงิน 

นายอุเทน สภากร -กรณีเงินงบประมาณถ้าได้มีการก่อหนีงผูกพันก่อนสิงนปีงบประมาณเป็นอ านาจของฝ่าย 
รองประธานสภาเทศบาล บริหาร นายกอนุมัติให้กันเงิน ถ้ากรณีที่ยังไม่มีการก่อหนีงผูกพันภายในปีงบประมาณ

แต่ก่อหนีงในปีงบประมาณถัดไปเป็นอ านาจของสภาที่อนุมัติ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติ
ต่อสภาแล้ว และสภาได้อนุมัติให้ก่อหนีงได้ คือจะแยกกัน ถ้าก่อหนีงแล้วเป็นอ านาจ
นายกก่อหนีงหลังปีงบประมาณเป็นอ านาจของสภา 

นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค ์ -โครงการติดตังงโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง)สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล หนองพลับ(ส่วนที่เหลือ) เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 -โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากบ้านนายลัด ถึงวัดหนองไม้

นาค หมู่ที่ 5 เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางเนย แคใหญ่ เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสนอง ให้นุช เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายยวญ จันทวงศ์ เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไล กล้าหาญ เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 -โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สายบ้านนายแหนม ถึงบ้านนาง

นิตยา โตอ่อน หมู่ที่ 6 เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.จ านวน 2 สาย สายข้างโรงเรียนบ้านบ่อโพง สายจากบ้าน

นายเอบิ พราหมณ์คลง า ถึงบ้านนางสง่า บุญรอด เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 -โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดสายจากบ่อประปา ถึงคลองสาย 

3 ถึงบ้านผู้ช่วยส าเนียง จันทร์แก้ว หมู่ที่ 8 ท าเบิกจ่ายเงินแล้ว 
/-โครงการ... 
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 -โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนสายหลักของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต่อจาก

ของเดิม เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 -โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู สายบุญรอด หมู่ที่ 10 อยู่ในขังนตอนท า

สัญญาแล้ว ตัดปีไม่ก่อหนีง 
 -โครงการวางท่อระบายนง า จากคลองชลประทานตังงแต่สะพานทางเข้าหมู่ที่ 10 ถึง

หน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 อยู่ในขังนตอน e-bidding แล้ว รออุธรณ์ 
 -โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังวัด D14 หมู่ที่ 11 อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทาง 
 -โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดสายหนองม้า หมู่ที่  12                        

ท าสัญญาแล้ว ส่งงานแล้ว รอเบิกจ่าย 
 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งสาร ถึงนาอู ท าสัญญาแล้ว 
นายอุเทน สภากร -สรุปแล้วโครงการทังงหมด 18 โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 ท าสัญญาแล้ว 
รองประธานสภาเทศบาล 15 โครงการ รอท าสัญญาจ านวน 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้วจ านวน 11 โครงการ 
 อันนีงถูกต้องไหมครับ 
 รอท าสัญญา 1 โครงการ คือโครงการอะไร 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -เชิญผอ.กองคลัง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์ -รอท าสัญญา 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างรางระบายนง า คสล.รูปตัวยู จากสะพาน 
ผอ.กองคลัง ถึงหลังโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม (ส่วนที่เหลือ หมู่ที่ 10) 
 -ตอนนีงเราท า e-bidding แล้ว และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่เนื่องจากว่าตามระเบียบ

จะต้องประกาศเพ่ือรอว่าจะมีผู้มาอุธรณ์หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้มาอุธรณ์เราก็เรียกผู้รับจ้างเข้า
มาท าสัญญาได ้

นายอุเทน สภากร -จะครบเมื่อไหร่ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์ -รออุธรณ์ 7 วัน ค่ะ จะครบประมาณสัปดาห์หน้าค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นายอุเทน สภากร -พอทราบวันที่ไหมครับ ประมาณวันที่เท่าไหร่ 7 วัน เราท าวันไหน 
รองประธานสภาเทศบาล 
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์ -ประมาณวันศุกร ์
ผอ.กองคลัง 
นายอุเทน สภากร -ถ้า 7 วัน ถ้าวันศุกร์ก็ไม่ใช่ 7 วัน 
รองประธานสภาเทศบาล 
นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์ -ขอไปดูรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบค่ะ 
ผอ.กองคลัง 
นายอุเทน สภากกร -แจ้งให้ทราบด้วยครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -สรุปหมวดงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2563  
ประธานสภาเทศบาล -ด าเนินการไปแล้ว 15 โครงการ 

/รอท าสัญญา... 
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 รอท าสัญญา 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 11 โครงการ ยังเหลืออีก 7 โครงการ                    
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ใน 7 โครงการนังนมีอยู่ 1 โครงการ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ถูกต้องไหมครับ 

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์ -ถูกต้องครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ใน 6 โครงการ มีโครงการที่เก่ียวข้องกับรางระบายนง า รางส่งนง าซึ่งมันต้องเร่ง 
ประธานสภาเทศบาล ด าเนินการในช่วงฤดูแล้วให้ทัน อยากฝากฝ่ายบริหารช่วยเร่งด าเนินการด้วย                          

พอหลังจากหน้าแล้งจะเข้าหน้าฝนขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยเร่งด าเนินการด้วยนะครับ 
นายอุเทน สภากร -หมู่ 11 ใช่ไหมครับ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังวัด D14  หมู่ที่ 11 คราวที่ 
รองประธานสภาเทศบาล แล้วก็บอกว่าตรวจสอบอยู่ไม่ใช่หรือครับ ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับ โครงการก่อสร้าง

ถนนลูกรัง สายหลังวัด D14 หมู่ 11 ตัดปีไม่ก่อหนีง คือขออนุมัติสภาไปอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเส้นทาง ขออนุมัติไปแล้ว ยังอยู่ในการตรวจสอบเส้นทาง ช่วยชีงแจงด้วยครับ 
คราวที่แล้วก็ชีงแจงว่าเรื่องเจ้าของที่ว่าเคลียร์แล้ว 

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -เรื่องเจ้าของที่ว่าเคลียร์แล้ว เรื่องอยู่ตรงไหน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพทาย จินดาไทย -ส าหรับโครงการนีงเทศบาลได้พยายามติดต่อที่จะพูดคุยกับเจ้าของที่อยู่ตลอดเวลา 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ีได้แจ้งต่อสภาว่าปัญหาในเรื่องของเจ้าของที่ ปัจจุบันยังมีบางรายที่เป็นเจ้าของที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน จริงตามหน้าโฉนดบางรายยังไม่ตอบกลับ ว่าอย่างไร ปัญหาเมื่อบางรายไม่ตอบกลับมา

ทางเทศบาลไม่ต้องกลับมาเทศบาลยังไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ก็เป็นปัญหา                  
ในเรื่องของพืงนที่เทศบาลก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้ แต่เทศบาลก็พยายามจะติดต่อ
เจ้าของที่ต้องประสานไปทางอ าเภอขอทราบที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน ซึ่งที่ดินได้มีการ
เปลี่ยนมือ เมื่อมีการเปลี่ยนมือก็เปลี่ยนที่อยู่ด้วย และฐานข้อมูลที่เรามีเป็นฐานข้อมูล
เดิมซึ่งเมื่อมีการซืงอขายแล้วเปลี่ยนทางเจ้าของเดิมไม่แจ้งให้เทศบาลทราบก็ได้ถาม
กลับไปว่าที่อยู่เบอร์โทรเจ้าของเดิมก็ไม่บอก ก็เป็นปัญหาเรื่องของการติดต่อกับ
เจ้าของที่คนปัจจุบันเทศบาลเองได้ประสานไปยังพืงนที่เราพยายามที่จะหาข้อมูลซึ่ ง
บางครังงต้องขอเวลาในการสืบค้นข้อมูลก็เลยท าให้เรื่องของการตรวจสอบในเรื่อง
เส้นทางยังไม่แล้วเสร็จ เทศบาลก็ยังอยู่ในขังนตอนของการด าเนินอยู่ซึ่งเทศบาลก็ไม่ได้
นิ่งนอนใจในการที่จะด าเนินการ ขออนุญาตชีงแจงเพียงเท่านีงครับ 

นายอุเทน สภากร -อันนีงคือความเห็นของผมทีอ่ยากเสนอว่า ถ้าพืงนที่ตรงนีงที่เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล เรา เราต้องมีการประเมินภาษี มีการส ารวจ แล้วเราไม่ทราบหรือครับว่าที่ตรงนีงของ

ใครในปัจจุบัน ฉะนังน การที่เราไปส ารวจเราส ารวจอย่างไร มันควรจะทราบว่าที่ตรงนีงที่
ของใคร พอทราบแล้ว น่าจะมีหนังสือเป็นทางการไปยังเจ้าของที่ คือได้ไม่ได้อย่างไร 
จะได้มีหลักฐานชีงแจงต่อสภา ผมว่ามันควรจะเป็นอย่างนังน ถ้าเรารออย่างนีงมันก็ไม่มีผล 
จะพยายาม ๆ อย่างนีง จะพยายามอย่างไรมันต้องชัดเจน 

นายเพทาย จินดาไทย -ขอบคุณครับ ก็จะไปด าเนินการ ตามท่ีท่านสท.ได้เสนอแนะครับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขนาน 
 

/นายสุรินทร์... 
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นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -คืออย่างนีงครับ ระบบการจัดเก็บภาษีใหม่ ภาษีท่ีดินในการประเมินราคาภาษีท่ีดิน  
ประธานสภาเทศบาล ทางกองคลังจะต้องแจ้งไปยังเจ้าของ ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนมือก็ตาม แต่ไม่แจ้งเรา คนที่

ไม่แจ้งเราถือว่ายังอยู่ในบัญชีที่ต้องช าระ ถ้าไม่ช าระก็มีความผิดตามกฎหมาย ฉะนังน 
ท่านก็ท าหนังสือไป แล้วมันจะชัดเจน ว่าที่ดินแปลงที่ว่าของใครกันแน่ ในส่วนของ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ฝากท่านผู้ใหญ่บ้านด้วย การท าถนนเข้าไปในพืงนที่ ที่มีเจ้าของสิ่ง
หนึ่งที่เจ้าของจะได้คือมูลค่าของที่ดินที่เพ่ิมขึงนแน่นอน ถ้าถนนเข้าราคาที่ดินเพ่ิมขึงน
แน่นอน จากไร่ละ 3 แสน อาจจะเป็น 6 แสน และการท าถนนลูกรังมันเป็นจุดเริ่มต้น
ของการท าถนนเพราะต่อไปต้องพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต เพราะท่านลองสังเกตดูใน
พืงนที่ของหนองขนานถนนลูกรังแทบจะไม่มี ยกเว้นเป็นถนนที่เข้าไปเฉพาะบ้าน อาจจะ
เป็นไปได้ที่ยากต่อการเอางบไปลงเพราะมันได้เฉพาะคน แต่ถ้าเป็นภาพรวมของที่มี
ที่ดินจะได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างนีงเป็นด้านการพัฒนาของเทศบาลก็ท าได้ ท่านก็ลง
ช่วยหน่อย เพราะเจ้าของที่ดินได้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของใหม่หรือเจ้าของเก่า
แต่คนที่โฉนดที่ดินตรงนังนประโยชน์ได้แน่นอนมูลค่าเพ่ิม แล้วเรื่องของการพัฒนาพืงนที่
ผู้ใหญ่บ้านต้องแสดงฝีมือประสานทางเทศบาล สองแรงช่วยกันผมว่ามันจะไปได้ เพราะ
นี่มันเป็นงบประมาณปี 2564 แล้ว มันล่าช้าเกินเหตุ ก็ฝากด้วยครับ เชิญท่านธนรัตน์ 

นายธนรัตน์ เศวตสุวรรณ -เรื่องของการท าโครงการโดยปกติส่วนราชการเจ้าของโครงการเช่นเรื่องของงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ก่อสร้างส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกองช่างมันต้องมีการส ารวจหาข้อมูลต่าง ๆ แล้วมาท า

โครงการแล้วนอกจากส่วนราชการเจ้าของโครงการซึ่งรู้รายละเอียดดีแล้วมาสู่นายกใน
การอนุมัติโครงการในส่วนของราชการเจ้าของโครงการ มันก็ต้องผ่านคณะกรรมการ
สนับสนุนแผน เพราะโครงการต่าง ๆ ต้องเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือพัฒนาเทศบาล   
ก็จะมีคณะกรรมการประมาณ 10 กว่าคน นี่คือขังนตอนที่ 2 ที่ต้องผ่านกระบวนการ 
และนอกจากนังนปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบแผนที่ภาษี ซึ่งเทศบาล
ต าบลหนองขนานใช้งบประมาณจัดท าระบบแผนที่ภาษีรวมถึงท้องถิ่นอ่ืนๆ ด้วยไม่ใช่
น้อย เพราะฉะนังนกับการชีงแจงว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินติดต่อไม่ได้ แสดงว่า
เทศบาลเราไม่ได้เก็บภาษีเลย ปล่อยปะละเลย ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว ผมไม่ค่อย
เชื่อว่าผู้น าของหมู่บ้านจะไม่ทราบว่าเป็นที่ของใคร นั่นหมายความว่ามันขาดการ
ประสานกันหรือป่าว ระหว่างทางเทศบาลเรากับก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของ
พืงนที่ ฟังค าชีงแจงแล้วที่บอกว่าที่มีปัญหาให้โครงการท าไม่ได้ แสดงว่าตังงแต่ต้นผ่านมาที่
ขาดกระบวนการทัง งหมดใช้ไม่ ได้ เลยท าแบบลวกๆ กันหรือป่าวอันนีงแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการท างาน แล้วอย่างเช่นโครงการทีว่าเป็นโครงการลูกรังใช้เงินไม่ได้
มากมายอะไร ผมไม่แน่ใจว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 83 
แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนบ้างที่ท าโครงการลูกรังแล้วท าไม่ได้ ท่านที่รู้จัก
เทศบาลต าบลอื่นๆ ลองช่วยพูดคุยกันดูนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอุเทน สภากร -ขอเสริมกับไม่ทราบว่าเป็นการให้ความรู้หรือทราบอยู่แล้วคือลักษณะการซืงอขาย 
รองประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนมือที่ดินแล้วเขาไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือ

สาขา เขาต้องระบุแสดงรายการว่ามีการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ครบถ้วนแล้ว ลักษณะนีง 
ถ้าบอกว่าเปลี่ยนมือแสดงว่าเขาเท็จต่อเจ้าพนักงานนะ ฝากไว้ด้วยครับ อันนีงเราควรจะ
ทราบไม่ใช่ว่าไม่ทราบ ฝากด้วยครับ 

/นายสุรินทร์... 
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นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์  4.2  ติดตามงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี                           
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2563 
 เชิญท่านพัฒนพงศ์ 
นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์ -ส าหรับหมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563 
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 16 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 11,844,000 บาท ท าสัญญาแล้วจ านวน 

11 โครงการ เป็นเงิน 6,045,800 บาท รอท าสัญญาจ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 
2,359,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 4,238,300 บาท คิด
เป็นร้อยละ 35.78 ของงบลงุทน 70.10 ของวงเงินท าสัญญา มีงบประมาณเหลือ
จ่ายจ านวน 1,397,200 บาท มีรายละเอียดดังนีง 

 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D20 (ฝั่งซ้าย) ถึงเขตต าบลหนองขนาน      
หมู่ 1 ขังนตอนอยู่ระหว่างเรียกท าสัญญา 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองส่งนง าสาย 2 ซ้าย สายใหญ่ 3 จาบ้านนาย
เอีงยว เกตุพุด ถึงสี่แยกหนองไก่เถ่ือน หมู่ 2 ขังนตอนอยู่ระหว่างเรียกท าสัญญา 
-โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5 ขังนตอนe-bidding แล้ว ไม่มีผู้
เสนอราคา ทบทวนราคากลาง 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู สายหนองไก่เถ่ือนตังงแต่ต้น
ซอยถงึบ้านนางสะอิงง สุขจ าเริญ ส่งงานแล้วรอเบิกจ่าย 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D19 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4 ขังนตอนอยู่ระหว่าง
รอเรียกท าสัญญา 
-โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดสายบ้านนายเสนาะ เจริญชีพ  
หมู่ที่ 5 ส่งงานไม่ผ่าน แจ้งแก้ไขงานแล้ว 
-โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู สายบ้านนางเหรียญ(ฝั่งขวาบ่อตามน)                                   
หมู่ที่ 6 เบิกจ่ายเงินแล้ว 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาบ่อลาว-หนองขนาน หมู่ที่ 6 เบิกจ่ายเงินแล้ว 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานบ่อโพงถึงนาหนองข่อย หมู่ที่ 7 ขังนตอนอยู่
ระหว่างเรียกท าสัญญา 
-โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดสายหนองนง าเค็ม จากคลองสาย
สามถึงถนนบ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 เบิกจ่ายเงินแล้ว 
-โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู จากสะพานถึงหลังโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 
หมู่ที่ 10 เบิกจ่ายแล้ว 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนง า สายบ้านนายเลื่อน ทองอ่อน หมู่ที่ 
11 เบิกจ่ายเงินแล้ว 
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนง า สายบ้านนายประเทือง ปิ่นเพชร หมู่
ที่ 11 เบิกจ่ายเงินแล้ว 
-โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติก ถนนสายหลักของหมู่บ้าน(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 
เบิกจ่ายแล้ว 
-โครงการก่อสร้างรางส่งนง า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดสายหนองม้า หมู่ที่ 12                          
เบิกจ่ายแล้ว 

/-โครงการ... 
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-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งสาร ถึงนาอู หมู่ที่ 13 ท าสัญญาแล้ว 
นายอุเทน สภากร  -สรุปแล้วที่ยังมีปัญหาอยู่ มีอยู่ 1 โครงการ คือโครงการประปา หมู่ 2,3,5 คือไม่มีผู้ 
รองประธานสภาเทศบาล เสนอราคา อันนีงคือเราได้พบสาเหตุหรือหาสาเหตุไหมว่ามันเกิดจากอะไร ที่ไม่มีผู้เสนอ

ราคา พอทราบไหมครับ ต้องรู้สาเหตุถึงจะแก้ปัญหาได้ ราคากลางต่ าไปหรืออย่างไรถึง
ไม่มีผู้เสนอราคา เราควรจะหาข้อมูลตรงนีงว่ามันเกิดจากอะไร ตัวไหนที่ผู้รับจ้างเขาเห็น
ว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่เราท าราคากลางไปใหม่ไม่ไดดู้สาเหตุก็ไม่มีเหตุผลเขาก็ไม่เสนออีก 
ลองหาสาเหตุดูว่าปัญหาเกิดจากตรงไหน ลองดูลองหาสาเหตุ 

นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์ -ผมวิเคราะห์ดูจากรูปแบบของงานก่อสร้าง ซึ่งมันเป็นงานที่หลากหลายส่วนมากเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล งานลงทุนล่วงหน้า เช่น งานเสาเข็ม ซึ่งกิจกรรมที่วิศวกรรมที่มารับงานท าการ

ออกแบบ ไม่ได้แตกต่างจากข้อมูลเดิมเลย เพียงแต่เปลี่ยนแบบพืงนจากแผ่นเสียบเป็น
แผ่นหล่อเท่านังนเอง เปลี่ยนหน้าตักเสาเข็มที่เป็นตัวก าแพงให้กว้างขึงน เพื่อความมั่นคง
แข็งแรงขึงน แต่กระบวนการของการท างานผมเข้าใจว่าเหตุที่ผู้ประกอบการไม่เข้ามารับ
งานเนื่องจากว่ามันต้องลงทุนมากและต้องใช้เครื่องจักรซึ่งมีงานหลายลักษณะ ซึ่งไม่
เหมือนกับงานถนนซึ่งแค่เคลียริ่ง ก็สามารถท างานได้แล้ว อันนีงจะมีงานทังงขุดลอก 
ตอกเสาเข็ม ซึ่งผมลองเปรียบเทียบแล้วงานหลายลักษณะขณะนีงเขามีงานให้เลือกมาก 
เขาก็เลยไม่อยากจะมาท างานที่มีลักษณะต้องลงทุนไปก่อนแล้วมาเก็บงานที่หลังซึ่งเป็น
งานหลายลักษณะ ผมคิดอย่างนังนนะครับ แต่ว่าก็ได้เชคกับเจ้าหน้าที่ท าราคากลาง 
ราคาก็เป็นไปตามเงื่อนไข ที่เราได้ประมาณราคากลางที่เราจะท าเท่านังน 

นายอุเทน สภากร -สรุปแล้วเราจะท าอย่างไรที่จะท าให้ผลงานนีงกระบวนการที่เราด าเนินการส าเร็จมัน 
รองประธานสภาเทศบาล ต้องท าให้ส าเร็จจะท าอย่างไร จะด าเนินการอย่างไร จะช่วยกันอย่างไร มีวิธีแก้ไข

อย่างไร สุดท้ายจะไปหาผู้ด าเนินการโดยวิธีเจาะจงหรืออย่างไร เป็นหน้าที่ทางฝ่าย
บริหารต้องคิดต้องบริหารเพื่อให้มันส าเร็จไป ชาวบ้านเขารอมาหลายปีแล้ว ตังงแต่เข้า
มาส าหรับเรื่องนีงจนได้งบประมาณแล้ว เมื่อได้งบประมาณแล้วควรจะท าให้ส าเร็จ ฝาก
ด้วยครับ 

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ผมมองอย่างนีงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นงานหลากหลาย  แต่คนที่ท างานเฉพาะด้าน ๆ นีง 
ประธานสภาเทศบาล น่าจะต้องมีในประเทศไทย 6 พันกว่าแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมว่าน่า

จะต้องมีคนที่รับงานในลักษณะอย่างนีง ปัญหาว่าการสื่อสารการประกวดราคาต่าง ๆ 
เขาได้รับไหม ถ้ากรณีอย่างนีงมันมีแนวทางถ้าเรากระจายการสื่อสารให้มันทั่วถึง 6 พัน
กว่าแห่ง ผมว่ามันต้องมีนะ  

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์ -ผมว่า e-bidding ครังงที่ 2 ก็อาจจะไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาเสนอ มีกรณีเดียวก็คือต้องเอา 
สมาชิกสภาเทศบาล บารมีของนายกที่เคยท างานกับผู้ประกอบการในพืงนที่ ที่ท างานที่นี่มานานแล้ว

พอสมควรและชิงนงานเอาแต่งานง่าย ๆ ต้องพูดคุยกับเขาบ้าง และงานในลักษณะนีงก็
เป็นความต้องการของประชาชน ผมมองอย่างนีงนะครับ ถ้าเรา e-bidding อย่างเดียว
คงไม่ได้ e-bidding จะต้องมีเนืงอในด้วย 

นายอุเทน สภากร -ผมมองในแง่ธุรกิจ ถ้าท าแล้วมีผลก าไรใครก็อยากจะท า งานนีงเป็นอย่างไร ท าแล้วไม่มี 
รองประธานสภาเทศบาล ผลก าไรเขาก็แสวงหาก าไรอยู่แล้วธุรกิจ ถ้ามีปัญหาเรื่องว่าการค านวณราคาหรือว่าว่า

การด าเนินการของเราท าให้เขาไม่มีก าไร เขาก็ไม่มา ฉะนังน ผมถึงบอกว่าปัญหามันอยู่
ตรงไหน ถ้ามันอยู่ตรงที่ว่างบประมาณเรามันจ ากัดมันก็ต้องแก้โดยการท าอย่างไร  

/อาจจะปรับ... 
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อาจจะปรับลดบางส่วนหรืออย่างไร มันเป็นหลักการปฏิบัติ แต่ต้องท ากระบวนการให้
มันครบถ้วน แต่มันควรจะรู้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหามันถึงจะถูก ถ้าเราไม่
รู้เราด าเนินการไป เสร็จแล้วก็ไม่ได้ ก็ไม่ใช่หลักการบริหาร ถ้าการบริหารมันต้องไปถึง
เป้าหมายเพื่อการส าเร็จ งานก็ฝากให้เดินไปสู่ความส าเร็จด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์  -เชิญท่านสุวิทย์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุวิทย์  เปียผ่อง  -ผอ.กองช่างทราบปัญหาหรือไม่ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์  -ราคามันไม่ได้กับการด าเนินงานไหม ราคามันต่ าเกินไปไหม จนเขาไม่มีก าไร 
ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยวัฒน์ รักเจียม  -ไม่ทราบครับ 
ผอ.กองช่าง 
นายอุเทน สภากร  -ถ้ามันมีปัญหาอย่างนีงต้องให้ปปช.เข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึงน 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์  -พอมีค าตอบไหมในเรื่องนีง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอุเทน สภากร  -ลองฟังฝ่ายบริหารบ้างครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายเพทาย จินดาไทย  -ส าหรับโครงการนีงก็เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องการด าเนินการคง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องเร่งคือตอนนีงเร่งให้ไปทบทวนราคากลางอีกรอบหนึ่ง เพ่ือที่จะไปประกาศ                      
นายกเทศมนตรีต าบลหนองขนน e-bidding การด าเนินการอาจจะต้องดูอย่างที่ท่าน สท.แนะน า ว่าปัญหาเกิดจาก

ตรงไหน ถ้าจะปรับลดจะปรับลดตรงไหนอย่างไร เพ่ือที่เอาข้อมูลมาใช้ประกอบในการ
พิจารณาถ้าจะต้องปรับลดเนืงองานในบางเนืงองานที่อาจจะชะลอไปก่อนได้ อาจจะต้อง
มีการปรับลดแล้วก็ต้องเสริมเข้าไปอีกครังงหนึ่ง เพื่อที่จะปรับลด 

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์  -ฝากฝ่ายบริหารด้วยเพราะโครงการนีงตังงแต่เราเข้ามาตังงแต่ปี 2557 แล้ว 6 ปี แล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  ยังไปไม่ถึงไหนเลย  
นายสุวิทย์ เปียผ่อง  -ที่นายกพูดนังน คิดว่าจะท าเรื่องนีงอีกนานไหมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์  -ที่จริง เริ่มต้นโครงการนีงมีอยู่ 3 ล้านอยู่แล้ว แต่ว่าไปใช้แค่ล้านห้า แล้วยังด าเนินการ
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ได้อีก ไม่รู้ว่าอย่างไร คือเรื่องนีง ชาวบ้าน หมู่ 2,3,5 เขาก็ร้องเรียนมาตลอด ร้องถึง 

ส านักนายก ร้องถึงกระทรวง ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ราคา 1 ล้าน 5 ใครเป็นคนก าหนด 
นายชัยวัฒน์ รักเจียม  -ราคาใครเป็นคนก าหนดไม่เกี่ยวครับ เกี่ยวกับพาณิชย์ท าราคาแล้วไม่เกินราคาที่ตังงไว้  
ผอ.กองช่าง   คือโครงการนีงสามารถท าได้ ไม่ทราบว่าผู้รับจ้างมีเหตุผลอะไรที่ไม่มายื่น 
นายสุรินทร ธีรจามรนันท์  -น่าจะถามเขานะครับ หาเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยวัฒน์ รักเจียม  -ต้อง e-bidding  อีกครังงแล้วอาจจะเรียกผู้รับจ้างเข้ามาดูว่ามีเหตุผลอะไร 
ผอ.กองช่าง 
 

/นายอุเทน... 
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นายอุเทน สภากร  -คือด าเนินการเพ่ือจะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึงน แก้อย่างไร ก็ว่ากันไป จะได้รู้ปัญหาถ้าปล่อย 
รองประธานสภาเทศบาล  อย่างนีงมันก็ไม่รู้ปัญหา มันต้องใช้หลักการบริหาร คือประสานกับคนที่เคยท างานกับ 

เรามาช่วยเหลือได้ไหม หรือว่ามันเกินยังไง ปัญหามันอยู่ตรงไหน อยู่ในรูปแบบหรือ
อย่างไร คือต้องรู้ปัญหาและก็แก้ปัญหาเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ ฝากความพยายามด้วย
ครับ 

นายสุรินทร์ ธีจามรนันท์  -ราคากลางคราวที่แล้วก าหนดไว้เท่าไหร่ วงเงินล้านห้าไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยวัฒน์ รักเจียม  -ล้านสามครับ 
ผอ.กองช่าง 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์  -ก าหนดใหม่ได้ไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอุเทน สภากร  -เขาต้องก าหนดตามเนืงองาน ถ้าก าหนดตามเนืงองานราคากลางเป็นราคาที่สามารถ 
รองประธานสภาเทศบาล  ด าเนินการได้แสดงว่าการถอดแบบมาไม่ครบหรือป่าว ท าให้ราคากลางมันไม่ได้ เพราะ

คณะกรรมการก าหนดราคากลางต้องก าหนดราคาตามหลักเกณฑ์อยู่แล้ว 
คณะกรรมการก าหนดราคากลางไม่สามารถท่ีจะไปท าอะไรที่มันเกิน 

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -แต่ท าขาดได้ใช่ไหม เช่น ห้องนีงมีฝามีเพดาน มีอะไรต่าง ๆ แต่ราคากลางไม่ไปก าหนด  
ประธานสภาเทศบาล ฝ้า มันก็ท าไม่ได้ 
นายอุเทน สภากร -ถอดแบบไม่ครบหรือป่าว แบบนีงต้องดูด้วย 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -มันต้องมีเหตุ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอุเทน สภากร -ผมถึงบอกว่ามันต้องมีเหตุที่ท าไม่ได้มันต้องมีเหตุคือเราต้องหาเหตุก่อน เราถึงจะไปแก้ 
รองประธานสภาเทศบาล ได้ถ้าไม่รู้เหตุมันก็แก้ไม่ได้ ฝากด้วยครับ 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ผมก็ฝากฝ่ายบริหารอีกครังงด้วยครับ ช่วยไปด าเนินการด้วย ปัญหามันอยู่ตรงไหน คือ 
ประธานสภาเทศบาล ที่เอาเรื่องการติดตามงบลงทุนมาเข้าสภาคือเป้าหมายจริงๆ เราให้งานมันสามารถไปได้ 

อันไหนที่มันเป็นปัญหาเราก็เร่งด าเนินการ อันไหนที่มันเป็นปัญหาในด้านการ
ปฏิบัติการก็ต้องไปช่วยกันด าเนินการด้วย ไม่เช่นนังนมันก็ไม่ได้ เอาแต่ละครังงมา
รายงานอย่างนีง มันก็ไม่เกิดประโยชน์ ชาวบ้านก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วย ก็ฝากฝ่ายบริหาร
ด้วย ไปช่วยดู เป็นไปได้ยังไงที่จะท าให้มันส าเร็จ 

 ต่อไปวาระที่ 5  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์ 5.1 ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาเทศบาล -ด้วยทางสภาได้รับแจ้งจากทางฝ่ายบริหารว่า ทางเทศบาลต าบลหนองขนานโดย

นายกได้ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปี  2564 ซึ่ งประกาศ ณ วันที่  4 
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 ซึ่งได้ผ่านกระบวนการมาจากคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผน  

/ได้รวบรวม... 
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                           ได้รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา และเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลแล้ว
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาได้เห็นชอบเสนอฝ่ายบริหารและได้ประกาศใช้โดยปิดประกาศ
แผนด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
ข้อ 12 ข้อ 27 แผนด าเนินงานได้จัดท าแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีผลย้อนหลังใช้บังคับตังงแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 น าเรียนที่ประชุมทราบครับ 

นายอุเทน สภากร -คือในเรื่องแผนด าเนินงานเพื่อใช้ส าหรับก ากับการปฏิบัติงานจึงขอฝากฝ่ายบริหาร                 
รองประธานสภาเทศบาล ให้ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเพราะไม่เช่นนังนแผนด าเนินงานก็

ไร้ค่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยพอเราบอไว้ว่าโครงการนีงเราจะด าเนินการช่วงนีงๆ 
เดือนนีง ท าอะไรบ้างโครงการนีง จะท าเมื่อไหร่ ขอให้ด าเนินการก ากับให้เป็นไปตามท่ีได้
ใช้ตามประกาศใช้ เพ่ือเป็นประโยชน์กับประชาชนตามที่ระเบียบก าหนดและตาม
นโยบายของระเบียบให้ประชาชนได้รับประโยชน์ก็ฝากด้วยครับ 

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ขอให้ฝ่ายบริหารได้ยึดหลักตามบัญชีโครงการต่าง ๆ ก็เน้นอีกครังงขอให้ฝ่ายบริหาร   
ประธานสภาเทศบาล ได้ยึดหลักตามบัญชีโครงการกิจกรรมรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                    

ตามแผนงานที่ส่งมาให้สภาช่วยเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด้วย เพราะว่าถ้าการ
ด าเนินงานไม่เร่งไปตามแผนมันก็จะมีผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ชาวบ้านก็จะ
ไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างง่าย ๆ เรื่องของการป้องกันไข้เลือดออก  
โรคพิษสุนัขบ้าอะไรต่าง ๆ ซึ่งมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเขาก็ฝากทางฝ่ายบริหาร                    
ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุมสภาเทศบาล -รับทราบ 
นายสุรินทร์ ธีรจารมรนันท์ 5.2 การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล  -เชิญท่านเลขาครับ 
นายธีระ  สัญญขันธ์ -จะมีภารกิจคือการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญสภาเพ่ือจัดท าร่างระเบียบการให้ 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน โดยแต่งตังงคณะกรรมการ

สามัญสภาจ านวน 3 ท่าน จะมีผู้เสนอ 1 ท่าน และผู้รับรอง 2 ท่าน 
นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์ -เรียนท่านสมาชิกสภา ในการก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 117 วรรค 4 โดย

ให้สภาท้องถิ่นด าเนินการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทังงขอความร่วมมือขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดประชุมสภาท้องถิ่น และผลการ
ด าเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ตามวิธีการที่สมควร เรื่องนีงเนื่องจาก
กว่าที่ผ่านมาการเชิญประชาชน ผู้ปกครองท้องที่ ก านันผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามารับฟังการ
ประชุมสภาที่ผ่านมาเราใช้อ านาจของสภาเชิญคนภายนอกเข้ามาร่วมรับฟังการ
ประชุมซึ่งเรายังไม่มีระเบียบข้อบังคับข้อ 117 ที่ผ่านมายังไม่มีเลย ใช้แต่อ านาจของ
ประธานสภาเป็นครังงคราวไปอย่างเช่นคราวนีงก็เช่นกัน ก็ใช้อ านาจของประธานสภา 

/เชิญก านัน... 
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เชิญก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้ามาร่วมรับฟังข้อราชการหรือข้อปรึกษาหารือของ
สภา ทางกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้สภาได้ด าเนินการจัดท าระเบียบมันจะได้เป็น
ระเบียบตังงต้นให้กับสภา ว่าเวลาต่อไปข้างหน้า ประชาชนจะเข้ามาร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาท้องถิ่นการประชุมสภาท้องถิ่น เข้ามาโดยอาศัยระเบียบไม่ใช่เข้ามาโดย
อาศัยอ านาจประธานสภา ซึ่งนั่นเป็นเรื่องเฉพาะหน้า เกิดประธานสภาไม่เชิญก็เข้ามา
ไม่ได้ เพราะอ านาจในการเข้าประชุมสภาเป็นอ านาจของประธานสภา คงเข้าใจนะ
ครับว่าที่ต้องมีระเบียบนีงขึงนมา ด้วยเหตุนีง 

นายอุเทน สภากร -ขอเสริมท่านประธานสภาครับ คือตอนนีงกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือสั่งการมา 
รองประธานสภาเทศบาล ที่ประธานสภาทางจังหวัดได้แจ้งประธานสภา นายอ าเภอแจ้งมาว่าให้ด าเนินการ ด้วย

เทศบาลต าบลหนองขนานได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรีว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า
คณะกรรมาธิการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้เสนอแนะ
ให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ จึงขอให้ด าเนินการ เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภาเขาเสนอกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยก็แจ้งมายังจังหวัด 
อ าเภอ ท้องถิ่น แต่เดิมเรื่องนีงเคยมีระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาก าหนดไว้แล้ว ว่า
เป็นอ านาจของประธานสภาให้อนุญาตให้บุคคลเข้ารับฟัง การประชุมได้แต่ทังงนีงทังงนังน 
ไม่ได้มีก าหนดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติการเข้ารับฟังการประชุมจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร ขังนตอนเป็นอย่างไร เขาเลยให้ก าหนดระเบียบตัวนีง ขึงนมา ฉะนังน
เมื่อมีการสั่งการมาเช่นนีง ทางสภาเราก็เลยจะต้องด าเนินการร่างระเบียบเพ่ือจัดท า
เป็นระเบียบและประกาศใช้ให้มันเป็นระบบชัดเจนถึงวิธีการเข้าร่วมประชุม วิธีการ
ด าเนินการในแต่ละขังนตอน เป็นหลักเกณฑ์ที่เขาแจ้งมาให้ด าเนินการ นี่คือสรุปให้
ชัดเจนตรงนีงว่าไม่ใช่สภาเราอยู่เฉย ๆ เราจะก าหนดขึงนมาเองเป็นเรื่องที่เขาสั่งการมา
ให้เราก าหนดใช้ชัดเจน เรื่องนีงมีมาตังงแต่ปี 2547 มาแล้วแต่ทางเทศบาลเรายังไม่เคย
ได้ด าเนินการเลย ที่อ่ืนเขามีด าเนินการแล้วโดยสรุปก็มีประมาณนีงโดยสรุปครับ ต่อไป
เป็นกระบวนการ 

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ทังงนีงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาก็เห็นควรว่าควรจะมี 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการสภาขึงนมาชุดหนึ่ง ตามข้อ 103 คือมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 

แต่ไม่เกิน 7 คน เพ่ือท าหน้าที่ ไปร่างระเบียบการเข้าร่วมการประชุมสภาของ
ประชาชน ก็เสนอต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบตามนีงไหม ถ้าเห็นชอบให้ท่านสมาชิกสภา            
ได้เสนอชื่อคณะกรรมการสภาเพ่ือจัดท าร่าง 

นายทวีศักดิ์  วัดอุดม -เสนอท่านอุเทน สภากร ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้รับรอง  1. นายสุวิทย์  เปียผ่อง 
   2. นายสมนึก  อินทร์เผือก 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ขอมติต่อที่ประชุมถ้าเห็นชอบให้ท่านอุเทน สภากร เป็นคณะกรรมการ ขอให้ยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ขึงนครับ 
ที่ประชุมสภาเทศบาล -เห็นชอบ 6 ท่าน ผู้ถูกเสนอชื่องดออกเสียง ประธานสภางดออกเสียง 
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นายอุเทน สภากร -เสนอท่านทวีศักดิ์ วัดอุดม ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล ผู้รับรอง  1. นายธีระ  สัญญขันธ์ 
   2. นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์ 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ขอมติต่อที่ประชุมถ้าเห็นชอบให้ท่านทวีศักดิ์ วัดอุดม เป็นคณะกรรมการ ขอให้ยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ขึงนครับ 
ที่ประชุมสภาเทศบาล -เห็นชอบ 6 ท่าน ผู้ถูกเสนอชื่องดออกเสียง ประธานสภางดออกเสียง 
นายธีระ  สัญญขันธ์ -เสนอท่านพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์ ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้รับรอง  1. นายอุเทน  สภากร 
   2. นายทวีศักดิ์  วัดอุดม 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ขอมติต่อที่ประชุมถ้าเห็นชอบให้ท่านพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์ เป็นคณะกรรมการ ขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล ยกมือขึงนครับ 
ที่ประชุมสภาเทศบาล -เห็นชอบ 6 ท่าน ผู้ถูกเสนอชื่องดออกเสียง ประธานสภางดออกเสียง 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ยังมีผู้เสนอผู้อ่ืนอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 -ไม่มีนะครับ 
 -ท่านอุเทน ท่านทวีศักดิ์ ท่านพัฒนพงศ์ เป็นคณะกรรมการเพ่ือไปจัดท าร่างระเบียบ

การเข้าประชุมสภาและน าเสนอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาต่อไป  
 -การประชุมของคณะกรรมการชุดนีง ก็ขอมติต่อที่ประชุมว่าให้ด าเนินการนอกสมัย

ประชุมได้ด้วย 
 -ขอมติที่ประชุมด้วยครับ หากเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึงนครับ 
ที่ประชุมสภาเทศบาล -เห็นชอบ 7 ท่าน ประธานสภางดออกเสียง 
 เพ่ือไปด าเนินการนอกสมัยประชุมได้ 
 -การก าหนดระยะเวลาของคณะกรรมการ กี่วันครับ 
นายทวีศักดิ์  วัดอุดม -30 วันครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -30 วันนะครับ ก็ขอให้ด าเนินการและน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไปด้วย 
ประธานสภาเทศบาล -ขอมติตอ่ที่ประชุมด้วยครับ 
 -หากเห็นชอบให้คณะกรรมการด าเนินการภายในก าหนด 30 วัน ขอให้ยกมือขึงนครับ 
ที่ประชุมสภาเทศบาล -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ประธานสภางดออกเสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -มีท่านสมาชิกสภาท่านอ่ืนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล -เชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ครับ 
นายพรเทพ  ศรีจันทร์ -เนื่องจากประตูนง าที่สร้างใหม่คลอง D9 ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนมา 2 ปี แล้วครับ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ทางชลประทานยังไม่ได้มาท าทางเบี่ยงนง ามาให้ใช้ 
นายอุเทน สภากร -แล้วฝ่ายบริหารทราบหรือยังครับ เทศบาลว่ายังไงครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

/นายสุรินทร์... 



-16- 
 

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ฝากผู้ใหญ่บ้าน คือวันนีงเราท าระเบียบไว้แล้วในวันหน้ามีการประชุมขอให้เข้ามามันจะ 
ประธานสภาเทศบาล เกิดประโยชน์เพราะว่าในลักษณะของนักปกครองท้องที่ ท่านมีก าลัง ท่านไม่มีทรัพย์ 

ท้องถิ่นเขามีทรัพย์ แต่ไม่ค่อยมีก าลัง ฉะนังน ถ้าท่านสามารถเอาข้อปัญหาต่าง ๆ                  
ของชาวบ้านมาให้เขาก็จะช่วยกันท างานได้ แล้วประโยชน์ก็ไปตกกับขาวบ้านด้วย                       
ก็อยากจะฝากครับ ถ้าไม่ว่างฝากผู้ช่วยเข้ามา ก็ฝากด้วยครับ ผอ.กองส่งเสริม
การเกษตรตอบได้ไหมครับ 

นายธนเดช ภูธนพิสุทธิ์ -คือเรื่องนีงทางปลัด ผม ผอ.กองช่าง ได้ไปลงพืงนที่ดูด้วยกัน ทางชลประทานซึ่งเป็น 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร เจ้าของพืงนที่ได้รับปากกับชาวบ้านแล้วว่าจะด าเนินการแก้ไขให้ เนื่องจากว่าทาง

ชลประทานด าเนินการช้า ทางเทศบาลได้ประสานไปที่ชลประทานให้แล้วขอให้เร่ง
ด าเนินการแก้ไขให้ ซึ่งชลประทานก็รับปากแล้วจะเร่งด าเนินการแก้ไขให้ พอมาช่วงที่
ฝนตก เขาก็ยังไม่ได้มาด าเนินการ ตอนนีงนง าทะเลขึงนก็มีผล เทศบาลได้ประสานไปที่
ชลประทาน 2-3 รอบแล้วครับ เขารับปากแล้ว ถ้ายังไงทางผมกับทางท่านผู้ใหญ่บ้าน
ไปด้วยกนัที่ชลประทานอีกครังงครับ ไม่อย่างนังนก็จะช้าไป  

นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ -ในส่วนของเทศบาลเองในเรื่องของส่วนอื่นที่เข้ามาท างานในพืงนที่ของหนองขนานเรา 
ประธานสภาเทศบาล ฐานะเจ้าของพืงนที่ก็ตาม แต่ว่าเราไม่มีอ านาจไปบังคับสั่งการเขาท่านมาแจ้งเทศบาล

เทศบาลก็ได้อย่างเก่งคือประสาน วิธีการของการท างานอย่างนีงท่านในฐานะเจ้าของ
พืงนที่ท้องที่เทศบาลท้องถิ่น หากท่านแจ้งแล้วเทศบาลประสานแล้ว ยังไม่เดินท่านไป
ร้องกับอ าเภอกับจังหวัดได้เลย เพราะชลประทานเขาเป็นหน่วยการปกครองส่วนกลาง 
ฉะนังน บังคับบัญชากับการกระทรวง ที่กระทรวงมหาดไทยแต่ละกระทรวงเองก็ฝาก
การบังคับบัญชากับจังหวัด ถ้าเกิดปัญหาอย่างนีง ท่านก็ไปร้องกับผู้ว่าฯได้เลยประสาน
แล้วไม่ได้เรื่องให้ผู้ว่าฯสั่งการได้ มันจะมีแนวทางการท างาน การท างานในลักษณะ
ปกครองท้องที่ เราต้องรู้ งานของภูมิภาค งานส่วนอ่ืน ๆ นายอ าเภอสังการได้ แต่งาน
ส่วนกลางอ านาจของผู้ว่าฯ จริงๆ อ านาจผู้ว่าก็ยังไม่เด็ดขาด เพราะเป็นของกระทรวง 
เมื่อกระทรวงเขาฝากมา ผู้ว่าฯก็ไปด าเนินการ ถ้ายังไม่ด าเนินการผู้ว่าฯเขาก็ไปร้องไป
ทางกระทรวง ถ้าอย่างนีงงานจะไปได้ แต่ยังไงก็ตามประสานกับเทศบาลก่อน ถ้าอย่างนีง
เดี๋ยวไปว่ากัน มันจะเดินได้ ถ้าไม่ได้ก็ไปว่ากันอีกชังนหนึ่ง  

นายอุเทน สภากร -ผมขออนุญาตเสริมท่านประธานสภาครับถ้าตามหลักราชการแล้ว การอ านวยความ 
รองประธานสภาเทศบาล สะดวกต่อประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องด าเนินการ ฉะนังน เมื่อหมู่บ้านมีปัญหา 

ก็ควรจะท าเป็นหลักฐานพิมพ์หนังสือของหมู่บ้านมีหลักฐานบัตรประชาชนของหมู่บ้าน 
เมื่อเรามายื่นฝากทางเทศบาลก็จะมีหลักฐานประสานกับชลประทานเพ่ือด าเนินการ 
มันก็จะมีกระบวนการมีหลักฐานยื่นไปที่ชลประทาน ถ้าชลประทานไม่ด าเนินการ
หลักฐานก็จะอยู่ที่เขา เขารับหนังสือเราไว้แล้วไม่ด าเนินการ เราก็ไปร่างด าเนินการต่อ 
มันจะได้มีหลักฐาน ฉะนังน การท าอะไรต้องท าเป็นหลักฐานยืนยัน เทศบาลไม่ได้มี
หน้าที่โดยตรงแต่มีหน้าที่ช่วยเหลือเราประสาน ก็ฝากด าเนินการ 

นายสุวิทย์ เปียผ่อง -ตัวอย่างที่หนองจอก รถไฟเขาท าสะพานต่างระดับประชาชนไม่สะดวก เขาให้ผมท า 
สมาชิกสภาเทศบาล หนังสือต้องการอุโมงค์ลอดในฐานะประชาชน แล้วยื่นไปที่เทศบาลมีรายชื่อของ

ชาวบ้านที่เดือดร้อนให้รถไฟมาท าอุโมงค์ลอดไว้ เขาก็ด าเนินการให้ หนองจอกก็จะได้
ทังงอุโมงค์ลอดและสะพาน ซึ่งเกิดจากชาวบ้านลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นเทศบาล 
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 ให้ประสาน ผู้ใหญ่บ้านกับเทศบาลต้องช่วยกัน 
นายธนรัตน์  เศวตสุวรรณ -ในฐานะที่ผมเคยเป็นปลัดอ าเภอเก่าและโยกมาอยู่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล ท้องถิ่นก็อยากจะเรียนว่าในพืงนที่และแต่ละพืงนที่ มันจะมีลักษณะการปกครองท้องที่  

ก็คือก านันผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านและในภาคการปกครองท้องถิ่น ก็มีสมาชิก
สภาท้องถิ่น ซึ่งก็ช่วยกันอยู่ทังงสองขาต้องเดินไปด้วยกัน การท างานของท้องที่                
ท่านต้องประสานกับทางท้องถิ่น เพราะว่าท้องถิ่นเขามีงบประมาณเป็นประจ าทุกปี 
นอกจากมีงบประมาณแล้วเขายังมีบุคลากร ซึ่งท่านก็ต้องประสานเพ่ือร่วมกัน มีปัญหา
อะไรทางหมู่บ้านก็ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งมานอกจากแจ้งมาที่เทศบาล
แล้ว ท่านในฐานะผู้ปกครองท้องที่ เป็นแขนขาของท่านนายอ าเภอท่านจะต้องส าเนา
หนังสือเรื่องนังน ๆ รายงานนายอ าเภอทราบด้วยว่าได้ประสานกับทางเทศบาลแล้ว 
ตามส าเนาหนังสือนีง ซึ่งนายอ าเภอในฐานที่ท่านก ากับดูแลเทศบาลแทนผู้ว่าฯท่านก็ได้
ให้ปลัดอ าเภอมาตามเรื่อง งานของท่านก็จะได้ไปได้คล่องขึงน  

 -นอกจากงบประมาณได้ด้านท้องถิ่นแล้ว ในหมู่บ้านยังมีงบประมาณอีกหลายตัวที่มา
จากรัฐบาลโดยตรงท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้ว แต่การท าส่วนใหญ่เนื่องจากเทศบาลมี
ก าลังมีบุคลากรเจ้าหน้าที่  ท่านก็ต้องประสานความร่วมมือตรงนีงให้เขาช่วย ส าหรับ
หมู่บ้านไหน ก็อาจจะหาโอกาสแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์ -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  

ปิดประชุมเวลา  13.18 น. 
 

    (ลงชื่อ)                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายธีระ  สัญญขันธ์) 

         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
  วันนีง วันที่       มกราคม    2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มาประชุมพร้อมกันและ
ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  22  
ธันวาคม  2563 เรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 (ลงชื่อ)      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมนึก  อินทร์เผือก)   

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน  

(ลงชื่อ)         กรรมการฯ        (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการ 
           (นายอุเทน  สภากร)             (ผศ.ดร.สุวิทย์  เปียผ่อง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 

 
   (นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองขนาน ได้ประชุมและรับรองรายงานการประชุมสภาฉบับนีงแล้ว ในสมัยประชุมสภาเทศบาล              
สมัยสามัญท่ี   1 /2564       เมื่อวันที่        กุมภาพันธ์   2564  


