
 
 
 

ส้าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก    ครั้งที่ ๑  ประจ้าปี ๒๕๖๒ 

วันที่    ๒๖   กุมภาพันธ์      ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๐๐  น.       เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.   เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

นายวีระ  เหรียญเชย    – สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการ

ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวีระ   เหรียญเชย - นายบุญลอ  อ้นทอง     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ลาป่วย) ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ๑.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย (กรณีแทนต้าแหน่ง 
         ที่ว่าง) 
   - สืบเนื่องเมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓  
   พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอให้นางสาวพรสุดา  มุสิกโปฎก  
   ปลัดเทศบาล ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล บัดนี้เนื่องจากนางสาวพรสุดา มุสิกโปฎก 
   ได้พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเพราะได้โอน (ย้าย) ไปด ารงต าแหน่ง 
   ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) เทศบาลต าบลบางปะอิน อ าเภอ 

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ท าให้ต าแหน่ง 
เลขานุการสภาเทศบาลลง วันนี้ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเสนอชื่อเลือกเลขานุการ 
สภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย และขอเชิญปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวเพื่อด าเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตามระเบียบฯ ต่อไป 

นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภา- 

ท้องถิ่น เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

    (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน 
   ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
    ข้อ ๑๘ “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร- 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
   ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น” 
    ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
   อนุโลม 

…/เมื่อสภา 
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    เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น 
   ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
    ข้อ ๘ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ 
   เสนอชื่อพนักงานหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี 

สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง 
ได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน....................... 
 ข้อ ๑๔ ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ 
แต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อเลือกเลขานุการสภาเทศบาล และขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ๒ ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อครับ 
นายพีระพงษ์  ศุภจอมชัย- ผมขอเสนอ นางสาวปารีณา  ภัทรวรรณเวช ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรองคนที่ ๑  นายสุรชัย      ผลวชิา   สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้รับรองคนที่ ๒  นายทองแดง   แก้ววังสาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม  - มีมติรับรอง ๑๑ เสียง 

นายวีระ   เหรียญเชย - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่า นางสาวปารีณา 
ประธานสภาเทศบาล ภัทรวรรณเวช  ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลท าหน้าที่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช- กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันขอ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้ความไว้วางใจเลือกดิฉันเป็นเลขานุการสภา ดิฉัน 

จะปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ เพ่ือประโยชน์แก่เทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาล ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ขอเรียนเชิญค่ะ 

 

นายวีระ   เหรียญเชย - ๑.๒ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ ขอเชิญครับ 
นางเกศรินทร์  โยมจีน - เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและผู้ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลน้ าตก- 

ไทรโยคน้อย 
   แผนงานสาธารณสุข (ปี ๒๕๖๒)  
   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ๘๖๔,๐๐๐ บาท ใช้ 
   งบประมาณไปแล้ว ๓๐๕,๔๑๙ บาท คงเหลือ ๕๕๘,๘๗๑ บาท 
   - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ๙๖,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณ 

ไปแล้ว ๓๓,๙๐๓ บาท คงเหลือ ๖๒,๐๙๔ บาท 
…/-รายจ่าย 
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- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ๔๙๐,๔๒๐ บาท ใช้งบประมาณ 
ไปแล้ว ๑๓๑,๓๖๐ บาท คงเหลือ ๓๕๙,๐๖๐ บาท 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ๓๘๖,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณ 
ไปแล้ว ๑๔๙,๖๖๙.๐๕ บาท คงเหลือ ๒๓๖,๓๓๐.๙๕ บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทราบแล้วนั้น) 
- ขอชี้แจง ในการทิ้งขยะเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะ ๓๔,๒๕๑ บาท 
และเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ๒๗,๗๖๘ บาท รวม ๒ เดือน ๖๒,๐๑๙ บาท 
- กองช่างจะแจ้งให้ทางสภาเทศบาล ช่วยพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ- 
มูลฝอยของเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ว่าจะท าอย่างไรต่อไปค่ะ 
- ปัญหาตอนนี้คือ ให้หาเงิน เพราะ ปีที่ผ่านมาตั้งเทศบัญญัติไว้แค่น าขยะไปทิ้งที่บ่อขยะ 
ใกล้เทศบาล 

นายธานี  สามส ี - รถขยะวิ่งวันละก่ีเที่ยวครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางเกศรินทร์ โยมจีน - วันละ ๒ เที่ยว ค่ะ บางวัน ๑ เที่ยว เที่ยวละประมาณ ๔ – ๕ ตัน ให้บิลมาด้วยทุกครั้ง 
ผู้อ้านวยการกองช่าง ที่น าขยะไปทิ้ง สิ้นเดือนจะส่งใบแจ้งมาให้ ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะยังไม่ได้จ่ายนะคะ  
   เพราะอบต.แก่งเสี้ยนก าลังท าเทศบัญญัติรองรับอยู่ค่ะ 
   - ขออนุญาตเรียนถามความคิดเห็นว่าจะจัดท าประชาคมเรื่อง การขึ้นค่าขยะได้หรือไม่คะ 

นายวีระ   เหรียญเชย - จัดท าขึ้นมาเลยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสัจจา  ฝุกฝัด - เรื่องนี้เป็นนโยบายของชาติค่ะ พอท าประชาคมเสร็จแล้วจะมีการชั่งขยะ บ้านไหนมีขยะ 
นายกเทศมนตรี  หนักเท่าไหนก็คิดตามน้ าหนักขยะเลยค่ะ  
นางเกศรินทร์ โยมจีน - ค่าน้ ามันกับค่าท้ิงขยะมีเงินไม่พอค่ะ ใช้น้ ามันวันละ ๖๐ ลิตร (ไป – กลับ) 
ผู้อ้านวยการกองช่าง  
นางสาวอัญชลี  สันติสุข - มีเทศบัญญัติ เรทราคาการจัดเก็บแล้ว เหลือการท าประชาคมค่ะ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 
นางเกศรินทร์ โยมจีน - นายธานี  สามสี สมาชิกสภาเทศบาล ปรึกษาว่าจะให้เทศบาลจัดเก็บเองและรวมไว้ที่ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง จุดใดจุดหนึ่งและให้ผู้รับเหมามาขนย้าย ขนไปทิ้งเอง 
นางสัจจา  ฝุกฝัด - ถ้าท าได้จะทุ่นเรื่องคน เรื่องน้ ามัน ค่ะ 
นายกเทศมนตรี  
นายพีระพงษ์ ศุภจอมชัย - ถ้าน าขยะมาคัดแยก ตามประเภทขยะ เพื่อขายและน าเงินที่ขายได้มาจ้างผู้รับเหมา จะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลดต้นทุนครับ 
นางเกศรินทร์ โยมจีน - ตอนนี้สิ่งแวดล้อมได้ปิดบ่อขยะท่ีไม่ถูกต้อง เพ่ือให้มาทิ้งในจุดที่ให้ทิ้ง (จุดเดียว) 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 

นายวีระ   เหรียญเชย - ทางชุมชนมีอะไรจะเสนอกับทางสภาเทศบาลไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

…/นางสาวกัลยา 
 
 



- ๕ - 
 

นางสาวกัลยา  ตึกดี - ถ้ามีผู้รับเหมาเข้ามาจะท าการคัดแยกขยะ ค่าใช้จ่ายจะลดลง รถไม่ต้องวิ่งไปทิ้งท่ีอบต. 
ประธานชุมชนน้้าตก แก่งเสี้ยน 
   - ชุมชนน้ าตกจะมีเปลือกกล้วย ใบไม้ ที่ย่อยสลายง่าย ถ้านัดวันเก็บเฉพาะส่วนนี้ น าไป 
   ทิ้งจุดที่จัดให้ทิ้ง โดยไม่ต้องไปทิ้งท่ีอบต.แก่งเสี้ยนจะดีกว่าไหมคะ 
นางเกศรินทร์ โยมจีน - ตอนนี้ปัญหา คือ มีการฝากทิ้ง เป็นถุงด าเยอะมากค่ะ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง - ค่าขยะ ๒๐ บาท เก็บได้ประมาณเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท เดือน ๑ ใช้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
   ไม่รวมค่าสึกหลอของรถ 
นางสาวอัญชลี  สันติสุข - จ่ายขาดไม่ได้นะคะ เพราะเป็นการบริหารงานของเทศบาล ต้องประชาคมและส ารวจ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง บ้านไหนมีจ านวนผู้พักอาศัยก่ีคน 
นางเกศรินทร์ โยมจีน - จะมีการท าประชาคมอีกครั้งคะ แล้วจะแจ้งให้ทางสภาเทศบาลทราบต่อไปค่ะ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช- ขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านทราบค่ะ ตอนนี้เริ่มต้นปีงบประมาณ โครงการบางตัว 
เลขานุการสภาเทศบาล ยังไม่ได้ด าเนินการท า เงินที่จะเหลือจ่ายโอนยังไม่มีค่ะ โครงการจะเริ่มทยอยท า และ 
   เป็นโครงการเล็กๆ จะไม่มีเงินเหลือค่ะ โครงการบางโครงการถ้าไม่ได้ท าก็โอนได้ค่ะ 
นางเกศรินทร์ โยมจีน - ยังสรุปไม่ได้นะคะ ก็คือ ปรึกษาทางสภาเทศบาลก่อน แล้วจะท าประชาคม ปลายปีมี 
ผู้อ้านวยการกองช่าง เงินเหลือจะท าการโอนเงินมาค่ะ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๑ ประจ้าปี
๒๕๖๑  เมื่อวันที่   ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว มีจ านวน ๒๐  
ประธานสภาเทศบาล หน้า ว่ามีข้อความตอนหนึ่งตอนใดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องการจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง

หรือไม่ ขอเชิญครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๙  
ตุลาคม  ๒๕๖๑ โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  มีมติรับรอง  ๑๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ก้าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ้าปี ๒๕๖๒ และก้าหนด  
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๓) 

นายวีระ  เหรียญเชย - สืบเนื่องจากคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที๑่  ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สภาเทศบาลได้ก าหนดสมัยประชุมสภา

เทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ผมขอปรึกษาสภาเทศบาลว่าจะก าหนดสมัยประชุม- 
สภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ และก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (ปี ๒๕๖๓) ในช่วงเวลาใด ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

…/นางสาวปารีณา 
 



- ๖ - 
 

นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
เลขานุการสภาเทศบาล ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุม 

สมัยสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ 
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาใน 
ที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี  

จากเดิม สมัยที ่๑  ก าหนดเริ่ม ๑ กุมภาพันธ์ ระยะเวลา ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๒  เริ่ม ๑ เมษายน ระยะเวลา ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๓  เริ่ม ๑ สิงหาคม ระยะเวลา ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๔  เริ่ม ๑ ตุลาคม ระยะเวลา ๓๐ วัน 
เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าจะคงไว้ตามเดิมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ 

นายพีระพงษ์  ศุภจอมชัย- ขอให้ก าหนดไว้ตามเดิมครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผมขอเสนอ ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ และสมัยแรก

ของปีถัดไป ปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ปี ๒๕๖๒  
    สมัยสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
    สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
    สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
    สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ปี ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ครับ 
นายวีระ  เหรียญเชย - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมตามท่ีนายพีระพงษ์  
ประธานสภาเทศบาล ศุภจอมชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ        ๑๑       เสียง 

   ไม่เห็นชอบ       -        เสียง 

   งดออกเสียง     ๑       เสียง  นายวีระ   เหรียญเชย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) 
  

นายวีระ   เหรียญเชย - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กอง

ช่าง) ขอเชิญครับ   
นางสัจจา   ฝุกฝัด - เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย, สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

…/ข้าพเจ้า 
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    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ หมวดค่าครุภัณฑ์   

ตามที่สภาเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ได้ มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ และประกาศใช้เทศบัญญัติในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  ของเทศบาล ฯ  ประจ าปี  พ.ศ.256๒ แล้วนั้น  

เนื่องด้วยกองช่าง ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานเคหะ 
   และชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อ 
   จ่ายเป็นค่าชั้นวางโรงเก็บพัสดุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    ข้อความเดิม 
   ชั้นวางของโรงเก็บพัสดุ ราคา ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รายละเอียดดังนี้ 
   - ค่าชั้นวางพัสดุแบบเหล็ก 
   - กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
   - สูง ๑.๘๐ เมตร 
   - จ านวน ๑๒ ชั้น 
   รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลก าหนด (ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หน้า ๗ ล าดับที่ ๑๑) 
    ข้อความใหม่ 
   ชั้นวางของโรงเก็บพัสดุแบบเหล็ก ๔ ชั้น  ราคา ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รายละเอียด 
   ดังนี้ 
   - ค่าชั้นวางพัสดุแบบเหล็ก ๔ ชั้น  
   - กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
   - สูง ๑.๘๐ เมตร 
   - จ านวน ๑๒ หลัง 
   รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลก าหนด  
   ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์รายการดังกล่าว 
   ดังนั้นเพื่อให้ด าเนินภารกิจในการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  รวดเร็ว จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางของโรงเก็บพัสดุแบบเหล็ก ๔ ชั้น จ านวน ๑๒ หลัง 
   ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ 
  ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

จึงน าเสนอญัตตินี้เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณค่ะ 
นายวีระ   เหรียญเชย - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

.../นางสาวปารีณา 
 



- ๘ - 
 

นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช –ขออนุญาตชี้แจงค่ะ จากข้อความเดิมได้ตั้งในเทศบัญญัติไว้ ข้อความเดิม ชั้นวาง 
เลขานุการสภาเทศบาล ของโรงเก็บพัสดุ เปลี่ยนเป็นข้อความใหม่ ชั้นวางของโรงเก็บพัสดุแบบเหล็ก ๔ ชั้น  
   จ านวนเงินและขนาดเท่าเดิม ค่ะ 
นายวีระ   เหรียญเชย - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่าน
ประธานสภาเทศบาล ใดเห็นควรอนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ           ๑๑      เสียง 
   ไม่อนุมัติ         -        เสียง 
   งดออกเสียง     ๑       เสียง  นายวีระ   เหรียญเชย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)     
นายวีระ   เหรียญเชย - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ท าให้การประชุมส าเร็จเรียบร้อย 

ตามระเบียบวาระการประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 
นางสัจจา  ฝุกฝัด - นายกเทศมนตรี ได้ประสานไปที่อบต.แก่งเสี้ยน เรื่องค่าใช้จ่ายที่เก็บเงินจะออกใบเสร็จ 
นายกเทศมนตรี  ให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้กับสตง. เวลาสตง. ขอตรวจสอบดู ตอนนี้ไม่เก็บเงินและไม่เก็บ 
   ย้อนหลัง ถ้าขออนุมัติผ่านแล้วจะเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะ เบื้องต้นใช้เป็นหลักฐานว่า ถ้ามาเสีย 
   เงินจะเสียตันละ ๓๐๐ บาท รอพระราชกฤษฎีกา ครม. ยังไม่อนุมัติผ่านค่ะ 
นายวีระ  เหรียญเชย - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือไม่ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย  ผลวิชา - น้ าดิบ สูบขึ้นมาทันหรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางเกศรินทร์ โยมจีน - ไม่ทันค่ะ น้ าปิดช่วงเวลา ๒๓.๐๐ น. – ๐๓.๐๐ น. น้ าไม่พอใช้เวลากลางวัน เพราะเป็น 
ผู้อ้านวยการกองช่าง ช่วงฤดูแล้ง ช่วงดึกจะปั๊มทั้งคืน ๔ ชั่วโมงตัว ทั้งวัน ช่วงฤดูฝนจะพัก ๔ ชั่วโมง ค่ะ 
นายสุรชัย  ผลวิชา - เครื่องปั๊มน้ ามีก่ีตัวครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางเกศรินทร์ โยมจีน - ใช้ได้ ๒ ตัว ค่ะ หม้อแปลง ๑๐๐ KVA ถ้าปั๊ม ๑๔๐ ๗๕ ๒ ตัว ระเบิดแน่นอนค่ะ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง การบริหารน้ า มีปัญหาอะไร ดิฉันจะไลน์แจ้งให้กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลทราบและแจ้ง 
   ผ่านเฟสบุ๊คของเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ค่ะ 
   - ถ้าหากมีปัญหาอะไร ถ้าผู้อ านวยการกองช่างบริหารงานไม่ดี สมาชิกสภาเทศบาล 
   ทุกท่านช่วยให้ความร่วมมือกันด้วยค่ะ ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไข ช่วยกันบริหารงาน 

เรื่องขยะ เรื่องน้ า ด้วยค่ะ 
นายสุรชัย  ผลวิชา - เวรประปา มีกี่คนครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางเกศรินทร์ โยมจีน - ๒ คน ค่ะ เข้าเวร ๒๔ ชั่วโมง/ ๑ คน สลับกันค่ะ (โอกับอ้ัม) 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 

.../นายวีระ 



- ๙ - 
 

นายวีระ  เหรียญเชย - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือไม่  ชุมชนมีอะไรไหมครับ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรชัย  ผลวิชา - ชุมชนมีเรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช- จริงๆ แจ้งไว้ว่าเดือนกุมภาพันธ์ แต่ติดช่วงเลือกตั้ง ส.ส. ผู้บริหารจึงปรึกษากัน 
เลขานุการสภาเทศบาล และแจ้งให้เลื่อนไปเป็นหลังเลือกตั้งไปแล้ว ค่ะ 
นางสาวศิริขวัญ โพรามาต – ขออนุญาตค่ะ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการได้หมดวาระลง จึงอยาก 
คณะกรรมการชุมชนอนามัย ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนให้เสร็จสิ้นทุกชุมชนก่อนค่ะ ถึงจะมีการแข่งขัน 
   กีฬาชุมชน ค่ะ 
นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช- เมื่อมีการเลือกคณะกรรมการชุมชนเสร็จสิ้นทุกชุมชนแล้ว จึงจะมีการแข่งขันกีฬา 
เลขานุการสภาเทศบาล ชุมชนค่ะ ให้ทางผู้บริหารก าหนดวันแข่งขันกีฬาชุมชนแล้วจะท าหนังสือเชิญชุมชนมา- 
   ประชุมพร้อมกันต่อไปค่ะ 
นายวีระ  เหรียญเชย - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ 
ประธานสภาเทศบาล ร่วมมือ ท าให้การประชุมส าเร็จตามระเบียบวาระการประชุมทุกวาระ ผมขอปิดการ 
   ประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 (ลงชื่อ)            รุ่งทิพย์    เหมทอง              ผู้บันทึกการประชุม 
      (นางสาวรุ่งทิพย์    เหมทอง) 
     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    
 

(ลงชื่อ)           ปารีณา     ภทัรวรรณเวช        เลขานุการสภาเทศบาล 
    (นางสาวปารีณา   ภัทรวรรณเวช) 

                                     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
          ปลัดเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย  

…/คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)               พีระพงษ์    ศุภจอมชัย        สมาชิกสภาเทศบาล 
        (นายพีระพงษ์    ศุภจอมชัย) 
 

(ลงชื่อ)                   ธานี     สามสี              สมาชิกสภาเทศบาล 
             (นายธานี     สามสี) 

 

(ลงชื่อ)                   วิเชียร    รอดทับทิม      สมาชิกสภาเทศบาล 
           (นายวิเชียร   รอดทับทิม) 

 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒   เมื่อ
วันที่  ๒๖  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒                        
 

(ลงชื่อ)                วีระ      เหรียญเชย       ประธานสภาเทศบาล 
                     (นายวีระ   เหรียญเชย) 


