
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา    ๑๓.๓๐    น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

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

ผู้มาประชุม ๑ .นายมัย  นามัสเก ประธานสภาเทศบาลตำบลหว้ยยาง 

๒. นายประยูร  พรแสน  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหว้ยยาง 

๓. นายเก่ง  ปราบอรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๔. นายอดิศักดิ์  ต้านศัตรู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๕. นายประยูร  พรมจันดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๖. นายสนิท  เย็นอารมณ์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหว้ยยาง  

๗. นายมนตรี  บำราชเข็ญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

๘.นายวุฒิศักดิ์  เรืองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

ผู้ไม่มาประชุม  ๑. นายสวาท  ต่อวาส  (ลากิจ) 

   ๒. นายอุทัย  ปลาหนองแปน  (ลากิจ) 

   ๓. นายพรประเสริฐ  เลิศคอนสาร (ลากิจ) 

เข้าร่วมประชุม ๑. นางสาวศรณิญา โทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลหว้ยยาง 

๒. นายเชิงชาย  โทรักษา รองนายกเทศมนตรตีำบลห้วยยาง 

 ๓. นายดำรง  บัวพงษ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 

 ๔.นางบุญหลง  ศรหีาวัตร เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 ๕. นายตอง  ไทยธรรม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 ๖. นายเชาวฤทธิ์ เท่าธุรี  ปลัดเทศบาลตำบลหว้ยยาง 

 ๗. นางนฤมล  อำนวยศิลป์ ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

๘. นายธานี  ศรชัีย  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

๙. นายสุดจิตต์  รักงาม  หัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล 

๑๐.นายวิชัย  ทาโบราณ หัวหนา้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

๑๑.นายสุรพงษ์  ไชยสมบัติ วิศวกรโยธา 

๑๒.นางกษิรา  ภูมคิอนสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๓.นางวนดิา  แสนเภา  นักจัดการงานทั่วไป 

๑๔. นางพรวิไล  ทองลาด ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ 

๑๕. นายชัยสิทธิ์ ปินะกาพัง ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
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๑๖. นายประมวล ประเสริฐสาร ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 

๑๗. นายทนงศักดิ์ พรหมเอี่ยม ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ 

๑๘. นายวิไล  ปราณีตพลกรัง ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 

๑๙. นายสงกรานต์ บัวพงษ์  ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 

๒๐. นายวิชัย  พงษ์สระพัง ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 

๒๑. นายเดช  อภัยสูงเนิน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ 

๒๒. นายสวาท  ลอยดี  ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 

๒๓. นายอุทัย  วงษ์คำเลิศ ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 

๒๔. นายคมรสิ  ปิยะสหาย ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ 

๒๕. นายธีระศักดิ์ ซ้ายสุข  ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ 

๒๖.นายไมตรี  มิตรมาตร ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 

๒๗.นางชมภู่  เกิดมงคล ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ 

๒๘.นายเวียงชัย  ภูแซมศรี ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ 

๒๙.นายชาลี  ไยบวั  ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ 

๓๐.นายเสมอืน  ฤาหาญ  กำนันตำบลหว้ยยาง 

๓๑.นายนิยม  กุลด้วง  ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ 

เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.๓๐ น. เมื่อสมาชกิสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว 

นายมัย    นามัสเก    เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ  

ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการ ประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง 

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 

๒๕๖๓  ตามที่สภาเทศบาลตำบลห้วยยาง  ได้มีมติกำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ

ประจำปี สี่สมัย และกำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 

๒๕๖๓  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  

นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๑ (๒) และข้อ ๒๑ จึงเรียกประชุมสภา

เทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  

กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๓๐  กระผมจึงขอเปิด

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้   
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ระเบียบวาระที่ ๑ -เรื่องที่ประธานสภาเทศบาล แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 

                             วันนี ้ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบว่าม ี

                             สมาชิกสภาเทศบาลขอลากิจ จำนวน ๓ ท่าน คือ  ๑.นายอุทัย  ปลาหนองแปน   

                             ๒. นายสวาท  ต่อวาส  ๓.นายพรประเสริฐ เลิศคอนสาร เลขานุการสภาเทศบาล 

ดังนั้น ก่อนการประชุมสภาในวันนี้ จะต้องเลือกเลขานุการสภาคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการสภาเฉพาะในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบ

และขั้นตอนในเลือกเลขานุการสภา 

นายเชาวฤทธิ์ เท่าธุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผูเ้ข้าร่วม 

ปลัดเทศบาล ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ าน  ผ ม ข อ อ นุ ญ าต แ จ้ ง ร ะ เบี ย บ ก ฎ ห ม าย  ต าม ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพิ่ ม เติมถึ ง (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ ประธานสภาท้องถิ่น  รอง

ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุม

สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็น

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความ

ในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือก

ให้กระทาด้วยวิธีการยกมือ ซึ่งตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓ และ ๒๖ นั้น จะขอแจ้ง

วิธีการเลือกเลขานุการสภา พอสังเขปดังนี้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ

เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คนหนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรใหเ้ป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา การเสนอนั้นต้องมี

สมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้

เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้ง

เพียงหนึ่งคน ใหถ้ือว่าผู้นั้นได้รับเลือก หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งคน ให้

มีการลงคะแนนเลอืกต่อไป 

นายมัย นามัสเก ขอขอบคุณ นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุรี ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง ที่ได้ช้ีแจงระเบียบ  

ประธานสภาเทศบาล ข้อบังคับ ดังนั้นผมจึงขอให้สมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรให้เป็นผู้ดำรง

ตำแหน่งเลขานุการสภาในการประชุมครั้งนี้ ขอเชญิครับ  

นายอดิศักดิ์ ต้านศัตรู เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร กระผม  

สมาชิกสภาเทศบาล นายอดิศักดิ์  ต้านศัตรู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ นายวุฒิศักดิ์ 

                             เรืองเจริญ เป็นผู้ปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการสภาในการประชุมสภาครั้งนี้ 
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นายมัย  นามันเก  ขอผูร้ับรองครับ 

ประธานสภาฯ 

นายเก่ง  ปราบอรินทร์  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

นายประยูร  พรแสน  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

นายมัย  นามัสเก ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม่ ..เมื่อไม่มกี็ 

ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมเลือก นายวุฒิศักดิ์ เรอืงเจรญิ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

ในการประชุมครั้งนี้ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  

 ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

นายมัย   นามัสเก ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่ง 

ประธานสภาฯ ได้จัดส่งให้แลว้  ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงานหรอืไม่  ขอ

เชญิครับ 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายมัย นามัสเก หากไม่ม ีขอมตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

ประธานสภาฯ              สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ     ๗   เสียง 

 งดออกเสียง          ๑   เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายมัย  นามัสเก ๑. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ 

ประธานสภาฯ ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  

(กองช่าง) เรียนเชญิ ท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 

นางสาวศริณญา โทรักษา  เรยีน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ 

นายกเทศมนตรีฯ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) ให้ที่ประชุม

สภาฯ ได้ทราบรายละเอียด  

 



-๕- 

   โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประเภท อาคารต่างๆ โครงการ/รายการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหาร จำนวน 

๖๕,๐๐๐ บาท  เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหาร รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่สมาชิกสภาได้รับทราบล่วงหน้าแล้วคะ่  

นายมัย  นามัสเก   ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายมัย  นามัสเก   เมื่อไม่มผีูใ้ดเพิ่มเติมแล้ว ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง)   นายกเทศมนตรีเสนอ  

ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบ  จำนวน ๗  เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง 

นายมัย  นามัสเก    ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขอโอน 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ

ลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง)  

ทีน่ายกเทศมนตรีเสนอ 

นายมัย  นามัสเก ๒. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ 

ประธานสภาฯ ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กองช่าง) เรียนเชิญ  
 ท่านนายกเทศมนตรี ชีแ้จงครับ 

 

 

 

 

1. ต่อเติมหลังคา 

๒. อ่างล้างจาน 

๓. ชิงค์ทำกับข้าว 

๔. ประตู-หน้าต่าง โครงเหล็กตาข่าย 

๕. ปูพืน้กระเบือ้ง 



-๖- 

นางสาวศริณญา โทรักษา  เรยีน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ 

นายกเทศมนตรีฯ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) ให้ที่ประชุม

สภาฯ ได้ทราบรายละเอียด  

   โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ/รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน  

๒,๖๐๐ บาท  เพื่อจัดซือ้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวดำ รายละเอยีดดังนี้ 

1. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600dpi 
2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

3. มีความจำ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB  
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

6. สามารถใช้ได้กับ A4, letter , Legal และ Custom รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลห้วย 

ยางกำหนด 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่สมาชิกสภาได้รบัทราบล่วงหน้าแล้วค่ะ  

  โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

(๒) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ/รายการ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน  

๑๘,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

๑. เป็นสแกนเนอร์ชนดิป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 

50 แผ่น 

๒. สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หนา้แบบอัตโนมัติ 

๓. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600dpi 

๔. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 

๕. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A 4 

๖.  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รายละเอียด

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่สมาชิกสภาได้รับทราบล่วงหน้าแล้วค่ะ  

 
 
 
 

                                                               -๗- 



นายมัย  นามัสเก   ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายมัย  นามัสเก   เมื่อไม่มผีูใ้ดเพิ่มเติมแล้ว ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  (กองช่าง)   นายกเทศมนตรีเสนอ  

ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบ  จำนวน ๗  เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง 

นายมัย  นามัสเก    ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขอโอน 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ

ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  ที่

นายกเทศมนตรีเสนอ 

นายมัย  นามัสเก ๓. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ 

ประธานสภา ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) 

นายมัย   นามัสเก   เรียนเชิญนายกเทศมนตรตีำบลห้วยยาง  ชีแ้จงรายละเอียด ญัตติ 

ประธานสภาฯ       โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์  ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบ

รายละเอียด 

นางสาวศริณญา โทรักษา  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ 

นายกเทศมนตรีฯ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบ

รายละเอียด  

   โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ โครงการ/รายการ ไม้สต๊าฟอลูมิเนยีม  จำนวน ๗,๐๐๐ 

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบซัก มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี 

 

 

-๘- 



2. ขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E  

3. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ 

4. มีปุ่มล๊อกยึดขณะทำงาน 

5. มีโลหะหุม้ปลายรองรับด้านล่าง  

รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่สมาชิกสภาได้รับทราบล่วงหน้าแล้วค่ะ 

นายมัย  นามัสเก   ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายมัย  นามัสเก   เมื่อไม่มผีูใ้ดเพิ่มเติมแล้ว ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ 

(กองช่าง)   นายกเทศมนตรีเสนอ  

ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบ  จำนวน ๗  เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

นายมัย  นามัสเก    ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขอโอน 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ

ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ  (กองช่าง)  ทีน่ายกเทศมนตรี

เสนอ 

นายมัย  นามัสเก ๔. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ 

ประธานสภา ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนัก

ปลัดเทศบาล) 

นายมัย   นามัสเก   เรียนเชิญนายกเทศมนตรตีำบลห้วยยาง  ชีแ้จงรายละเอียด ญัตติโอนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ       โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมสภา

ฯ ได้ทราบรายละเอียด 

 

 

 

 

-๙- 



นายมัย   นามัสเก   เรียนเชิญนายกเทศมนตรตีำบลห้วยยาง  ชีแ้จงรายละเอียด ญัตติ 

ประธานสภาฯ       โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมสภา

ฯ ได้ทราบรายละเอียด 

นางสาวศริณญา โทรักษา  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ 

นายกเทศมนตรีฯ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมสภา

ฯ ได้ทราบรายละเอียด  

   โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  โครงการ/รายการ เตาแก๊ส  จำนวน ๓,๐๐๐ 

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซือ้เตาแก๊ส ตั้งโต๊ะสองหัว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่สมาชิกสภาได้รับทราบล่วงหน้าแล้วค่ะ 

นายมัย  นามัสเก   ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายมัย  นามัสเก   เมื่อไม่มผีูใ้ดเพิ่มเติมแล้ว ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว (สำนักปลัดเทศบาล)   นายกเทศมนตรีเสนอ  

ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบ  จำนวน ๗  เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

นายมัย  นามัสเก    ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขอโอน 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ

ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล)  

ทีน่ายกเทศมนตรีเสนอ 

 

 

 

 

-๑๐- 



นายมัย  นามัสเก ๕. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ 

ประธานสภา ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายมัย   นามัสเก   เรียนเชิญนายกเทศมนตรตีำบลห้วยยาง  ชีแ้จงรายละเอียด ญัตติโอนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ       โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้

ทราบรายละเอียด 

นางสาวศริณญา โทรักษา  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ 

นายกเทศมนตรีฯ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้

ทราบรายละเอียด  

   โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  โครงการ/รายการ เครื่องสแกนลายนิว้มือ  จำนวน ๘,๕๐๐ 

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า โอนตั้งรายการใหม่ ตั้งไว้ 8,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

สแกนลายนิว้มือ รายละเอียดดังนี้ 

1. รองรับลายนิว้มอื 3,000 ลายนิว้มอื 

2. สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 

3. หนา้จอ LCD 

4. สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 

5. มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน 

6. ราคาไม่รวมค่าติดตัง้ รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่สมาชิกสภาได้รับทราบล่วงหน้าแล้วค่ะ 

นายมัย  นามัสเก   ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายมัย  นามัสเก   เมื่อไม่มผีูใ้ดเพิ่มเติมแล้ว ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒๕๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

(สำนักปลัดเทศบาล)   นายกเทศมนตรีเสนอ  

 

 

-๑๑- 



ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบ  จำนวน ๗  เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

นายมัย  นามัสเก    ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขอโอน 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เพื่อตั้งรายการใหม่ งบ

ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)  ที่

นายกเทศมนตรีเสนอ 

นายมัย  นามัสเก ๖. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประธานสภา ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)เรียนเชญิ ท่านนายกเทศมนตรี 

ชีแ้จงครับ 

นางสาวศริณญา  โทรักษา  ตามที่เทศบาลตำบลหว้ยยางได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 

นายกเทศมนตรีฯ          รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปแล้วนั้น   เทศบาลตำบลห้วยยางมีความ 

จำเป็นต้องโอนเพิ่ม  เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. ขอโอนเพิ่ม ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   โต๊ะทำงานผูบ้ริหาร ตั้งไว้  ๑๑,๕๐๐ บาท  

โอนเพิ่ม  ๑๓,๕๐๐ บาท     งบประมาณหลังโอน  ๒๕,๐๐๐  บาท 

นายมัย  นามัสเก   ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายมัย  นามัสเก   เมื่อไม่มผีูใ้ดเพิ่มเติมแล้ว ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๒๕๖๓ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนัก

ปลัดเทศบาล)   นายกเทศมนตรีเสนอ  

ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบ  จำนวน ๗  เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง   

งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

นายมัย  นามัสเก    ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขอโอน 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)  ทีน่ายกเทศมนตรีเสนอ 

 

 

 

-๑๒- 



นายมัย  นามัสเก ๗. กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุม 

ประธานสภา   สมัยแรกของปีถัดไป 

นายมัย   นามัสเก ต่อไปเป็นระเบียบ  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ประธานสภาเทศบาล    และกำหนดวันเริ่มสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปีถัดไป ตามมาตรา  ๒๔  แห่ง 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

กำหนดไว้ว่า  ในปีหนึ่งใหม้ีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ 

วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ใหส้ภาเทศบาลกำหนด สมัยประชุมสามัญ  สมัย 

หนึ่ง  ๆ  ให้กำหนดไม่เกินสามสิบวัน และถ้าจะขยายเวลาออกไปจะต้องได้รับ 

อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.   

๒๕๕๔  ข้อ  ๑๑   (๒)  สำหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัย 

สามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยปีนัน้มกีำหนดกี่วัน  กับให้ 

กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วันการ 

กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด 

นายมัย   นามัสเก ขอเชญิสมาชิกได้เสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และ 

ประธานสภาเทศบาล เสนอกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปีของปีถัดไป  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

นายประยูร  พรแสน       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นาย 

สมาชิกสภาเทศบาล       ประยูร  พรแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอเสนอใหม้ีการกำหนดสมัย 

  ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของ 

  ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  เริ่มตัง้แต่วันที ่๑   มิถุนายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

                   มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

     ๒. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

    มีกำหนดไม่เกิน   ๓๐   วัน 

๓. สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑  ธันวาคม   ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

    มีกำหนดไม่เกิน   ๓๐  วัน 

๔. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  ตั้งแต่วันที่  ๑   

   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

 

 

 

-๑๓- 



นายมัย  นามันเก  ขอผูร้ับรองครับ 

ประธานสภาฯ 

นายประยูร พรมจันดา  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

นายวุฒิศักดิ์  เรืองเจริญ ขอรับรอง  (ยกมอื) 

นายมัย  นามัสเก ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ เมื่อไม่มีผมขอ 

ประธานสภาฯ มตทิี่ประชุม ใครเห็นด้วยกับการกำหนดสมัยประชุมดังกล่าว โปรดยกมอื

ครับ   

มติท่ีประชุม                มีมติเห็นชอบ   ๗  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ -  เสียง   

งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นายมัย  นามัสเก  เป็นอันว่าสภานีม้ีมติใหค้วามเห็นชอบให้มกีารประชุมสภาสมัยสามัญ ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  เริ่มตัง้แต่วันที่ ๑   มิถุนายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

                   มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

     ๒. สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓  เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๓  เป็นต้น 

    ไปมีกำหนดไม่เกิน   ๓๐   วัน 

๓. สมัยสามัญ   สมัยที่  ๔  เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑  ธันวาคม   ๒๕๖๓  เป็นต้น 

    ไปมีกำหนดไม่เกิน   ๓๐  วัน 

๔. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  ตั้งแต่วันที่  ๑   

    กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายมัย  นามัสเก      ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบ 

ประธานสภาฯ       หรอืไม่เชิญครับ 

นางสาวศริณญา โทรักษา    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลห้วยยาง/สมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรี              เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สืบเนื่องมาจากปีนี้แล้งมาก มปีัญหา 

   เรื่องนำ้ที่ไหลจากน้ำผุดทัพลาว มาไม่ถึงบ้านโนนจำปา และมีเรื่องรอ้งเรียนหลาย 

   อย่าง ดิฉันได้ไปดูต้นน้ำ น้ำก็แห้งจริงๆ วันนี้เราต้องมาหารอืกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

   ที่สาธารณะตอนนี้ ใช้ปลูกข้าวโพด ผลจากการสำรวจเส้นทางของนำ้ จะมีการกัก 

   เก็บน้ำไว้ใชบ้ริเวณที่ปลูกข้าวโพด ทำให้น้ำไม่ไหลมาบ้านโนนจำปา อยากใหผู้น้ำ 

 

-๑๔- 



พืน้ที่นั้น ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ และเราจะได้หาทางแก้ไขต่อไป เพราะแล้งมาก 

ฝนไม่ตกเลย อาจทำให้พืชผลทางการเกษตรตายแล้งได้ นำ้ที่ไหลลงมาบ้านโนน 

จำปา จุดตรงนี้รถบรรทุกน้ำของเทศบาลก็ต้องไปสูบน้ำใส่รถเพื่อช่วยเหลอื 

ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยาง แต่ถ้าน้ำไหลมาไม่ถึงก็ต้องเดือดร้อนตามกัน  มีใคร 

จะเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา เชญิค่ะ 

นายมัย  นามัสเก         เรียนเชิญท่านกำนันตำบลหว้ยยาง ได้ช้ีแจงปัญหาเรื่องน้ำ  เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเสมอืน  ฤาหาญ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี และผูเ้ข้าร่วม 

กำนันตำบลหว้ยยาง ประชุมทุกท่าน  ปัญหาเรื่องน้ำที่ไหลจากน้ำผุดทัพลาว มาบ้านโนนจำปานั้น ผมได้

ฟังจากชาวบ้าน ปัญหาคือ  การเก็บกักน้ำไม่เปิดนำ้ให้ไหลลงมา  ผมก็ได้เรียก

ประชุมผูน้ำหมู่บ้านและคณะกรรมการนำ้ร่วมกัน ๒ ครั้งแล้ว มีมตแิละกติกา ก็

เหมอืนเดิม เขาก็ร้องเรียนว่ามีคนมาปิดนำ้ไว้แล้วก็มาเปิด คนที่เปิดน้ำเขาก็ไปบอก

ไม่ได้  และชาวบ้านผาเบียดในเขตพืน้ที่สาธารณะ ปลูกผักและเก็บกักน้ำไม่ปล่อยน้ำ

ไหลลงมา   อยากใหเ้ลิกปลูกผัก ปลูกป่าชุมชนแทน ให้ทำประชาคมเข้ามาหาท่าน

นายกเทศมนตรีแล้วส่งต่ออำเภอคอนสาร 

นายมัย  นามัสเก มีท่านอื่นจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายประมวล ประเสริฐสาร  เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผม 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ นายประมวล ประเสรฐิสาร ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๓  ที่ท่านกำนันเสมอืนได้พูดมาผมก็

เห็นด้วย แต่เป็นโครงการระยะยาว แต่เราควรจะแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเพราะเป็นเรื่อง

เร่งด่วน ผมอยากเสนอกั้นคลองนำ้ที่เป็นคลองแยกด้อแด้ หาคอนกรีตกั้น

แบ่งสันปันส่วนแบ่งน้ำมาใส่สระโนนจำปาเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ขอบคุณครับ 

นายมัย  นามัสเก มีท่านอื่นจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายวิชัย  พงษ์สระพัง เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง สมาชิกสภาเทศบาลและ 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ผูน้ำตำบลห้วยยาง ทุกท่าน ในส่วนที่เราต้องวิเคราะห์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาน้ำ  

เราควรเชญิบุคคลที่ทำการเกษตรหมู่บ้านนั้นมาคุยก่อนเพื่อทำความเข้าใจ ค่อยแบ่ง

น้ำกัน  เราควรตั้งกฎกติกาในการจัดสรรนำ้ เพื่อให้เป็นระบบ ผมเห็นดว้ยว่าที่ตรงนี้

ควรใช้ในการปลูกป่า น้ำจะได้ไหลลงสู่คลองในตำบลห้วยยาง ผมอยากใหเ้ราไปคุย

กับบุคคลที่ทำการเกษตร ที่มปีัญหาควรแนะนำเขา ผมขอเสนอแค่นี้ครับ ขอบคุณ

ครับ  



-๑๕- 

นายมัย  นามัสเก มีท่านอื่นจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวศริณญา โทรักษา วันนีท้ี่ประชุมก็มากันครบไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและกำนัน 

นายกเทศมนตรีฯ ผูใ้หญ่บ้าน อยากใหทุ้กท่านหามตกิ่อนว่า ที่สาธารณะที่กำลังปลูกข้าวโพดหลังจาก

เก็บเกี่ยวใหห้ยุดทำการเกษตร เพราะต้นเหตุมาจากตรงนี้ ทำให้น้ำไม่ไหลลงคลอง

บ้านโนนจำปา อยากใหป้ระธานสภาเทศบาลหามติที่ประชุมว่าที่สาธารณะตรงนี้

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรเสร็จต่อไปเราจะไม่ให้ปลูกพืชผลทางเกษตร 

เราจะเตรยีมดิน เตรียมพืน้ที่สำหรับปลูกป่าหรอืเป็นโมเดลของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ดนิที่ชาวบ้านปลูกพืชจะเป็นที่ดินสาธารณะ เพราะฉะนั้นท้องถิ่นและท้องทึ่ควร

ดูแลร่วมกัน เพราะใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อเราหา

มตใิห้หยุดทำการเกษตรได้แล้ว เราจะได้แจง้ให้เขาหยุดทำ เพราะเป็นการแก้ไข

ปัญหาระยะยาว  

นายมัย  นามัสเก มีท่านอื่นจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเก่ง ปราบอรินทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 

สมาชิกสภาเทศบาล นายเก่ง  ปราบอรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ผมขอเสนอแก้ไขปัญหาเรื่องนำ้

ให้เอานำ้จากน้ำผุดทัพลาวเข้าสระบ้านโนนจำปาก่อน ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินรถดับเพลิง

ก็จะได้มนี้ำใช้ทันเวลา 

นายสนิท  เย็นอารมณ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสนิท  เย็นอารมณ์  

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ถ้าเราจะเอาน้ำจากน้ำผุดทัพลาวมาใส่สระเราควร

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบก่อน ถ้าเราจะลงมติให้ชาวบ้านเลิกปลูกพืชทางการ

เกษตร ควรใหเ้ขาเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จก่อน และให้ชาวบ้านที่ปลูกมารับทราบ  

ถึงแม้ให้เขาเลิกปลูกผมว่าก็เหมอืนเดิม เพราะน้ำคลองที่ไหลมาจะลงล่างเพราะดิน

แหง้ ชาวบ้านส่วนมากเจาะบ่อบาดาล และน้ำไม่ลงใต้ดิน ต่อไปผมว่าจะแล้งหนัก  

นายมัย  นามัสเก ท่านใดจะเสนอขอให้มมีติให้เลิกปลูกพืชทางการเกษตรวันนี ้ เชญิครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายเสมอืน  ฤาหาญ ผมนายเสมอืน  ฤาหาญ ขอเสนอใหล้งมตวิันนีค้รับ 

กำนันตำบลหว้ยยาง 

 

 



-๑๖- 

นายมัย  นามันเก  ขอผูร้ับรองครับ 

ประธานสภาฯ 

นายวิชัย  พงษ์สระพัง  ขอรับรอง  (ยกมอื) 

นายประมวล  ประเสรฐิสาร ขอรับรอง  (ยกมอื) 

นายมัย  นามัสเก ไม่ทราบว่าท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ ครับ 

ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายมัย  นามัสเก เมื่อไม่มผีมขอมตทิี่ประชุม ว่าท่านใดมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกปลูกพืชทางการ 

ประธานสภาฯ เกษตร ในพืน้ที่สาธารณะบ้านผาเบียด โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม                มีมติเห็นชอบ  ๒๔  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ -  เสียง   

งดออกเสียง  ๒   เสียง   (ประธานสภาเทศบาล, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒) 

นายมัย  นามัสเก      ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบ 

ประธานสภาฯ       หรอืไม่เชิญครับ 

นายธานี  ศรีชัย  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมี 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดว้ยเทศบาลตำบลหว้ยยาง ได้ออกประกาศเหตุ

รำคาญ ตามเอกสารที่ได้แจกใหทุ้กท่านทราบแล้วนั้น จังหวัดชัยภูมมิีมาตรการใน

การควบคุมค่าฝุ่น PM ๒.๕ ซึ่งเป็นค่าที่ขนจมูกไม่สามารถกรองได้ ทำให้ฝุ่นละออง

เข้าไปในปอด  เทศบาลจึงได้ออกประกาศควบคุมเหตุรำคาญ คือ ห้ามเผาอ้อย เผา

ขยะ เผาตอฟาง หรอือย่างอื่นที่ทำให้เกิดเขม่าควัน ห้ามเผาในที่โล่งแจง้  อยากให้

ท่านประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในพื้นที่ทราบตามประกาศที่ได้แจกใหทุ้กท่านแลว้

ครับ 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 

นายมัย  นามัสเก              มีท่านอื่นอีกไหมครับ จะเสนอเรือ่งอื่นให้สภารับทราบ ถ้าไม่มขีอปิดประชุมครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

 



-๑๗- 

 

ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๔๐ น. 

 

  (ลงช่ือ     ผูจ้ดรายงานการประชุม 

         (นายวุฒิศักดิ์    เรอืงเจรญิ) 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 (ลงช่ือ)           คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                       (นายสนิท    เย็นอารมณ์) 

       สมาชิกสภาเทศบาล 

        

    (ลงช่ือ)     คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                        (นายประยูร   พรมจันดา) 

      สมาชิกสภาเทศบาล 

 

  ลงช่ือ)        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                      (นายมนตรี    บำราชเข็ญ) 

       สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

สภาเทศบาลตำบลห้วยยางได้รับรองรายงานการประชุมเทศบาลตำบลห้วยยาง 

สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่   ๒๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

          

    (นายมัย    นามัสเก)  ผูต้รวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

      ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 

                             เมื่อวันที่  ๑๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


