
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายรันต์  สายหยุด ประธานสภาเทศบาล    รันต์  สายหยุด  
๒ นายประมวล สุขสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาล    ประมวล  สุขสุวรรณ  
๓ นายทอง  ภาษิตร สมาชิกสภาเทศบาล    ทอง  ภาษิตร  
๔ นายสุวิทย์ ดิษฐสุนนท์ สมาชิกสภาเทศบาล    สุวิทย์  ดิษฐสุนนท์  
๕ นายอ่ า  นามณีย์ สมาชิกสภาเทศบาล    อ่ า   นามณีย์  
๖ นายอดิศร  ชาวสวน สมาชิกสภาเทศบาล    อดิศร  ชาวสวน  
๗ นายสมัคร  จันทร์งาม สมาชิกสภาเทศบาล    สมัคร  จันทร์งาม  
๘ นายสมศักดิ์  มังสระคู สมาชิกสภาเทศบาล    สมศักดิ์  มังสระคู  
๙ นายสาลี  มาสระคู สมาชิกสภาเทศบาล    สาลี  มาสระคู  

๑๐ นางสาววิภาวรรณ  สุระสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล    วิภาวรรณ  สุระสังข์  
๑๑ นางร าไพ  ภูกลาง สมาชิกสภาเทศบาล    ร าไพ  ภูกลาง  
๑๒ นายวชิรพงษ์ พลตื้อ เลขานุการสภาเทศบาล    วชิรพงษ์ พลตื้อ  

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบุญศรี  ลาวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาล - ลากิจ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเรียบ  โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรี    เรียบ  โยธาจันทร์  
๒ นายอุทัย  ชุมศรี รองนายกเทศมนตรี    อุทัย  ชุมศรี  
๓ นายธงชัย  แพงภูงา รองนายกเทศมนตรี    ธงชัย  แพงภูงา  
๔ นายสมเดช  คุณมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรี    สมเดช  คุณมาศ  
๕ นายทองสุข  จันทร์คูเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    ทองสุข  จันทร์คูเมือง  
๖ จ่าเอกสมพงษ์  ศักดิ์แสง รองปลัดเทศบาล    สมพงษ์  ศักดิ์แสง  
๗ นายกฤษณะพงษ์  น้อยชา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กฤษณะพงษ์  น้อยชา  
๘ นายธนาวุฒิ  สนสมบัติ ผู้อ านวยการกองช่าง    ธนาวุฒิ  สนสมบัติ  
๙ นางสุภาวดี  น้อยชา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    สุภาวดี  น้อยชา  

๑๐ นางสาวสรินยา  โยธาจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง    สรินยา  โยธาจันทร์  
๑๑ นายพีรพงษ์  บัวไข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง พีรพงษ์  บัวไข  
๑๒ นายภาคภูมิ  ธนสีลีงกูร หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ภาคภูมิ  ธนสีลีงกูร  
๑๓ นายสุริยา การะเกษ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    สุริยา การะเกษ  
๑๔ นายทวีวุฒิ  จันทร์คูเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทวีวุฒิ  จันทร์คูเมือง  
๑๕ น.ส. นรมน  พูลสระคู เจ้าพนักงานธุรการ    นรมน  พูลสระคู  
๑๖ นายสาคร  มาตรสี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    นายสาคร  มาตรสี  

/๑๗.นายพงษ์สาคร... 



๒ 
 

 

๑๗ นายพงษ์สาคร  สุวรรณธาดา   คนงานทั่วไป   พงษส์าคร  สุวรรณธาดา    

๑๘ นางสุวรรณี  พรมภูงา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สุวรรณี  พรมภูงา    

 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมองค์ประชุมแล้ว 
- เริ่มประชุมสภาเทศบาล เวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายรันต์ สายหยุด    - กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล   ตามประกาศเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉบับ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาลต าบลทุ่ งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตั้ งแต่วันที่                                
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และประกาศสภาเทศบาลต าบล                 
ทุ่งหลวง เรื่องก าหนดสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)                 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง รายละเอียดตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ๖ วาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   - เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบ 
นายรันต์ สายหยุด    -  แนะน าพนักงานมาใหม่  จ านวน  ๒  ท่าน  นายพงษ์สาคร  สุวรรณธาดา   
ประธานสภาเทศบาล          ต าแหน่งคนงานทั่วไป  และนางสุวรรณี  พรมภูงา  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
นายรันต์ สายหยุด    ในส่วนเอกสารเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่งหนังสือพร้อมกับรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน  ได้อ่านและตรวจทานแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือ 

เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีสมาชิกท่านใด
จะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ    
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  จ านวน ๑๐ เสียง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  - เรื่อง กระทู้ถาม 
       (ไม่มี)          

ระเบียบวาระท่ี ๔  -  เรื่อง  เสนอให้คณะกรรมการสภาพิจารณาแล้วเสร็จ 
       (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๕  - เรื่องท่ีเสนอพิจารณาใหม่ 
 
 

/นายรันต์... 



๓ 
 

นายรันต์ สายหยุด   ข้อ ๕.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วยการใช้น้ าประปา  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.  ๒๕๖๐  เชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจง   
 

นายเรียบ  โยธาจันทร์   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านกระผมนายเรียบ  โยธาจันทร์   นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง  ส าหรับ

ญัตติข้อ  ๕.๑  ผมจะให้ทางเลขาได้ชี้แจงครับ 
 

นายสมเดช  คุณมาศ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการฯ  กระผมนายสมเดช   คุณมาศ  เลขานุการนายกเทศมนตรี ส าหรับหลัการเรื่องเทศบัญญัต ิ          

ว่าด้วยการใช้น้ าประปาเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๑  (๑)  มาตรา ๖๐  (๑)   
และมาตรา ๖๖  (๔)   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  โดยผู้บริหารเทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วยการใช้น้ าประปา พ.ศ. ๒๕๖๐                   
ต่อสภาเทศบาลเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นชอบและประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป เหตุผล ตามที่เทศบาลต าบล                
ทุ่งหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในการ
ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านแบบผิวดิน  จ านวน ๒ แห่ง เพ่ือให้บริการน้ าอุปโภค บริโภค
กับประชาชนในความรับผิดชอบ ซึ่งระบบประปาดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลทุ่ ง หลว ง  ประกอบกับ  ในอนาคต เทศบาลต า บลทุ่ งหลว ง  อาจ ได้ รั บกา ร                         
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างในพ้ืนที่เพ่ิมหรือโอนกิจการประปาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดั้งนั้นเพ่ือให้เทศบาลและผู้ใช้น้ าถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้
น้ าประปา ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง   จึงไดต้ราเทศบัญญัตินี้ขึ้น 

                                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๑(๑) มาตรา ๖๐(๑) และมาตรา ๖๖  (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลทุ่งหลวง โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   จึงตราเทศบัญญัติ
ไว้  ดังต่อไปนี้ 

                                  ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วย
การใช้น้ าประปา พ.ศ. ๒๕๖๐” 

  ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหลวงแล้ว  เจ็ดวัน 
ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับระเบียบ หรือค าสั่งเดิม ที่ก าหนดไว้ก่อนนี้ และ
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
ข้อ  ๔  ในเทศบัญญัติ นี้  
“ผู้ขอใช้น้ า”  หมายถึง  ผู้ที่ยื่นค าร้องขอใช้น้ าประปาต่อเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ไว้แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ท าสัญญาการใช้น้ าประปากับเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
“ผู้ใช้น้ า” หมายถึง บุคคลที่ได้ท าสัญญาการใช้น้ าประปากับเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
“การงดจ่ายน้ า” หมายถึง การที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวง งดจัดส่งหรือจ าหน่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ า 
จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตาม ที่ผู้ใช้น้ าจะไม่สามารถใช้น้ าได้ต่อไป 
“มาตรวัดน้ า” หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวงได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ า
เพ่ือวัดปริมาณน้ าประปาท่ีใช้ 

/ “เครื่องกั้นน้ า”... 



๔ 
 

“เครื่องกั้นน้ า”  หมายถึง ประตูน้ าที่ติดตั้งอยู่หน้าหรือหลังมาตรวัดน้ า ซึ่งมีไว้ส าหรับปิดและ
เปิดน้ า 
“ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า” หมายถึง สถานที่ที่ถูกก าหนดเป็นที่ตั้งมาตรวัดน้ าและเครื่องกั้นน้ า 
เพ่ือให้มีการอ่านมาตรวัดน้ า ได้อย่างสะดวก 
“ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อและอุปกรณ์ที่ต่อจากมาตรวัดน้ าออกไปบรรจบกับท่อจ่ายน้ าของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
 “ท่อภายใน” หมายถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ าหรืออาคาร
ของผู้ใช้น้ า 

  “ค่าบริการทั่วไป” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อม หรือ เปลี่ยนมาตรวัดน้ า อุปกรณ์
และท่อจ่ายน้ าภายนอก รวมถึง ค่าบริหารจัดการในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ า 
“อัตราค่าน้ าขั้นต่ า” หมายถึง อัตราค่าน้ าประปา ที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวงพิจารณาถึงความ
จ าเป็น ที่ผู้ ใช้น้ าต้องใช้น้ าประปาในแต่ละเดือนโดยก าหนดขึ้นเพ่ือลดการสูญเปล่าทาง
เศรษฐกิจ อัตราค่าน้ าขั้นต่ านี้ จะน าไปใช้ในการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับเงินค่าน้ าประปาที่
เก็บได้จากประชาชน 
"ค่าประกันการใช้น้ า” หมายถึง เงินที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวงเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ า
เพ่ือเป็นหลักประกันในการช าระค่าน้ าประปาแต่ละเดือน ผู้ใช้น้ าจะได้รับค่าประกันคืนเต็ม
จ านวน เมื่อยกเลิกการใช้น้ าและไม่มีหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปา (ผู้ขอใช้น้ าประเภทหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอ่ืนที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วจะได้รับค่ายกเว้น ค่า
ประกัน) 
“ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์” ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่ามาตรวัดน้ า ท่อประปา เครื่องกั้นน้ าและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง นับจากมาตรวัดน้ าถึงจุดประสานท่อ  ไม่รวมท่อและอุปกรณ์
หลังมาตรวัดน้ า ที่ผู้ขอใช้น้ าต้องด าเนินการเอง การติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
เกิน ๓/๔ นิ้ว และมีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ าประปาไม่เกิน ๑๐ เมตร จะใช้ราคาเหมาจ่าย
ตามอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 
การขอใช้น้ าประปา 

ข้อ  ๕  ผู้ขอใช้น้ าประปาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  จะต้องยื่นค าร้องตามแบบที่เทศบาล
ต าบลทุ่งหลวงก าหนด  ในการติดตั้งวางท่อประปา ตามอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัตินี้   
ณ กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
ข้อ ๖  ผู้ขอใช้น้ าประปาจากเทศบาลต าบลทุ่งหลวง จะต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้  
๑. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจ าตัวพนักงานของรัฐ 
พร้อมส าเนาลงชื่อรับรองความถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่ขอติดตั้งประปา  หรือเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมส าเนาลงชื่อ
รับรองความถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ  ในกรณีที่  
ผู้ขอใช้น้ าไม่มีชื่ออยู่ในบ้านที่จะติดตั้งประปา จะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันของ 
ขอใช้น้ ามาแสดงด้วย 
 

/ผู้ขอใช้น้ า... 



๕ 
 

ผู้ขอใช้น้ าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มี
อ านาจ ตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอใช้น้ าประปาและสัญญาการใช้น้ าประปา            
กับ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
ข้อ  ๗  หลังจากรับค าร้องแล้ว เทศบาลต าบลทุ่งหลวงจะออกส ารวจสถานที่ พร้อมประมาณการ
ค่าใช้จ่าย และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ าทราบภายใน ๗ วัน     
ข้อ ๘  เมื่อผู้ขอใช้น้ าได้รับแจ้งประมาณการค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์  ซึ่งประกอบด้วย                
ค่ามาตรวัดน้ า  ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน แล้ว จะต้องน าเงินมาช าระภายใน 
๖๐ วัน และเมื่อเทศบาลต าบลทุ่งหลวงได้รับเงินแล้ว ก็จะด าเนินการ ติดตั้งประปา และขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ าของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ต่อไป  แต่ ถ้าไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด
เทศบาลต าบลทุ่งหลวงจะริบเงินมัดจ า และ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอใช้น้ าประปาครั้งนั้ น                  
ผู้ขอใช้น้ าที่ยื่นค าร้อง และ ช าระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาแล้ว ต่อมาปฏิเสธที่จะให้
เทศบาลต าบลทุ่งหลวงวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ า ภายในเวลาที่ได้รับแจ้งให้ทราบเป็น                 
ลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าผู้ขอใช้น้ าสละสิทธิ์การใช้น้ า  เทศบาลต าบลทุ่งหลวงจะคืนค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งประปาที่ได้ช าระไว้ โดยหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในอัตรา ร้อยละ ๒๐  
ข้อ ๙ เมื่อเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อนุญาตให้ผู้ขอใช้น้ า ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ าและเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวงได้ส่งน้ าประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ าแล้ว   มาตรวัดน้ า ท่อและอุปกรณ์ภายนอก จะตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ทันที 

หมวด  ๒ 
การส่งน้ าประปา 

ข้อ ๑๐  น้ าประปาที่ส่งให้แก่ผู้ ใช้น้ าจะต้องส่งผ่านมาตรวัดน้ าเพ่ือบอกจ านวนน้ าที่ใช้         
โดยเทศบาลต าบลทุ่งหลวงจะติดตั้งมาตรวัดน้ าไว้ที่ต้นทางภายในสถานที่ของผู้ใช้น้ า ณ                   
ที่ซึ่งจะตรวจสอบและจดจ านวนน้ าได้สะดวก   
ข้อ ๑๑ การต่อท่อภายนอกอาคาร  การติดตั้งมาตรวัดน้ า   เครื่องกั้นน้ า  เป็นหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง  โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอใช้น้ า ส่วนท่อและอุปกรณ์ภายในจากมาตร
วัดน้ าไปถึงสถานที่ใช้น้ าหรืออาคารของผู้ใช้น้ า  ผู้ขอใช้น้ าจะต้องด าเนินการเอง    
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้น้ าจะต้องดูแลรักษา รอยตราที่ผนึกไว้ระหว่างมาตรวัดน้ ากับเครื่องกั้นน้ า                    
มิให้ ช ารุดแตกขาด หรือสูญหาย  เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้น้ าประปาโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ า 
หากเทศบาลต าบลทุ่งหลวงพบมาตรวัดน้ าที่ไม่มีรอยตราผนึกไว้  ผู้ ใช้น้ าจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ตามจ านวนที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวง                   
พึงประเมิน 
ข้อ ๑๓  ผู้ใช้น้ าจะซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลง เคลื่อนย้ายที่ติดตั้ง หรือกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดกับมาตรวัดน้ า เครื่องกั้นน้ า หรือท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ าไม่ได้  หากไม่ ได้รับ
อนุญาตจากเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
ข้อ ๑๔  ผู้ใช้น้ าที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ าส่งน้ าประปาไปใช้บนอาคารสูง  จะต้องมีบ่อพักน้ า  เพ่ือ
เก็บกักน้ าก่อนที่จะสูบน้ าส่งขึ้นไปใช้บนอาคารสูงอีกครั้งหนึ่ง ห้ามมิให้สูบน้ าประปาโดยตรง
จากเส้นท่อน้ าประปา  เพราะจะท าให้มาตราวัดน้ าช ารุดเสียหายแล้วยังท าให้แรงดันน้ าประปา
ในท่อส่งน้ าลดลงอย่างรวดเร็ว สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าประปารายอื่น  
 

/ข้อ ๑๕... 



๖ 
 

ข้อ ๑๕  ผู้ใช้น้ าต้องดูแลรักษามาตรวัดน้ าและเครื่องกั้นน้ า  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอ  
หากเกิดการช ารุดเสียหาย หรือสูญหาย  ต้องแจ้งเทศบาลต าบลทุ่งหลวงทันที  เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวงจะเปลี่ยน หรือติดตั้งมาตรวัดน้ าให้ใหม่ โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นค่าติดตั้ง จ านวน ๑๐๐ บาท 
ส าหรับมาตรวัดน้ าขนาด ๑/๒ นิ้ว จ านวน ๑๕๐ บาท ส าหรับมาตรวัดน้ าขนาด ๓/๔ นิ้ว  
และ ๒๐๐ บาท ส าหรับมาตรวัดน้ าขนาด ๑ นิ้ว แต่หากมาตรวัดน้ าช ารุดเสียหายโดยการกระท า
ของผู้ใช้น้ าไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ผู้ใช้น้ าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
มาตรวัดน้ า ในราคาเดียวกับผู้ขอใช้น้ ารายใหม่ รวมกับค่าเสียหายที่พึงประเมินทั้งหมด   
ข้อ ๑๖  การทดสอบมาตรวัดน้ า กรณีสงสัยว่ามาตรวัดน้ าจะเดินไม่เที่ยงตรง  ผู้ใช้น้ าสามารถ     
ยื่นค าร้องเพ่ือขอทดสอบมาตรวัดน้ า หากผลการทดสอบถูกต้อง ผู้ใช้น้ าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบ  และหากมาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อน ผู้ใช้น้ าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอ และเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวงจะค านวณค่าน้ าประปาใหม่ ตามความเป็นจริง 
ข้อ ๑๗  ผู้ใช้น้ าประปาที่ประสงค์จะขอยก-ย้ายมาตรวัดน้ า เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคาร 
หรือ สถานที่ หรือได้ด าเนินการจนเป็นเหตุให้มาตรวัดน้ าไม่อยู่ในที่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อ
การจดปริมาณน้ าประปา หรือการบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า  เทศบาลต าบลทุ่งหลวงจะยก -ย้าย 
มาตรวัดน้ า ให้เหมาะสม โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๑๘ ผู้ใช้น้ าที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้น้ าประปาเป็นระยะเวลานานติดต่อกันตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป    
ควรยื่นค าร้องขอฝากมาตรวัดน้ าต่อเทศบาลต าบลทุ่งหลวงโดยเสียค่าใช้จ่ายตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัตินี้  การฝากมาตรวัดน้ า สามารถกระท าต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง                
ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี หากเกินก าหนดจะถูกระงับสิทธิการใช้น้ า และหากต้องการใช้น้ าประปาอีก 
ต้องยื่นค าร้องขอบรรจบมาตรซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมในการบรรจบมาตรตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

หมวด  ๓ 
การเก็บเงิน 

ข้อ  ๑๙  การคิดราคาค่าน้ าประปาในใบเสร็จรับเงินแต่ละเดือน เทศบาลต าบลทุ่งหลวง         
จะค านวณจากปริมาณการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าแต่ละรายที่อ่านจากมาตรวัดน้ าแล้วคูณด้วยอัตราค่า
น้ าประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ค่าน้ าที่ได้ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าน้ าประปาขั้นต่ า  ตามที่ก าหนด
ในเทศบัญญัตินี้  โดยใบเสร็จค่าน้ าแต่ละเดือนจะประกอบด้วย ค่าน้ าที่ใช้ และค่าบริการทั่วไป  
ข้อ ๒๐  จ านวนน้ าที่ใช้  ให้รวมถึงน้ าที่รั่วไหลหมดเปลืองไปที่ปรากฏตัวเลขในมาตรวัดน้ า               
กรณีท่ีมาตรวัดน้ าช ารุดเสียหายหรือมีเหตุอ่ืนอันไม่สามารถท าให้ทราบจ านวนน้ าที่ใช้หรือสูญเสีย
ไปตามความเป็นจริงได้ ให้คิดจ านวนน้ าโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจ านวนน้ าที่ได้ใช้ เมื่อ  ๓ เดือน           
ที่ผ่านมา ถ้ามาตรวัดน้ าเสียในเดือนแรกที่เริ่มใช้น้ า ให้ค านวณจ านวนน้ าที่ใช้ในเดือนดังกล่าว       
ตามจ านวนน้ าที่ได้ใช้ในเดือนถัดไป เมื่อได้เปลี่ยนมาตรวัดน้ าใหม่แล้ว 
ข้อ ๒๑  ผู้ใช้น้ าต้องอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ในการตรวจสอบเส้น
ท่อ และอุปกรณ์ รวมถึงการจดปริมาณน้ าประปาจากมาตรวัดน้ าในสถานที่ใช้น้ าหรืออาคารของ
ผู้ใช้น้ า ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. 
ข้อ ๒๒ ผู้ใช้น้ าต้องช าระเงินค่าน้ า  ค่าบริการอ่ืนๆ และค่าเสียหาย ทันทีที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวงได้น าใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ขอเก็บเงิน  มิฉะนั้น ผู้ใช้น้ าจะต้องไปช าระ 
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ภายในก าหนด ๑๕ วัน หากพ้นก าหนดเทศบาลต าบล 

/ทุ่งหลวง... 



๗ 
 

ทุ่งหลวงจะพิจารณางดจ่ายน้ าประปา( ตัดมาตรวัดน้ า )                                                  
ข้อ ๒๓ การช าระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ ผู้ใช้น้ าจะต้องขอรับใบเสร็จรับเงินจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

หมวด  ๔ 
เรื่องท่ัวไป 

ข้อ ๒๔  ผู้ใช้น้ ารายใดถูกงดจ่ายน้ าประปา  เพราะไม่ช าระหนี้ค่าน้ าประปา ภายหลังแสดงความ
ประสงค์ขอใช้น้ าประปาอีกต้องช าระหนี้ค้างให้แล้วเสร็จ  และต้องช าระค่าบรรจบมาตรวัดน้ า 
ตามอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ  ๒๕  น้ าประปาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ส าหรับการอุปโภค 
บริโภคภายในครัวเรือน จึงห้ามมิให้ผู้ใช้น้ า  น าน้ าประปาไปขาย หรือจ าหน่ายจ่ายแจก เว้นแต่  
จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
ข้อ  ๒๖  เมื่อผู้ใช้น้ าจะเลิกใช้น้ าหรือย้ายที่อยู่หรือโอนสิทธิการใช้น้ าประปาให้ผู้อ่ืน ต้องแจ้งให้
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  ๕ วัน และผู้รับโอนต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
เทศบัญญัตินี้ 
ข้อ  ๒๗ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ไม่รับรองว่าจะมีน้ าใช้ได้ทุกเวลาและทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการ
ส่งน้ าเวลาหนึ่งเวลาใดชั่วครั้งชั่วคราว โดยต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบก่อน ๑ วันยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๘  การละเมิดการใช้น้ าประปา เช่น การต่อท่อประปาตรงโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ า/การลักใช้
น้ า ตลอดจนการกระท าใดๆ ที่ท าให้มาตรวัดน้ า วัดค่าผิดไปจากการใช้น้ าประปาจริงๆ เป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย เข้าข่ายความผิดลักทรัพย์  ผู้กระท าจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทาง
อาญา  
                                   หมวด  ๕ 

อัตราค่าธรรมเนียม 

ข้อ  ๒๙  อัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอใช้น้ าประปา 

ขนาดมาตร 
(นิ้ว) 

ค่ามัดจ า 
(บาท) 

ค่าประกันการใช้น้ า
(บาท) 

ค่าแรงและค่าวัสดุ
อุปกรณ์ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

๑/๒ -๑ ขึ้น
ไป 

ไม่เก็บ อัตราตามข้อ ๓๑ คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ 

ข้อ ๓๐ ค่ามาตรวัดน้ า  คิดตามขนาดมาตรวัดน้ า  ดังนี้ 

ขนาดมาตรวัดน้ า 
(นิ้ว) 

ค่ามาตรวัดน้ าราคาเครื่องละ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑/๒ ๘๕๐ เครื่องมาตรฐานเทศบาลก าหนด 

๓/๔ ๙๐๐ เครื่องมาตรฐานเทศบาลก าหนด 

๑ ๑,๒๐๐ เครื่องมาตรฐานเทศบาลก าหนด 

/มาตรวัดน้ า... 



๘ 
 

มาตรวัดน้ า ก าหนดให้ซื้อจากเทศบาลต าบลทุ่งหลวง กรณี เทศบาลต าบลทุ่งหลวงไม่มีมาตรวัด
น้ าจ าหน่าย ผู้ขอใช้น้ าอาจจัดซื้อได้เองตามขนาดและยี่ห้อ ที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด โดย
เทศบาลต าบลทุ่งหลวงจะอนุญาตให้จัดซื้อเองเป็นกรณีไป  และเทศบาลต าบลทุ่งหลวงจะ
ตรวจสอบมาตรฐานก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง  

ข้อ ๓๑ เงินประกันการใช้น้ า  เป็นเงินที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวงเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ า
เพ่ือเป็นหลักประกันในการช าระค่าน้ าประปาแต่ละเดือน ผู้ใช้น้ าจะได้รับค่าประกันคืนเต็ม
จ านวน เมื่อยกเลิกการใช้น้ าและไม่มีหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปา  

ขนาดมาตรวัดน้ า 

(นิ้ว) 

เงินประกันการใช้น้ าเครื่องละ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ขนาด ๑/๒ ถึง ขนาด ๑ นิ้ว ๕๐๐ ผู้ใช้น้ ารายเดิมได้รับ
ยกเว้น 

ข้อ ๓๒ เงินประกันการใช้น้ าชั่วคราว   ก าหนดให้ติดตั้งมาตรวัดน้ าได้ไม่เกินขนาด ๑ นิ้ว โดย
คิดเงินประกันตามขนาดมาตรวัดน้ า  ดังนี้ 

ขนาดมาตรวัดน้ า 
(นิ้ว) 

เงินประกันการใช้น้ าชั่วคราว 
เครื่องละ (บาท) 

หมายเหตุ 

๑/๒  ถึง  ๑ นิ้ว ๑,๕๐๐  

ข้อ ๓๓ อัตราค่าน้ าประปา  คิดตามจ านวนหน่วยของน้ าประปาท่ีใช้  ดังนี้ 

ในเขตเทศบาล 

จ านวนน้ า 
(ลูกบาศก์เมตร) 

ลูกบาศก์เมตรละ 
 (บาท) 

หมายเหตุ 

๐ – ๑ ๕ อัตราการใช้น้ าขั้นต่ า 

๒ – ๕๐ ๕  

๕๑ – ๑๐๐ ๖  

๑๐๑ ขึ้นไป ๗  

นอกเทศบาล 

อัตราค่าน้ าประปาส าหรับผู้ใช้น้ านอกเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ลูกบาศก์เมตรละ ๗   บาท 

ข้อ ๓๔ ค่าบริการทั่วไป เป็นเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ ารายเดือนเพื่อใช้ส าหรับการบ ารุงรักษา 
ซ่อม หรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ า อุปกรณ์และท่อจ่ายน้ าภายนอก เก็บตามขนาดของมาตรวัดน้ า  
ดังนี้ 

 

 

/ขนาดมาตรวัดน้ า... 



๙ 
 

ขนาดมาตรวัดน้ า 
(นิ้ว) 

ค่าบริการเดือนละ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑/๒ – ๓/๔ ๕  

๑ – ๑ ๑/๒ ๕  

๑ ๕  

ข้อ  ๓๕  ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ า   กรณีมาตรวัดน้ าช ารุด โดยการกระท าของผู้ใช้น้ าไม่ว่าจะมี
เจตนาหรือไม่ก็ตาม ต้องเสียค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าตามอัตรา  ดังนี้ 

ขนาดมาตรวัดน้ า 
(นิ้ว) 

ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ า  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑/๒  - ๑ ๑๐๐  

๑ ๑/๒ - ๒ ๑๕๐  

มากกว่า ๒   ๒๐๐  

ข้อ  ๓๖  ค่าธรรมเนียมการรับฝากมาตรวัดน้ า 
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง คิดค่าธรรมเนียมรับฝาก เดือนละ ๑๐ บาท  ก าหนดเวลารับฝากไม่

เกิน  ๑  ปี    

ข้อ  ๓๗  ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตร 
กรณีผู้ขอใช้น้ าฝากมาตรวัดน้ าฝากไว้หรือผู้ใช้น้ าที่ถูกตัดมาตรวัดน้ า เนื่องจากติดค้าง                          

ค่าน้ าประปา และมีความประสงค์จะขอใช้น้ าประปาใหม่ จะต้องเสียค่าบรรจบมาตร ครั้งละ  
๑๐๐  บาท 

ข้อ ๓๘ ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายสิทธิ  การโอนมาตรวัดน้ าและอ่ืน ๆ  
๑. ค่าโอนสิทธิการใช้น้ าประปา  หรือการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ าประปาครั้งละ ๑๐๐  บาท  ยกเว้นการ
เปลี่ยนชื่อเนื่องจากบิดา-มารดา หรือบุพการี ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ าเดิมเสียชีวิต และบุตร-หลาน เป็นผู้รับ
มรดก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
๒. ค่ายก-ย้ายมาตรวัดน้ าจากที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง จะต้องช าระเงินครั้งละ ๕๐๐  บาท  โดยผู้ยื่นค า
ร้องจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ 
๓. ค่าขุดดินวางท่อน้ าประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๒ นิ้ว ต้องเสียค่าขุดดินเมตรละ               
๓๐ บาท  
๔. ค่าขุดถนนแอสฟัสท์   ต้องเสียค่าขุด  ตารางเมตรละ  ๕๐๐  บาท 
๕. ค่าขุดถนนลาดยาง    ต้องเสียค่าขุด  ตารางเมตรละ  ๕๐๐  บาท 
๖. ค่าขุดถนนคอนกรีต   ต้องเสียค่าขุด  ตารางเมตรละ  ๘๐๐  บาท 
๗. ค่าขุดถนนลูกรัง  ต้องเสียค่าขุดตารางเมตรละ  ๑๐๐  บาท  ถ้าผู้ใช้น้ าประสงค์จะขุดเองก็ไม่
ต้องเสียค่าขุด 

/๘.ค่าธรรมเนียม... 



๑๐ 
 

๘. ค่าธรรมเนียมค่าตีตราประจ ามาตรวัดน้ า กรณีเจตนาท าตราผนึกขาดครั้งละ ๕๐  บาท 
๙. การขอตรวจสอบมาตรวัดน้ าที่ใช้  ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบมาตร ครั้งละ ๕๐ 
บาท  หากมาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อน ผู้ใช้น้ าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ   
ข้อ  ๓๙  ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัตินี้ และให้
มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๐ กรณีผู้ใช้น้ าประปารายเดิม มีความประสงค์จะใช้น้ าประปาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
ให้ยื่นค าขอตามแบบที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ าต่อเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวงภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเทศบาลต าบลทุ่งหลวงประกาศ ก าหนด
พ้ืนที่ตามเขตหมู่บ้านหรือชุมชนแล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตาม
เทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔๑  เมื่อเทศบาลได้ขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ าประปาและบรรจบมาตวัดน้ าแล้ว  บรรดาทรัพย์สิน 
มาตรวัดน้ า ท่อ และอุปกรณ์ภายนอก ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  
 

นายรันต์  สายหยุด       มีสมาชิกท่านใดสงสัยเกี่ยวกับ  ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง เทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล     ว่าด้วยการใช้น้ าประปา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เชิญครับ 
 

นายสมัคร  จันทร์งาม   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านกระผมนายสมัคร  จันทร์งาม  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสอบถามเกี่ยวกับหมวดที่ ๕ 

เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม มาตรวัดน้ า ทั้ง ๓ ขนาด เป็นราคาที่ก าหนดชัดเจนหรือยัง แต่ละขนาด
มีตัวอะไรก าหนด แล้วใช้มาตรฐานตัวไหนก าหนด 

 

นายสุริยา  การะเกษ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  กระผมนายสุริยา  การะเกษ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ในส่วนของราคากลางมาตร

วัดน้ า ตัวนี้ทางกองช่างได้สืบราคากลางจากทางพานิชและเปรียบเทียบราคากลางที่อยู่ใน
ร้านค้า วิธีการสืบคือสืบจากราคาท้องตลาด จากโฮมโปร ท าการสืบราคาทางอินเตอร์เน็ต  
เปรียบเทียบกับทางกรมประปาก าหนด   

นายสมศักดิ์  มังสระคู   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมศักดิ์  มังสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสอบถามเกี่ยวกับมาตรวัดน้ า  ปกติ

ประปาเก่าเราก็มีอยู่แล้วใช้ของเดิมอยู่ได้ไหม หรือว่าต้องรื้อท าใหม่  แล้วเกี่ยวกับเงินประกัน
มาตรวัด หน้าพักน้ าเรามีมาตรวัดตัวเก่าอยู่แล้วเราต้องเสียเงินประกันไหม   ขอรายละเอียด
เพ่ิมเติมจากช่างด้วยครับ 

 

นายกฤษณะพงษ์  น้อยชา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ กระผมนายกฤษณะพงษ์  น้อยชา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ข้อที่ ๔๐ กรณีผู้ใช้

น้ าประปารายเดิม มีความประสงค์จะใช้น้ าประปาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ให้ยื่นค าขอตาม
แบบที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ าต่อเทศบาลต าบลทุ่งหลวง
ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเทศบาลต าบลทุ่งหลวงประกาศ ก าหนดพ้ืนที่ตามเขต 

/หมู่บ้าน.... 



๑๑ 
 

หมู่บ้านหรือชุมชนแล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามเทศบัญญัตินี้  
ในพ้ืนที่หมู่ ๒,๑๓  เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ทางคณะผู้บริหารก็จะได้ประกาศให้ประชาชน
ผู้ใช้น้ ารายเดิม ได้มาแจ้งภายใน  ๓๐  วัน แต่กรณีผู้ใช้น้ ารายเดิม ไม่สามารถจะมายื่นได้ตาม 
ประกาศเทศบาลก าหนด ในส่วนนี้เทศบาลก็จะเก็บค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ครับ  

 
นายรันต์  สายหยุด ท่านสมาชิกมีท่านใดสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติ ที่ประชุม ครับ ท่านสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วยการใช้น้ าประปา  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ที่ประชุม   - มีมติ  จ านวน ๑๐ เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 
นายรันต์  สายหยุด ญัญติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนงบประมาณจัดซื้อรถยนต์  เชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 

  ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมเดช  คุณมาศ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการฯ กระผมนายสมเดช   คุณมาศ  เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่                         
๗ กันยายน  ๒๕๕๙  (หน้า ๖/๒๙) ประกาศใช้ไปแล้วนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑                     
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับในระหว่างการจัดท างบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๐                    
ส านักงบประมาณยังไม่ได้จัดท าบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไว้ ซึ่งราคาครุภัณฑ์เริ่มประกาศ
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  ดังนั้นเทศบาลต าบลทุ่งหลวงจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง                 
และโอนงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล จัดซื้อรถ
กระบะ ๒ ประตู (ตอนเดียว) จ านวน ๑ คัน งบประมาณ จ านวน ๕๕๓,๐๐๐ บาท                 
เพ่ือจัดซื้อรถกระบะ ๒ ประตู ดีเซล (ตอนเดียว) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๘ ซีซี 
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์ธรรมดา เป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ พร้อมขอโอนงบประมาณ
เพ่ิมอีก ๒,๐๐๐ บาท จากงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (หน้า ๔/๒๙) โดยขอแก้ไขเป็นงบประมาณ 
ลงทุนค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัดเทศบาล จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 
๑  คัน งบประมาณ จ านวน ๕๕๕,๐๐๐ บาท ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ
ธรรมดา มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า ๑ ตัน เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะส าเร็จรูป เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายสาลี มาสระคู  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสาลี  มาสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอสอบถาม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่องของ

การตั้งงบประมาณประปา ปีที่แล้วบอกว่างบประมาณไม่พอไม่สามารถจัดท าได้  พอปีนี้เรื่อง
การซื้อรถยนต์   มีการตั้งงบประมาณซื้อไม่ได้งบไม่พอ แต่สามารถโอนงบประมาณมาได้  ขอ
ค าชี้แจงด้วยครับ 

 
/นายกฤษณะพงษ์... 



๑๒ 
 

นายกฤษณะพงษ์  น้อยชา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ  กระผมนายกฤษณะพงษ์  น้อยชา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ตามที่เราได้ตั้งบ

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ เนื่องจากว่าในการเสนอต่อสภา เรามีการ
ประชุมในวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งในขณะนั้นราคากลาง  ยังไม่มีงบเราจึงตั้งประมาณ
การไว้ อยู่ในราคา ๕๕๓,๐๐๐  บาท  แต่ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  ส านักงบประมาณได้จัดท า
บัญชีครุภัณฑ์ ซึ่งก็จะมีความแตกต่าง คือขนาดซีซีของรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงจาก ๑๘๙๘  
ซีซี แต่จริง ๆ  กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๒๐๐ ซีซี เราจึงแกรงว่าหากเราท าการจัดซื้อ พอมี
หน่วยงานมาตรวจสอบอาจมองว่าจะไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด  เราจึงมีการแก้ไขให้เป็นไป
ตามระเบียบส านักงบประมาณได้ตั้งราคาไว้  จึงขออนุมัติต่อสภา     ในส่วนของ หมู่ ๑๓ 
งบประมาณประปา  ไม่สามารถตั้งงบทั่วไปรวมกับเงินจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ได้ในโครงการ
เดียวต้องตั้งให้แล้วเสร็จ แต่กรณีซื้อรถเป็นการตั้งงบประมาณไว้แล้วสามารถโอนได้ ตาม
งบประมาณประจ าปีต้องขอมัติจากสภาที่เป็นหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

นายสมศักดิ์  มังสระคู    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมศักดิ์  มังสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสอบถามเกี่ยวกับการขอโอนเพ่ิม

งบประมาณการจัดซื้อรถ ขอโอนเพิ่มอีก ๒,๐๐๐ บาท  งานจะแล้วเสร็จหรือไม่  เพราะถ้าได้รถ
มาต้องมีการต่อเติมอีก  จะใช้งบประมาณส่วนไหน ถ้าโอนแล้วก็โอนให้แล้วเสร็จครับ 

 

นายกฤษณะพงษ์  น้อยชา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ  กระผมนายกฤษณะพงษ์  น้อยชา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เราซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ในส่วนของการต่อเติมเราได้ตั้งงบประมาณในหมวดของการต่อเติมวัสดุ
ครุภัณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 

นายทอง  ภาษิตร    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายทอง  ภาษิตร สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอถามถึงความจ าเป็นในการที่จะจัดซื้อ

รถยนต์ เพราะเทศบาลเรางบประมาณก็ไม่ค่อยจะมี  มีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะจัดซื้อ 
ถ้าซื้อรถมาต้องจัดหาคนขับรถอีก ค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมอีก  ขอทราบความจ าเป็นครับ 

 

นายกฤษณะพงษ์  น้อยชา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลดัฯ  กระผมนายกฤษณะพงษ์  น้อยชา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล การของบประมาณ

จัดซื้อรถยนต์ เนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายที่จะจ าหน่ายรถคันเก่า ฟอร์ด ทะเบียน บฉ ๔๐๑๒ 
ยโสธร  เนื่องจากเราใช้งานมาพอสมควรแล้ว และมีการซ่อมแซมบ่อย หมดงบประมาณไปปีละ
หลายหมื่น เราจึงจะจ าหน่ายออกจากหมวดครุภัณฑ์ ส่วนคนขับก็ยังใช้คนเดิม ไม่มีการเพ่ิมเติม
คนขับ 

 

นายรันต์  สายหยุด ท่านสมาชิกมีท่านใดสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติ ที่ประชุม ครับ ท่านสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบ ญัตติร่างเทศบัญญัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนงบประมาณจัดซื้อรถยนต์ 
 

ที่ประชุม   - มีมติ  จ านวน ๑๐ เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

นายรันต์  สายหยุด ญัญติขอขอโอนงบประมาณและตั้งรายการใหม่ เชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 
  ประธานสภาเทศบาล 

/นายสมเดช... 



๑๓ 
 

นายสมเดช  คุณมาศ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการฯ กระผมนายสมเดช   คุณมาศ  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทางคณะผู้บริหารขอเสนอญัตติเพ่ือ

ขออนุมัติในการโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากไม่ได้  ตั้งจ่ายไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

โอนลด 
ความเดิม  ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 
๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้น าชุมชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบลทุ่ง

หลวง ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน    ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้น าชุมชนและกลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ทั้ง ๑๕ หมู่บ้านปรากฏ ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 
๒๔/๒๙ (ขอโอนลดทั้งจ านวน) 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

   ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
๒. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  ตั้งไว้  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที่ ๒๑/๒๙ (ขอโอนลดทั้งจ านวน) 

ประเภท อาคารต่าง ๆ 
๓. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  

(Otop)    ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และจ าน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
(Otop) ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร สูง ๔.๖๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลต าบล
ทุ่งหลวงก าหนด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า ๒๔/๒๙ (ขอโอนลดทั้ง
จ านวน)  
๔.   โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นบ้านโพนเดื่อ หมู่ที่ ๔                               
ตั้งไว้   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นบ้านโพนเดื่อ หมู่ที่ ๔ สายจากสะพาน
ข้ามล าพลับพลา-หน้าบ้านนายค ามี  สุดไชย ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร  หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๒๓/๒๙                 
(ขอโอนลดทั้งจ านวน) 

รวมโอนลดทั้งสิ้น เป็นเงิน  ๑,๐๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 

/ตั้งจ่าย... 



๑๔ 
 

 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท อาคารต่าง ๆ 

๑. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านโพนเดื่อ หมู่ที่ ๔  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านโพนเดื่อ หมู่ที่ ๔ จุดจากถนนลาดยางที่นานาย
ไหว ธรรมเสนา  ถึง ถนนลาดยาง (คุ้มบ้านเถียง) ระยะทางยาว  ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๒๐๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งทรายทอง หมู่ที่ ๗  ตั้งไว้   ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งทรายทอง หมู่ที่ ๗ จุดจากบ้านนางสมคิด แก้วเกิด    
ถึง บ้านนายอุทัย  เสาแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

         ๓.   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙  ตั้งไว้   ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล .บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ จุดจากถนน คสล .เดิม ถึง               
ที่นานายซุย  เหลาพิมพ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ ๑๒  ตั้งไว้   ๙๓,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ ๑๒ จุดจากบ้านนางลอง ยมรัตน์ 
ถึง บ้านนางปาง ปานา ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                
งานไฟฟ้าถนน  

ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                          
๕. โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูดินทราย ตั้งไว้    ๑๓๘,๐๐๐      บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูดินทราย จ านวน  ๑ ชุด รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
        ๖.  โครงการชุดลอกคลองส่งน้ าบ่อตาแล  ตั้งงบประมาณไว้  ๗๘,๐๐๐ บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายน้ าบ่อตาแหล่ ขนาดปากกว้าง ๔ เมตร ก้นกว้าง ๑ เมตร 
ยาว ๓๘๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร พร้อมท าฝายกั้นน้ าขนาดฐานกว้าง  ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร 
จ านวน ๑ จุด และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด 
จ านวน ๑๓ ท่อน รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 
/ประเภท... 



๑๕ 
 

ประเภท ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมทั้งการก่อสร้างหรือหลังการก่อสร้าง 
๗. โครงการขยายเขตประปาบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๒,๑๓      ตั้งไว้   ๒๔๑,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๒ , ๑๓ ระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า ๕๓๓ เมตร ตามแบบที่เทศบาลต าบลทุ่งหลวงก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น เป็นเงิน  ๑,๐๕๐,๐๐๐  บาท 
จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เพ่ือพิจารณา 

 

นายรันต์  สายหยุด ตามท่ีบริหารขอขอโอนงบประมาณและตั้งรายการใหม่ ท่านสมาชิกมีท่านใดสงสัยไหมครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายสาลี มาสระคู  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสาลี  มาสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเห็นความจ าเป็นที่เราได้เสนอโครงการ

ใหม่ แต่ไม่เห็นด้วยกับโครงการที่ ๑ ที่จะตัดออก โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้น าชุมชน
และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหลวงซึ่งในปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มี แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ทางสมาชิกและพนักงานไม่ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพราะมาตั้งงบประมาณในส่วนนี้แทน  ในส่วนงบประมาณที่ตั้งมาใหม่ 
โครงการที่ ๑ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านโพนเดื่อ หมู่ที่ ๔  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  
บาท  ซึ่งอยู่ในเขตนอกชุมชนเทศบาลต าบลทุ่งหลวง แต่โครงการอ่ืนที่อยู่ในชุมชนกลับได้รับ
งบประมาณน้อย 

นายกฤษณะพงษ์  น้อยชา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ  กระผมนายกฤษณะพงษ์  น้อยชา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขอชี้แจงในส่วนของ

โครงการที่ ๑  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้น าชุมชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง ซึ่งที่จริงแล้วปีนี้เราได้ด าเนินการจัดตั้งเป็นเทศบัญญัติไว้ แต่มีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ มีการโอนงบประมาณจากส่วนอ่ืน ซึ่งเราได้ด าเนินการโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว  
เช่น โครงการอบรมกลุ่มอาชีพศึกษาดูงานที่เทศบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น โครงการอบรม
ผู้สูงอายุและไปศึกษาดูงานที่เทศบาลเรณูนคร  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ผู้น าชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน อสม. และโครงการอบรมผู้น าชุมชน  ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จแล้วในปีนี้  จะเห็นได้
ว่าโครงการศึกษาดูงานเราเยอะมาก   แต่เราเอางบประมาณจากส่วนอ่ืนมาตั้งรายการใหม่       
เราจึงอยากจะเอางบประมาณในส่วนนี้ไปตั้งเป็นงบประมาณอ่ืนแทน  

นายสมัคร  จันทร์งาม  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสมัคร  จันทร์งาม  สมาชิกสภาเทศบาล  ในกรณีที่มีการโอนงบประมาณล้วน

แล้วแต่มีความส าคัญ แต่ว่ามีส่วนที่เลื่อมล้ าที่เห็นได้ชัดระว่างเขตที่ ๑  กับเขตที่ ๒   แต่ละ
ชุมชนได้รับความเดื่อดร้อนเท่าเทียมกัน ควรจะได้รับงบประมาณใกล้เคียงกัน ขอสอบถามเรื่อง
ลานกีฬามีการติดตามหรือเล่า ตั้งแล้วโอนเพื่ออะไร ความเดื่อดร้อนอย่างบ้านอาจารย์อุทัย บุญ
มี ที่มีน้ าท่วมอยู่เป็นประจ าฝ่ายคณะผู้บริหารขอค าตอบด้วยครับ 

นายสมเดช  คุณมาศ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการฯ กระผมนายสมเดช   คุณมาศ  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ทางคณะผู้บริหารได้เข้ามา

บริหารงาน  เราเห็นความส าคัญในทุกชุมชนทุกพ้ืนที่เท่าเทียมกัน  รายการที่ตั้งมาใหม่ในเรื่อง 
/ที่ดิน... 



๑๖ 
 

 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ทางผู้บริหารเล็งเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะช่วงนี้
ส าคัญมาก ทั้งเขตที่ ๑ และ เขตที่ ๒ เราพยายามจะดูและให้ทั่วถึง บางทีก็อาจจะมีการเลื่อม
ล้ าเนื่องจากบางจุด มีความเดื่อดร้อนเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ปัญหาก่อน เราให้ความส าคัญ                
กับทุกพ้ืนที่ ครับ 

นายทอง  ภาษิตร    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายทอง  ภาษิตร สมาชิกสภาเทศบาล   ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่ เห็น

ความส าคัญ อนุมัติคอนกรีตให้หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่ ๙  เราได้รับความเดื่อดร้อนมาก 
ตอนนี้ฝนตกถนนมีปัญหามาก ตอนนี้ได้รับคอนกรีต ๗๐ กว่าเมตร และผมขอสอบถามเกี่ยว       
กับการท าถนนคอนกรีต  อยากทราบว่าตีราคาตารางเมตรละเท่าไหร่  เป็นไปได้ไหมที่จะได้
ตารางเมตรละ ๕๐๐  บาท 

นายสมัคร  จันทร์งาม  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสมัคร  จันทร์งาม  สมาชิกสภาเทศบาล  ในกรณีที่เราจะขุดลอกคลองบ่อตาแล 

ทางช่างได้ไปเช็คระดับหรือยัง  จะกระทบกับที่ดินชาวบ้านหรือไม่ 

นายอ่ า  นามณีย์ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายอ่ า  นามณีย์  สมาชิกสภาเทศบาล  ตัวโครงการที่ ๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ ๙ ผมขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ผมเคยเสนอไว้ รอบหมู่บ้านสระ
โพนทองด้านทิศตะวันออก  เป็นสายที่มีความจ าเป็นมากประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
อยากจะให้แก้ปัญหาในส่วนนั้นก่อน  ผมก็ดีใจที่จะท าคอนกรีตเชื่อมไปคุ้มโพนงิ้ว เป็นหลุ่มเป็น
บ่อมากครับ  อยากจะให้เปลี่ยนจุดโครการให้เอาไปแก้ปัญหาจุดที่จ าเป็นก่อน 

นายสาลี มาสระคู  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสาลี  มาสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบคุณมาชิกทุกท่านที่เห็นความส าคัญของ

ชุมชน โครงการหินคลุกบ้านโพนเดื่อ ซึ่งมีระยะทางยาวไปถ้าเทียบกับเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
กับระยะทาง  ๓,๐๐๐  เมตร  พอเอาหินไปลง ไม่ถึงปีก็หายหมดครับ  ผมไม่เห็นด้วย แต่อยาก
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องเร่งด่วนก่อนโดยเฉพาะหมู่ที่ ๙  ได้รับความเดื่อดร้อนมากครับ 

 

นายสุริยา การะเกษ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  กระผมนายสุริยา  การะเกษ  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในส่วนของการ

ก าหนดราคากลาง ในการคิดราคางานก่อสร้างต่าง ๆ ทางช่างได้ค านวณตามหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางตามที่ทางกรมได้ก าหนด ซึ่งมีวิธิการคิดต่าง ๆ ๑  ตารางเมตร เราจะคิดได้
ยังงัย เราก็เอาวัสดุใส่ลงไปตามแบบของกรมบัญชีกลาง ก็จะมีการค านวณออกมาให้  เราต้อง
ท าตามหลักเกณฑ์การค านวณของกรมบัญชีกลาง ถ้าเราท าตามรางเมตรละ ๕๐๐ บาท  จะ
เป็นการท าผิดหลักเกณฑ์  เวลาที่ สตง. มาตรวจเขาจะดูตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางก าหนด 
ส่วนในเรื่องการขุดลอกคลองบ่อตาแล  ของหมู่ ๑๓  ทางช่างได้ออกพ้ืนที่วัดระยะ เรื่องกระทบ
พ้ืนที่ของชาวบ้าน ทางเราก็พยายามหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเราจะขุดคลองนี้ เราอาจจะสูญเสียถนนใน 

 
/ในบางส่วน... 

 



๑๗ 
 

บางส่วนท าให้ถนนแคบลง ในส่วนของการลงหินคลุกหมู่ที่ ๔  การที่จะท าโครงการเราจะเน้น
ปริมาณหรือว่าเน้นคุณภาพ  ถ้าเน้นปริมาณก็ถือว่าเป็นงานซ่อมแซม ซ่อมหลุม เราจะซ่อมเป็น
จุด จุด หรือเราจะเน้นที่คุณภาพ จะลงหินในพ้ืนที่แคบ เป็นการปรับปรุงผิวจราจร แต่ถ้า
งบประมาณมีจ ากัด คือว่าเป็นการหยอดหลุมจนสุดสาย 

นายเรียบ  โยธาจันทร์   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี กระผมนายเรียบ  โยธาจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง  ผมเห็นความส าคัญของทุก

โครงการ  ในส่วนของการของท่าน  สท.อ่ า นามณีย์ เสนอมา ผมมีโครงการที่จะปรับเกรดโดย
ใช้งบประมาณของจังหวัด ซึ่งเขาจะมาในวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๐  นี้ ส่วนโครงการหมู่ที่ ๙  
ผมได้คุยกับท่าน สท.ทอง ภาษิตร และผู้น าชุมชน ว่าจะลงหินตรงไหน ผมเห็นความส าคัญของ
ทุกจุด  แต่งบประมาณเรามีน้อยท าให้ต้องหางบประมาณข้างนอกมาช่วยเสริม ต้องขออภัย
สมาชิกทุกท่านด้วย แต่ผมจะพยายามจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกหมู่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาของ
ประชาชน 

นายสมศักดิ์  มังสระคู    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมศักดิ์  มังสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล  ในเรื่องของการอบรมศึกษาดูงาน ผู้น า

ชุมชน อยากอยากให้จัดไปศึกษาดูงานเฉพาะผู้น าชุมชน แยกออกจากกลุ่มแม่บ้าน ในส่วนเรื่อง
ของโครงการหมู่ที่ ๔  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  กับระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ผมไม่เห็น
ด้วย การหยอดหลุมเป็นจุด ๆ เป็นการแก้ปัญหาแค่ชั่วคราวและระยะสั่น 

นายเรียบ  โยธาจันทร์   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี กระผมนายเรียบ  โยธาจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง ในส่วนของโครงการหมู่ที่ ๔  

ทางช่างได้ค านวณระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร เรามองเห็นถึงความจ าเป็น ช่างได้ค านวณตามที่
มาตรฐานก าหนด ตลอดระยะเวลา ๔  ปี  ที่ผ่านมาเรายังไม่มีงบประมาณที่จะไปพัฒนา                      
หมูที่ ๔  เลย เดียวผมจะให้ทางช่างค านวณ ระยะทางให้สั้นลง 

นายสาลี มาสระคู  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสาลี  มาสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอน าเรียนว่าเพ่ือท าความเข้าใจกับทาง

บริหารว่า  ทางสมชิกไม่ได้จะตัดงบประมาณหมู่ที่ ๔  แต่อยากให้ตัดระยะทางให้สั่นลง 
 

นายสุริยา การะเกษ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  กระผมนายสุริยา  การะเกษ  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในส่วนของโครงการ

หมู่ที่ ๔  เราจะเน้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๗  ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของระยะทางเราจะท า
ตามความเหมาะสม ถ้าเราแก้ไขให้ระยะทางสั้นลง ผมจะขอปรึกษาเจ้าของพ้ืนที่อีกครั้ง ถ้า
ระยะทางสั้นจะพ้นระยะทางที่เดือดร้อนหรือปล่าว ตอนตรวจรับงานจะคิดที่ระยะด้วย ว่าจะ
คุม้ไหม เดียวผมจะลองตัดระยะให้สั้นลงครับ 

นายทอง  ภาษิตร    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายทอง  ภาษิตร สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากให้ดูที่ระยทางว่าตรงไหนมีปัญหา 

แก้ไขเป็นจุด จุด งบประมาณผมก็ว่ามีน้อย ถ้าเทียบกับระยะทาง อยากให้ดูตามความ
เหมาะสมตามความเดือดร้อน 

/นายวชิรพงษ์... 



๑๘ 
 

นายวชิรพงษ์ พลตื้อ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล กระผมนายวชิรงพงษ์  พลตื้อ  ปลัดเทศบาล ขอคุณสมาชิกทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นในญัตติ

ต่าง ๆ ในส่วนของงบประมาณท่ีเราใช้ โครงการอบรมศึกษาดูงานเราใช้งบประมาณไป ๔ แสน
กว่าบาท ซึ่งเราได้โอนงบประมาณจากที่อ่ืนมา เพ่ือจัดตั้งใหม่ ในงบประมาณที่จะพัฒนาคน 
เราได้ใช้ไปเยอะแล้ว ในส่วนของญัตติข้อที่ ๑  ที่จะลงหินคลุกจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐๗ 
ลูกบาศก์เมตร ในส่วนระยะทางก็คงเอาปริมาณงานเป็นหลัก  ในส่วนของสมาชิกหลายท่าน
อาจมองว่าเป็นการกระจายงบไม่ทั่วถึง ผมไม่อยากให้มองที่จุดนั้นอยากให้มองที่ประมาณงานที่
ลงไป ในงบประมาณเราจะโอนไว้อาจจะได้ท า หรืออาจจะไม่ได้ท าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณ ถ้างบประมาณเข้าตามเกณฑ์ที่เราก าหนดเราก็ได้ท า เป็นการโอนไว้ ในส่วนของง
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูดินทราย อยากจะเรียนว่าปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคูดินทราย ผมและทางผู้บริหารได้ไปลงพ้ืนที่มา มีการปรับเกลีย มีการถมดิน เหมือน
เราเป็นหลุมเป็นแอ่ง  ท าให้การสัญจรของเด็ก ของผู้ปกครอง และคุณครู มีการสัญจรที่ล าบาก 
ในวันนั้นผมกับคณะผู้บริหารก็ได้เข้าไปพบกับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคูดินทราย ท่านก็ยินดี
ที่จะให้เราไปใช้สถานที่ เราก็เลยมาตั้งงบประมาณในส่วนของการปรับปรุง และเราก็ได้ท า
หนังสือเป็นทางการไป  ทางโรงเรียนก็ได้ตอบเป็นเอกสารว่า โรงเรียนอนุญาตให้ใช้อาคาร
สถานที่ของโรงเรียน โดยมีเงื่อนไข ๒  ข้อ   ข้อ ๑ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง เป็นผู้รับผิดชอบใน
การปรับปรุงห้องเรียนชั้นล่างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๔/๒๖  ของโรงเรียนบ้านคูดินทราย 
เพ่ือเป็นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูดินทราย ข้อ ๒  เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ยินดีสนับสนุน
ค่าสาธารณูปโภคร่วมกับโรงเรียนบ้านคูดินทรายตามความเหมาะสม  ในวันนี้คือจะขอหลักการ
จากทางสภาว่าเห็นชอบให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูดินทรายเข้าไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านคูดิน
ทราย และเห็นชอบโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูดินทราย ตั้งไว้ ๑๓๘,๐๐๐  บาท 
เพ่ือเราจะได้ใช้จ่ายในค่าอ่ืน ๆ ต่อไป 

นายรันต์  สายหยุด ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเห็นชอบญัตติโอนงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล และตั้งรายการใหม่ ขอโอนลดงบประมาณ จ านวน  ๔  โครงการ ขอตั้งงบประมาณใหม่  ๗  

โครงการ 
 
ที่ประชุม   - มีมติ  จ านวน ๑๐ เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 
นายวชิรพงษ์ พลตื้อ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล กระผมนายวชิรงพงษ์  พลตื้อ  ปลัดเทศบาล ขอให้ท่านประธานได้ขอมติในที่ประชุมว่าด้วยจะ

ให้มีการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคูดินทราย  จากวัดบ้านคูดินทรายไปโรงเรียนบ้านคูดิน
ทรายด้วยครับ หรือไม่ก็เป็นวาระเพ่ิมเติมต่อจากการโอนงบประมาณนี้ด้วยครับ 

นายรันต์  สายหยุด มติว่าด้วยจะให้มีการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคูดินทราย  จากวัดบ้านคูดินทราย 
ประธานสภาเทศบาล  ย้ายไปโรงเรียนบ้านคูดินทราย มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ 
 

นายสาลี มาสระคู  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสาลี  มาสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล   การที่เราจะย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปอยู่ที่

โรงเรียนบ้านคูดินทราย เราจะย้ายไปถาวรหรือชั่วคราว และจะไปปรับปรุงที่เดิมหรือไม่ 
 

/นายวชิพงษ์... 



๑๙ 
 

นายวชิรพงษ์ พลตื้อ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล กระผมนายวชิรงพงษ์  พลตื้อ  ปลัดเทศบาล  ในส่วนของการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป

โรงเรียนบ้านคูดินทราย เราก็ได้แจ้งกับทางอาจารย์ว่า เราก าลังของบประมาณที่จะสร้าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทรายทอง เป็นศูนย์ใหญ่ ทางศูนย์คูดินทรายก็ยินดีที่จะไปร่วมกับศูนย์ทุ่ง
ทรายทอง ถ้าเราได้ศูนย์เราอาจจะย้ายพาเด็กเข้าไป ถ้ากลับไปท่ีเดิมผมว่าคงยาก คงไม่มีโอกาส
ได้กลับเข้าไป 

นายรันต์  สายหยุด ท่านสมาชิกมีท่านใดสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติ ที่ประชุม ครับ ท่านสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูดินทรายย้ายไปอยู่โรงเรียนบ้านคูดินทราย 
 
ที่ประชุม   - มีมติ  จ านวน ๑๐ เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ  

นายรันต์ สายหยุด   ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนสามปี ครั้งที่ ๑ 
ประธานสภาเทศบาล           ขอเชิญผู้จัดท าแผนครับ 

นายทวีวุฒิ  จันทร์คูเมือง เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ ฯ      กระผม นายทวีวุฒิ  จันคูเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอน าเรียนระเบียบ      

                            กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒                    
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบใหม่นี้ คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องติดตาม ๒ ครั้ง 
หรือ ๖ เดือนครั้ง ต้องรายงานให้ผู้บริหารและผู้บริหารรายงานให้สภาทราบ ครั้งที่ ๑ คือช่วง
เดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ คือช่วงเดือน ตุลาคม ของทุกปี เนื้อหาสรุปจะให้ผู้ช่วยรายงานครับ 

นางสว่าง  สาคร   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ผช.นักวิเคราะห์ ฯ  ขอสรุปผล การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนสามปี ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

   จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลทุ่งหลวงได้
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึง วันที่  ๓๑  เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑ โครงการที่บรรจุในแผน  ๑๙๒ โครงการ สามารด าเนินการได้ ๖๕ 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๖๘  สรุปรายละเอียดดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จ านวน ๖๐ 
โครงการ สามารถด าเนินการได้ ๑๐  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จ านวน ๖ โครงการ 
สามารถด าเนินการได้ ๒  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม  โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จ านวน 
๒๒ โครงการ สามารถด าเนินการได้ ๗  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ 
 

/๔.ยุทธศาสตร์... 



๒๐ 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ  โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จ านวน ๒๓ 
โครงการ สามารถด าเนินการได้ ๑๑  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๓ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จ านวน ๑๕ โครงการ 
สามารถด าเนินการได้ ๔  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการที่บรรจุไว้ในแผน 
จ านวน ๒๔ โครงการ สามารถด าเนินการได้ ๑๐  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จ านวน ๓๓ 
โครงการ สามารถด าเนินการได้ ๑๗  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๒ 

   ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการที่บรรจุไว้ใน
แผน จ านวน ๙ โครงการ สามารถด าเนินการได้ ๔  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ 

  ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล 
๑. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาลมีดังนี้ 
ปัญหา 
๑) เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน 
ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้ตั้งรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าให้
ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ท้ังหมด 
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงต่อการด าเนินการ 
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
อุปสรรค 

๑.) กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความ 
ชัดเจนในการด าเนินงาน 
๒.) พ้ืนที่รับผิดชอบมีจ านวนมากไม่สามารถบริหารการพัฒนาได้ทั่วถึง 
๓.) เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และ 
ความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก 
๔.) โครงการที่ชุมชนเสนอซึ่งเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมาก จึงไม่ 
สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
๕.) ประชาชนในเขตเทศบาลยังไม่ให้ความสนใจในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าท่ีควรเนื่องจาก 
โครงการที่เสนอเข้ามาไม่ได้รับการตอบสนองจึงเกิดความเบื่อหน่ายในการจัดท าแผนพัฒนา 

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
ปัญหา 
๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
/๓) เทศบาล... 



๒๑ 
 

 
 
 

๓) เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

   อุปสรรค 
๑) เทศบาลต าบลทุ่งหลวง มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ 
ต้องการของประชาชนในชุมชนไม่ได้ทั้งหมด 
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ 
และบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
๓. ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  
ดังนี้   

  ๓.๑  การด าเนินงานของเทศบาล 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
๓.๒  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๒)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าว
บ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลทุ่งหลวง สามารถด าเนินการได้  จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

นายรันต์ สายหยุด   มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล   
 
 
 

/นายอดิศร.... 



๒๒ 
 

นายอดิศร  ชาวสวน  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอดิศร  ชาวสวน  สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่

ได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนบริเวณที่ติดกับด้านทิศใต้ของวัดพลับพลาชัย บ้านตาหยวก 
หมู่ที่ ๑๕ มีกิ่งไม้ยื่นเข้ามาถนน  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลไปท าการตัดกิ่ง
ไม้ให้ด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายสุริยา  การะเกษ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ  กระผมนายสุริยา  การะเกษ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ขออนุญาตอธิบายเรื่องที่ท่าน 

อดิศร ชาวสวน ได้เสนอมา เรื่องก่ิงไม้ยื่นเข้ามาถนน เราได้เข้าไปด าเนินการครั้งหนึ่งแล้วแต่ติด
ปัญหาว่า การตัดกิ่งต้นโพธิ์นั้นต้องใช้คนตัดที่มีวันคล้ายวันเกิดเป็นวันเสาร์และตัดภายในวัน
เสาร์ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้าน เราจึงได้ประสานงานกับผู้น าชุมชน ถ้าหาคนตัดได้หรือ
พร้อมวันไหนก็ให้แจ้งกับทางเทศบาล และทางเทศบาลก็จะได้เข้าไปท าการช่วยเหลืออีกที    

นายพีรพงษ์  บัวไข  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กระผม นายพีรพงษ์  บัวไข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ส าหรับฐานะทางการเงินของเทศบาล

ต าบลทุ่งหลวง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีรายได้ทั้งหมด ๓๒,๓๔๖,๙๗๐.๑๓ บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณการที่ตั้งไว้คือ ๔๖,๙๖๐,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็น ๖๘   จากปีที่
ผ่านมาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน มีรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
จะได้รับประมาณ ๑๓ ล้านบาท ถ้ามารวมกันรายได้ทั้งหมดจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือ 
๔๕,๓๔๖๙๗๐.๑๓ บาท เป็นแค่ตัวเลขประมาณการ อาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ส าหรับรายจ่าย
ที่จ่ายไปแล้วจ านวน ๒๗,๑๓๑,๐๖๒.๐๐ บาท คิดเป็น ๕๗   รายจ่ายในด้านงบกลางจ่ายไป
แล้ว ๖๓   งบบุคลากร ๖๔    งบด าเนินงาน ๕๐    งบลงทุน ๓๗    และงบเงินอุดหนุน
จ่ายไปแล้ว ๕๔    เรามีเงินฝากธนาคาร ๑๗,๐๐๙,๘๖๔.๘๖ บาท เงินฝากเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ๙๓๓,๓๘๓.๒๓ บาท และรายได้จากรัฐบาลค้างรับ ๙๕,๑๓๐.๐๐ บาท และ
เงินเดือนข้าราชการครู ศพด. ของเดือน กันยายน ในปี ๒๕๕๙ ที่ยังไม่ได้รับ เรามีรายจ่ายค้าง
จ่ายอยู่ ๑๐๒,๐๒๒.๐๐ บาท เงินรับฝาก ๑,๘๓๐,๗๐๑.๐๓ บาท เงินสะสม ๒,๕๑๔,๐๐๒.๒๒ 
บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม ๘,๔๒๓,๖๕๖.๙๕ บาท สรุปตอนนี้เรามีผลต่างมีรายรับสูงกว่า
รายจ่าย ๕,๒๑๕,๙๐๗.๘๙ บาท ส าหรับกองคลังก็ขอจบรายงานครับ 

นายวชิรพงษ์  พลตื้อ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล      กระผม นายวชิรพงษ์  พลตื้อ เลขานุการสภาเทศบาล เนื่องจากปีนี้หรือปีต่อๆไปจะมีตัวชี้วัดใน 

การเข้าประชุมของสภาในสมัยสามัญทั้งสี่ครั้ง ถ้าสมาชิกสภาเข้าประชุมครบทุกคนทุกครั้ง           
จะได้ ๕ คะแนนเต็ม ก็เรียนสมาชิกทุกท่านถ้าไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก็อยากให้มาเข้าประชุม
ทุกครั้ง วิสามัญไม่นับ และถ้ามาไม่ครบก็จะได้ ๓ คะแนน เรื่องการก่อสร้างศูนย์ OTOP เราได้
งบประมาณจากพัฒนาการจังหวัด  ๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบปรับปรุงต่อเติม เราจึงได้วางแผน
ที่จะต่อเติมกับอาคารด้านหน้าของเทศบาลใกล้กับอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลักษณะของตัวอาคารดูได้จากเอกสารที่แนบไปให้ ช่วงนี้ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการอยู่ ดังนั้ง
เทศบาลจึงขออนุญาตต่อสภาใช้พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นที่ก่อสร้างต่อเติม การใช้ประโยชน์จะใช้
ร่วมกันทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน และทางเทศบาลเป็นผู้ดูแล เรื่องบริหารจัดการขยะ เป็นนโยบายของ
รัฐบาลให้แต่ละท้องถิ่นด าเนินการบริหารขยะ ชุมชนเราให้ประชาชนก าจัดขยะในครัวเรือนเอง 

/เหมือนเดิม... 
 



๒๓ 
 

 
เหมือนเดิม เป้าหมายคือ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต้องมีการบริหารจัดการการลดปริมาณ
ขยะด้วยวิธี 3R ได้แก่  Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง ลดการ
ก่อให้เกิดขยะ   Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้
ซ้ า   Recycle คือ การน าสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่า
เป็นขยะ น าไปจัดการด้วยกระบวนการต่างๆแล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่ จากนั้นก็น ามาใช้ใหม่    
ตอนนี้เราได้ด าเนินการแล้วจ านวน ๓ หมู่บ้านและจะด าเนินการต่ออีก ๑๒ หมู่บ้าน ให้มาท า
ความเข้าใจอบรมการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และทุกหมู่บ้านจะต้องมีสถานที่ทิ้ง
ขยะอันตราย ๑ จุด มีป้ายบอกว่าขยะอันตรายมีอะไรบ้าง แล้วน าส่งไปต่อยัง อบจ. ส่วนขยะ
ติดเชื้อจะเป็นหน้าที่ของ รพ.สต. เรื่องต่อมาเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการฉีดพิษสุนัขบ้า ตอนนี้
ก าลังอยู่ในช่วงการส ารวจจ านวนประชากร สุนัข และแมว จะต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการพอสมควร เป้าหมายคือ   ๘๐% เรื่องธรรมนูญสุขภาพต าบล เดือนมิถุนายน จะท า
การออกประชาคมให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านได้แสดงความคิดเห็น ว่าเห็นด้วยหรือไม่ และจะมี
การประกาศใช้ต่อไป เรื่อง โครงการ อบจ. ร้อยเอ็ดพบประชาชน  อบจ. จะออกมาพบปะ
ประชาชนในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ใช้พ้ืที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง จะได้เรียนเชิญสมาชิกสภาได้เข้าร่วมอีกทีค่าใช้จ่ายในการรับรองต่างๆจะมีการท า MOU 
ข้อตกลงร่วมกันกับ อบจ. ในการท าโครงการ  

นายรันต์ สายหยุด   ในนามตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลอยากสอบถามเรื่องการปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนสาย   
ประธานสภาเทศบาล  บ้านตาหยวก – บ้านคูดินทราย ที่มีอยู่ในแผนพัฒนา งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท จะมีการ

ด าเนินการตอนไหนครับ 
 

นายเรียบ  โยธาจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี กระผมนายเรียบ  โยธาจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหลวง ส าหรับเรื่อง โครงการ อบจ. 

ร้อยเอ็ดพบประชาชน จะมีรถปรับเกรดถนนออกมาให้บริการด้วย และผมก็ได้ประสานงานให้
มาท าการปรับเกรดถนนสาย บ้านตาหยวก – บ้านคูดินทราย และถนนเส้นอ่ืนๆอีก  และทาง 
อบจ. จะมีของมาแจกให้กับคนพิการ เช่น รถเข็น และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส ารวจจ านวน
คนพิการในชุมชนเรา 

 เรื่องท่ีท่านประธานสภาสอบถามเรื่องการปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนสายบ้านตาหยวก – บ้านคู
ดินทราย ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการเรื่องเอกสารงานพัสดุอยู่ 

 โครงการขุดบ่อน้ าของหมู่ ๘ และ หมู่ที่  ๑๔ งบประมาณจากจังหวัดประมาณจ านวณ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ช่วงนี้ก็ได้เริ่มด าเนินการแล้ว  

 ปัญหาน้ าท่วมขังตามถนนในหมู่บ้านทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ตอนนี้ก าลังอยู่ในช่วงส ารวจอยู่และก็จะ
รีบแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด 

 

นายสาลี มาสระคู   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสาลี  มาสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล ขอแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนเรื่อง

การปรับเกรดถนนบริเวณหนองหญ้าแพท ท าให้เกิดคันดินสูงบริเวณขอบถนน ท าให้รถเข้าซอย
ล าบาก อยากให้ช่วยเข้าไปแก้ปัญหานี้ด้วย 

 
/นายสมศักดิ์... 

 



๒๔ 
 

นายสมศักดิ์  มังสระคู   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสมศักดิ์  มังสระคู  สมาชิกสภาเทศบาล ช่วงนี้หน้าฝน มีกิ่งไม้ยื่นเข้ามาถนนทาง

หลวง สายบ้านร้านหญ้าไปบ้านโนนสวรรค์ ท าให้รถที่สัญจรไปมาล าบากอาจเกิดอันตรายได้  
จึงขอความกรุณาให้ทางเทศบาลไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วย 

 

นายวชิรพงษ์  พลตื้อ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล      กระผม นายวชิรพงษ์  พลตื้อ เลขานุการสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเรื่องของ 

กฏหมายการประกาศใช้ พรบ. ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๐ การขออนุญาตปลูกสร้าง การถมดิน  ขุดดิน เป็นต้น ก็จะต้องมาขออนุญาตที่เทศบาล 
 

นายรันต์  สายหยุด   มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอในวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม     - ไม่มี 
นายรันต์  สายหยุด  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บัดนี้ 

   - ปิดประชุมสภา เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 


