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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕62 

วันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2562  เวลา  10.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายปราณี  ข้อสว่าง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัชชัย  ควรฟุ้ง  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายถาวร  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมส่วน  เสรีสิริพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายประดิษฐ์  ปานทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายสุทิน  พิผ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางสาวแสงจันทร์ พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายไสว   สุดหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๐. นางดาวรุ้ง  มืมขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายประเสริฐ  พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

1. นายวิเชียร  อยู่รักษาสิทธิ์ ปลัดเทศบาล 
2. ว่าที่ร้อยตรีทองเหม ชำนิสูงเนิน หัวหน้าสำนักปลัด 
3. นางพรพรรณ  สุทธิสา  ผู้อำนวยการคลัง 
4. นายสุกรีย์  ศุภมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นายกัมปนาท  กฤตฌาพนธ์ ผู้อำนวยการศึกษา 
6. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญสุข  นิติกร 
7 นางเนตรนภา  พรมพันธ์ใจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
8. นายวิษณุ  ขัดโพธิ์  นายช่างไฟฟ้า 
9. นางศิริวรรณ  ด้วงคำจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10.นางสาวนุชรีย ์  แช่มช้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
11.นางสาวฐราภัทร  ตั้งธีรภัทร นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ 
12.พันจ่าเอกหญิงยุพเรสน์ สินไชย  นักวิชาการพัสดุ 
13.นางสาวจิตรลัดดา คงเพียร  นักวิชาการศึกษา 
14.นางสาวธนิดา  ธนาคมเพชร นักพัฒนาชุมชน 
15.นางขัติยาภรณ์  โพธิรุด  เจ้าพนักงานพัสดุ 
16.นางสาววรรณิษา  เสรีสิริพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17.นางคะนึง  น้อมจันทึก พนักงานจ้างทั่วไป 
18.นายธวันนันท ์  กันต์กุลคุณากร ประชาชน   
19.นางสาววรรณวรางค์ กุลเกตุ  ประชาชน 
 
 

 



๒ 
 

    

 เปิดประชุม   เวลา  10.00 น. 
เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้วนายปราณี  ข้อสว่าง  ประธานสภาเทศบาล

ตำบลหนองน้ำใส จึงดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายปราณี ข้อสว่าง   แจ้งการทำจุดชมวิวเขาแดนลาว บริเวณเสากังหันลมต้นที่ 11 บ้านสง่า 

(ประธานสภาฯ)  พัฒนา ขอเชิญผู้แทนชี้แจงครับ 

ชวันนันท์ กันติกุลคณกร  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายชวันนันท์ กันติกุลคณกร ในนาม 
  (ผู้แทนผู้ขอ)  ผู้แทนให้เข้ามาชี้แจง จุดชมวิวเขาแดนลาวบริเวณเสากังหันลมต้นที่ 11 บ้านสง่า

พัฒนา เดิมจะขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดทำ
น้ำตกบริเวณริมหน้าผาแต่ปรากฎว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่บริษัทโคราชวิวด์
ฟาร์มได้ขอใช้ไปแล้ว กรมป่าไม้จึงไม่สามารถอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ได้ทาง
ผู้แทนผู้ขอจึงขอยุติโครงการก่อสร้างน้ำตกดังกล่าว และขอแจ้งให้เทศบาลตำบล
หนองน้ำใสรับทราบ และประสงค์จะให้หน่วยงานได้ประโยชน์ โดยทำเป็นจุดชมวิว
ของตำบลหนองน้ำใสต่อไป และขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อเป็นประโยชน์
กับตำบลหนองน้ำใส  และพื้นที่ด้านทิศตะวันออกถนนกังหันลม ผู้แทนขอแจ้งให้
ทราบว่า จะได้ทำแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตรซึ ่งอยู ่ในเขตพื ้นที ่ของธนารักษ์ 
นครราชสีมา และจะดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

  ที่ประชุม  - ทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ      
สมัยที่ 2  ประจำปี 2562  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ.๒๕62   

นายปราณี  ข้อสว่าง     ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการส่งรายงาน 
(ประธานสภาฯ)   การประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอ   

แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   มตริับรอง 10      เสียง 

   ไม่รับรอง   - เสียง 

   งดออกเสียง   1      เสียง   

   (องค์ประชุม 11 เสียง)   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง กระทู้ถาม 

นายสมส่วน เสรีสิริพันธ์    กระผมขอสอบถามไปยังผู้บริหารถึงกรณีการจ่ายขาดครั้งที่ผ่านมา 
(สมาชิกสภาฯ)  30 เมษายน 2562 จำนวน 20 โครงการ ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว หากยังไม่

สามารถดำเนินการได้ เราสามารถยกเลิกได้หรือไม่ 

 

นายวิเชียร/... 



๓ 
 

    

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอชี้แจงถึงกรณีจ่ายขาดเมื่อวันที่ 
(ปลัดเทศบาล)  30  เมษายน  2562 ที่ผ่านมา กำลังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบการปรับปรุง

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสครั้งที่ 4 ว่ามีข้อมูลถูกต้องตรงกันหรือไม่ จึงยัง
ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด 

นายปราณี  ข้อสว่าง   หากไม่มีสมาชิกท่านใด  ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามสดอีกประธานก็ขอพัก 
(ประธานสภาฯ) รับประทานอาหารกลางวันและกลับเข้าประชุมอีกในเวลา 14.00 น. 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน – 

14.00 น.     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลหนองใสเข้าห้องประชุมและได้นับองค์ประชุมครบแล้วได้เชิญประธานสภาฯ 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระถัดไป  
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  
 (เสนอโดยปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี) 
นายไสว  สุดหา     เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมขอสอบถามถึงการรจัดทำแผนพัฒนาที่ 
 (สมาชิกสภาฯ) ผ่านมา (ปี2561-2565) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยัง มีการประกาศใช้หรือไม่ 

และท่ีสำคัญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสได้เล่มแผนหรือยัง ส่วนตัวกระผม
ยังไม่ได้รับและการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2563 ตรงกับแผนหรือไม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ไม่ได้ตรวจเอกสาร
เลย จึงเรียนสอบถามมา 

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์    เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องแผนพัฒนา(ปี2561-2565) ได้ 

(ปลัดเทศบล) ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่าน
มาส่วนการส่งมอบรูปเล่มแผนฯ จะได้ให้งานวิเคราะห์ถ่ายเอกสารแจกให้ 

นายสมส่วน เสรีสิริพันธ์    เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ หากยังไม่ได้ส่งเล่มแผนให้กับสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ) สมาชิกก็ไม่สามารถตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2563 

ได้ จึงขอเรียนปรึกษาว่า การประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ขอเลื่อนการ
ประชุมออกไปก่อนได้หรือไม่ 

ที่ประชุม   มีมติเลื่อน 8 เสียง 

   ไม่เลื่อน  - เสียง 

   งดออกเสียง 3 เสียง  

  (องค์ประชุม 11 เสียง)  

นายปราณี/... 



๔ 
 

    

นายปราณี  ข้อสว่าง     กระผมขอนัดประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี2563 
(ประธานสภาฯ)  ในวันจันทร์ ที่ 26  สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 น. และขอปิดการประชุม  

ปิดประชุม   เวลา  16.30  น.   

 

 

(ลงชื่อ)     นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
                 นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข  

      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      นายปราณี  ข้อสว่าง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         นายปราณี  ข้อสว่าง       

     ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 

 

 


