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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมยัที่  1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2560 

วันอังคาร   ที่  14  กมุภาพันธ์    พ.ศ.  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
*************************************** 

 

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายอุดร เพง็อร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นางพนม สุขเผอืก ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บา้นกลว้ย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายณัฐวฒิุ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายพจน์ พฒันมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นายวนิยั โพธ์ิใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายศรัณย ์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายกนัยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10. นายอ านาจ โคกแกว้ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายชูศกัด์ิ บวัสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
13. น.ส.นภสัสร ตน้โพธ์ิ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

     
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

   -  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. นายลอ้ม ทองแท ้ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
2. นายสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นายประทีป พฒันมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายปรีชา อ่อนจนัทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นายเพช็ร์ บุญรอด ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
6. นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ ต าแหน่ง ปลดัเทศบาลฯ 
7. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หวัหนา้ส านกัปลดั 
8. นางอารียา อยูพ่ว่ง ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองคลงั 
9. นายด ารงค ์ ตน้โพธ์ิ ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง 
10. นายส าเภา คงธาร ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 

     
     

  ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 
- 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บา้นกลว้ย) 

เรียนประธานสภาเทศบาล  บดัน้ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวมา

ประชุม จ านวน  12  ท่าน  ครบองคป์ระชุมแลว้ ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบล

หนองหญา้ดอกขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญ

ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่   1  คร้ังที่  1  
ประจ าปี พ.ศ.  2560   วนัอังคาร  ที่  14  กุมภาพนัธ์   พ.ศ.  2560  เวลา  10.00  น.        
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สวสัดีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ วนัน้ีผมมีเร่ืองจะขอแจง้ให้ที่ประชุมไดรั้บทราบ
เก่ียวกับการโอนยา้ยขา้ราชการเขา้มาใหม่  1  ท่าน คือ นางอธิสา  สุขศิริ  ต  าแหน่ง  
เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน  ซ่ึงเขาเคยท างานอยูท่ี่เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอก
ขาวของเรามาก่อน  ผมขออนุญาตใหเ้ขาไดแ้นะน าตวัครับ เชิญครับ 



3 

 

จพง.ธุรการ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

ขอสวสัดีทุก ๆ ท่านนะค่ะ ดิฉนั นางอธิสา  สุขศิริ  เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน ยา้ย
มาจากเทศบาลตลาดเขต  มาอยูส่ านักปลดัเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว แต่มี
ค  าสัง่ใหช่้วยปฏิบติังาน ในส่วนของกองช่าง มีอะไรแนะน าไดน้ะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ครับ ผมขอเป็นตวัแทนทุก ๆ ท่านนะครับ ยนิดีตอ้นรับสู่ทอ้งถ่ินเก่านะครับ เราจะ
ไดม้าช่วยกนัท างานอยา่งสุดความสามารถ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  4  
คร้ังที่  2   เม่ือวันที่  30  ธันวาคม   พ.ศ.  2559    
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วว่า  มีขอ้ความตอนใด  
ควรแกไ้ขหรือเพิม่เติมอีกหรือไม่    เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที่  4  คร้ังที่  2  ประจ าปี 2559  เม่ือ
วนัที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ.  2559  ดว้ยครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที่  4  คร้ังที่  2  ประจ าปี  
2559   เม่ือวนัที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ.  2559  จ  านวน  11  ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน 
(นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่เห็นชอบ    0   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
3.1  การพจิารณาอนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.  2560  ซ่ึงจะมีทั้งหมด  5  
โครงการที่เสนอเขา้มาเพือ่ขออนุมติั  ดงัน้ีครับ 
1.   โครงการจา้งเหมาวางท่อเมนประปา PVC  เช่ือมต่อหมู่บา้นเมืองใหม่ หมู่ที่  6  
ต  าบลหนองขาว  บรรจบถนนสายบา้นนายปุ้ม ขนาด  Ø 2  น้ิว  ชั้น  8.5  มม.  (ชนิด
หวับาน) ความยาวไม่นอ้ยกวา่  93  เมตร  พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC.  
ขนาด Ø 2  น้ิว    จ  านวน  1  จุด  เป็นเงิน  11,000.-  บาท 
2.   โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  324  (บริเวณ
บา้นนายมนสั  - ไร่อาจารยส์มบติั)  หมู่ที่  6  เช่ือมหมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø 2  น้ิว    ระยะ
ความยาว 1,225  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา   พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย เป็น
เงิน  105,700.-  บาท 
3.   โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ค.ส,ล.  เลียบถนนสายหนอง
กะหมวก  (ต่อจากเดิมบริเวณขา้งที่จอดรถผูใ้หญ่สุรชยั ) หมู่ที่  3  ต  าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  0.80  
เมตร  จ  านวน  48  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  1.34 x 1.40  เมตร  จ  านวน  4  
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บ่อ  และท่อระบายน ้ าพวีซีี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø  12  น้ิว     จ  านวน  2  ท่อน  พร้อมป้าย
โครงการ 1  ป้าย  เป็นเงิน  264,600.-  บาท 
4.   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า ค.ส,ล. พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน
ผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นนางทุเรียน หมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  0.30  
เมตร จ านวน  128  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  0.80  x 0.80  เมตร  จ  ำนวน  16  
บ่อ  และก่อสร้ำงถนนผวิจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผวิจรำจรกวา้ง 4.00  เมตร  
ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย เป็นเงิน  
437,500.-  บาท 
5.   โครงการฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น หมู่ที่  1  ต  าบลหนอง
ขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี   จ  านวน  4  แห่ง   รวมจ านวนเงิน  90,800.-  
บาท    ดงัน้ี 
1.   ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดอนมะกลวย) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร  
ขนาด Ø 0.60  เมตร  จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว
ก าหนด เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
2.   ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งนานอก) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  ยาว  1  เมตร ขนาด 
Ø  0.60  เมตร   จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
3.  ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณหนองปลาร้า) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  ยาว  1  เมตร ขนาด 
Ø  0.60  เมตร   จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
4.  ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดงรังล่าง) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  ยาว  1  เมตร ขนาด 
Ø  0.60  เมตร   จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
ขอเชิญท่านผูบ้ริหารด าเนินการช้ีแจงและขยายความเพิม่เติมดว้ยครับเชิญครับ  
 



5 

 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคร้ังน้ีมี
โครงการที่เสนอมาจ านวนทั้งส้ิน  5  โครงการดงัน้ีครับ 
1.   โครงการจา้งเหมาวางท่อเมนประปา PVC  เช่ือมต่อหมู่บา้นเมืองใหม่ หมู่ที่  6  
ต  าบลหนองขาว  บรรจบถนนสายบา้นนายปุ้ม ขนาด  Ø 2  น้ิว  ชั้น  8.5  มม.  (ชนิด
หวับาน) ความยาวไม่นอ้ยกวา่  93  เมตร  พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC.  
ขนาด Ø 2  น้ิว    จ  านวน  1  จุด  เป็นเงิน  11,000.-  บาท 
2.   โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  324  (บริเวณ
บา้นนายมนสั  - ไร่อาจารยส์มบติั)  หมู่ที่  6  เช่ือมหมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø 2  น้ิว    ระยะ
ความยาว 1,225  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา   พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย เป็น
เงิน  105,700.-  บาท 
3.   โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ค.ส,ล.  เลียบถนนสายหนอง
กะหมวก  (ต่อจากเดิมบริเวณขา้งที่จอดรถผูใ้หญ่สุรชยั ) หมู่ที่  3  ต  าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  0.80  
เมตร  จ  านวน  48  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  1.34 x 1.40  เมตร  จ  านวน  4  
บ่อ  และท่อระบายน ้ าพวีซีี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø  12  น้ิว     จ  านวน  2  ท่อน  พร้อมป้าย
โครงการ 1  ป้าย  เป็นเงิน  264,600.-  บาท 
4.   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า ค.ส,ล. พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน
ผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นนางทุเรียน หมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  0.30  
เมตร จ านวน  128  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  0.80  x 0.80  เมตร  จ  ำนวน  16  
บ่อ  และก่อสร้ำงถนนผวิจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผวิจรำจรกวา้ง 4.00  เมตร  
ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย เป็นเงิน  
437,500.-  บาท 
5.   โครงการฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น หมู่ที่  1  ต  าบลหนอง
ขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี   จ  านวน  4  แห่ง   รวมจ านวนเงิน  90,800.-  
บาท    ดงัน้ี 
1.   ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดอนมะกลวย) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร  
ขนาด Ø 0.60  เมตร  จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว
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ก าหนด เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
2.   ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งนานอก) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  ยาว  1  เมตร ขนาด 
Ø  0.60  เมตร   จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
3.  ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณหนองปลาร้า) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  ยาว  1  เมตร ขนาด 
Ø  0.60  เมตร   จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
4.  ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดงรังล่าง) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  ยาว  1  เมตร ขนาด 
Ø  0.60  เมตร   จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
ส่วนรายละเอียดผมขออนุญาตให้ผูอ้  านวยการกองช่างด าเนินการช้ีแจงรายละเอียด
เพิม่เติม   ทั้ง  5  โครงการครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร  เพง็อร่าม) 

อนุญาตใหผู้อ้  านวยการกองช่างด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ เป็นราย ๆ 
โครงการไป  เพือ่สมาชิกสภาฯ จะไดพ้จิารณากนัไปทีละรายการ  
โครงการที่ 1 เชิญครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนที่จะมีการพจิารณาการจ่ายขาดเงินสะสมจะ
ขอน าเรียนถึงสถานะทางการเงินของเราขณะน้ี  ณ  วนัที่  14  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2560  
ขณะน้ีเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบนัหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงิน
สะสมที่ตอ้งส่งฝาก  ก.ส.ท.  หรือ ก.ส.อ. แลว้  จ  านวน  7,018,686.41  บาท   เงิน
ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมติัแลว้  แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการหรือ  อยูร่ะหว่างด าเนินการ
และย ังไม่ได้เบิกจ่าย  ไม่มี    คงเหลือเ งินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ ปัจจุบัน  
7,018,686.41   บาท  ส ารองงบบุคลากร  (ประมาณ  3  เดือน )  จ  านวน  2,135,715.00  
บาท   เงินสะสมคงเหลือ  4,882,971.41  บาท  ส ารองกรณีสาธารณภยั 10 %  จ านวน  
488,297.14   บาท  ดังนั้ นจะคงเหลือเ งินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได ้  
4,394,674.27  บาท   และตามหนงัสือ ที่ กจ 0023.9/ว 1601  ลงวนัที่  18  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2559   เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์การใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรการสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ 
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สงัคมภายในทอ้งถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่  13  กนัยายน พ.ศ.  2559 ขอน า
เรียนใหท้ี่ประชุมรับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอบคุณท่านปลดัครับที่แจง้ถึงสถานะทางการเงินให้ทางที่ประชุมไดรั้บทราบและ
ก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 5  โครงการผมขอให้
เลขานุการสภาฯ ด าเนินการช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนที่
สภาฯ จะมีการพจิารณาครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับก่อนที่จะมีการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมจะ
ขอช้ีแจงระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547   
หมวด  8  เงินสะสม ขอ้  89   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้
โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
    1.   ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือ กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
   2.   ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแลว้ 
   3.   เม่ือได้รับอนุมัติให้ใชจ่้ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้ง
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก  าหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป 
   ทั้งน้ี  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใชจ่้ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้น  โดยการใชจ่้ายเงินสะสมให้
ค  านึงถึงฐานะการคลงัและเสถียรภาพในระยะยาว 
              และการจ่ายขาดเงินสะสมจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน ตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ  การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
เทศบาลจะกระท าได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้่าราชการ
จงัหวดัอนุมตัิแลว้   
           ดังนั้ นในการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ ง  5  โครงการน้ีจะต้องมี
พิจารณา  2  ค ร้ั ง   คื อการพิจารณาอ นุมั ติ จากสภาฯท้อ ง ถ่ินระ เบี ยบของ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
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และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547   และการพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ   ขอน าเรียน
ใหท้ี่ประชุมไดรั้บทราบและพจิารณาต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเรียนถึงสถานะทางการเงินเรียบร้อยแล้ว และ 
เลขานุการ ได้ช้ีแจงขอ้ระเบียบเก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ที่ประชุมมีขอ้
สงสยัจะสอบถามหรือไม่ ถา้ไม่มีผมขอใหท้างผูอ้  านวยการกองช่างช้ีแจงต่อไปครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการที่  1  โครงการจา้งเหมาวางท่อเมนประปา 
PVC  เช่ือมต่อหมู่บา้นเมืองใหม่ หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว  บรรจบถนนสายบา้นนาย
ปุ้ม ขนาด  Ø 2  น้ิว  ชั้น  8.5  มม.  (ชนิดหัวบาน) ความยาวไม่น้อยกว่า  93  เมตร  
พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC.  ขนาด Ø 2  น้ิว    จ  านวน  1  จุด  เป็นเงิน  
11,000.-  บาท  ท่อเมนประปาจะเช่ือมต่อบา้นทิดกนั และ บา้นนายปุ้ม  ซ่ึงน ้ าประปา
ตรงนั้นจะใชต้รง บริเวณ  กม. 8  และ หมู่บา้นเมืองทอง  และปัญหาคือมิเตอร์ ขนาด  
2  น้ิว ที่เราติดอยู่บริเวณนั้น เราจะยา้ยไปติดเช่ือมต่อกับเมืองใหม่ ซ่ึงจะเป็นการ
แกไ้ขปัญหาตรงที่ก  าลงัท าทางมอเตอร์เวย ์ที่เขาจะตดัตรงบริเวณนั้น 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ทางการประปาส่วนภูมิภาคเขาแจง้ว่า การส่ง
น ้ าประปาจะไม่ใหข้าด  หมู่บา้นเมืองทองจะมีน ้ าใชต้ลอดเวลา ไม่ขาดแน่นอน การ
ประปาส่วนภูมิภาค บอกวา่งบประมาณของเขาไม่มี จะตอ้งใชง้บประมาณของเราใน
การด าเนินการต่อเอง  จากเดิมที่เขาบอกวา่จะต่อใหเ้รา และทางบา้นยายทา้ย ก็จะตอ้ง
ใชท้่อเมนประปาของภูมิภาค ฉะนั้นจะตอ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคค านวณใหม่ 
และ ไม่รู้ว่างบประมาณจะมีหรือไม่  น่ีคือปัญหาที่เราจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข  ทุก
วนัน้ีน ้ าที่มาที่โรงแรมยเูรเซีย ก็ขึ้นมาไม่ถึง หมู่ที่  11  บางส่วน ปัญหาเกิดอยูทุ่กวนั  
เราจะตอ้งหาทางแกไ้ขเพราะปัญหาน ้ าประปาเป็นปัญหาที่ใหญ่  ซ่ึงเร่ืองต่อท่อเมน
ตรงน้ีก็เป็นการแก้ไขปัญหาชัว่คราว  เราจะตอ้งผลกัดนัให้ประชาชนต่อน ้ าประปา
ส่วนภูมิภาค ครับ เท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เชิญท่านปลดัช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติมครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในโครงการที่  (1)  และ  โครงการที่  (2)   ทั้ง
สองโครงการน้ี เป็นโครงการที่แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์
ที่ก  าลงัด าเนินการอยู ่บริเวณหมู่บา้นเมืองทอง และ หมู่บา้น ตรง กม. 8  นะครับ และ 
ปัญหาอุปสรรคทางมอเตอร์เวย ์ตรงน้ี ไม่วา่จะเป็นการประปาส่วนภูมิภาค และ การ
ไฟฟ้า จะตอ้งติดตั้งบริเวณรอบนอกของถนนมอเตอร์เวย ์ และโครงการที่ 3.2  นั้นจะ
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ด าเนินการในฝ่ังหมู่บา้นเมืองทอง และ ฝ่ังตรงขา้ม เราจะตอ้งคิดว่าท ายงัไงในการ
แกไ้ขปัญหาเบื้องตน้ ประชาชนจะไดไ้ม่เดือดร้อน  ดงัที่แจง้ใหท้ราบแลว้วา่โครงการ
ที่  (1)  และ โครงการที่  (2)  เป็นโครงการที่แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกบัการสร้าง
ทางมอเตอร์เวย ์ดงักล่าว  ขอน าเรียนเพิม่เติมเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

จากโครงการที่ท่านนายกเทศมนตรี และผูอ้  านวยการกองช่างได้เสนอและช้ีแจง
รายละเอียดมา สมาชิกสภาฯท่านใดมีขอ้สงสยัจะสอบถามหรือไม่ครับถา้ไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมในการอนุมัติการจ่ายเงินสะสมโครงการจา้งเหมาวางท่อเมนประปา 
PVC  เช่ือมต่อหมู่บา้นเมืองใหม่ หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว  บรรจบถนนสายบา้นนาย
ปุ้ม ขนาด  Ø 2  น้ิว  ชั้น  8.5  มม.  (ชนิดหัวบาน) ความยาวไม่น้อยกว่า  93  เมตร  
พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC.  ขนาด Ø 2  น้ิว    จ  านวน  1  จุด  เป็นเงิน  
11,000.-  บาท  ผมขอมติที่ประชุม  2  คร้ังในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการจา้งเหมาวางท่อเมนประปา PVC  เช่ือมต่อหมู่บา้นเมืองใหม่ หมู่ที่  6  
ต  าบลหนองขาว  บรรจบถนนสายบา้นนายปุ้ม ขนาด  Ø 2  น้ิว  ชั้น  8.5  มม.  (ชนิด
หวับาน) ความยาวไม่นอ้ยกวา่  93  เมตร  พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC.  
ขนาด Ø 2  น้ิว    จ  านวน  1  จุด  เป็นเงิน  11,000.-  บาทขอมติอนุมตัิโดยการยกมือ
ขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  
เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั   0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ ในโครงการจา้งเหมาวางท่อเมนประปา PVC  
เช่ือมต่อหมู่บา้นเมืองใหม่ หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว  บรรจบถนนสายบา้นนายปุ้ม 
ขนาด  Ø 2  น้ิว  ชั้น  8.5  มม.  (ชนิดหวับาน) ความยาวไม่นอ้ยกว่า  93  เมตร  พร้อม
ติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC.  ขนาด Ø 2  น้ิว    จ  านวน  1  จุด  เป็นเงิน  
11,000.-   ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่
เห็นชอบ    0  ท่าน  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  2  โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  324  (บริเวณบา้นนายมนัส  - ไร่อาจารยส์มบติั)  หมู่ที่  6  เช่ือมหมู่ที่  11  
ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น  8.5  
ขนาด  Ø 2  น้ิว    ระยะความยาว 1,225  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา   เชิญ
ผูอ้  านวยการกองช่างอธิบายขยายความเพิม่เติมดว้ยครับ เชิญครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ ตน้โพธ์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการที่ 2  โครงการวางท่อเมนประปาสาย
เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  324  (บริเวณบา้นนายมนัส  - ไร่อาจารยส์มบติั)  
หมู่ที่  6  เช่ือมหมู่ที่  11   ท่อเมนประปาจะต่อจากบริเวณนั้น ขึ้นมาบา้นอาจารย์
สมบติั ไปแผน่พื้น โดยต่อขึ้นมาจากบา้นนายมนสั และต่อไปยงัไม่ก านนัจุง 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ อธิบายเพิม่เติมครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม  ทองแท)้ 

เร่ืองการต่อน ้ าประปาจากไร่อาจารยส์มบติั ผมไม่แน่ใจว่าน ้ าจะส่งขึ้นมาหรือเปล่า 
แต่การประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าประชาชนจะไม่ขาดน ้ าอยา่งแน่นอน และที่เราจะ
ด าเนินการต่อนั้นเราจะต่อขนาด  2  น้ิว  ผมคิดว่ามนัไม่น่าจะส่งน ้ าขึ้นมาถึง มนัเป็น
เร่ืองที่หนกัใจพอสมควร  ไม่ทราบวา่เทศบาลหนองขาวส่งน ้ ามานอ้ยหรือยงัไง 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เร่ืองปัญหาตรงน้ีผูอ้  านวยการกองช่างไดไ้ปด าเนินการตรวจสอบแลว้หรือยงัว่าเกิด
อะไรขึ้น 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

จากการสอบถามเทศบาลต าบลหนองขาว ประตูน ้ าเขาเปิดไม่สุดเตม็แรงดนั จึงท าให้
แรงดนัน ้ า  ดนัขึ้นมาไม่ไหว ปัญหาคือถา้เปิดแรงดันน ้ าเต็มที่ท่อใยหินบริเวณหน้า
ครัวจนัทรามนัจะแตกได ้

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปน้ีโครงการที่จะเสนอเขา้มาเพื่อขอพิจารณาจากสภาฯ ควรจะมีการตรวจสอบ
ใหเ้รียบร้อยเสียก่อน เพือ่ประโยชน์ของประชาชน  ท่านสมาชิกสภาฯ มีขอ้สงสัยจะ
สอบถามเพิม่เติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตเพิม่เติมครับ ตรงบริเวณนั้นมนัไม่มีแนวท่อและประปาของเทศบาลต าบล
หนองขาว ถา้แรงดนัน ้ าไม่พอก็ตอ้งคุย ปรึกษากนั และ การเสนอน้ีเราก็ตอ้งวางแผน
ในอนาคต แต่การที่แรงดนัของน ้ าไม่เพยีงพอเราจะตอ้งมีวธีิการ เพือ่ท  าให้ประชาชน
เขารู้วา่  ผูบ้ริหาร และ สมาชิกสภาฯ เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว ไม่ไดเ้พิกเฉย 
ในการแกไ้ขปัญหา จะไดบ้อกประชาชนไดถู้กวา่ เราไดใ้ส่ใจในการแกไ้ขปัญหาตรง
น้ี ขอน าเรียนที่ประชุมเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอบคุณท่านปลดัเทศบาลฯ ที่ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตรงน้ีครับ  และในส่วน
ของเร่ืองรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะอธิบายเพิ่มเติมขอฝากท่านผูบ้ริหารต่อไปช่วยขยาย
ความเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ  การเพิ่มเติมขอ้มูลขอให้ละเอียด ถูกตอ้ง  เพื่อ
สภาฯ จะไดพ้ิจารณาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    จากที่ท่านนายกเทศมนตรีและผูอ้  านวยการ
กองช่างไดอ้ธิบายขยายความเพิ่มเติมมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือไม่
ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อ
เมนประปาสายเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  324  (บริเวณบา้นนายมนัส  - ไร่
อาจารยส์มบติั)  หมู่ที่  6  เช่ือมหมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดั
กาญจนบุรี  วางท่อเมนประปาพวีซีี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø 2  น้ิว    ระยะความยาว 1,225  
เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา   จ  านวนเงิน 105,700.-  บาทผม  ขอมติที่ประชุม  
2  คร้ังในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  324  (บริเวณ
บา้นนายมนสั  - ไร่อาจารยส์มบติั)  หมู่ที่  6  เช่ือมหมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø 2  น้ิว    ระยะ
ความยาว 1,225  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา   พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย เป็น
เงิน  105,700.-บาทขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  
เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ ในโครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  324  (บริเวณบา้นนายมนัส  - ไร่อาจารยส์มบติั)  หมู่ที่  6  
เช่ือมหมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อเมนประปา
พีวีซี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø 2  น้ิว    ระยะความยาว 1,225  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประปา   พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย เป็นเงิน  105,700. -  บาท   ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่
เห็นชอบ    0  ท่าน  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  3  โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ค.ส,ล.  
เลียบถนนสายหนองกะหมวก  (ต่อจากเดิมบริเวณขา้งที่จอดรถผูใ้หญ่สุรชยั ) หมู่ที่  3  
ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3  
ขนาด Ø  0.80  เมตร  จ  านวน  48  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  1.34 x 1.40  
เมตร  จ  านวน  4  บ่อ  และท่อระบายน ้ าพวีซีี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø  12  น้ิว     จ  านวน  2  
ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย  เป็นเงิน  264,600.-  บาท เชิญท่านผูบ้ริหารหรือผู ้
ที่เก่ียวขอ้ง อธิบายขยายความเพิม่เติมดว้ยครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

เรียนท่านประธานสภา และ สมาชิกสภา ทุกท่าน เน่ืองจากบริเวณที่จอดรถที่ผูใ้หญ่
สุรชยั  โพธ์ิน่ิม   พี่สาวเขาไดถ้มดินกั้นทางน ้ า ในเม่ือเรามีเงินสะสมก็จะท าเพื่อจะ
ระบายน ้ า  พอเวลาน ้ าท่วม น ้ าก็จะไปท่วมทางบา้นทิดหมิง ถา้ขุดเป็นคลองดินจะ
ไหลลงมาไม่เรียบร้อย ผมคิดจะท าใหส้ าเร็จลุล่วงไป เชิญท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะสอบถามเพิม่เติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ  ข  าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมก็ไม่ไดค้ิดที่จะคดัคา้นแต่อยา่งใด  แต่ผมจะ
สอบถ ามว่ าท า ไม โครงกา ร น้ี ถึ ง ไ ม่ มีค วามยาว  และราคาขอ งท่ อ  PVC  
ผมดูรำคำแลว้มนัผดิปกติ   ผูท้ี่เก่ียวขอ้งช่วยช้ีแจงเก่ียวกบัราคาท่อ PVC ดว้ยครับ ท่อ 
PVC  ที่มีนั้นจะน าไปท าตรงบริเวณไหน ครับ ช้ีแจงดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ กรณีที่งานท่อตรงน้ีไม่มีความยาว
เพราะมนัมีบ่อพกั หากระบุความยาวไว ้มนัมีบ่อพกัก็จะไม่สามารถระบุความยาวได ้
เราจะเอาจ านวนท่อเป็นเกณฑ ์เพราะมนัเป็นงานท่อครับ ไม่ใช่งานคลอง หรืองาน
ถนนที่จะต้องมีความยาวระบุไว ้   และ ในกรณีที่ท่อ PVC มีรำคำที่ผิดปกติ 
นั้นผมก็ไดสื้บรำคำจำกร้ำนคำ้ ช่ือร้าน เจ๊งอ้   ซ่ึงท่อที่ใชน้ี้ไม่ไดใ้ชท้่อน ้ าไทยที่จะมี
ราคาที่แพง  และในส่วนของท่อ PVC ที่มีก็จะไปวำงรอดขา้มถนตรงท่อบำ้นนำงช่ืน 
ถา้เราใชท้่อ 30  น้ิว จะไม่รอบ จึงใชท้่อ PVC  แทน ซ่ึงขุด กลบดิน  และรถยนต์
สามารถวิง่ไดเ้ลย  ขอช้ีแจงเพยีงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ราคาท่อ PVC  ราคา  4,100  บาท มีอยูร้่านเดียวใช่ไหมครับ ราคามนัแพง ขอให้ทางผู ้
ที่ เ ก่ียวข้องไปดูร้านอ่ืนก่อนได้ไหม ราคามันสูงไป ถ้ายงัไงขอให้ช่างช่วยไป
ตรวจสอบก่อนนะครับ 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา  คงธาร) 

ครับจะตรวจสอบและรายงานใหท้ี่ประชุมทราบโดยเร็วครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ในโครงการล าดบัที่  3  น้ีช่างไดต้รวจสอบราคาแลว้หรือยงัครับ 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ผมได้สอบถามแล้วครับ ท่อที่ราคา  2,200  บาท เป็นท่อคลาส C คนละเกรดกับ 
ท่อขนำด  8.5   Ø  12  น้ิว ของโครงการน้ีเป็นคลาส B  ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ในโครงการล าดบัที่  3  น้ี ทางช่างที่เก่ียวขอ้งไดต้รวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยและ
ชดัเจนแลว้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิม่เติมหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพกั ค.ส,ล.  เลียบถนนสายหนองกะหมวก  (ต่อจากเดิมบริเวณขา้งที่จอดรถ
ผูใ้หญ่สุรชยั ) หมู่ที่  3  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบาย
น ้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  0.80  เมตร  จ  านวน  48  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. 
ขนาด  1.34 x 1.40  เมตร  จ  านวน  4  บ่อ  และท่อระบายน ้ าพีวีซี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø  
12  น้ิว     จ  านวน  2  ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย  เป็นเงิน  264,600.-  บาท 
ขอมติที่ประชุม  2  คร้ังในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมตัิ  ในการเห็นชอบอนุมตัิการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ค.ส,ล.  เลียบถนนสาย
หนองกะหมวก  (ต่อจากเดิมบริเวณขา้งที่จอดรถผูใ้หญ่สุรชยั ) หมู่ที่  3  ต  าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  
0.80  เมตร  จ  านวน  48  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  1.34 x 1.40  เมตร  จ  านวน  
4  บ่อ  และท่อระบายน ้ าพวีซีี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø  12  น้ิว     จ  านวน  2  ท่อน  พร้อม
ป้ายโครงการ 1  ป้าย  เป็นเงิน  264,600.-  บาท  ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  
เพง็อร่าม)  ไม่อนุมตัิ  0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทว ิในโครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพกั ค.ส,ล.  เลียบถนนสายหนองกะหมวก  (ต่อจากเดิมบริเวณขา้งที่จอดรถผูใ้หญ่
สุรชยั ) หมู่ที่  3  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.
ส.ล. มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  0.80  เมตร  จ  านวน  48  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  
1.34 x 1.40  เมตร  จ  านวน  4  บ่อ  และท่อระบายน ้ าพีวีซี ชั้น  8.5  ขนาด  Ø  12  น้ิว     
จ  านวน  2  ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย  เป็นเงิน  264,600.-  บาท   ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่
เห็นชอบ    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  4    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า ค.ส,ล. พร้อมบ่อพกั 
ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นนางทุเรียน 
หมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. 
มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  0.30  เมตร จ านวน  128  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  
0.80  x 0.80  เมตร  จ  ำนวน  16  บ่อ  และก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนำดผวิจรำจรกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  480  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อม
ป้ายโครงการ 1  ป้าย เป็นเงิน  437,500.-  บาท   เชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้งอธิบายเพิม่เติมครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า ค.ส,ล. พร้อม
บ่อพกั ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นนาง
ทุเรียน หมู่ที่  11  ที่ผมเสนอมานั้นเพราะว่าทางที่เขา้บา้นของประชาชนบริเวณนั้น
เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกน ้ าท่วมขงั ท  าใหก้ารเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก  ผม
จึงขอเสนอโครงการน้ีต่อสภาฯ เพือ่ขอใหส้ภาฯไดพ้จิารณาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ไดอ้ธิบายขยายความเพิม่เติมมา สมาชิกสภาท่านใดมีขอ้
สงสยัที่จะสอบถามเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพจิารณา
อนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า ค.ส,ล. พร้อมบ่อพกั 
ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นนางทุเรียน 
หมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. 
มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  0.30  เมตร จ านวน  128  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  
0.80  x 0.80  เมตร  จ  ำนวน  16  บ่อ  และก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนำดผวิจรำจรกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  480  ตารางเมตร  เป็นเงิน  437,500.-  บาท   ขอมติที่ประชุม  2  คร้ังในการ
พจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า ค.ส,ล. พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. และก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นนางทุเรียน หมู่ที่  11  ต  าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3  ขนาด 
Ø  0.30  เมตร จ านวน  128  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด  0.80  x 0.80  เมตร  
จ  ำ น วน   1 6   บ่ อ   แ ล ะ ก่ อ ส ร้ ำ ง ถนน ผิ ว จ ร ำ จ รค อ นก รี ต เ ส ริ ม เ หล็ ก  
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ขนำดผวิจรำจรกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อย
กวา่  480  ตารางเมตร  เป็นเงิน  437,500.-  บาท  ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  
เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั   0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ ในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า ค.ส,ล. 
พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้น
นางทุเรียน หมู่ที่  11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบาย
น ้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø  0.30  เมตร จ านวน  128  ท่อน พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. 
ข น า ด   0 . 8 0   x 0.80  เ ม ต ร   จ  ำ น ว น   1 6   บ่ อ  
และก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิวจรำจรกวา้ง 4.00  เมตร  
ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร  เป็นเงิน  
437,500.-  บาท   ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่
เห็นชอบ    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร  เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  5  โครงการฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี   จ  านวน  4  แห่ง   รวม
จ านวนเงิน  90,800.-  บาท    ดงัน้ี 
1.   ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดอนมะกลวย) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร  
ขนาด Ø 0.60  เมตร  จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว
ก าหนด เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
2.   ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งนานอก) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  ยาว  1  เมตร ขนาด 
Ø  0.60  เมตร   จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
3.  ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณหนองปลาร้า) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  ยาว  1  เมตร ขนาด 
Ø  0.60  เมตร   จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
4.  ฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดงรังล่าง) หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่า
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ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. ปากล้ินราง ชั้น 3  ยาว  1  เมตร ขนาด 
Ø  0.60  เมตร   จ  านวน  12  ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
เป็นเงิน  22,700.-  บาท 
ขอเชิญท่านผูบ้ริหารอธิบาย หรือ ช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติมดว้ยครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมครับ เหตุที่ผมเสนอโครงการน้ีต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ
พจิารณาเพราะวา่ บริเวณทั้ง 4  สายน้ีท่ออุดตนับ่อย ระบายน ้ าไม่ไดท้  าให้เกิดน ้ าท่วม
บ่อยคร้ังเวลาถึงฤดูท านา ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ผมจึงไดเ้สนอโครงการน้ีต่อ
สภาฯ เพือ่ขอใหส้ภาฯไดโ้ปรดพจิารณาดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ไดช้ี้แจงถึงเหตุผลว่าท าไมถึงเสนอโครงการน้ีต่อสภาฯ
ไปแลว้นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงหรือจะสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการ
น้ีอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอ้สงสัยอย่างไรแล้ว ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณา
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี   ทั้ง  4  แห่ง   
รวมจ านวนเงิน  90,800.-  บาท   ขอมติที่ประชุม  2  คร้ังในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมตัิ หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น หมู่ที่  1  ต  าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี   จ  านวน  4  แห่ง   รวมจ านวนเงิน  
90,800.-  บาท    ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  
เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั  0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทว ิ ในโครงการฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. สายต่าง ๆ 
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่  1  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี   จ  านวน  
4  แห่ง   รวมจ านวนเงิน  90,800.-  บาท  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  11  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่
เห็นชอบ    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไป  ระเบียบวาระที่  3  ขอ้  3.2  การพิจารณาอนุมติัการขอกู้เงินจากส านักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  ขอเชิญท่านผูบ้ริหาร
ด าเนินการช้ีแจง อธิบายเพิม่เติมดว้ยครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ รายละเอียดผมขออนุญาตให้ท่านเลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ ช่วยด าเนินการช้ีแจงเพิม่เติมครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

อนุญาตใหท้่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ด าเนินการช้ีแจงเพิม่เติมครับ เชิญครับ 

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา  อ่อนจนัทร์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  ขออธิบายเพิ่มเติมแทนท่านนายกฯ ครับ เร่ืองการ
ขอพิจารณาอนุมัติการขอกู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อ
จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ครับ  การขอกูเ้งินเพื่อจดัซ้ือรถบรรทุกขยะน้ีจะตอ้งขออนุมติั
จากสภาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเหตุผลที่เราจะขอให้สภาพิจารณาเก่ียวกบัการกู้เงินเพื่อจดัซ้ือ
รถบรรทุกขยะเพราะว่า รถบรรทุกขยะของเทศบาลเรานั้นใช้งานเกิน 10  ปี และ
ระบบไฮโดรลิค ตอนน้ีมีปัญหา และประกอบกบัมีนโยบายในการก าจดัขยะ ที่เป็น
นโยบายของผูว้่าราชการจงัหวดักาญจนบุรี คนปัจจุบนัที่ให้ทุก อปท.ด าเนินการ จึง
ขอน าเรียนสภาฯเพือ่โปรดพจิารณาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ไดอ้ธิบายและช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบัเหตุผลที่
จะตอ้งขอกูเ้งินเพือ่จดัซ้ือรถบรรทุกขยะมาแลว้นั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสัย
สอบถามเพิม่เติม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ สืบเน่ืองจากคร้ังที่แลว้ที่สภาฯไม่อนุมติัในการกู้
เงินเพือ่จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ เพราะยงัไม่เจอปัญหา แต่คราวน้ีประชาชนเขามาแจง้ว่า
ท าไมเทศบาลถึงไม่มาเก็บขยะ  ผมก็บอกไปว่ารถบรรทุกขยะเสียไม่สามารถวิ่งเก็บ
ขยะในพื้นที่ได ้ ซ่ึงตอนน้ีเจอปัญหาแลว้ ก็เห็นควรที่จะน าเร่ืองน้ีเขา้เสนอที่ประชุม
สภาฯพจิารณาใหม่ในคร้ังน้ี  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอเชิญท่านปลดัเทศบาลฯ ช้ีแจงอธิบายเพิม่เติมครับ เชิญครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบัการขอกู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพือ่จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ในขณะน้ีเรามียอดเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลจ านวน 1,182,153.82  บาท  ซ่ึงถา้เราจะกูก้็จะกูไ้ดไ้ม่เกิน 10 เท่าของ
เงินฝากสมทบทุนที่มีอยูก่ ับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประมาณ  10  ล้านกว่า
บาท ซ่ึงในขั้นตอนแรกเทศบาลจะตอ้งน าเร่ืองน้ีเขา้สภาทอ้งถ่ิน เพือ่ขออนุมติัและขอ
ความเห็นชอบเสียก่อน จากนั้นจึงน าเร่ืองส่งไปเพือ่ขออนุมติัจากผูว้่าราชการจงัหวดั  
และถา้เร่ืองผ่านเทศบาลจะกูก้บัทางส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเขาจะ
ให้ผ่อนช าระเป็นเวลาไม่เกิน 10  ปีเราจะตอ้งส่งเงินจ านวนเท่าไร และตามเอกสาร
ประกอบการกู้เงินจะตอ้งส่งไปยงัจังหวดั  เม่ือส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลอนุมติั    เทศบาลจะมาจดัซ้ือตามระเบียบจนถึงเซ็นสัญญา  จากนั้นเม่ือทาง
ส านักงานอนุมติัเราจึงจะด าเนินการซ่ึงอีกหลายเดือนกว่าจะผ่านครับ   ส่วนขนาด
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ของรถบรรทุกขยะนั้น มี  3  ขนาด  คือ  6  ลอ้  6  ลูกบาศกเ์มตร, 6  ลอ้  10  ลูกบาศก์
เมตรและ  6 ล้อ 12  ลูกบาศก์เมตรแบบอัดท้าย ซ่ึงปัจจุบันเทศบาลใช้ 6  ล้อ 6  
ลูกบาศกเ์มตร  เก็บขยะยงัไม่ทัว่ถึง ซ่ึงคณะผูบ้ริหารเห็นควรจดัหารถบรรทุกขยะคนั
ใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น  ขนาด  6  ลอ้  12  ลูกบาศก์เมตร ราคา 3,000,000.00  
บาท    เพือ่รองรับการขยายตวัของประชาชนที่เพิม่มากขึ้นจากการมีถนนมอเตอร์เวย์
ซ่ึงจากราคาและขนาดของรถบรรทุกขยะนั้น เราไดจ้ากการสอบถามราคากลางมา
จาก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ 3  ล้านบาท 
ร า ยล ะ เ อี ยด ต า ม เอ กส า รที่ ไ ด้ แ จก ให้ ท่ าน ไปแล้ว   แ ล ะ ตา ม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.  2552 หมวด  2  
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
ขอ้  12  เงินทุนประกอบดว้ย 
1.   เงินทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
พ.ศ.  2518  และที่แกไ้ขเพิม่เติม 
2.   เงินสะสมของเทศบาลตามขอ้  13 
3.   ดอกผลของเงินทุน 
4.   เงินอ่ืน ๆ ที่มีผูอุ้ทิศใหแ้ก่เงินทุน 
ขอ้  13  ใหเ้ทศบาลทุกแห่งจดัส่งเงินจ านวนร้อยละสิบของเงินสะสมเป็นประจ าปีทุก
ปีไปยงัประธาน อ.ส.ท. โดยให้จดัส่งถึงประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือนธนัวาคมของ
ทุกปี  และเม่ือสภามีการพิจารณาอนุมัติแล้วเราจึงส่งไปให้จงัหวดัเห็นชอบและ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ซ่ึงตามที่คณะผูบ้ริหารไดน้ าเรียนช้ีแจงมานั้น 6 เดือนที่
ผา่นมานั้นรถบรรทุกขยะไดมี้การซ่อมบ่อยคร้ังมาก ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังหม่ืนบาทขึ้นไป  
จึงน าเรียนที่ประชุมเพือ่ทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

หลกัเกณฑท์ี่เราจะขอกูเ้งินไม่มีขอ้ขดัขอ้งใช่ไหมครับท่านปลดัฯ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามหลกัเกณฑแ์ลว้เทศบาลสามารถที่จะขอกูไ้ด้
เพราะตอนน้ีเรามีเงินฝากสะสมของ ก.ส.ท. อยูท่ี่  1,182,153.82  บาท  และวงเงินที่
เรากูไ้ดค้ือไม่เกิน 10  ลา้นบาท อตัราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ  7.1   ผ่อนได ้10  ปี ซ่ึง
ในขั้นตอนของการขอกู ้ขั้นตอนแรกเราจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากสภาฯ เสียก่อน จึง
จะส่งเร่ืองผา่นไปที่จงัหวดัอีกคร้ัง ครับ ขอน าเรียนให้ที่ประชุมไดรั้บทราบ ขอบคุณ
ครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านปลัดเทศบาฯได้อธิบายและช้ีแจงเพิ่มเติมมาสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อ
สงสยัที่จะสอบถามเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ   ถา้ไม่มีผมขอมติอนุมติัการขอกูเ้งินจาก
ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ท่านใดอนุมัติ
โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการขอกู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อจัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะ  จ  านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  2  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่ามและนาย
ณัฐวฒิุ  ข  าคม) ไม่อนุมตัิ 0  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไป  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา ขอ้  3.3  การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอเชิญ
ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณน้ี เน่ืองจากรถบรรทุกขยะของเทศบาลฯ เสียและ
น าไปซ่อม แต่งบประมาณที่จะตอ้งจ่ายเพือ่การซ่อมนั้นไม่เพียงพอจึงจะขอให้สภาฯ
พจิารณาอนุมติัการโอนงบประมาณตรงน้ี และรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการโอนผม
ขอใหเ้จา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งอธิบาย ช้ีแจงเพิม่เติม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร  เพง็อร่าม) 

เชิญเจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องอธิบาย ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม เก่ียวกับการโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณ เชิญครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

ขอช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติมครับ  เน่ืองจากงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่า
บ ารุงรักษาปรับปรุงครุภณัฑ ์ไม่เพียงพอโดยจะขอโอนงบประมาณจาก แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าวสัดุ 
ประเภทรายจ่ายวสัดุก่อสร้าง จ  านวน  30,000.-  บาท, แผนงานการพาณิชย ์ งาน
กิจการประปา  งบด าเนินงาน วสัดุ ประเภทรายจ่ายวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 
จ  านวน  10,000.-  บาท และ แผนงานการพาณิชย ์ งานกิจการประปา  งบด าเนินงาน 
วสัดุ ประเภทรายจ่ายวสัดุอ่ืน  10,000.-  บาท   รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งส้ิน  
50,000.-  บาท ขอสภาโปรดพจิารณาดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ก่อนที่จะมีการ
พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณขอช้ีแจงระเบียบเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอน
งบประมาณตรงน้ีก่อนนะครับ 
          การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ้  27  ก าหนดไว ้วา่การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดิน และส่ิงก่อสร้างที่ ท  าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
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หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมติัของสภาฯ ทอ้งถ่ิน  จึงเรียนมา
เพือ่ใหส้ภาฯพจิารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ทุกท่านได้ฟังการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการโอนงบประมาณ และ 
เลขานุการสภาฯไดช้ี้แจงระเบียบขอ้กฎหมาย มีสมาชิกสภาท่านใดมีขอ้คิดเห็นที่จะ
เสนอแนะเพิม่เติม เก่ียวกบัการโอนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.  2560 โดยโอนไปใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ  านวน 50,000.-  บาท เพื่อซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ  ถา้ไม่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ผมขอมติที่ประชุม ใน
การพจิารณา  
1.)   การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณเพื่อโอนไปยงั เคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบ
ลงทนุ ค่าครุภณัฑ ์ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ  านวน  50,000.- 
บาท เพือ่น าไปซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมติัการโอนงบประมาณจ านวน  11  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็
อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4  เร่ืองอ่ืน ๆ  ที่ประชุมท่านใดมีขอ้หารือเพิม่เติมเชิญครับ 
 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขณะน้ีเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวของเรา
มีเร่ืองที่ด  าเนินการอยู ่2  เร่ืองคือ 
1.    กรณีที่เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว ฟ้อง บริษทั ตะนาวศรี กาญจน์  จ  ากดั  
ที่ 1  กบัพวกรวม 5 คน ในขอ้หาให้เปิดทางสาธารณะฯและจะมีการนัดไต่สวนให้
การพยานในวนัที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  
2.   อุตสาหกรรมจงัหวดัแจง้เร่ืองที่จะมีการพิจารณาออกใบอนุญาตให้กบัโรงสีกิจ
บวร เพื่อประกอบกิจการสีขา้ว ปรับปรุงคุณภาพข้าวและเก็บข้าวในโกดัง  ซ่ึงที่
ประชุมประชาคม หมู่ที่  6 บา้นหว้ยตลุงเห็นดว้ย แต่ไม่เห็นดว้ยกบัการประกอบการ
สีขา้ว  เพราะจะท าให้เกิดฝุ่ นละออง และประชาชนในพื้นที่อาจเกิดมลภาวะทาง
อากาศท าใหเ้กิดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได ้ถา้มีการประกอบกิจการการสีขา้ว  
เร่ืองน้ีผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเห็นชอบ
ตามที่ประชุมหมู่บา้น  ขอน าเรียนใหท้ี่ประชุมไดรั้บทราบใน 2 เร่ืองน้ีครับ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ทางบริษทั ตะนาวศรี กาญจน์  จ  ากดั   ได้มาสอบถามเก่ียวกบัคดีหรือไม่ครับ ท่าน
ปลดัฯ 
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ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ในส่วนตวัตรงน้ีไม่มีครับ แต่มีการไต่สวนกันอีกคร้ังในวนัที่  8  พฤษภาคม พ.ศ.  
2560   จะมีการไกล่เกล่ียกนัหรือไม่อยา่งไร คณะผูบ้ริหารจะตอ้งมาก าหนดแนวทาง
ร่วมกนัครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ที่ประชุมท่านใดมีขอ้จะปรึกษาหารือเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ  ถา้มีเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ  ข  าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เร่ืองประปาบา้นนายอุดม  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ที่  
1  ขอแจง้ผูอ้  านวยการกองช่าง  เดือนที่แลว้มิเตอร์น ้ ามนัหมุนกลบั เจา้ของบา้นแจง้
มาแล้ว  ขอให้ท่านและผูท้ี่เก่ียวขอ้งออกไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านณัฐวุฒิ  ข  าคมไดแ้จง้ไปขอให้ผูอ้  านวยการกองช่างติดตามแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวอยา่งเร่งด่วนดว้ยนะครับ  มีท่านใดจะมีขอ้หารืออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอปรึกษาหารือกับผูท้ี่ เก่ียวข้อง เร่ืองการ
ด าเนินการขยะรีไซเคิล ที่จะด าเนินงานในวนัที่  26  มกราคม พ.ศ.  2560 ที่ผ่านมาที่
เราคุยกนัวา่จะมีการจดัโครงการขึ้นในหมู่ที่  13  แต่เม่ือถึงเวลาแลว้ท าไมถึงไม่มีการ
ด าเนินงานในโครงการดงักล่าว   การจดังานโครงการลม้เหลว ผมขอให้ผูอ้  านวยการ
กองช่างช้ีแจงถึงเหตุผลดว้ยวา่ท าไมถึงไม่ด าเนินการจดัโครงการ ซ่ึงโครงการน้ีเป็น
โครงการที่ผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบุรี มีนโยบายสั่งการมาดว้ย   ผมเขา้ใจว่างาน
ของท่านมนัหนัก แต่การท างานของท่านงานมันไม่เดินหน้า มนัเป็นเพราะสาเหตุ
อะไรท่านช้ีแจงใหผ้มและที่ประชุมทราบดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ ตน้โพธ์ิ) 

ขออนุญาตช้ีแจงครับ เดิมทีมีการเขียนโครงการ แต่มีปัญหาเร่ืองงบประมาณ ว่าจะใช้
งบประมาณตรงไหน ผมไดป้ระสานงานกบัผูใ้หญ่บา้นหมู่ที่  13 ไวแ้ลว้ มนัมีปัญหา
กบัการใชเ้งินและระยะเวลามนักระชั้นชิด จึงขอเล่ือนเวลาออกไป เม่ือพร้อมจะท า
หนงัสือเชิญไปใหม่  และตอนน้ีก็ก าลงัท าบนัทึกเสนอนายกเพือ่ท  าโครงการใหม่  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ  บวัสด) 

ท าไมถึงไม่คุยกันก่อนในส่วนที่เก่ียวขอ้ง ผูอ้  านวยการกองช่างตอ้งคุยกับนายกฯ 
ปลัดว่าจะใช้งบประมาณตรงไหน  และโครงการน้ีเป็นของผูว้่าราชการจงัหวดั
จะต้อ งด า เ นินการให้ เส ร็จ ส้ินภายในเ ดือน  เมษายน  พ.ศ.   2560  ขอให้
นายกเทศมนตรีฯ ด าเนินการดว้ยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม   ทองแท)้ 

ขอช้ีแจงเร่ืองโครงการเก่ียวกบัขยะตรงน้ี ผมต าหนิเลยว่าท างานชา้ ใชง้บประมาณ
ตรงไหนท่านจะตอ้งปรึกษา ผูอ้  านวยการกองช่าง ตอ้งท างานให้ว่องไวกว่าน้ี  และ
ในทุกๆ อยา่งจะตอ้งมีโครงการขึ้นมาถึงจะด าเนินการได ้ และตอนน้ีมีเจา้หน้าที่เขา้
มาช่วยใหม่  คิดว่างานของท่านคงไม่ล่าชา้ และผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ 
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ท่านที่ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองรถบรรทุกขยะนะครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ที่ประชุมท่านใดมีขอ้เสนอแนะเพิม่เติม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ  บวัสด) 

ผมขอทราบเก่ียวกบัเงินสงเคราะห์ค่าท าศพผูสู้งอายุดว้ยครับว่าปัจจุบนัน้ีท าไมถึง
ไม่ได้ มีหลักเกณฑ์ใหม่มาหรือยงัไง เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องช่วยอธิบายด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ผมขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนของเงินสงเคราะห์ค่าท าศพผูสู้งอาย ุ
หลกัเกณฑค์ร่าว ๆที่จะตอ้งพจิารณามีดงัน้ีครับ 
1.   เป็นผูสู้งอายทุี่มีอายคุรบ 60  ปี บริบูรณ์ 
2.   ตอ้งมีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑท์ี่  จปฐ. ก าหนดไว ้ 
ซ่ึงในส่วนของหลกัเกณฑต์รงน้ี ถา้มีผูสู้งอายเุสียชีวิตท่านสมาชิกสภาฯตอ้งการที่จะ
ท าเร่ืองขึ้นไปเพื่อขอเงินสงเคราะห์ค่าท าศพ จากส านักงานพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์จงัหวดักาญจนบุรี  ก็มาขอเอกสารแบบฟอร์มที่ผมได้ แต่จะเขา้
หลักเกณฑ์ของเขาหรือไม่นั้ น ทางส านักงานเขาจะเป็นผู ้พิจารณาเอง เพราะ
งบประมาณดงักล่าวน้ี ไม่ใช่ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว  ขอน าเรียนเพียง
เท่าน้ี ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ที่ประชุมมีขอ้สงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม อีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม
ครับ 

ปิดประชุม 12.00 น. 
  

                           
               ลงช่ือ............................................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 

                (นายไชยยศ   บา้นกลว้ย) 
            ต  าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว 

 
 

 
 

                                                ลงช่ือ............................................................ประธานผูต้รวจรายงานการประชุม 
      (นายอุดร  เพง็อร่าม) 

            ต  าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
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                                   ลงช่ือ............................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
         (นายณัฐวฒิุ    ข  าคม) 

                   ต  าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว เขต 1 
 

 
 
 
 

                                      ลงช่ือ............................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
         (นางสมคิด  บุญเชิด) 

                         ต  าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว เขต 1 
 
 
 
 
 
 

 
                                       ลงช่ือ............................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นางสาวนภสัสร  ตน้โพธ์ิ) 
                        ต  าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว เขต 2                                  


