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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมยัที่  2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2560 

วันจันทร์  ที่  15  พฤษภาคม    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. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายศรัณย ์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายอ านาจ โคกแกว้ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายชูศกัด์ิ บวัสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. น.ส.นภสัสร ตน้โพธ์ิ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

     
     
     

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
1 นายวนิยั โพธ์ิใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2 นายกนัยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

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

  ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 
1. นายประทีป พฒันมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
2. นายเพช็ร์ บุญรอด ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
3. น.ส.วาสนา ธรรมขนัธ ์ ต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
     

 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บา้นกลว้ย) 

เรียนประธานสภาเทศบาล  บดัน้ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวมา

ประชุม จ านวน  10  ท่าน  ไม่มาประชุม  2 ท่าน คือ  นายวินัย  โพธ์ิใบ สมาชิกสภาฯ 

เขต  1  และ  นายกนัยา  หมู่ม่วง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเชิญประธานสภาเทศบาล

ต าบลหนองหญา้ดอกขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอ

เชิญครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่   2  คร้ังที่  1  
ประจ าปี พ.ศ.  2560   วนัจนัทร์  ที่  15  พฤษภาคม   พ.ศ.  2560  เวลา  10.00  น.        
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1  
คร้ังที่  1   เม่ือวันที่  14  กมุภาพันธ์   พ.ศ.  2560 
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วว่า  มีขอ้ความตอนใด  
ควรแกไ้ขหรือเพิม่เติมอีกหรือไม่    เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามญั สมยัที่ 1  คร้ังที่  1  ประจ าปี 2560  เม่ือ
วนัที่  14  กุมภาพนัธ ์  พ.ศ.  2560  ดว้ยครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที่  1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  
2560   เม่ือวนัที่  14  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2560  จ  านวน  9  ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน 
(นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่เห็นชอบ    0   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
3.1  การพจิารณาอนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.  2560  ซ่ึงจะมีทั้งหมด  7  
โครงการที่เสนอเขา้มาเพือ่ขออนุมติั  ดงัน้ีครับ 
1.) โครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนสายบา้นห้วยตลุง - ป่าอีแมน  (บริเวณบา้น
ห้วยตลุง  -  ส่ีแยกถนนสายบา้นป้าทา้ย)  หมู่ที่ 6  เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพวีซีี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะ
ความยาว  1,685  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนอง
หญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  144,400.-  บาท  (หน่ึง
แสนส่ีหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยบาทถว้น) 
2.) โครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324  (บริเวณ
บา้นนายมนสั - หมู่บา้นเมืองทอง)  หมู่ที่ 6  เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอ
ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพวีซีี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความ
ยาว  1,045  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้
ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  101,800.-  บาท  (หน่ึงแสน
หน่ึงพนัแปดร้อยบาทถว้น) 
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3.) โครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนคลองชลประทานสายท่าล้อ - อู่ทอง  
(บริเวณบา้นนายเลิศ - ถนนสายหลงัวดัอินทาราม)  หมู่ที่ 3  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอ
ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพวีซีี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความ
ยาว  500  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอก
ขาวก าหนด  เป็นเงิน  53,000.-  บาท  (หา้หม่ืนสามพนับาทถว้น) 
4.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ 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  100  ท่อน  พร้อมบ่อพกั  ค.ส.ล.  ขนาด  0.80 x 0.80  
เมตร  จ  านวน  14 บ่อ  และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิว
จราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  84  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไมน้้อยกว่า  336  
ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  
1  ป้าย  เป็นเงิน  330,800.-  บาท  (สามแสนสามหม่ืนแปดร้อยบาทถว้น) 
5.) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถ  พร้อมต่อเติมอาคารส านักงาน  บริเวณ
ส านกังานเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว  หมู่ที่ 6  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  
จงัหวดักาญจนบุรี  ก่อสร้างอาคารจอดรถ  ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร  ยาว  21.14 เมตร  
รวมพื้นที่น้อยกว่า  126.84 ตารางเมตร  พร้อมต่อเติมอาคารส านักงาน  ขนาดห้อง
กวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  จ  านวน  2  ห้อง  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  35  
ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  
เป็นเงิน  577,700.-  บาท  (หา้แสนเจด็หม่ืนเจด็พนัเจด็ร้อยบาทถว้น) 
6.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบา้นป้าทา้ยต่อจากถนนเดิม)  
หมู่ที่ 6  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาดถนนกวา้ง  5.00  
เมตร  ยาว  54  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  270  ตารางเมตร  ตาม
แบบคดัลอกและดดัแปลงจากแบบมาตรฐาน ท.200, 204  และเทศบาลต าบลหนอง
หญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ  านวน  1  ป้าย  เป็นเงิน  174,000.-บาท  
(หน่ึงแสนเจด็หม่ืนส่ีพนับาทถว้น) 
7.   โครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324  (บริเวณ
ร้านปลาเผาเขาตอง – โรงเรียนบา้นหว้ยตลุง) หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5  ขนาด Ø  3  น้ิว ระยะความยาว  275  
เมตร  และวางท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2  น้ิว  ระยะความยาว   275  เมตร 
รวมความยาวทั้งหมด  550  เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตามแบบเทศบาล
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ต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  เป็นเงิน 80,300.-  บาท 
ตามที่ได้เสนอโครงการทั้ง 7 โครงการน้ีมาเพื่อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมขอเชิญ
ท่านผูบ้ริหารด าเนินการช้ีแจงและขยายความเพิม่เติมดว้ยครับเชิญครับ  

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
(นางอารียา อยูพ่ว่ง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ก่อนที่จะมีการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมจะ
ขอน าเรียนถึงสถานะทางการเงินของเราขณะน้ี  ณ  วนัที่  15  พฤษภาคม พ.ศ.  2560  
ขณะน้ีเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบนัหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงิน
สะสมที่ตอ้งส่งฝาก  ก.ส.ท.  หรือ ก.ส.อ. แลว้  จ  านวน  6,595,671.77  บาท   เงิน
ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมติัแลว้  แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการหรือ  อยูร่ะหว่างด าเนินการ
และย ังไม่ได้เบิกจ่าย  ไม่มี    คงเหลือเ งินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ ปัจจุบัน  
6,595,671.77   บาท  ส ารองงบบุคลากร  (ประมาณ  3  เดือน )  จ  านวน  2,229,345.00  
บาท   เงินสะสมคงเหลือ  4,366,326.77  บาท  ส ารองกรณีสาธารณภยั 10 %  จ านวน  
436,632.68   บาท  ดังนั้ นจะคงเหลือเ งินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได ้  
3,929,694.09  บาท   และตามหนงัสือ ที่ กจ 0023.9/ว 1601  ลงวนัที่  18  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2559   เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์การใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรการสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ 
สงัคมภายในทอ้งถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่  13  กนัยายน พ.ศ.  2559 ขอน า
เรียนใหท้ี่ประชุมรับทราบค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ  ข  าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  จะขอสอบถามวา่ในยอดเงินสะสมเม่ือวนัที่  13  
ธนัวาคม และ  14  กุมภาพนัธ์  2560  รวม  3,496,954.44  บาทน้ี อยูใ่นการพิจารณา
คร้ังน้ีหรือไม่ครับ ขอใหช่้วยช้ีแจงดว้ยครับ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
(นางอารียา อยูพ่ว่ง) 

ในยอดน้ีจะไม่อยูใ่นการพจิารณาในคร้ังน้ีค่ะ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอสอบถามผูอ้  านวยการกองคลงัครับ ยอดเงิน  3,929,694.09  บาท น้ีไดมี้การกนัเงิน
ไวต้ามระเบียบแลว้ใช่ไหมครับ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
(นางอารียา  อยูพ่ว่ง) 

ใช่ค่ะ ในส่วนตรงน้ีไดมี้การกนัเงินไวต้ามระเบียบแลว้ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอบคุณท่านผูอ้  านวยการกองคลงัครับที่แจง้ถึงสถานะทางการเงินให้ทางที่ประชุม
ไดรั้บทราบและก่อนที่จะมีการพจิารณาอนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 7  โครงการ
ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ด าเนินการช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการจ่ายขาดเงิน
สะสมก่อนที่สภาฯ จะมีการพจิารณาครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
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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   
           ดงันั้นในการพจิารณาการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง  7  โครงการน้ีมีบางโครงการ
คือโครงการล าดบัที่ 1,2,3 และ 7 จะตอ้งมีพจิารณา 2 คร้ัง  คือการพจิารณาอนุมติัจาก
สภาฯทอ้งถ่ินระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  
2547   และการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.  2496    
มาตรา  67 ทว ิ  ขอน าเรียนใหท้ี่ประชุมไดรั้บทราบและพจิารณาต่อไปครับ  ขอบคุณ
ครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเรียนถึงสถานะทางการเงินเรียบร้อยแล้ว และ 
เลขานุการ ได้ช้ีแจงขอ้ระเบียบเก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ที่ประชุมมีขอ้
สงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ทางผูบ้ริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดใน
โครงการต่าง ๆ ต่อไปครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ผมขอให้ช่างที่
ด าเนินการในโครงการต่าง ๆ ช่วยด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดแทนครับซ่ึงใน
โครงการที่ 1,2,3,4,5 และ 7   นายส าเภา คงธาร รับผิดชอบ และโครงการที่  6       
นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ เป็นผูรั้บผดิชอบ  ขอใหท้่านประธานสภาฯ พจิารณาดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

อนุญาตให้ นายส าเภา คงธาร นายช่างโยธาช านาญงาน ช้ีแจงรายละเอียดของ
โครงการ เชิญครับ 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา  คงธาร) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนสายบา้น
ห้วยตลุง - ป่าอีแมน  (บริเวณบา้นห้วยตลุง  -  ส่ีแยกถนนสายบา้นป้าทา้ย)  หมู่ที่ 6  
เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปา
พีวีซี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  1,685  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  
ป้าย  เป็นเงิน  144,400.-  บาท  (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยบาทถว้น) ซ่ึงทางการ
ประปาส่วนภูมิภาคไดเ้ขา้มาด าเนินการส ารวจใหม่  เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาตรงที่
ก  าลงัท าทางมอเตอร์เวย ์ที่เขาก าลงัด าเนินการอยู ่

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในโครงการที่  (1)  และ  โครงการที่  (2)   ทั้ง
สองโครงการน้ี เป็นโครงการที่แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์
ที่ก  าลงัด าเนินการอยู ่ขอน าเรียนเพิม่เติมเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

จากโครงการที่นายส าเภา  คงธาร นายช่างโยธาช านาญงานได้เสนอและช้ีแจง
รายละเอียดมา สมาชิกสภาฯท่านใดมีขอ้สงสยัจะสอบถามหรือไม่ครับถา้ไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมในการอนุมตัิการจ่ายเงินสะสมโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนน
สายบา้นห้วยตลุง - ป่าอีแมน  (บริเวณบา้นห้วยตลุง  -  ส่ีแยกถนนสายบา้นป้าทา้ย)  
หมู่ที่ 6  เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อ
ประปาพีวีซี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  1,685  เมตร  พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด  พร้อมป้าย
โครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  144,400.-  บาท   
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ผมขอมติที่ประชุม  2  คร้ังในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนสายบา้นห้วยตลุง - ป่าอีแมน  (บริเวณ
บา้นหว้ยตลุง  -  ส่ีแยกถนนสายบา้นป้าทา้ย)  หมู่ที่ 6  เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพวีซีี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะ
ความยาว  1,685  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  เป็นเงิน  144,400.-  บาท  ขอมติ
อนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่  1 เห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั   0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ ในโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนสาย
บา้นหว้ยตลุง - ป่าอีแมน  (บริเวณบา้นหว้ยตลุง  -  ส่ีแยกถนนสายบา้นป้าทา้ย)  หมู่ที่ 
6  เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปา
พีวีซี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  1,685  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  
ป้าย  เป็นเงิน  144,400.-  บาท  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่
เห็นชอบ    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  2  โครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 324  (บริเวณบา้นนายมนัส - หมู่บา้นเมืองทอง)  หมู่ที่ 6  เช่ือมหมู่ที่ 11  
ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพีวีซี  ชั้น 8.5  
ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  1,045  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  
101,800.-  บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงพนัแปดร้อยบาทถว้น) เชิญนายส าเภา  คงธาร  นาย
ช่างโยธาช านาญงานที่เป็นผูรั้บผิดชอบในโครงการน้ีอธิบายขยายความเพิ่มเติมดว้ย
ครับ เชิญครับ 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา  คงธาร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการที่ 2  โครงการวางท่อเมนประปาเลียบ
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324  (บริเวณบา้นนายมนัส - หมู่บา้นเมืองทอง)  
หมู่ที่ 6  เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อ
ประปาพีวีซี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  1,045  เมตร  พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ประปา   ท่อเมนประปาจะต่อจากบริเวณนั้น โดยต่อขึ้นมาจากบา้นนายมนัส 
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ไปยงัหมู่บ้านเมืองทอง ถ้าเราไม่ด าเนินการต่อไปถ้าทางมอเตอร์เวยด์ าเนินงาน
ประชาชนหมู่บา้นเมืองทองจะไม่มีน ้ าประปาใชค้รับ ขอน าเรียนเท่าน้ีครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ในการด าเนินการโครงการน้ี มีการต่อท่อลอด
หรือไม่ครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ในบริเวณนั้นมีการต่อท่อลอดอยูแ่ลว้ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอบคุณช่างที่รับผดิชอบในโครงการและ ท่านปลดัเทศบาลฯ ที่ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมใน
ส่วนของตรงน้ีครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมในการอนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนน
ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 324  (บริเวณบา้นนายมนัส - หมู่บา้นเมืองทอง)  หมู่ที่ 6  
เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปา
พีวีซี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  1,045  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  
ป้าย  เป็นเงิน  101,800.-  บาท 
ผม  ขอมติที่ประชุม  2  คร้ังในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324  
(บริเวณบา้นนายมนสั - หมู่บา้นเมืองทอง)  หมู่ที่ 6  เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพวีซีี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะ
ความยาว  1,045  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  เป็นเงิน  101,800.-  บาท ขอมติ
อนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่  1 เห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ ในโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 324  (บริเวณบา้นนายมนัส - หมู่บา้นเมืองทอง)  หมู่ที่ 6  
เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปา
พีวีซี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  1,045  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  
ป้าย  เป็นเงิน  101,800.-  บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่
เห็นชอบ    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  3  โครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนคลองชลประทาน
สายท่าลอ้ - อู่ทอง  (บริเวณบา้นนายเลิศ - ถนนสายหลงัวดัอินทาราม)  หมู่ที่ 3  ต  าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพีวีซี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  
2 น้ิว  ระยะความยาว  500  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  เป็นเงิน  53,000.-  บาท  (ห้าหม่ืนสามพนับาท
ถว้น)  เชิญช่างที่รับผิดชอบในการด าเนินการโครงการน้ี อธิบายขยายความเพิ่มเติม
ดว้ยครับ เชิญครับ 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

เรียนท่านประธานสภา และ สมาชิกสภา ทุกท่าน สาเหตุที่ท  าโครงการวางท่อเมน
ประปา บริเวณบา้นนายเลิศ ถึง ถนนสายหลงัวดัอินทาราม  หมู่ที่  3 เน่ืองจากบริเวณ
นั้นมีประชาชนอาศยัอยู ่4 – 5  ครัวเรือน ประชาชนไม่มีน ้ าประปาใช ้ ซ่ึงโครงการ
ดงักล่าวมีการวางท่อประปาพีวีซี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  500  
เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
ก าหนด  เป็นเงิน  53,000.-  บาท   ขอน าเรียนช้ีแจงเพยีงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะสอบถามเพิม่เติมเชิญครับ  ถา้ไม่มีผมขอมติที่
ประชุมการอนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนคลอง
ชลประทานสายท่าลอ้ - อู่ทอง  (บริเวณบา้นนายเลิศ - ถนนสายหลงัวดัอินทาราม)  
หมู่ที่ 3  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพีวีซี  ชั้น 
8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  500  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  เป็นเงิน  53,000.-  บาท   

 ขอมติที่ประชุม  2  คร้ังในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนคลองชลประทานสายท่าล้อ - อู่ทอง  
(บริเวณบา้นนายเลิศ - ถนนสายหลงัวดัอินทาราม)  หมู่ที่ 3  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอ
ท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพวีซีี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความ
ยาว  500  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอก
ขาวก าหนด  เป็นเงิน  53,000.-  บาท  ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่  1 เห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่อนุมตัิ  0  ท่าน  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทว ิในโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนคลอง
ชลประทานสายท่าลอ้ - อู่ทอง  (บริเวณบา้นนายเลิศ - ถนนสายหลงัวดัอินทาราม)  
หมู่ที่ 3  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพีวีซี  ชั้น 
8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  500  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  เป็นเงิน  53,000.-  บาท  ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่
เห็นชอบ    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  4    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า  ค.ส.ล.  พร้อมบ่อพกั  
ค.ส.ล.  และก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบา้นนางทุเรียน  
หมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า  ค.ส.ล.  
มอก. ชั้น 3  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ  านวน  100  ท่อน  พร้อมบ่อพกั  ค.ส.ล.  ขนาด  
0.80 x 0.80  เมตร  จ  านวน  14 บ่อ  และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  84  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไมน้้อย
กว่า  336  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อม
ป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  330,800.-  บาท  (สามแสนสามหม่ืนแปดร้อยบาท
ถว้น)เชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้งอธิบายเพิม่เติมครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า ค.ส,ล. พร้อม
บ่อพกั ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบา้นนาง
ทุเรียน หมู่ที่  11  ที่ผมเสนอมานั้นเพราะว่าทางที่เขา้บา้นของประชาชนบริเวณนั้น
เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกน ้ าท่วมขงั ท  าใหก้ารเดินทางสญัจรไปมาไม่สะดวก และ
ที่เสนอโครงการน้ีใหม่เพราะวา่ในช่วงทา้ยของถนนยงัไม่ไดย้กที่ดินดงักล่าวให้เป็น
ทางสาธารณะจึงตอ้งมีการค านวณจ านวนเงินใหม่  ผมจึงขอเสนอโครงการน้ีต่อสภา
ฯ เพือ่ขอใหส้ภาฯไดพ้จิารณาครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ไดอ้ธิบายขยายความเพิม่เติมมา สมาชิกสภาท่านใดมีขอ้
สงสยัที่จะสอบถามเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการน้ีเม่ือคร้ังที่ประชุมคราวที่แลว้ สภาฯ
ไดอ้นุมตัิโครงการไปแลว้ ท าไมถึงตอ้งน าเขา้มาเพือ่ใหส้ภาฯพจิารณาอีก  
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นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ไดช้ี้แจงไปแลว้นั้น 
เหตุที่ตอ้งมีการเสนอเขา้สภาฯ เพือ่ใหพ้จิารณาใหม่นั้นเป็นเพราะวา่ที่ดินบางส่วนนั้น
ยงัไม่ไดมี้การยกให้เป็นทางสาธารณะ จึงตอ้งมีการตดัความยาวของถนนออก และ
ค านวณงบประมาณเพือ่ใชใ้นการด าเนินการก่อสร้างใหม่ครับ เพื่อความถูกตอ้งของ
ระเบียบครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

โครงการน้ีสภาฯ ไดอ้นุมติัไปแลว้ ไม่ทราบวา่จ านวนเงินไดใ้ชไ้ปหรือไม่ครับ 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

เม่ือยงัไม่ไดด้ าเนินงานงบประมาณก็ยงัไม่ไดถู้กใชไ้ปครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจนัทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการที่ 4  
เบื้องตน้เป็นทางตลอดแนว แต่ไปส ารวจว่าเป็นทางสาธารณะหรือไม่ ผลการส ารวจ
คือไม่เป็นทางสาธารณะตลอดแนว ไม่สามารถด าเนินโครงการได ้จึงขอน าโครงการ
น้ีเสนอเขา้สภาเพือ่พจิารณาอีกคร้ัง  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอฝากท่านผูบ้ริหาร ก่อนที่จะจัดท าโครงการใด ๆขอให้ไปส ารวจให้ละเอียด
เรียบร้อยก่อนที่จะท าโครงการ มีท่านใดจะเพิม่เติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

โครงการที่สภาฯอนุมติัไปแลว้ แต่ไม่ไดท้  างบประมาณก็ตกไปใช่ไหมครับ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
(นางอารียา อยูพ่ว่ง) 

ใช่ค่ะ งบประมาณในโครงการนั้น ๆ ก็ตอ้งตกไป 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ไดอ้ธิบายขยายความเพิ่มเติมมา สมาชิกสภาท่านใดมีขอ้สงสัยที่จะสอบถาม
เพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมติัการจ่ายขาด
เงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า  ค.ส.ล.  พร้อมบ่อพกั  ค.ส.ล.  และ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบา้นนางทุเรียน  หมู่ที่ 11  
ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า  ค.ส.ล.  มอก. ชั้น 3  
ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ  านวน  100  ท่อน  พร้อมบ่อพกั  ค.ส.ล.  ขนาด  0.80 x 0.80  
เมตร  จ  านวน  14 บ่อ  และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิว
จราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  84  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไมน้้อยกว่า  336  
ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  
1  ป้าย  เป็นเงิน  330,800.-  บาท  (สามแสนสามหม่ืนแปดร้อยบาทถว้น)  ขอมติที่
ประชุมในการพจิารณา  
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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  100  ท่อน  พร้อมบ่อพกั  ค.ส.ล.  ขนาด  0.80 x 0.80  
เมตร  จ  านวน  14 บ่อ  และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิว
จราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  84  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไมน้้อยกว่า  336  
ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  
1  ป้าย  เป็นเงิน  330,800.-  บาท  (สามแสนสามหม่ืนแปดร้อยบาทถว้น)  ขอมติ
อนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า  ค.ส.ล.  พร้อม
บ่อพกั  ค.ส.ล.  และก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบา้นนาง
ทุเรียน  หมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ท่อระบายน ้ า  
ค.ส.ล.  มอก. ชั้น 3  ขนาด  Ø  0.30  เมตร  จ  านวน  100  ท่อน  พร้อมบ่อพกั  ค.ส.ล.  
ขนาด  0.80 x 0.80  เมตร  จ  านวน  14 บ่อ  และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  84  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่
ไมน้้อยกว่า  336  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  330,800.-  บาท  จ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    
1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั   0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร  เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  5  โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถ  พร้อมต่อเติม
อาคารส านกังาน  บริเวณส านกังานเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว  หมู่ที่ 6  ต  าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ก่อสร้างอาคารจอดรถ  ขนาดกวา้ง  
6.00 เมตร  ยาว  21.14 เมตร  รวมพื้นที่น้อยกว่า  126.84 ตารางเมตร  พร้อมต่อเติม
อาคารส านักงาน  ขนาดห้องกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  จ  านวน  2  ห้อง  
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  35  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  577,700.-  บาท  (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ด
ร้อยบาทถว้น) ขอเชิญท่านผูบ้ริหารอธิบาย หรือ ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมดว้ยครับ 
เชิญครับ 
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ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตครับ  ท่านนายกเทศมนตรีไดม้อบหมายให้ผมช้ีแจงในโครงการน้ี เพราะ
ในเทศบญัญติัโครงการต่อเติมอาคารส านกังานเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว หมู่
ที่  6 ที่ต ั้งงบประมาณไว ้48,000.-  บาท มีแค่หลงัคาและตวัเสา ทางผูบ้ริหารจึงให้
ออกแบบและคิดค านวณใหม่ ในการต่อเติมอาคารเพือ่ใชใ้นส านกังาน จึงเรียนมาเพือ่
ขอใหส้ภาฯไดโ้ปรดพจิารณาดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

เชิญ ท่านชูศกัด์ิ บวัสด สมาชิกสภาฯ เขต 2  ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมจะขอน าเรียนว่า ขณะน้ีชาวบา้น หมู่ที่  6 
จ  านวน  6-7  ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าและน ้ าประปาใช ้ ผมคิดวา่ท่านจะสร้างอาคารจอด
รถยนต ์และ มีหอ้งแอร์   ผมมองวา่ขณะน้ีชาวบา้นเดือดร้อน และ ท่านจะตอ้งมองถึง
ความเดือดร้อนของชาวบา้น ผมไม่เห็นดว้ยกบัการก่อสร้างของโครงการน้ี เพราะ
ชาวบา้นหมู่ที่ 6 เดือดร้อน 6-7  ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าและน ้ าประปาใช ้ขอน าเรียนให้
ทราบเท่าน้ีครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ผมขอฝากไปยงัผูบ้ริหารดว้ยครับ ตามที่ท่านชูศกัด์ิ บวัสด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 
2 ไดเ้สนอความเดือดร้อนของประชาชน ขอฝากท่านผูบ้ริหารดว้ยครับ  มีท่านใดจะ
เสนอแนะเพิม่เติมครับ ถา้มีเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯเขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ขอ้ 1  เพื่อ
บ าบดัความเดือดร้อนของประชาชน ตรงบริเวณหัวสะพานหมู่ที่  1  ทางกลบัรถไป
มาของชาวบา้นเดือดร้อน การสัญจรไปมาไม่สะดวก และ ถนนสายห้วยตาโชติ 
คอนกรีตถนนแคบ  การสัญจรไปมาของประชาชนล าบาก ซ่ึงในโครงการที่ 5  น้ี 
สร้างอาคารจอดรถและติดแอร์ ผมไม่เห็นดว้ย   ซ่ึงผมเคยบอกแลว้วา่การสร้างอาคาร
ส านกังานและการบริหารงานเพือ่ความเดือดร้อนของประชาชนตอ้งด าเนินการควบคู่
กนัไป ท่านผูบ้ริหารจะตอ้งมองถึงความเดือดร้อนของประชาชนดว้ย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 
 
 
 
 

ท่านผูบ้ริหารมีขอ้เสนอแนะใดเพิม่เติมเชิญครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ท่านบอกวา่ผมไม่มีการบริหาร ท่านตอ้งมองถึงโครงการบริเวณบา้นนางส าลี ดว้ยผม
ก็ด าเนินงานและบริหารงานอยู่  ซ่ึงโครงการอาคารจอดรถที่ผมเสนอมาก็เพราะว่า
อาคารจอดรถยนต์ ที่มีอยู่มันเก่าจะพงัอยู่แล้ว  และในด้านการพฒันาผมก็พฒันา
ควบคู่ ซ่ึงงบประมาณก็ตอ้งแบ่งกนัเพือ่ในการพฒันาทุกหมู่ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนตรงไหนที่ประชาชนเขาเดือดร้อนผมก็
อยากจะขอใหท้่านด าเนินการก่อนร้อยสองร้อยเมตรก่อนก็ยงัดี  เพื่อบ าบดัทุกขข์อง
ประชาชนที่เขาเดือดร้อน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ไดช้ี้แจงถึงเหตุผลว่าท าไมถึงเสนอโครงการน้ีต่อสภาฯ
ไปแลว้นั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงหรือจะสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการ
น้ีอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอ้สงสัยอย่างไรแล้ว ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณา
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถ  พร้อมต่อเติม
อาคารส านกังาน  บริเวณส านกังานเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว  หมู่ที่ 6  ต  าบล
หนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ก่อสร้างอาคารจอดรถ  ขนาดกวา้ง  
6.00 เมตร  ยาว  21.14 เมตร  รวมพื้นที่น้อยกว่า  126.84 ตารางเมตร  พร้อมต่อเติม
อาคารส านักงาน  ขนาดห้องกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  จ  านวน  2  ห้อง  
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  35  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว  
พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  577,700.-  บาท  (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ด
ร้อยบาทถว้น)    

-   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถ  
พร้อมต่อเติมอาคารส านกังาน  บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว  
หมู่ที่ 6  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ก่อสร้างอาคารจอดรถ  
ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร  ยาว  21.14 เมตร  รวมพื้นที่น้อยกว่า  126.84 ตารางเมตร  
พร้อมต่อเติมอาคารส านักงาน  ขนาดห้องกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  
จ  านวน  2  หอ้ง  รวมพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  35  ตารางเมตร   

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  0   ท่าน งดออกเสียง    2   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่ามและนาย
ณัฐวฒิุ  ข  าคม )  ไม่เห็นชอบ    8  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบา้นป้า
ทา้ยต่อจากถนนเดิม)  หมู่ที่ 6  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  
ขนาดถนนกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  54  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
270  ตารางเมตร  ตามแบบคดัลอกและดดัแปลงจากแบบมาตรฐาน ท.200, 204  และ
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ  านวน  1  ป้าย  เป็น
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เงิน  174,000.-บาท  (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนับาทถ้วน)  ขอเชิญท่านที่เก่ียวขอ้ง
อธิบายขยายความเพิม่เติมครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ตน้โพธ์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการน้ีก็เป็นโครงการที่ท  าต่อจากเส้นที่แลว้
เพื่อให้สุดในถนนสายนั้นและจะมีการฝังท่อเสริมเขา้ไป  จึงขอน าเร่ืองน้ีเขา้สภาฯ
เพือ่โปรดพจิารณา ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ผูอ้  านวยการกองช่างไดอ้ธิบายถึงความจ าเป็นในการที่จะด าเนินงานโครงการ
มา สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสัย ที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถา้ไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมตัิ  ในการเห็นชอบอนุมตัิการ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบา้นป้าทา้ยต่อ
จากถนนเดิม)  หมู่ที่ 6  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ขนาด
ถนนกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  54  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  270  
ตารางเมตร  ตามแบบคดัลอกและดัดแปลงจากแบบมาตรฐาน ท.200, 204  และ
เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ  านวน  1  ป้าย  เป็น
เงิน  174,000.-บาท  (หน่ึงแสนเจด็หม่ืนส่ีพนับาทถว้น)   เชิญครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมตัิ  จ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพง็อร่าม)  
ไม่เห็นชอบ    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปโครงการล าดับที่  7  .   โครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 324  (บริเวณร้านปลาเผาเขาตอง – โรงเรียนบา้นห้วยตลุง) หมู่ที่  6  ต  าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5  ขนาด Ø  3  
น้ิว ระยะความยาว  275  เมตร  และวางท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2  น้ิว  
ระยะความยาว   275  เมตร รวมความยาวทั้งหมด  550  เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  เป็นเงิน 80,300.-  บาท
ขอเชิญท่านที่เก่ียวขอ้งอธิบายขยายความเพิม่เติมครับ 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับเพราะท่อประปาภูมิภาคกาญจนบุรีโดนยกเลิก
ตั้งแต่ร้านปลาเผาเขาตอง จึงถึงหนา้โรงเรียนบา้นหว้ยตลุงจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งมี
การติดตั้งบริเวณน้ี จึงขอน าเร่ืองน้ีเขา้สภาฯเพือ่โปรดพจิารณา ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะสอบถามเพิม่เติมเชิญครับ  ถา้ไม่มีผมขอมติที่
ประชุมการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 324  (บริเวณร้านปลาเผาเขาตอง – โรงเรียนบา้นห้วยตลุง) 
หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพีวีซี ชั้น 
8.5  ขนาด Ø  3  น้ิว ระยะความยาว  275  เมตร  และวางท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5  
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ขนาด  Ø  2  น้ิว  ระยะความยาว   275  เมตร รวมความยาวทั้งหมด  550  เมตร พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  เป็นเงิน 
80,300.-  บาท  

 ขอมติที่ประชุม  2  คร้ังในการพจิารณา  
1.)   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบอนุมติัการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324  
(บริเวณร้านปลาเผาเขาตอง – โรงเรียนบา้นห้วยตลุง) หมู่ที่  6  ต  าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5  ขนาด Ø  3  น้ิว ระยะ
ความยาว  275  เมตร  และวางท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2  น้ิว  ระยะความ
ยาว   275  เมตร รวมความยาวทั้งหมด  550  เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  เป็นเงิน 80,300.-  บาท   ขอมติอนุมตัิ
โดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมตัิการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  
เพง็อร่าม)  ไม่อนุมติั  0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ.  2496    มาตรา  67 ทวิ ในโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 324  (บริเวณบา้นนายมนัส - หมู่บา้นเมืองทอง)  หมู่ที่ 6  
เช่ือมหมู่ที่ 11  ต  าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  วางท่อประปา
พีวีซี  ชั้น 8.5  ขนาด  Ø  2 น้ิว  ระยะความยาว  1,045  เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประปา  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  
ป้าย  เป็นเงิน  101,800.-  บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง    1   ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่
เห็นชอบ    0  ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  3.2   การพจิารณาการโอนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ประเภทการโอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั้งน้ีมีส านักปลดัและกองช่างที่
จะมีการโอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอเชิญเจา้หนา้ที่ช้ีแจงดว้ยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ก่อนที่จะมีการโอนงบประมาณเพื่อตั้ งจ่าย
รายการใหม่ ในส่วนส านักปลัด และ กองช่าง ผมขอช้ีแจงรายละเอียดระเบียบ
เก่ียวกับการโอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ให้แก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ
เพื่อให้การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและ
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แกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ้  27  ก าหนดไว ้วา่การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดิน และส่ิงก่อสร้างที่ ท  าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมติัของสภาฯ ทอ้งถ่ิน  จึงเรียนมา
เพือ่ใหส้ภาฯพจิารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอเชิญเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งในการขอโอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ในส่วน
ของส านกัปลดั ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดดว้ยครับ 

หวัหนา้ส านกัปลดั 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ   ในส่วนของส านักปลดัจะขอโอนงบประมาณเพื่อ
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดครุภณัฑ ์ ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  เพื่อ
จดัซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียงระบบดิจิตอลส าหรับการประชุมสภาฯ ซ่ึงรายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกไปให้ค่ะ ราคาเคร่ืองอยู่ที่  4,500.-  บาท จึงขอน าเรียนสภาฯเพื่อ
โปรดพจิารณาครับ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ทุกท่านไดฟั้งหัวหน้าส านักปลดัเสนอ และ เลขานุการสภาฯไดช้ี้แจงระเบียบ
ขอ้กฎหมาย มีสมาชิกสภาท่านใดมีขอ้คิดเห็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกับการ
โอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานบริหารทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  
งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  
เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียงระบบดิจิตอล  จ  านวนเงิน  4,500.- บาท  โดยโอนมาจาก 
แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็ง
ของชุมชน  งบด าเนินงาน หมาดรายจ่าย ค่าใชส้อย  ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ขอ้ 3  โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ ซ่ึงงบประมาณตั้งจ่ายไว ้ 20,000.-  บาท สมาชิกสภาฯท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม หรือไม่ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในการพจิารณา  
1.)   การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  งบ
ลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  เพื่อ
จดัซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ส าหรับบันทึกเสียงในการประชุมสภาฯ 
จ านวนเงิน  4,500.- บาท  ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  
ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ล าดับต่อไปในส่วนของกองช่าง  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องด าเนินการช้ีแจง
รายละเอียดต่าง ๆ ใหแ้ก่สมาชิกสภาฯ ไดรั้บทราบดว้ยครับ เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับในการอธิบายผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบาย
รายละเอียดทั้งหมดในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองขยะ เพราะเราจะไดฟั้งรายละเอียดกนั
ในคร้ังเดียวกนั ส่วนเร่ืองการพจิาณานั้นก็วา่กนัไปตามระเบียบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ขอเชิญเจา้หนา้ที่ครับ  

นางอธิสา สุขศิริ 
(เจา้พนกังานธุรการฯ) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯค่ะ ขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ในการจดัซ้ือและจดัจา้งตามโครงการ “จงัหวดั
สะอาด”    รายละเอียดดงัน้ีค่ะ 
1.   ด าเนินการจดัซ้ือถงัขยะแบบแยกประเภท จ านวน  15  ถงั คือ 
      -   ถงัขยะประเภทขยะอนัตราย  ตั้งตรงจุดรวมขยะอนัตราย  จ  านวน  1   ถงั 
      -   ถงัขยะประเภทอนัตราย  ตั้งตามหมู่บา้นทุกหมู่    จ  านวน  7  ถงั 
      -   ถงัขยะประเภททัว่ไป   ตั้งตามหมู่บา้นทุกหมู่บา้น  จ  านวน  7  ถงั   
ขนาดของถงัขยะที่จะด าเนินการจดัซ้ือ ขนาด  120  ลิตร  ราคาถงัละ  1,400.-  บาท  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  21,000.-  บาท ซ่ึงถังขยะดังกล่าวจะตอ้งตั้ งตามจุดและแยก
ประเภทขยะตามที่ก  าหนดไวใ้ห้ครบทุกหมู่บา้นคิดเป็นร้อยละ  100  ของชุมชน/ 
หมู่บา้น  โดยขยะอนัตรายจะมีจุดก าหนดเป็นจุดรวมขยะอนัตรายเพิ่มขึ้นอีก  1  ถงั 
และมีถงัขยะแบบประเภทขยะอนัตรายและขยะทัว่ไปหมู่บา้นละ 2 ถงั 
2 .   ด า เ นิ น ก า ร จั ด จ้ า ง ท า ห่ ว ง แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ข ย ะ รี ไ ซ เ คิ ล  ต า ม 
“โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยกิจกรรม 3 Rs”   ที่ทางเทศบาล
เราไดด้ าเนินการจดัอบรมไปแลว้เม่ือวนัองัคาร  ที่  14  มีนาคม พ.ศ.  2560  ณ ศาลา
เอนกประสงคโ์รงเรียนบา้นรางจิก หมู่ที่  13  โดยห่วงแยกประเภทขยะรีไซเคิลจะ
ด าเนินการให้ประชาชนในหมู่บา้นทั้ง 4 หมู่บา้น ที่ส่งเขา้รับการประเมินหมู่บา้น
ตน้แบบมาลงช่ือแจง้ความประสงคข์อรับห่วงแยกประเภทขยะรีไซเคิล จะด าเนินการ
จดัท าห่วงรีไซเคิล จ  านวน  300  ห่วง  ราคาห่วงละ  40.-  บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
12,000.-  บาท 
3.   จดัจา้งท าตะแกรงเหล็กคดัแยกขยะ 4 ช่อง พร้อมหลงัคา ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 
ยาว  2.00  เมตร สูง  1.50  เมตร จ านวน   1  ชุด  เพือ่ตั้งไวท้ี่เทศบาลต าบลหนองหญา้
ดอกขาว  ราคาชุดละ  5,000.-  บาท  
ซ่ึงรวมทั้ง 3  รายการ จะรวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน  38,000.-  บาท และทั้ง 3  รายการ
น้ีโอนงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย โครงการต่อ
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เติมอาคารส านกังานเทศบาล ตั้งจ่ายงบประมาณไว ้48,000.-  บาท ไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบด าเนินการ 
หมวดรายจ่าย ค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพือ่จดัซ้ือ 
1.   จัดซ้ือถังขยะแบบแยกประเภท ขนาด  120  ลิตร จ  านวน  15  ถัง เป็นเงิน 
21,000.-  บาท 
2.   จดัจา้งท าห่วงแยกประเภทขยะรีไซเคิล จ  านวน  300  ห่วง เป็นเงิน 12,000.- บาท 
3.   จดัจา้งท าตะแกรงคดัแยกขยะ 4 ช่อง พร้อมหลงัคา 1  ชุด เป็นเงิน 5,000.-  บาท  
จึงขอน าเรียนเพือ่ใหส้ภาฯ โปรดพจิารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่เจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมแล้วเก่ียวกับการขอโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ สมาชิกสภาฯท่านใดมีขอ้สงสัยที่จะสอบถาม
เพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมจะขอมติจากสภาฯ เป็นรายขอ้ไป 
1.)   การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล งบด าเนินการ หมวดรายจ่าย ค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพื่อจดัซ้ือถงัขยะแบบแยก
ประเภท จ านวน  15  ถงั   ถงัขนาด  120  ลิตร  ราคาถังละ  1,400. -  บาท  รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน  21,000.-  บาท   ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  
ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.)   การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ  ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล งบด าเนินการ หมวดรายจ่าย ค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพื่อจดัจา้งท าห่วงแยก
ประเภทขยะรีไซเคิล จ  านวน  300  ห่วง เป็นเงิน 12,000.- บาท  ขอมติอนุมตัิโดยการ
ยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  
ท่าน  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

3.)   การพจิารณาการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบด าเนินการ หมวดรายจ่าย ค่าใชส้อย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
เพือ่จดัจา้งท าตะแกรงคดัแยกขยะ 4 ช่อง พร้อมหลงัคา 1  ชุด เป็นเงิน 5,000.-  บาท  
ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  
ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ล าดบัต่อไปการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบ
ฉีดหมึก  (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 ขอเชิญเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งครับ   

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ เหตุผลที่ผมขอเสนอเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีด
หมึก  (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3  เพราะของเก่ามนัช ารุดถา้ซ่อมก็จะอยู่ที่
ประมาณ 6-7 พันบาท ถ้าซ้ือใหม่ ราคาอยู่ที่   8,500.-  บาท  และรายละเอียด
เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก  (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3   มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi  ราคา  8,500.-  บาท   ซ่ึงการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่นั้นจะโอนมาจากแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย โครงการต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาล ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภณัฑ ์ ประเภท ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   ผมจึงขอน า
เรียนสภาเพือ่โปรดพจิารณาดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่นายส าเภา คงธาร นายช่างโยธาช านาญงาน ไดอ้ธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่
ที่ประชุมไดรั้บทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  
ในการเห็นชอบอนุมติัการโอนงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงาน เคหะ
และชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่า
ครุภณัฑ ์ ประเภท ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์   เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก  (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษราคา  8,500.-  บาท  ขอมติอนุมติัโดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  
ท่าน 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไป  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ขอเชิญเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง เชิญครับ 
1).   การโอนงบประมาณ เพือ่อุดหนุนส่วนราชการ ในการติดตั้งมาตรวดัน ้ าขนาด Ø 
2 น้ิว ( อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่
รับผดิชอบอธิบายขยายความดว้ยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ก่อนที่จะมีการโอนงบประมาณเพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการ ผมขอช้ีแจงรายละเอียดระเบียบเก่ียวกบัการโอนใหแ้ก่สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ได้รับทราบเพื่อให้การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอน
และแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขอ้  27  ก าหนดไว ้ว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดิน และส่ิงก่อสร้างที่ ท  าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมติัของสภาฯ ทอ้งถ่ิน และ
เงินอุดหนุนและรายจ่ายเงินเพื่อการลงทุนจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.  2496  มาตรา 67 ทว ิการจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เงิน
อุดหนุนและการจ่ายเงินเพือ่การลงทุน เทศบาลจะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลและผูว้่าราชการจงัหวดัอนุมติัแลว้  ซ่ึงในลกัษณะของโครงการน้ี
เป็นการโอนโดยอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี  จึงเรียนมาเพื่อให้
สภาฯพจิารณาครับ 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เหตุจ าเป็นเพื่อส่งน ้ าไปยงักลุ่มผูใ้ช้น ้ ากลุ่ม
หมู่บา้นกลางทุ่ง หมู่ที่  6  และกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า หมู่บา้นเมืองทอง หมู่ที่  11 ต  าบลหนอง
ขาว โดยจุดประสงค์ในการด าเนินการ ทางโครงการก่อสร้างทางมอเตอร์เวยใ์ห้
เทศบาลฯ ด าเนินการยา้ยท่อประปาออกจากบริเวณก่อสร้างทางมอเตอร์เวย ์   ซ่ึง
งบประมาณที่ขอโอนนั้น โอนมาจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่าย โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถน ้ า งบประมาณที่ตั้งไว ้จ  านวน  105,900.-  
บาท และโอนไปในแผนงานการพาณิชย ์ งานกิจการประปา  งบเงินอุดหนุน  หมวด
รายจ่าย เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อติดตั้งมาตรวดัน ้ าขนาด Ø 2 
น้ิว อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี  จ  านวนเงินทั้งส้ิน  90,000.-  
บาท จึงขอน าเรียนเพือ่สภาฯโปรดพจิารณาครับ  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่เลขานุการสภาฯ และ นายช่างโยธาไดอ้ธิบายขยายความเพิ่มเติมมามีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการโอน
งบประมาณเพื่ออุดหนุนส่วนราชการในการติดตั้งมาตรวดัน ้ าขนาด Ø 2 น้ิว เป็น
จ านวนเงิน 90,000.-  บาท ผมขอมติในการพจิารณา 2  คร้ัง 
1.   การพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั การโอนงบประมาณ จากแผนงานเคหะ
และชุมชน  ไป แผนงานการพาณิชย ์ เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
กาญจนบุรี เพือ่ติดตั้งมาตรวดัน ้ าขนาด Ø 2 น้ิว จ  านวนเงิน 90,000.-  บาท ขอมติโดย
การยกมือดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี 
จ  านวน 9  ท่าน ไม่ออกเสียง 1  ท่าน ไม่เห็นดว้ย 0  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

2.   การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการในการติดตั้ง
มาตรวัดน ้ าขนาด Ø 2 น้ิว   โดยอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
กาญจนบุรี  จ  านวนเงิน 90,000.-  บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือดว้ยครับ  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  9  ท่าน ไม่ออกเสียง  1  ท่าน ไม่เห็นชอบ  0  ท่าน 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง ล าดบัต่อไปขอเชิญเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง เชิญครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เหตุที่จะตอ้งขอโอนงบประมาณในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดรายจ่าย 
ค่าที่ ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ  
งบประมาณที่ตั้งไวใ้นหมวดน้ี  117,700.-  บาท ซ่ึงจะขอโอนทั้งส้ิน 109,000.-  บาท
เน่ืองจากงบประมาณในหมวดต่าง  ๆของกองช่างไม่เพียงพอ ซ่ึงรายละเอียดและ
จ านวนงบประมาณที่ขอโอน ดงัน้ี  
2).   โอนไปแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริการทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากร  หมวดรายจ่าย  เงินเดือน  ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
จ  านวนเงินที่ขอโอน 17,000.-  บาท 
3).  โอนไปแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริการทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากร  หมวดรายจ่าย  เงินเดือน   ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง   
จ  านวนเงินที่ขอโอน  12,000.-  บาท 
4).   โอนไปแผนงานเคหะและชุมชน  งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบ
ด าเนินงาน   หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ   จ  านวนเงินที่ขอโอน  40,000.-  บาท 
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5).   โอนไปแผนงานเคหะและชุมชน  งาน ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  งบ
ด าเนินงาน   หมวดรายจ่าย ค่าวสัดุ   ประเภทรายจ่าย วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   
จ  านวนเงินที่ขอโอน  40,000.-  บาท 
          รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งส้ิน จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ  109,000.-  บาท  ขอน าเรียนเพื่อ
สภาฯโปรดพจิารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร  เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านปลดัเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวไดอ้ธิบาย ช้ีแจงรายละเอียดเพิม่เติม 
เก่ียวกับการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ มีสมาชิกสภาฯ หรือ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ท่านใดมีขอ้สงสยัที่จะสอบถามเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมใน
การโอนงบประมาณในคร้ังน้ี ซ่ึงผมจะขอให้ทางสภาฯ พิจารณาไปทีละรายการนะ
ครับ   
รายการที่  2  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
           ขอใหส้ภาฯไดด้ าเนินการพจิารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบ
อนุมติัการโอนงบประมาณ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย 
โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ   ไปยงัแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริการทัว่ไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย  เงินเดือน  ประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทนพนกังาน   จ  านวนเงินที่ขอโอน 17,000.-  บาท  ขอมติอนุมตัิโดยการยก
มือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร  เพง็อร่าม) 

รายการที่  3  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
        ขอใหส้ภาฯไดด้ าเนินการพิจารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบ
อนุมติัการโอนงบประมาณ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย 
โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ   ไปยงัแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริการทัว่ไป
เก่ียวกบัเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย  เงินเดือน   ประเภทรายจ่าย เงิน
เพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง   จ  านวนเงินที่ขอโอน  12,000.-  บาท ขอมติอนุมตัิโดย
การยกมือขึ้นครับ   
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ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร  เพง็อร่าม) 

รายการที่  4  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
        ขอใหส้ภาฯไดด้ าเนินการพิจารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบ
อนุมติัการโอนงบประมาณ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย 
โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ   ไปยงัแผนงานเคหะและชุมชน  งาน ก าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล งบด าเนินงาน   หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่าย  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   จ  านวนเงินที่ขอโอน  40,000.-  บาท ขอมติอนุมัติ
โดยการยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร  เพง็อร่าม) 

รายการที่  5  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
        ขอใหส้ภาฯไดด้ าเนินการพิจารณา การอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั  ในการเห็นชอบ
อนุมติัการโอนงบประมาณ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย 
โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ   ไปยงัแผนงานเคหะและชุมชน  งาน ก าจดัขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  งบด าเนินงาน   หมวดรายจ่าย ค่าวสัดุ   ประเภทรายจ่าย วสัดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   จ  านวนเงินที่ขอโอน  40,000.-  บาท  ขอมติอนุมตัิโดยการยก
มือขึ้นครับ   

ที่ประชุม มีมติอนุมติัจ  านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   0  
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  3  ข้อ  3.3  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปี พ.ศ.  
2560  (รอบเดือน  ตุลาคม 2559  ถึง  เดือน มีนาคม  2560 ) ขอเชิญเจา้หน้าที่อธิบาย
เพิม่เติมดว้ยครับ  เชิญครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เน่ืองจากวนัน้ีเจา้หน้าที่ ที่รับผิดชอบในดา้นน้ีลาไม่
สามารถมาด าเนินการช้ีแจงได ้ผมจึงขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดแทนครับ 
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การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
1.   การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปี ประจ าปี พ.ศ.  2560  ในรอบ
เดือนตุลาคม พ.ศ.  2559  ถึง เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560  ของเทศบาลต าบลหนอง
หญา้ดอกขาว ซ่ึงได้จ  าแนกการพฒันาออกเป็น 7  ยุทธศาสตร์  โดยมีแนวทางการ
พฒันาที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
2.   ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันา  โดยบรรจุแผนงาน/โครงการ ไวใ้น
แผนพฒันาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2560   รวมทั้งส้ิน จ  านวน  96  โครงการ ซ่ึง
จ านวนโครงการดงักล่าวน้ีเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวไดพ้ิจารณาด าเนินการ
โครงการตามศกัยภาพของงบประมาณที่มีอยูจ่  านวนทั้งส้ิน  37  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 38.54  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
-   การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  ในปีงบประมาณ 2560  ด าเนินการได้จ  านวน  0  
โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งส้ิน  7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
-   การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  ในปีงบประมาณ 2560  ด าเนินการไดจ้  านวน  
17  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งส้ิน  42  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  40.48 
-   การพฒันาด้านสาธารณสุข  ในปีงบประมาณ  2560  ด าเนินการได้จ  านวน  1  
โครงการ  จากจ านวนโครงการทั้งส้ิน  8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  12.50   
-   การพฒันาด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ  2560  ด าเนินการได้จ  านวน  1  
โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งส้ิน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25.00 
-   การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ในปีงบประมาณ  2560  
ด าเนินการไดจ้  านวน  2  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งส้ิน  6  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  33.33 
-  การพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษย ์ และสงัคม  ในปีงบประมาณ 2560  ด าเนินการได้
จ  านวน  11  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งส้ิน  18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
61.11 
-   การพฒันาดา้นการเมือง  และการบริหาร  ในปีงบประมาณ 2560  ด าเนินการได้
จ  านวน  5  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งส้ิน  11  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  45.45 
ซ่ึงโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ในรอบเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.  2559  ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.  2560  มีทั้งหมด  37  โครงการดงัน้ี 
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1.   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 1  (สายดอนไอจ้อก) 
2.   โครงการติดตั้งท่อ PVC  เพือ่ส่งน ้ า 
3.   โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า ค.ส.ล. รูปตวัย ูม.3 สายบา้นนายสุทศัน์ – 
      บา้นนายพมิ 
4.   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ หรือ ค.ส.ล. (สายบา้นป้าทา้ย ม. 6) 
5.   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหรือ ค.ส.ล. สายโมกมนัซอย 1  
       (บริเวณบา้นนายชวน เท่าเทียม) ต่อจากเดิม 
6.  โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง หรือ ค.ส.ล. ม. 11  (สายหนองวนัทองป 
7.   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่บา้นเมืองทอง ม. 11 
8.   โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า หรือ ฝังท่อ ค.ส.ล. ม.6 
9.   โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า หรือ ฝังท่อ ค.ส.ล. 
10.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ ค.ส.ล. ม.13 สายบา้นคุณกานษุมา แรงครุฑ 
11.  โครงการซ่อมแซมคูส่งน ้ าดาดคอนกรีต 
12.  โครงการก่อสร้างบา้นพกัพนกังานเทศบาล 
13.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในส านกังานเทศบาลฯ 
14.  โครงการฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล. (บริเวณโรงถรนายสุรชยั โพธ์ิน่ิม) 
15.  โครงการฝังท่อระบายน ้ า ค.ส.ล.  ม.13 
16.  โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ 
17.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 
18.   โครงการเกรดบดอดัถนนลูกรังสายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น 
19.   โครงการติดตั้งประตูมว้น หนา้ต่างเหล็กดดั 
20.   โครงการพน่หมอกควนัป้องกนัการแพร่ระบาดของไขเ้ลือดออก 
21.   โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวนั 
22.   โครงการคดัแยกขยะ 
23.   โครงการจดัหาที่ทิ้งขยะ 
24.  โครงการจดัสวสัดิการและสงเคราะห์ผูสู้งอาย,ุ คนพกิาร และผูป่้วยเอดส์ 
25.   โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้ด็กและเยาวชน 
26.  โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว และขยายเสียงตามสาย 
27.   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์
28.   โครงการจดักิจกรรมวนัเด็ก 
29.   โครงการเพิม่ประสิทธิภาพผูป้ระสานพลงัแผน่ดิน 
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30.   โครงการประชาคมหมู่บา้น 
31.   โครงการเทิดทูนสถาบนัของชาติเพือ่สร้างความสมานฉนัท ์
32.   โครงการศูนยข์อ้มูลข่าวสารจดัซ้ือจดัจา้งของเทศบาต าบล 
33.   โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร, สมาชิก อบต. และพนกังาน 
34.   สนบัสนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด 
35.   สนบัสนุนโครงการสมเด็จพระนเรศวรฯ 
36.   โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ ์
37.   โครงการส่งเสริมสวสัดิการ และสุขภาพผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร ผูติ้ดเช้ือ 
   จึงขอน าเรียนใหส้ภาฯ ไดรั้บทราบถึงโครงการที่เทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว
ไดด้ าเนินงานแลว้  จึงเรียนมาเพือ่ทราบ  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  3  ข้อ  3.4  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เร่ือง การก าจัดส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย ปี พ.ศ.  2560  ขอเชิญเจา้หน้าที่  ที่เก่ียวขอ้งอธิบายขยายความ
เพิม่เติมดว้ยครับ เชิญครับ  

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตอธิบายเพิม่เติมเก่ียวกบัการร่างเทศบญัญติั เร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอย  แต่เดิมตอนที่เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล ก็มีระเบียบตวัน้ีอยูแ่ลว้ซ่ึงเรียกว่า
ขอ้บญัญัติ  แต่พอเรายกฐานะเป็นเทศบาลฯ ก็จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเป็นเทศ
บญัญติั  ซ่ึงรายละเอียดของเทศบญัญติัก็อยูใ่นเอกสารที่ไดแ้จกใหแ้ก่ท่านสมาชิกสภา
ฯ ไป   ซ่ึงในคร้ังน้ีที่เสนอเขา้มาก็เพือ่มติขอความเห็นชอบจากสภาฯ ขอสภาฯโปรด
พจิารณาดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกลว้ย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างเทศบญัญติั เร่ือง การ
ก าจดัขยะส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ปี พ.ศ.  2560 ผมขออธิบายรายระเบียบ มท. ว่าดว้ย
ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่  2) พ.ศ.  
2554   หมวด 3  ญตัติ ขอ้  45  ญตัติร่างขอ้บญัญติัที่ประชุมสภาทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาทอ้งถ่ินจะอนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้ 
ในการพจิารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจ านวน
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ได้ เม่ือที่
ประชุมสภาทอ้งถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปรญตัติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านปลดัเทศบาลฯและเลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดอ้ธิบายมานั้น มนัก็ตอ้งเป็น
ส่วนที่จะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นปัจจุบนั เพราะเรายกฐานะเป็นเทศบาลแลว้ 
จึงตอ้งท าให้ถูกตอ้งตามระเบียบ   ซ่ึงการพิจารณาร่างเทศบญัญติัเร่ือง การก าจดัส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย ปี พ.ศ.  2560  ตามระเบียบจะตอ้งพิจารณา 3 วาระ แต่เน่ืองจาก
ไม่ไดพ้จิารณาเก่ียวกบัร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายก็สามารถพิจารณา 3 วาระ
รวด 
วาระที่  1  เป็นการรับหลกัการ  สมาชิกสภาท่านใดจะรับหลกัการหรือมีขอ้ซักถาม
หรือไม่เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

แต่ก่อนที่เราเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ขณะน้ีเราเป็นเทศบาลแล้วเราจึง
ตอ้งการด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง มีอะไรเปล่ียนแปลงหรือไม่ครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ในรายละเอียดไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงครับ เพียงแค่เราตอ้งปรับปรุงแกไ้ขให้เป็น
ปัจจุบนั เพราะเรายกฐานะเป็นเทศบาลฯ แลว้ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะรับ
หลกัการร่างเทศบญัญติัเร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ปี พ.ศ.  2560  โปรดยก
มือขึ้นครับ  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   
0  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไปวาระที่  2  การแปรญตัติ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญตัติร่างเทศบญัญตัิ
เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ปี พ.ศ.  2560   หรือไม่ครับ  ถา้ไม่มีสมาชิกสภา
ฯท่านจะขอขอแปรญตัติ ผมขอผา่นไปในวาระต่อไปนะครับ 
ต่อไปเป็นวาระที่  3  เป็นการลงมติเห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบญัญติั สมาชิกสภาฯท่าน
ใดเห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบญัญติั โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ านวน  9  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพง็อร่าม) ไม่เห็นชอบ   
0  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4  เร่ืองอ่ืน ๆ  ที่ประชุมท่านใดมีขอ้หารือเพิม่เติมเชิญครับ 
 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในเร่ืองการท าเทศบญัญติัปีหน้าท่านสมาชิกฯ
จะตอ้งมีการเสนอโครงการขึ้นมาเพื่อบรรจุลงในแผนในงบปี  2561  เพื่อจะตั้งใน
เทศบญัญติัปีต่อไป  ขอน าเรียนใหท้่านสมาชิกสภาฯ ทราบครับ 
 



30 

 

ที่ประชุม ทราบ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับผมขออนุญาตฝากการส ารวจเจา้หน้าที่ อปพร. ที่
ยงัพร้อมที่จะท างานในเขตเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว โดยผมขอความร่วมมือ
จากสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านนะครับ ในการสอบถามประชาชนที่เคยสมัครเป็น
เจา้หน้าที่ อปพร.มาก่อน  ถ้ายงัเป็นสมาชิกอยู่ก็ให้เขียนรับรองมาแต่ถ้าไม่เป็น
สมาชิกแลว้ก็ขอใหเ้ขียนใบลาออกมา  เพราะเราจะมีการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนใน
วนัจนัทร์  ที่  22  เป็นวนัสุดทา้ยนะครับช่วยน ามาส่งดว้ยถา้เสร็จก่อนก็น ามาส่งก่อน
ไดค้รับ เพราะเราจะตอ้งมีการรวบรวมส่งอ าเภอวา่เรามี เจา้หน้าที่ อปพร. ที่พร้อมจะ
ท างาน  ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านดว้ยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีเร่ืองที่จะหารือเพิม่เติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯอีกเร่ืองหน่ึงที่ผมจะขอสอบถามเร่ืองของกลอ้งวงจร
ปิด  หมู่ที่  6 และ หมู่ที่  13  ในสมยัประชุมที่ผา่นๆ มา มติของสภาฯไดอ้นุมติัผา่นไป
แลว้ งบประมาณเกือบส่ีแสนกว่าบาท และบอกว่าจะท าในปีงบประมาณ 2560 ไม่
ทราบวา่ตอนน้ีเร่ืองกลอ้งวงจรปิดถึงไหนแลว้ เพราะบริเวณนั้นอาจจะเกิดอุบติัเหตุที่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนของประชาชนได ้ขอให้เจา้หน้าที่ช่วย
ช้ีแจงใหผ้มทราบดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ช้ีแจงในเร่ืองของกลอ้งวงจรปิดน้ีครับ ในเร่ืองของ
กลอ้งวงจรปิดที่จะท าการติดตั้งในหมู่ที่  6และหมู่ที่  13  ตอนน้ีเทศบาลไดต้ั้งในเทศ
บญัญตัิเรียบร้อยแล้วนะครับ รองบประมาณมีเพียงพอก็ด าเนินการได้ครับ ขอน า
เรียนเพือ่สภาฯ โปรดทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ท่านใดจะสอบถามหรือหารือเพิม่เติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ขอสอบถามผูอ้  านวยการกองช่าง ที่บ่อขดุดินลึก  ท่านไดไ้ปตรวจเช็คใหผ้มหรือยงัว่า
มนัลึกไปหรือเปล่า ท่านไปตรวจสอบตรงน้ีดว้ยนะครับ และเร่ืองเอกสารท่านจะตอ้ง
มีการตรวจสอบใหถู้กตอ้งเรียบร้อยดว้ย  และเร่ือง การขออนุญาตก่อสร้างมีคนเขามา
บอกผมวา่ท่านมีการท างาน 2  มาตรฐาน  คนที่มาขอก่อนไม่ได ้คนที่มาขอทีหลงัได้
ก่อน ขอใหท้่านช้ีแจงในประเด็นน้ีดว้ยครับ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง 
(นายด ารงค ์ ตน้โพธ์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับขอตอบประเด็นเร่ืองการที่บอกว่าผมท างานมี 2 
มาตรฐาน ในการขออนุญาตก่อสร้างที่บางรายไดก่้อนบางรายไดท้ีหลงั เพราะวา่ บาง
รายที่มียืน่ขออนุญาตก่อนแต่ในดา้นเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถว้น การอนุมติัมนัก็ตอ้ง
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ชา้ไปดว้ยเพราะเอกสารที่ประกอบค าขอมานั้นไม่ครบถว้นนะครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศกัด์ิ บวัสด) 

ผูอ้  านวยการกองช่าง มีการท างานที่ผดิพลาด ก็ขอใหท้่านท างานใหล้ะเอียดรอบคอบ
ดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมมีเร่ืองที่จะสอบถามดว้ยกนั 3  เร่ือง ดงัน้ี 
1.  เร่ืองที่ดิน ภบท. 5  ที่ยงัไม่ไดมี้การรับเสียภาษีไม่ทราบวา่พร้อมจะส ารวจหรือไม่ 
2.   การอนุมติัจดัซ้ือเร่ืองรถขยะที่สภาฯไดมี้มติอนุมติัไปนั้นตอนน้ีถึงขั้นตอนไหน
แลว้ 
3.   โครงการบริเวณที่จอดรถบา้นผูใ้หญ่สุรชยั  โพธ์ิน่ิม หมู่ที่  3 ตอนน้ีถึงขั้นตอนใด 
มีปัญหาติดขดัตรงไหน ขอใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งช่วยช้ีแจงผมดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านณัฐวุฒิ  ข  าคม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาวเขต 1 ได้
ซกัถามมา ขอเชิญเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งช่วยอธิบาย ช้ีแจงให้ที่ประชุมไดรั้บทราบดว้ย
ครับ 

ปลดัเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตนัโสภณธนาศกัด์ิ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอตอบขอ้ซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ เขต 1     
นายณัฐวฒิุ  ข  าคม  รายละเอียดดงัน้ี 
1.   เร่ืองที่ดิน ภบท.  5  ที่เทศบาลของเรายงัไม่ได้เสียภาษี ตามที่คาดไว ้2561 ปี
ส ารวจใหม่ ถ้ายงัไม่มีการแก้ไขระเบียบกฎหมายใหม่ แต่เท่าที่ทราบตอนน้ี
กระทรวงการคลงัก าลงัออกกฎหมายที่ดิน และ ภาษีที่ดินตวัใหม่  ถา้กฎหมายตวัใหม่
ยงัไม่ออกมาเราก็ยงัจะใชก้ฎหมายตวัเก่าอยู ่ซ่ึงขณะน้ีก็มีการเปิดอบรมเก่ียวกบัการ
ใชภ้าษีตวัใหม่อยู ่แต่ทั้งน้ีก็ยงัยนืยนัหลกัการเดิมคือถา้เป็นที่ดินหรือเขตหวงห้ามตอ้ง
มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการส ารวจ โดยมีก านัน และ ผูใ้หญ่บ้านเป็นผูท้ี่ รับรอง
เอกสารสิทธ์ิดว้ย  ถึงจะสามารถกระท าได ้
2.   เก่ียวกบัการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะที่สภาฯไดมี้มติอนุมติัไปเม่ือคราวประชุมสภาฯ 
คร้ังที่แลว้ ทางเทศบาลได้ส่งเอกสารไปยงัจงัหวดัแลว้ 2 รอบ และทางจงัหวดัก็ส่ง
เอกสารกลบัมา เพราะการด าเนินการดา้นเอกสารไม่ถูกตอ้งควรมีการปรับแกไ้ขใน
บางส่วนของเอกสารให้ถูกตอ้ง ก็จะพยายามท าให้เร็วที่สุดครับ ในงบประมาณนะ
ครับ 
3.   ในส่วนของโครงการบริเวณที่ของผูใ้หญ่สุรชยั  โพธ์ิน่ิม หมู่ที่  3 ขณะน้ีอยูใ่น
ขั้นตอนของการท าสญัญาแลว้แต่ผูรั้บเหมายงัไม่ไดด้ าเนินการ     ขอน าเรียนเพื่อให้
สภาฯไดรั้บทราบครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านปลดัเทศบาลฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้ซกัถามที่ท่านณัฐวุฒิ ข  าคม 
ไดส้อบถามไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
หรือสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะสอบถามประเด็นอ่ืน ๆ เชิญครับ 

ที่ประชุม ทราบ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย ์ฟักทอง) 

ขออนุญาตครับ หมู่ที่  7  หน้าบา้นนายสมาน พอเวลาฝนตกท่อน ้ าไม่มีตะแกรงกั้น
ท่อท าใหใ้บไมห้รือขยะเขา้ไปอุดท าใหท้่อตนั ก็ขอใหผู้บ้ริหารท าตะแกรงกนัขยะให้
ดว้ยครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ท่านใดมีขอ้จะช้ีแจงในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ ถา้มีเชิญครับ 

นายช่างโยธาช านาญการ 
(นายส าเภา คงธาร) 

จงัหวดักาญจนบุรี ไดมี้การประกาศผงัเมืองรวมแลว้หากมีการปลูกสร้าง ตอ้งมาขอ
อนุญาตก่อนนะครับ ผมจะท ารายละเอียดแจกใหส้มาชิกสภาฯ น าไปประชาสัมพนัธ์
ครับ  ถา้ไม่มีการแจง้เวลาปลูกสร้างจะไม่สามารถขอบา้นเลขที่ได ้ซ่ึงการขออนุญาต
สามารถท าไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ในส่วนของหมู่ที่  11  ชาวบา้นเขาฝากผูบ้ริหารมาเก่ียวกบัการลอกคลองลอกท่อตรง
วดัรางจัน่ ฝากใหผู้บ้ริหารดูแลลอกท่อดว้ยตรงที่เช่ือมต่อกบัคลองท่าลอ้นะครับ และ
อีกเร่ืองหน่ึงอยากให้ดูดน ้ าเขา้ไปในสระรางจัน่ดว้ยครับ เพราะน ้ ามีปริมาณน้อยท า
ให้น ้ าเกิดกล่ินเหม็นคาวปลานะครับ ฝากผูบ้ริหารด้วยนะครับ มีใครท่านใดมี
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวฒิุ ข  าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ   ผมขอหารือครับในการท าเทศบญัญติัคร้ังต่อไป
ผมมีขอ้เสนอวา่  มีอยู ่2 โครงการเสียงตามสาย และโครงการเก่ียวกบัลูกรังเก่ียวกบั
การพฒันาผมคิดวา่น่าจะมีการตั้งงบประมาณใหสู้งเตม็ที่เพราะชาวบา้นเขาเดือดร้อน
เขาตอ้งการ และมีอีกหน่ึงเร่ืองที่สมาชิกสภาฯ หลายๆท่านจะพูดแต่ก็ไม่กลา้พูดนะ
ครับ  เก่ียวกบัการศึกษาดูงาน ผมขอปรึกษาหารือในที่ประชุมนะครับ ไม่ทราบว่าทุก
ท่านจะมีความคิดเห็นอยา่งไรครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ตามที่ท่านณัฐวุฒิ ข  าคม ไดเ้สนอมา ทั้ง 3  เร่ือง คือ  เร่ืองการตั้งงบประมาณในเทศ
บญัญติัในปีงบประมาณหน้า ก็ขอฝากท่านผูบ้ริหารในการด าเนินการพิจารณาดว้ย 
และในดา้นการศึกษาดูงาน ประเด็นน้ีผมขอให้ผูบ้ริหารช่วยอธิบายให้สมาชิกสภาฯ 
ไดรั้บทราบดว้ยครับ เชิญครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ 
(นายลอ้ม ทองแท)้ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ในเร่ืองของการศึกษาดูงานหรือ เร่ืองลูกรังตอนน้ีผม
ไม่มีปัญหาเลย ขณะน้ีเงินงบประมาณนั้นมีไม่เพียงพอถ้าจะท าโครงการใดก็ไดแ้ต่
มนัจะไม่ไดไ้ปหมดทุกโครงการ เพราะงบประมาณยงัเขา้มาไม่เพียงพอ ผมก็ขอให้
สมาชิกสภาฯพิจารณากันนะครับ ว่าจะท าโครงการใด   และการท างานผมเรียน
สมาชิกสภาฯ วา่ในความเป็นจริงผมก็อยากจะท าทุกอยา่งครับ แต่เงินไม่เพียงพอ จะ
ให้ผมท าอยา่งไร และการซ่อมถนนในนาทุ่งก็ตอ้งรีบด าเนินการเพราะน ้ าจะเขา้นา
แลว้ไม่อยา่งนั้น จะไม่สามารถท าได ้ถา้ยงัไงก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯ พจิารณากนั 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพง็อร่าม) 

ที่ประชุมมีขอ้สงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม อีกหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม
ครับ 
 

ปิดประชุม 13.30 น. 
                            

               ลงช่ือ............................................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                (นายไชยยศ   บา้นกลว้ย) 

            ต  าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
 
 

 
 

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

            ต  าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว 
 
 
 

                                   ลงช่ือ............................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
         (นายณัฐวฒิุ    ข  าคม) 

                   ต  าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว เขต 1 
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                                      ลงช่ือ............................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
         (นางสมคิด  บุญเชิด) 

                         ต  าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว เขต 1 
 
 
 
 
 
 

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

      (นางสาวนภสัสร  ตน้โพธ์ิ) 
                        ต  าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ดอกขาว เขต 2                                  


