
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2561 

วันจันทรท่ี์  30  เมษายน  พ.ศ.2561  เวลา  09.30  นาฬิกา 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 

1.นายอุดร  เพ็งอร่าม ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลฯ 

2.นางพนม  สุขเผือก  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.นางอธิสา  สุขศิริ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

4.นายณัฐวุฒิ  ข าคม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

5.นายพจน ์  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

6.นางสมคิด  บุญเชิด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

7.นายวินัย   โพธิ์ใบ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

8.นายศรัณย ์  ฟักทอง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

9.นายชูศักดิ์  บัวสด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

10.นายอดิศร  หล่อจิต  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

11.นางสาว นภัสสร ต้นโพธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

12.นายอ านาจ  โคกแก้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

13.นายกันยา  หมู่ม่วง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายล้อม  ทองแท้   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี 

 2.นายประทีป  พัฒนมาศ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 3.นายเพ็ชร  บุญรอด   ต าแหน่ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 4.นางประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

 5.นางอารียา  อยู่พ่วง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 6.นายด ารง  ต้นโพธิ ์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 7.นางสาวจินตนา จันทรักษา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

 8.นายส าเภา  คงธาร   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

 1.นายสมเกียรต ิ  รอดสูง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 2.นายปรีชา  อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30 นาฬิกา 

ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ทุกท่าน พร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 
 ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561  วันจันทร์ท่ี  30  เมษายน  พ.ศ.2561  

เวลา  09.30  นาฬิกา  ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) แนะน าข้าราชการ (โอน) ย้ายจากเทศบาลต าบลหนองสาหร่าย ช่ือ

นางสาวจินตนา  จันทรักษา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ 
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เลขานุการสภาฯ    ค่ะ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองหญ้า
(นางอธิสา  สุขศิริ)   ดอกขาวได้รับ  (โอน)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
     จ านวน  1  ต าแหน่ง  คือคุณจินตนา  จันทรักษา ขอเชิญคุณจินตนา   
     จันทรักษา  แนะน าตัวต่อสภาเทศบาลฯ ด้วยค่ะ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  สวัสดีค่ะท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหาร ดิฉันช่ือนางสาว
(นางสาวจินตนา  จันทรักษา)  จินตนา  จันทรักษา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ 
     การ  (โอน)  ย้ายมาจากเทศบาลต าบลหนองสาหร่ายค่ะ เมื่อวันท่ี  23   
     เมษายน  2561 ค่ะ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณ 
     ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ทางสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ยินดีตอนรับคุณ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) จินตนา  จันทรักษา  มาร่ วมท างานกับเทศบาลของเราให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ มีอีกหนึ่งเรื่องท่ีจะแจ้งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทราบ คือ ขอให้ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) มาเซ็นช่ือรับเงินเดือนให้เรียบร้อยในทุกเดือนนะครับ เพราะเจ้าหน้าท่ี

จะต้องด าเนินการจัดเก็บฎีกาให้เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้ว 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ ง ท่ี 1 ประจ าปี  2561 เมื่อวัน ท่ี 19 

กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุม มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม -  

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) แล้ว สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 19 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1    
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 
จ านวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  
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ประธานสภาเทศบาลฯ   ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพือ่พิจารณา 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 3.1 เพิ่มเติมแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแจ้งรายละเอียดครับ   

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดท้ังหมดครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 

ปลัดเทศบาล ครับขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ เทศบาล ผมขอช้ีแจงรายละเอียด 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) 3.1 เพิ่มเติมแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  
 ทางผู้บริหารได้มองว่าโครงการบางส่วนในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในปี พ.ศ.

2561 ได้มีการก่อนท่ีจะปี พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการของปี พ.ศ.
2560 มีการดึงโครงการจากปี พ.ศ.2561 มาท าท่ีเราต้ังไว้  โครงการ
ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ก็หมดโครงการ อันนั้นเป็นระเบียบแผน
ฯ ตัวเก่าซึ่งได้ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2560 ซึ่งแผนปี พ.ศ.2561 เรา
เสร็จแล้ว ปัจจุบันได้เข้ามาถึงปี พ.ศ.2562 ซึ่งเราจะท าบางโครงการ
ก็ถูกดึงไปท าเราจะต้องมีการเพิ่มแผนพัฒนา 4 ปี ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลลองดูในแผนพัฒนาครับ ถ้ามีตกเราจะเพิ่มในแผนพัฒนา 4 ปี 
ภายในวันนี้ครับ เช่น ประตูน้ าผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 เสนอมา และถนน
สายบ้านป้าดอกไม้ซึ่งปี พ.ศ.2561 หายไป เราจะไปเพิ่มในปี พ.ศ.
2563 – พ.ศ.2564  ให้ครับ สามรถให้อยู่ในแผนครับ พอช่วงท่ี    
มอร์เตอร์เวย์สร้างเสร็จเขาไปแล้ว เราก็สามารถท่ีจะท าโครงการนี้ได้
ครับ ส่วนใหญ่เราก็จะเพิ่มตามท่ีประชาชนแจ้งมาอันไหนท่ีไม่มีเราก็จะ
เพิ่มให้เพียงพอครับ คือ ถ้าไม่มีเราต้องไปประชุมตามหมู่บ้านถึงมา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน 4 ปี  ซึ่ งกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนา 4 ปี ประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2561 ในส่วนนี้
ครับ เพียงแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าหมู่ของท่านหรือเขตของท่านยังไม่
ครบถ้วนก็เสนอมาครับ เราค่อย ๆ ปรับและให้จบวันนี้ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม)   

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  
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สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ครับ โครงการท่ี 7 นะครับ โครงการติดต้ัง/ซ่อมแซมบานปิด/เปิด  
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม)  ประตูน้ าสายหนองไผ่ – หนองเพชร หมู่ท่ี  1 ครับ ผมต้องการความ

ชัดเจนในตัวหนังสือครับ ติดต้ังก็ติดต้ัง ซ่อมก็ซ่อม มันยังไม่มีอะไรเลย
นะครับ ช่วยชี้แจงด้วยครับผู้บริหาร     

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัดช้ีแจงครับ เพราะผู้ใหญ่มนตรี พงษ์หนู   
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  1  ท่านแจ้งมาครับ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตช้ีแจงค่ะ ท่านประธานสภาฯ เทศบาล 
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  โครงการท่ีเพิ่มเติมของหมู่บ้านสายหนองไผ่ – หนองเพชร ได้มีการ 
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) ประชุมไทยนิยม ฯ ในหมู่ท่ี 1 ได้มีการขอให้เพิ่มเติมผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1

มาบอกรายละเอียดให้ติดต้ังและก็ซ่อมแซมค่ะ    

ปลัดเทศบาล ครับตามท่ีคุณณัฐวุฒิ  ข าคม ได้ถามมานั้น คือ มันไม่มีเลยครับ ต้อง   
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  เป็นติดต้ังใหม่นะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ครับ แล้วพื้นท่ีก็ยังไม่ชัดเจนนะครับ สายหนองไผ่ – หนองเพชร คลอง  
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม)  อะไร เป็นคลองไส้ไก่หรือคลองส่งน้ าอะไรก็ขอให้บอกด้วยนะครับ ส่วน

โครงการท่ี 8 โครงการติดต้ัง/ซ่อมแซมบานปิด/เปิดประตูน้ าสาย
หนองกะแหลบ/หนองกรอก/หนองกะมาด หมู่ท่ี  1  สายหนองกรอก
นี่อยู่ตรงไหนครับ  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ช่ือสถานท่ีท่ีแจ้งมาโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  1  ค่ะ ดิฉันเลยไม่แน่ใจค่ะ  
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์)  ในช่ือสถานท่ีค่ะ  

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ครับ ช่ือสายโครงการขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงและแก้ไขให้ถูกต้อง  
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม)    ด้วยนะครับ 
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ปลัดเทศบาล ครับถ้าเช่นนั้นโครงการท่ี 7 – 10 เด๋ียวให้หัวหน้าส านักปลัดประสาน   
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  1  ระบุจุดให้ชัดเจนแล้วก็แจ้งสมาชิกสภาฯ ให้

เข้าใจภายในวันนี้นะครับ จะได้พิจารณาได้ชัดเจนนะครับ  ถ้า
รายละเอียดไม่ชัดเจนต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปว่าเราก็ไม่สามารถต้ัง
งบประมาณได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ครับ ก็ตกลงให้เป็นไปตามนี้นะครับท่านสมาชิกสภา ฯ เทศบาล ขอ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เชิญท่านปลัดเทศบาลได้ด าเนินในเรื่องต่อไปครับ 

ปลัดเทศบาล ครับท่านสมาชิกสภา ฯ เทศบาลหมู่อื่น มีไหมครับ หากไม่มีภายใน   
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) วันนี้ก่อนเท่ียงท่านจะต้องแจ้งมายังผม ๆ จะได้ประสานงานและแก้ไข

ได้ทันครับ เพราะต้องแก้ไขในระบบครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ครับ โครงการท่ี 7 – 10 ไม่ถูกต้องสักข้อเลย ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง  
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม)    ด้วยนะครับ 

ปลัดเทศบาล ขอให้หัวหน้าส านักปลัดประสานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 เรื่องช่ือ และ   
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  ช่ือคลอง ประตูท่ีเท่าไหร่  หลักท่ีเท่าไหร่ใส่มาให้ละเอียดนะครับ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ค่ะ ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ เทศบาลค่ะ  
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์)    

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เช่นนั้นขออนุญาตให้คุณวิชา  เฉยปัญญา  นายช่างโยธาช านาญงาน  
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) เป็นผู้ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 ค่ะ เพราะจะช านาญสถานท่ี

มากกว่าค่ะ  

ปลัดเทศบาล ใครก็ได้ครับ แต่ขอให้เป็นภายในวันนี้ครับ   
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)   

นายกเทศมนตรี    ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ เทศบาล ครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

นายกเทศมนตรี    ครับ เท่าท่ีผมฟังมานะครับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  1  ไม่เคยมาประสานงาน 
(นายล้อม  ทองแท้)   กับผมเลยนะครับ ผมเลยไม่รู้รายละเอียดว่าจุดไหนบ้างครับ 

ปลัดเทศบาล ครับท่านนายกเทศมนตรี คือในส่วนนี้เป็นการท าแผนพัฒนา 4 ปี   
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) เพียงแต่ว่าประชาคมหมู่บ้านเสนอมา เพียงแต่เพิ่มเติมให้มีอยู่ใน

แผนพัฒนา 4 ปี เราจะเลือกท าหรือไม่เลือกท าก็อีกเรื่องหนึ่งครับท่าน
นายกเทศมนตรี คือตอนนี้ผมไปประชุมไทยนิยม ซึ่งในส่วนนี้ผมน า
เรียนว่าเป็นการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นทุกอย่างของประชาชน 
เพียงแต่ว่าตอนท างบประมาณเราไม่ลงลึกไปว่าจุดไหน ๆ แต่ตอนนี้
เป็นแผนกว้างสามารถเลือกท าได้ตรงไหนก็ได้ เพียงแต่ว่าขอน าเรียนว่า
ตรงนี้มันอยู่ท่ีตอนท่ีท่านตัดสินใจจะท างบประมาณไม่ต้องลงลึกขนาด
นั้น  เพียงต้องการให้ลงกว้าง ๆ ไปก่อนแต่ขอให้มีในแผนพัฒนา 4 ปี 
ให้เราสามารถด าเนินการได้ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ครับ ก็ท าอย่างท่ีท่านปลัดเทศบาลได้แนะน ามานะครับท่านนายก 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)   เทศมนตรี และท่านสมาชิกสภา ฯ เทศบาล 

ปลัดเทศบาล ในส่วนรายละเอียด ผมจะให้คุณวิชา  เฉยปัญญา  นายช่างโยธา 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  ช านาญงาน เป็นผู้ประสานรายละเอียด แล้วจะแจ้งคุณณัฐวุฒิ  ข าคม

ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวให้ความเห็นชอบ        

ข้อ 3.1 เพิ่มเติมแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)   
ดังรายละเอียดข้างต้นท่ีท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงมาแล้ว  (เอกสาร
แนบท่ี 1) ขอมติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)             
ไม่ออกเสียง 0 ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 –  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) พ.ศ.2564)  

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแจ้งรายละเอียดครับ   

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดท้ังหมดครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 

ปลัดเทศบาล ครับขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ เทศบาล ผมขอช้ีแจงรายละเอียด 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 –  
 พ.ศ.2564) ในระเบียบของแผนพัฒนา 4 ปี ตัวใหม่ฉบับท่ี 2 ปี พ.ศ.

2559 ได้ก าหนดว่าการประเมินแผนพัฒนา 4 ปี จากเดิมท่ีประเมินปี
ละครั้ง เป็นปีละสองครั้งในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ซึ่งเริ่มใช้ในปี 
พ.ศ.2561 เป็นครั้งแรกครับ ในส่วนนี้ต้องน าช้ีแจงว่าคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี ได้ประชุมกันเมื่อวันศุกร์ท่ี 27  
เมษายน 2561 เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวครับ  

 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ครับในฐานะท่ีผมเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขออนุญาตอ่านตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันท่ี 
27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
ไปแล้วนั้น สรุปโดยภาพรวมของเนื้อหาสาระการประชุม มีดังนี้ จาก
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร์ 23 
โครงการ งบประมาณ 4,183,109.89 บาท มีการต้ังเบิกจ่ายจริง 
จ านวนงบประมาณ 4,101,695.55 บาท จากโครงการท้ังหมดท่ีมี
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) จ านวน 
124 โครงการ ด าเนินการจ านวน 23 โครงการดังเอกสารแนบท้ายนี้ 
เมื่อดูในภาพของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติความส าเร็จโครงการ 23 
โครงการนั้น คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) (จาก 7 ยุทธศาสตร์) 
สามารถด าเนินโครงการ 4 ยุทธศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ 
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สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เห็นควรน าเสนอสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ตลอดถึง 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล ครับนี่เป็นวาระเพื่อทราบนะครับ แจ้งให้ทราบแล้วก็จะได้ด าเนินการ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) ในวาระต่อไปครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ   3.3 โอนรายชื่อผู้ใชน้้ าประปาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไปรับน้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี  

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแจ้งรายละเอียดครับ   

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดท้ังหมดครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 

ปลัดเทศบาล ครับขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ เทศบาล ผมขอช้ีแจงรายละเอียด 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  3.3 โอนรายชื่อผู้ใช้น้ าประปาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  

ไป รับน้ า จ ากการประปาส่ วนภู มิภ า คจั งห วัดกาญจนบุ รี                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
3.3.1 หมู่ท่ี  1  ท้ังหมู่บ้าน 
3.3.2 หมู่ท่ี  3  ท้ังหมู่บ้าน 
3.3.3 หมู่ท่ี  6  ท้ังหมู่บ้าน 
3.3.4 หมู่ ท่ี 11  (ต้ังแต่บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 9+500 ต้ังแต่
บริเวณข้างโรงแรมยูเรเซียนจดหมู่ท่ี  6) 
ในหมู่ท่ี 1 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี  22  มีนาคม พ.ศ.2561 
ในหมู่ท่ี 2 ท่ีประชุมมีมติไม่เห็นชอบ เมื่อวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.
2561 
ในหมู่ท่ี 3 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2561 
ในหมู่ท่ี 6 ประชุมมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2561 
ส่วนในหมู่ท่ี 7 ก็ถือตามมติท่ีประชุมเดิมครับ ส านักงานการประปา
ส่วนภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อสิบวันท่ีแล้วท่านผู้จัดการฯ และท่าน
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ได้มาช้ีแจงว่าต้องมีมติของหมู่บ้านและของสภา
เทศบาล ฯ ขณะนี้ได้ตัวแทนของส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค 
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ปลัดเทศบาล จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 2 ท่าน เชิญตัวแทนจากส านักงานการ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
 
ผช.ผจก.สปก. สวัสดีค่ะ ดิฉันจงกล  เห็นประเสริฐ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการ 
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ) ประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี มาเป็นตัวแทนของท่านผู้จัดการ

ค่ะ ก็การท่ีจะรับโอนผู้ใช้น้ าของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มายังการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี ต้องผ่านกระบวนการ
ประชาคมของหมู่บ้านซึ่งกระบวนการนี้ได้ผ่านมาแล้วตามท่ีท่าน
ปลัดเทศบาลได้แจ้งมาแล้วนั้น ท่ีมีประชาคมลงมติให้โอนมาใช้น้ าของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี หลังจากการประชาคมแล้วก็
ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ท่ีจะให้โอน เมื่อเห็นชอบแล้ว
เทศบาลจะท าเรื่องเข้าไปยังการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี 
นะคะ การท่ีโอนผู้ใช้น้ าไปจะมีเรื่องของการติดต้ังช้ีแจงว่าการติดต้ัง 
รายช่ือผู้ใช้น้ าของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวท้ังหมดท่ีจะโอน
มาให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี และการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขากาญจนบุรีจะเอารายช่ือท้ังหมดไปหางบประมาณเพื่อมา
ติดต้ังมาตรใหม่ให้ค่ะ ซึ่งมาตรใหม่นี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งปกติถ้าเป็นผู้ใช้
น้ ารายใหม่เราจะต้องมีการขอมาตรน้ าประมาณส่ีพันกว่าบาท แต่ถ้า
เป็นผู้ใช้น้ าของเทศบาลโอนไปเราก็จะหางบประมาณมาเพื่อจะมา
ติดต้ังมาตรน้ าให้โดยท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย ฉะนั้นต้องมีการส ารวจรายช่ือ
ส่งไปการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี ให้ครบถ้วนนะคะ ถ้า
คนท่ีช่ือตกไปจะต้องมาขอมาตรน้ าใหม่แล้วจะมีค่าใช้จ่ายค่ะส่ีพันกว่า
บาท แต่ว่าผู้ใช้น้ าท่ีโอนไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง คือ ค่า
ประกันมาตรน้ าห้าร้อยบาทท่ีเราจะต้องเสียแค่นั้นซึ่งในกระบวนการ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี ต้องไปหางบประมาณมา
จะต้องเป็นปีงบประมาณของปี พ.ศ.2563 ค่ะ และหลังจากนั้นจะ
ต้องการมีปรับปรุงเส้นท่อให้ค่ะ กระบวนการก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ  
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ปลัดเทศบาล ครับขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ เทศบาล ผมขอท าความเข้าใจกับ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ท่ีประชุมสภาเทศบาลนะครับ ถ้าผู้ขอรายใหม่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

อะไรบ้าง และอัตราค่าน้ าต่อไปถ้าไปอยู่กับการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขากาญจนบุรี ถ้ามีการสอบถามท่านสมาชิกสภา ฯ เทศบาล จะได้
เป็นตัวแทนตอบข้อสอบถามของชาวบ้านได้ครับ ขอเชิญช้ีแจงต่อครับ  

 
ผช.ผจก.สปก. ค่ะส าหรับลูกค้ารายใหม่ท่ีไม่ได้โอนรายช่ือไป แล้วมาขอติดต้ังภายหลัง  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ) มาตรน้ าครึ่งนิ้วจะมีค่าใช้จ่ายรวมค่าประกันมาตรน้ า ประมาณ 

4,100.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ ส่วนอัตราค่าน้ าอยู่ท่ี 10.20 
บาท  20 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ ต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร
ค่าใช้จ่ายท่ีลูกค้าจะต้องเสียอยู่ประจ าเป็นค่าบริการท่ัวไปจะเรียกเก็บ
เป็นรายเดือน คือเป็นค่ารักษามาตรน้ าค่ะอยู่ท่ีเดือนละ 30.-บาท อัน
นี้คือมาตรน้ าขนาดครึ่งนิ้วท่ีใช้กันท่ัวไปค่ะ ทนใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพิ่มเติมได้นะคะ ค่ะขอเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะส่วนของการติดต้ัง
มาตรน้ าท่ีบอกว่าจะมีค่าใช้จ่าย 4,100.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เป็นช่วงระยะเหมาจ่ายจากท่อเมนไปติดต้ังมาตรน้ าแค่ 10 เมตรนะ
คะ ถ้าเกินจากนั้นต้องให้ช่างมาประมาณราคาค่ะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เท่าไหร่นะคะ 

ปลัดเทศบาล คือในส่วนนี้ของรายใหม่ แล้วของรายเก่าล่ะครับ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)   

ผช.ผจก.สปก.    ของรายเก่าจะมีแค่ค่าประกันมาตรน้ า 500.-บาทค่ะ  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

ปลัดเทศบาล รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็น 535.-บาท นะครับ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)   

ผช.ผจก.สปก.    ใช่ค่ะ  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ) 
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ปลัดเทศบาล คือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าถ้าโอนจากประปาเทศบาลต าบลหนองหญ้า 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ดอกขาว ไปการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีรายช่ือท่ีโอนไป

จะเสียค่าใช้จ่ายแค่ 535.-บาทนะครับ ส่วนถ้ามีรายใหม่ก็จะเสีย
ค่าใช้จ่าย 4,100.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผมขอท าความ
เข้าใจว่าสมมุติมติท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ โอนรายช่ือผู้ใช้ในวันท่ี 30 
เมษายน พ.ศ.2561 รายช่ือท่ีเราโอนไปสมมุติ 1,500 ราย แล้วเดือน
หน้ามีคนมาขอไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะปี พ.ศ.2563 การประปาส่วน
ภูมิภาคจะต้ังงบประมาณแล้วช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อเด๋ียวจะกลายเป็น
ช่องโหว่ของช่วงระยะเวลา 

ผช.ผจก.สปก.    คือท่านปลัดหมายถึงว่าอย่างไรคะ  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

ปลัดเทศบาล หมายถึงวันท่ี 30 เมษายน 2561 มีการลงมติโอนแล้ววันท่ี 2 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) พฤษภาคม 2561 มีผู้มาขอรายใหม่จะต้องช าระเงินท่ีไหน ช าระเงนิท่ี

เทศบาลฯหรือช าระท่ีการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 

ผช.ผจก.สปก.    ผู้ขอรายใหม่ในเขตเทศบาลฯ คือตอนนี้เทศบาลฯ ยังไม่ส่งรายช่ือไป  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)  ใช่ไหมคะ 

ปลัดเทศบาล สมมุติว่าถ้าส่งไปแล้วละครับ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)   

ผช.ผจก.สปก.    ถ้าส่งแล้วก็จบค่ะ  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

ปลัดเทศบาล คือนับวันท่ีส่งกันชาวบ้านจะได้ไม่สับสนครับ ไม่อยากให้เกิดปัญหา 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)   

ผช.ผจก.สปก.    เราจะสรุปรายช่ือจากท่ีเทศบาลฯ ส่งไปค่ะ  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

 



-13- 
 

ปลัดเทศบาล สมมุติว่าทางผมมีมติท ารายงานการประชุมเสร็จภายใน 15 วัน แล้ว 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ส่งรายช่ือไป วันท่ี 20 พฤษภาคม 2561 มีการขอประปาแล้วต่อไปก็

ต้องไปติดต่อกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีเลยใช่
หรือไม่ครับ 

ผช.ผจก.สปก.    ต้องไปติดต่อกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

ปลัดเทศบาล ถ้าผมส่งรายช่ือเป็นหนังสือไปเรียบร้อย ประทับวันรับเรียบร้อย ถือว่า 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) การเริ่มต้นของทางผมนี่ไม่มีแล้ว ก็ส่งมอบไปทางการประปาส่วน

ภูมิภาคเรียบร้อยนะครับ 

ผช.ผจก.สปก.    ใช่ค่ะ  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

ปลัดเทศบาล แล้วการเปิดบริการน้ าใช้น้ าจากไหนครับ ท่ีนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  การเก็บเงินอีกครับ พอจะท าความเข้าใจได้ไหมครับ 

หนง.8 งานบริการประปาฯ  คือว่าตอนท่ีส่งตามรายช่ือและส่วนส่งตามมาตอนหลังอย่างท่ีท่าน 
(นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี) ปลัดได้กล่าวมานี้บางส่วนก็ขอได้เลยนะครับ ท่ียืนยันว่าผ่านแล้วก็

สามารถขอได้เลยครับ 

ปลัดเทศบาล คือทางผมนี้ เพราะเด๋ียวน้ าจะต้องถูกตัดออกไปเป็นของการประปา 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี จะต้องมาเก็บค่าน้ าและจดมาตรน้ า 

การปฏิบัติทางผมจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและชัดเจนครับ ว่าต่อไปจะ
ปฏิบัติเช่นไรช่วงรอยต่อจะได้ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติท้ังการรับน้ า 
การจ่ายน้ าครับ  

หนง.8 งานบริการประปาฯ  ส่วนท่ีระหว่างรอยต่อท่ีกลัวว่าผู้ใช้น้ าตามท่ีได้ส่งรายช่ือไปแล้วใช่ไหม 
(นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี)   ครับ 
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ปลัดเทศบาล ใช่ครับนั่นส่วนหนึ่ง แล้วที่นี่น้ าของเทศบาลฯ สมมุติว่าท่อต่อจากการ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ทางเทศบาลฯ ก็ต้องตัดออก

หรือยังใช้น้ ายังไงครับ คือตอนนี้ขอให้ชัดเจนว่าต้องต่อท่อเช่ือมต่อ ตัด
ต่อน้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีของผู้ใช้รายเดิมนี้
ครับ 

หนง.8 งานบริการประปาฯ  ไม่ใช่ครับ คือว่าถ้าในกรณีท่ีรับโอนเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่ีจะต่อท่อยัง 
(นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี) ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ท้ังส้ินนะครับ หมายความว่าผู้ใช้น้ าท้ังสอง

ประปาก็เดินไปนะครับ ในกรณีท่ีเรียกว่าเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร ท่ี
ประปามีแนวท่อผ่านหน้าบ้านนะครับ ส่วนท่ีจะไปต่อท่ออันนั้นเรายัง
ไม่ยุ่งครับ เราจะยุ่งแค่ของส่วนเทศบาลเท่านั้นนะครับ 

ปลัดเทศบาล พูดง่าย ๆ คือ ปี พ.ศ.2561 , 2562 ยังเป็นเทศบาลฯ ด าเนินการอยู่ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  ใช่ไหมครับ 

หนง.8 งานบริการประปาฯ  ครับก็คือว่า ถ้ายังไม่มีการรับโอนก็ยังด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ครับ 
(นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี)    

ปลัดเทศบาล ถ้าเทศบาลฯ ส่งช่ือรับโอนไปต้ังงบประมาณปี พ.ศ.2563 หรือจะให้ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) เทศบาลต้องท าอย่างไรครับ คือตอนนี้เทศบาลฯ จะได้ด าเนินการได้

ถูกต้องครับ และจะได้ช้ีแจงประชาชนได้ถูกด้วยครับ ให้เข้าใจตรงกัน 
ซึ่งในช่วงนี้จะต้องท าอย่างไรในปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2562 ก่อนจะ
ถึงปี พ.ศ.2563 ครับ 

หนง.8 งานบริการประปาฯ  ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2562 ใช่ไหมครับ 
(นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี)    

ปลัดเทศบาล ใช่ครับปีนี้และปีหน้า เพราะตอนนี้น้ าประปาท่ีเทศบาล ฯ จ่ายไปและ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) รับซื้อจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เราจะท ากัน

อย่างไร เพราะส่วนหนึ่งจะคิดค่าน้ าไม่ตรงกันเด๋ียวจะเกิดปัญหา หรือ
จ่ายสองทางก็จะเป็นปัญหานะครับ 
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หนง.8 งานบริการประปาฯ  คือว่าตอนนี้นะครับท่ีผมได้เรียนไปแล้ว หมู่ท่ี 3,6 และ 11 ส่วนมาก 
(นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี) จะมีท่อประปาผ่านนะครับ ส่วนนี้จะต้องประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านว่า

มาขอติดต้ังมาตรน้ าได้เลย แต่คงเป็นราคา 4,135.-บาท เพราะเป็น
ผู้ใช้น้ ารายใหม่นะครับ 

นายกเทศมนตรี คือ หมู่ท่ี 3 นี้ ทุกวันนี้ก็ใช้น้ าประปาของเทศบาล ฯ ถ้าเกิดมาขอ 
(นายล้อม  ทองแท้) มาตรน้ าใหม่ท้ังหมดถ้าเสียค่าใช้จ่ายส่ีพันกว่าบาทนั้น ผมว่าจะมีปัญหา

แน่ครับ คือจะต้องเช่ือมท่อเมนให้เข้ากับการประปาส่วนภูมิภาคก่อน
ครับ 

หนง.8 งานบริการประปาฯ  คือ อย่างนี้ครับท่านนายกฯ ตอนนี้เราคุยกันในเรื่องของช่องว่าปี พ.ศ. 
(นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี) 2561 – พ.ศ.2562 ท่ีอยู่ในวาระการประชุม ไม่ใช่ปี พ.ศ.2563 

ครับ 

นายกเทศมนตรี อย่างหมู่ท่ี 6 ไม่มีปัญหาครับ เพราะเช่ือมกับท่อเมนของการประปา 
(นายล้อม  ทองแท้) ส่วนภูมิภาคเกือบท้ังหมดแล้ว เมื่อรับโอนก็สามารถใช้น้ าของการ

ประปาส่วนภูมิภาคได้เลย 
 

หนง.8 งานบริการประปาฯ  ในกรณี คือมีท่อเมนประปาผ่านครับ ส่วนไม่มีท่อเมนผ่านก็จะเป็นอีก 
(นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี)   กรณีหนึ่งครับ 

นายกเทศมนตรี ไม่มีท่อผ่านเลยครับ ต้ังแต่หมู่ท่ี 1,2,3  
(นายล้อม  ทองแท้)    

ผช.ผจก.สปก.    ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ค่ะ ขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  
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ผช.ผจก.สปก.    ขอเพิ่มเติมจากท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ถามมาเมื่อสักครู่นะคะ ก็คือ  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ) ว่าในกรณีท่ีในช่วงท่ีเทศบาล ฯ ส่งรายช่ือผู้ใช้น้ ามายังการประปาส่วน

ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มีมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล สมมุติส่ง
รายช่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ช่วงนี้ คือส่งช่ือไป 1,500 ราย 
แต่ในระยะเวลาท่ีมีคนมาขอใช้เพิ่มสามารถเพิ่มได้จนกว่าทางเขต ฯ 
จะส่งเรื่องไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทางเทศบาลส่งรายช่ือมาเราก็
จะส่งให้ แต่ถ้าสมมุติทางเขต ฯ ยังไม่ส่งรายช่ือเราก็จะเพิ่มให้ แต่ถ้า
เมื่อไหร่ทางเขต 3 ฯ ส่งช่ือไปให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วคือไม่
สามารถเพิ่มได้ค่ะ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ในช่วงขอปีรอยต่อ ปี 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2562 ช่วงนี้กิจการจะต้องด าเนินการโดย
เทศบาล ฯ ไปก่อน การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี จะรับ
ช่วงในตอนท่ีได้น ารายช่ือไปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและอนุมัติ
งบประมาณมาแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีก็จะไป
หาผู้รับจ้างเพื่อจะมาติดต้ัง หลังจากท่ีมีผู้รับจ้างมาติดต้ังแล้วถึงจะเป็น
ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ 

ปลัดเทศบาล คือ อย่างนี้ครับ ตามประเด็นนี้พอเข้าใจครับ เพราะว่าเด๋ียวทาง 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) เทศบาล ฯ จะบอกว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วได้โอนตามมติในวันนี้ไป

เรียบร้อยแล้ว พอวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เป็นเรื่องของการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว แต่ท่ีนี้กลายเป็นว่าขั้นตอนของการ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ก็ต้องไปเสนอท่ีเขต ฯ และทาง
เขต ฯ ก็ต้องเสนอมายังผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน่าจะเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ถ้ามีการเพิ่มของ
ประชาชนท่ีใช้น้ ากับเทศบาล ฯ ก็สามารถยังสามารถส่งให้กับการ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ จนกว่าทางการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี บอกว่าส่งช่ือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี คือ หมดสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติมรายช่ือแล้วนะครับ ในการนี้พวก
เราจะได้ด าเนินการเก็บเงิน พูดง่าย ๆ ว่า ปี พ.ศ.2563 เริ่มต้น 
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ปลัดเทศบาล ปีงบประมาณอย่างไรครับ ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) กาญจนบุรี เหมือนกับทางท้องถิ่นไหมครับ  

ผช.ผจก.สปก.    เหมือนค่ะ เริ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ค่ะ  
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

ปลัดเทศบาล ครับ ก็เริ่มปีงบประมาณเหมือนกัน คิดว่าน่าจะอยู่ช่วงไหนครับ ต้นป ี
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือเป็นเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ครับ  
     ช่วงการส่งมอบครับ ท่ีน่าจะเป็นไปได้ครับ 

ผช.ผจก.สปก.    น่าจะเป็นปี พ.ศ.2563 เลยค่ะ   
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

ปลัดเทศบาล เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ใช่ไหมครับ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)    
 
ผช.ผจก.สปก.    ใช่ค่ะ   
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)   

ปลัดเทศบาล ครับ ฉะนั้นในช่วงนี้ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2562 ถ้ามีการเพิ่ม 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  ทางเทศบาลก็จะแจ้งไปนะครับ  
 
ผช.ผจก.สปก.    ใช่ค่ะ แต่ว่าจะต้องถามเจ้าหน้าท่ีทางเขต ฯ ว่าถ้าสมมุติทางเทศบาล ฯ   
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ) ส่งรายช่ือมาในช่วงพฤษภาคม 2561 เขาจะชงเรื่องจนถึงช่วงไหน ให้

ชัดเจนอีกนิดหนึ่ง แล้วจะแจ้งท่านปลัดเทศบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ครับ ขออนุญาตท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) บริหารนะครับ ก็หมายถึงว่า วันนี้รายช่ือท่ีเราส่งไปนี้นะครับ สมมุติว่า

ส่งไป 1,000 ราย แต่ชาวบ้านยังไม่พร้อมใช้น้ าก็ไม่เป็นไร ถ้าพร้อม
เมื่อไหร่ก็ค่อยไปแจ้ง รึว่าส่งรายช่ือไป 1,000 รายช่ือ ต้องบังคับใช้
ท้ังหมดท่ีส่งไปหรืออย่างไรครับ เพราะทางสมาชิกสภาเทศบาลจะได้
อธิบายรายละเอียดให้ชาวบ้านเข้าใจครับ 

 



-18- 
 

หนง.8 งานบริการประปาฯ  ครับ ขอเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับ คือว่าในกรณีท่ีรับโอนมานะครับ  
(นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี) ทางเทศบาลจะต้องปิดน้ า ก็เป็นการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด

กาญจนบุรีอย่างเดียวซึ่งชาวบ้านก็ต้องรับสภาพครับ การประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีจะเข้าเช่ือมท่อเมนประปา ส่วนท่ีรับโอนนั้น
ก็คือว่า จะมีในส่วนของอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับ 

ผช.ผจก.สปก.    ค่ะ ในกรณีท่ีมีท่อเมนผ่านหน้าบ้านแล้วถ้าใครจะใช้น้ าประปาส่วน   
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)  ภูมิภาค ก่อนก็สามารถไปขอได้ค่ะ 

ปลัดเทศบาล คือ เมื่อสักครู่นี้ท่ีท่านประธานสภาเทศบาล ฯ พูดหมายความว่าถ้าโอน 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ไปแล้วนี้ ตัดประปาเทศบาล ฯ ไปรับน้ าจากการประปาส่วนภูมิภาค

จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเดียว ไม่มีทางอื่นนะครับรับจากการประปา
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี เ ท่ า นั้ น  คื อ เ มื่ อ สั ก ค รู่ นี้                      
คุณพจน์  พัฒนามาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แจ้งมาว่าหมู่ท่ี 3 
ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นด้วยนะครับ คือ ถ้าท่านจะตัดก็ตัดนะครับแต่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 รวมมติมาแล้วนะครับ เด๋ียวจะมาขัดแย้งกันนะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   เมื่อวันท่ีประชุมประชาคมวันนั้น จะมีแต่คนในเขตเทศบาลต าบล 
(นายพจน์  พัฒนมาศ)   หนองขาว เสียส่วนใหญ่ เพราะหมู่ท่ี 3 มีท้ังนอกเขตและในเขตครับ 

ปลัดเทศบาล ครับ ถ้าเช่นนั้นก็ขอยดเลิกหมู่ท่ี 3 ออกไปอีกหนึ่งหมู่ โดยความเห็น 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) คุณพจน์  พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1 นะครับ ท่านได้ให้

ความเห็นว่าจะต้องไปถามความเห็นของชาวบ้านหมู่ท่ี 3 ในเขต
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ และคุณพจน์  
พัฒนมาศ จะต้องเป็นผู้ถอนเรื่องในวาระการประชุมนี้นะครับ หรือ
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ จะเป็นผู้ถอนเรื่องเองครับ 

นายกเทศมนตรี    ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
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นายกเทศมนตรี    ถ้าเป็นระบบแบบนี้มันก็จะไม่จบกับเทศบาลต าบลหนองขาวครับ เรา 
(นายล้อม  ทองแท้) ก็จะเป็นสองฝักสองฝ่าย ท้ังซื้อน้ าจากเทศบาลต าบลหนองขาว 

เรียกว่ามันไม่จบ คือถ้าจะให้จบมันต้องย้ายต้องให้เปล่ียนแปลงเป็น
ระบบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีส่วนหนึ่งท่ีตัดเลย 
แล้วท่ีตัดจากการประปาส่วนภูมิภาคจะใช้ตรงไหนถ้ามาใช้น้ าประปา
เทศบาลต าบลหนองขาวก็จะเกิดปัญหาอยู่อย่างนี้  ผมว่าเราต้อง
พิจารณาดูว่า ความยุ่งยากต่อไปภายหน้า ผมว่าเราก็ต้องมาเสียค่า
มาตรน้ าเดือนละ 2,000.-บาท มันก็จะไม่จบครับ มันต้องตัดให้จบ 
ลองคิดกันดูครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   คือก่อนท่ีจะมีการประชาคมหมู่บ้าน เราจะต้องมีความเห็นไปในทิศ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) ทางเดียวกันนะครับ สมมุติยอมรับโอนแค่ 80 ราย อีก 20 รายไม่รับ

โอน ก็ส่งแค่ 80 รายไปสิครับ ไม่ใช่ว่าหมู่ท่ี 6 รับโอนแต่หมู่นี้ไม่รับ
โอน มันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรือครับ ถ้าจะรับโอนก็ต้องไปกันให้หมดสิ
ครับ ใช่ไหมครับท่านปลัดเทศบาล  

ปลัดเทศบาล คือจริง ๆ ตามท่ีคุยแล้วมติหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านว่าอย่างไรก็ว่าตามมติ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ของหมู่บ้านครับ เบ้ืองต้นท่ีคุยกับการประปาส่วนภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

ครับ แต่ถ้าจะถอนเรื่องวาระท่ีประชุมก็ต้องมีคนรับผิดชอบในการถอน
เรื่องออกจากการประชุมสภาเทศบาล ฯ ครั้งนี้ แค่นั้นเองครับเราไม่ได้
บังคับ ประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตย 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ท่ีเคารพครับ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม)    

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
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สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   ในความเห็นของผมนะครับอย่างท่ีทางผู้บริหารพูดมานั้น ผมพอเข้าใจ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ครับ ท่ีนี้การท่ีจะพูดเช่นนั้นท่านต้องตัดสินใจแล้วครับ คือจะตัดปัญหา

ไปหรือไม่ตัด ถ้าท่านไม่ตัดปัญหาก็จะตามมาครับ ถ้าท่านตัดท่านก็ตัด
ให้ท้ังหมดมันหน้าท่ีอยู่ท่ีผู้บริหารจะด าเนินการนะครับ ถ้าท่านตัดไป
ท้ังหมดปัญหาก็จะไม่ตามมา ถ้าท่านคลุมเครือปัญหาก็จะเกิดผู้บริหาร
นะครับไม่ได้เกิดกับใครอื่นเลยครับ ทานต้องพิจารณาตัวเองครับ 
ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรี    ครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ 
(นายล้อม  ทองแท้)  

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

นายกเทศมนตรี    ผมขออธิบายครับ จริง ๆ แล้วถ้าความคิดของผมท่ีคิดไว้ว่าเราจะต้องดู 
(นายล้อม  ทองแท้) ความก้าวหน้าในการบริหารน้ าประปาของเทศบาลเรานะครับ ถ้าเรา

มาใช้น้ าแบบสองฝักสองฝ่ายมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนทุกวันนี้ ถามว่า
ชาวบ้านจะใช้น้ าก็ต้องใช้ประปาของเทศบาลซื้อน้ ามา 5.-บาท ก็ขาย 
5.-บาท ถามว่ามันจะอยู่ได้เหรอครับ ทุกวันนี้เราขาดทุนทุกเดือนครับ 
มันก็เหมือนหมู่ท่ี 6 เราเปรียบเทียบหมู่ท่ี  6 นี้ เมื่อก่อนเราต้องขอน้ า
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมาใส่ถังน้ าแล้วก็สูบน้ าแท็งค์
น้ า ผมถามว่ามันเป็นส่ิงท่ีถูกต้องแล้วหรือครับ เพราะฉะนั้นต้องมีมติ
ท่ีว่าตัดน้ าให้ชาวบ้านได้ใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรี ก็จะเหลือตรงท่ีกิโลเมตรที่ 8 และหมู่บ้านเมืองทอง 
เพราะหมู่บ้านเมืองทองสามารถโอนรายช่ือผู้ใช้น้ าไปได้เลย เพราะว่า
ท่อเมนประปามีหมดแล้วนะครับ ผมก็ตัดส้ินใจว่าจะใช้น้ าแบบสองฝัก
สองฝ่ายคงไม่ได้หรอกครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด)    



ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  
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สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   ผมขอช้ีแจงกับท่านนายกเทศมนตรีนะครับว่าท่ีคุณณัฐวุฒิ  ข าคม 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ได้ถามมานี้คือขอให้ท่านนายกเทศมนตรีตัด

ส้ินใจครับว่าจะตัดหรือไม่ตัดครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็ตอบมาว่าตัด
เอาน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเดียว
คือจบแล้วครับ 

ปลัดเทศบาล คือคุณชูศักดิ์  บัวสด สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านพูดไม่ชัดครับ คือใช้ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) อ านาจของท่านายกเทศมนตรีเอง ประปาเทศบาล ฯ ท่ีใช้อยู่นี่หมู่ท่ี 

1,3,6,11 จ านวน 4 หมู่บ้าน ยกให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
ท้ังหมดนั่นคือความหมายของคุณชูศักด์ิ  บัวสด ใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้
มติท่ีประชุมออกมามีหมู่ท่ี  2  ไม่โอน กับตอนนี้คุณพจน์  พัฒนมาศ  
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ แจ้งว่าหมู่ ท่ี  3  ก็จะไม่โอน เพราะฉะนั้น
ตอนนี้มี หมู่ท่ี 1,6 และหมู่ท่ี 11 บางส่วนเท่านั้นครับ หมู่ท่ี 6 ส่วนท่ี
เหลือเด๋ียวผมให้ข้อมูลนะครับว่าในข้อมูลผู้ใช้น้ า หมู่ท่ี 1 จ านวน 167 
ราย หมู่ท่ี  2  จ านวน 41 ราย หมู่ท่ี 3 จ านวน 61 ราย หมู่ท่ี 6 
จ านวน 59 ราย หมู่ท่ี 11 จ านวน 407 ราย ท้ังหมดคือรายช่ือท่ีมีอยู่
ครับ จ านวนไม่มากครับ จ านวนน้อยท่ีสุดอยู่ท่ีหมู่ท่ี 2 จ านวน 41 
ราย     หมู่ท่ี 3 จ านวน 61 รายเองนะครับ จริง ๆ แล้ว ในส่วนนี้สภา
เทศบาล ฯ จะต้องพิจารณาว่าจะเอาแบบไหนนะครับ คือทางสภา
เทศบาล ฯ ก็จะให้ทางผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนอีกนะ
ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ผมขอขยายความเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับ ในตอนนี้การประปาส่วนภูมิ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ภาคจังหวัดกาญจนบุรี คงยังไม่ได้ให้เราใช้น้ าเลยภายในเร็ว ๆ นี้ 

ประมาณปี พ.ศ.2563 ใช่ไหมครับ ทีนี้เราคงจะท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านอีกทีหนึ่งว่าในส่วนของวันนี้เราเห็นชอบในเรื่องของน้ าประปา
เพราะน้ าของเราไหลไม่สะดวก จึงต้องใช้น้ าจากการประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เราค่อย ๆ คุยกันเอง เพราะฉะนั้นจะไม่จบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ แล้วก็จะเสียเวลานะครับ  



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
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สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   ครับ ผมขอเป็นตัวแทนของคุณพจน์  พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) ว่าเมื่อวันท่ีไปประชาคมไทยยั่งยืนในหมู่ท่ี 3 เป็นคนในเขตเทศบาล

ต าบลหนองขาวออกมาประชุมมากกว่าคนในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวครับ เพราะฉะนั้นเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
ยังไม่ทราบว่าชาวบ้านมีความเห็นอย่างไรครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ ตามท่ีผมได้ขยายความมาดังนี้แล้ว เราจะเห็นชอบกันก่อนดีไหม  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) หรือท่านสมาชิกสภาเทศบาล ฯ เห็นชอบอย่างไรครับ เชิญคุณณัฐวุฒิ 

ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1 ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   ครับ ตรงนี้นะครับถ้าเราคิดเป็นประเด็นก็มีส่วนน้อยครับ หมู่ท่ี 2,3 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม)   ท่ีนี้การจะให้จบหรือไม่จบก็มันก็ต้องโยนไปท่ีคณะผู้บริหารนะครับต้อง 

ช้ีแจงให้ชาวบ้าน อย่างท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้พูดไปแล้วนะ
ครับ เราไม่ได้บังคับใช้ในปัจจุบัน เราท าความเข้าใจกับชาวบ้านให้รู้
เรื่องและต่อไปเขาก็ต้องยอมรับตามสภาพครับ เพราะในการท างาน
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวรองรับไม่ได้อยู่แล้วครับเรื่อง
น้ าประปาในวันข้างหน้า ในปัจจุบันเดือนหรือสองเดือน หรือปีนี้ยังพอ
ท าได้ เพราะต่อไปหมู่บ้านเราจะเกิดอีกไม่ใช่น้อยนะครับในปีต่อ ๆ ไป 
ตรงนี้ท่านผู้บริหารต้องตระหนักให้มากเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านตัวแทนจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี  
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) นะครับว่าการเสนอต้ังงบประมาณครับท่านผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ ครับ จะ

ต้ังงบประมาณในปี พ.ศ.2563 นี้เสนอช่วงไหนครับ ผมจะท าความ
เข้าใจกับมติท่ีประชุมสภาเทศบาลครับ ท่ีท่านประธานสภาเทศบาล ฯ 
เสนอเห็นว่าให้ไปท าสอบถามมติท่ีประชุมในหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 ท่ีครั้ง
เฉพาะในหมู่ท่ียังไม่เห็นด้วยให้ชัดเจน ถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะเสนอเข้า
ท่ีประชุมสภาเทศบาล ฯ ในครั้งต่อไปครับ จะทันช่วงท่ีของบประมาณ
ได้หรือเปล่าอย่างนั้นได้ไหมครับ เราท าความเข้าใจพบกันคนละครึ่ง
ทางนะครับ คุณพจน์  พัฒนมาศ ถ้ามติออกมาอย่างไรว่าตามนั้นนะ 
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ปลัดเทศบาล ครับ ถ้าประชุมนอกเขตแล้วเรื่องการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) กาญจนบุรี มาแค่ 5 คน 10 คน มติท่ีประชุมว่าอย่างไรต้องว่าตามนั้น

นะครับ ผมเช่ือได้ว่าพอตอนเรียกมาแล้วไม่มากันหรือมากันแค่ 10 – 
20 คน มติว่าอย่างไรว่าตามนั้นท้ังหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 นะครับ คือ
ตอนนี้หมู่ท่ี 1 ไม่มีปัญหา หมู่ท่ี 6 ไม่มีปัญหานะครับ ในส่วนนี้ตามมติ
หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 แล้วเด๋ียวเราจะถามว่าเราเห็นชอบหมู่ท่ี 1,6 และหมู่
ท่ี 11 บางส่วนให้ส่งช่ือไปก่อน และหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 จะส่งตามหลังไป
ได้หรือไม่ครับ แต่หมู่ท่ี 2,3 จะต้องท ามติท่ีประชุมประชาคมอีกครั้ง
หนึ่ง   

ผช.ผจก.สปก.    ขออนุญาตนะคะ เมื่อกี้ท่ีท่านปลัดเทศบาลถามนะคะ ว่าพอส่งรายช่ือ   
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ) ไป จะมีช่างมาส ารวจก่อน ส ารวจแนวท่อ ส ารวจบ้านตามรายช่ือท่ีโอน

ไป ส ารวจมาตรน้ า แล้วอาจจะของบประมาณไปปลายเดือนกันยายน 
พ.ศ.2561 ของบประมาณไปต้ังในปี พ.ศ.2563 ค่ะ โดนประมาณค่ะ 

ปลัดเทศบาล คือถ้าเช่นนั้นในช่วงนี้ จะเปิดประชุมสภาเทศบาล ฯ อีกรอบหนึ่งใน 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) เดือนสิงหาคมนี้ ก็สามารถส่งรายช่ือในเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ได้ 

ส่งมติการโอน ครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนเราส่งมติการโอนวันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ.2561 ได้ไหมครับ 

ผช.ผจก.สปก.    เดือนกันยายน พ.ศ.2561 น่าจะทันค่ะท่านปลัด เพราะไปต้ังในปี   
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)  พ.ศ.2563 เลยค่ะ 

ปลัดเทศบาล หรือมีสองแนวทาง แนวทางแรกหมู่ท่ีเห็นชอบ หมู่ท่ี 1,6,11 บางส่วน 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบในวันนี้ก็ส่งไปก่อน หรือจะส่งท่ีเดียวครบ

เลยครับ 

ผช.ผจก.สปก.    ในหมู่ท่ีเห็นชอบสามารถส่งไปก่อนได้ค่ะ และหมู่ท่ีเหลือค่อยส่งตามไป 
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ) นะคะ เพราะว่าเราจะได้ให้ช่างมาส ารวจเบื้องต้น เพื่อความรวมเร็ว 

ส่วนหมู่ท่ีส่งท่ีหลังก็ค่อยตามมาส ารวจเก็บอีกทีค่ะ 



ปลัดเทศบาล นะครับนี่เป็นทางเลือกครับ ทางผู้บริหารจะได้พิจารณาว่าจะโอน 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  ทีเดียวหรือจะพิจารณาในหมู่ท่ีพร้อมไปก่อนครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ    ถ้าเช่นนั้นผมขอหาแนวทางในการสรุปเรื่องนี้นะครับ ในหมู่ท่ี 3 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) คุณพจน์ พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ แจ้งว่ายังไม่พร้อม ท่ีนี้เรา

มาพิจารณาในหมู่ท่ีเหลือนะครับ ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลได้ให้ตัวเลือก
มานี้ หมู่ท่ี 1,6,11 บางส่วน นะครับ 

ปลัดเทศบาล ตามท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้เสนอ คือ หมู่ท่ี 1 ท้ังหมู่บ้าน หมู่ท่ี  
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) 6 ท้ังหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 11 บางส่วน (ต้ังแต่บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 

9+500 ต้ังแต่บริเวณข้างโรงแรมยูเรเซีย จดหมู่ท่ี 6) ครับ เราจะขอ
มติท่ีประชุมสภาเทศบาลจ านวน 2 หมู่บ้านท่ีเต็ม และอีกหนึ่งหมู่บ้าน
ท่ีเป็นบางส่วนนะครับ 

นายกเทศมนตรี    ผมขอพูดถึงหมู่ท่ี 3 สักเล็กน้อยนะครับ คุณพจน์ พัฒนมาศ สมาชิก 
(นายล้อม  ทองแท้) สภาเทศบาล เขต 1 ครับ ส่วนทางฝ่ังเทศบาลต าบลหนองขาวนี้เด๋ียว

เราจะต่อน้ าประปาของเราตรงสะพานวนไปบ้านนายแจ จะใช้ประปา
เทศบาลเรา น่าจะส่งได้นะครับ เพราะเด๋ียวเราจะต่อเช่ือมไม่ใช้มาตร
น้ าของประปาเทศบาลต าบลหนองขาว คือเราจะใช้ในหมู่ท่ี 11 หมู่
ใหญ่ฝ่ังท่ีเทศบาลเราผลิตน้ าประปาถึงวนไปถึงส านักโมกข์มันจะใช้
น้ าประปาเทศบาลเรา เด๋ียวถามว่าเว้นท าไมถ้าเราไม่มีประปาหมู่บ้าน
ใช้นี้ เด๋ียวชาวบ้านจะถามว่าสร้างถังประปามาท าอะไรมันก็จะล าบาก 
เพราะฉะนั้นทางบ้านนายแจ จะใช้ประปาเทศบาลเราได้ เพราะมัน
ใกล้ แล้วก็ถ้าต่อไปได้ก็จะต่อไปถึงหมู่ท่ี 1 แถวสะพานนานายหลัก 
ตรงจุดนั้นต้องดูอีกทีหนึ่งครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   ทางบ้านนายทัศน์ หมู่ท่ี 3 เขาไม่ยอมต่อประปากับการประปาส่วนภูมิ 
(นายพจน์  พัฒนมาศ)   ภาคจังหวัดกาญจนบุรีครับ เด๋ียวจะลองถามเขาอีกทีหนึ่งครับ 
 
ประธานสภาเทศบาล ฯ    ครับตามท่ีคุยกันนี้จะต้องมีการประชุมประชาคมอีกทีหนึ่งครับ เพราะ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) จะต้องไปท าความเข้าใจกับชาวบ้านเพิ่มเติมอีกนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติท่ี 



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวให้ความเห็นชอบ        
ข้อ 3.3 โอนรายชื่อผู้ใช้น้ าประปาเทศบาลไปรับน้ าจากการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ในหมู่ที่ 1,6 ทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ  ต้ังแต่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 9+500 ต้ังแต่บริเวณข้างโรงแรม  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ยูเรเซียจดหมู่ที่  6  ดังรายละเอียดข้างต้นท่ีท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีแจง

มาแล้วขอมติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)             
ไม่ออกเสียง 0 ท่าน 

ปลัดเทศบาล ครับ ท่ีนี้เป็นประปาหมู่บ้านของหมู่ท่ี 7,13 ครับ เชิญคุณศรัณย์   
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ฟักทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิญสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีจาก

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   ครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง)    

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   ครับ อย่างหมู่ท่ี 7,13 นี้มีบางส่วนท่ีต้องการต่อเพื่อใช้น้ ากับการ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องท าอย่างไรครับ สามารถ

ต่อให้เราเลยได้หรือไม่ครับ 

ผช.ผจก.สปก.    คือหมู่นั้นเป็นประปาหมู่บ้านไม่ใช่ประปาเทศบาลฯ ใช่ไหมคะ มีท่อ 
(น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ)  เมนประปาผ่านแล้ว สามารถไปขอมาตรน้ าได้เลยค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ   รับทราบครับ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง)    

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ครับ ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) กาญจนบุรีมากเลยครับ ท่ีมาให้ข้อมูลในวันนี้ ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   3.4 โอนงบประมาณเพือ่ต้ังรายการใหม่ จ านวน 3 โครงการ  



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแจ้งรายละเอียดครับ   

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดท้ังหมดครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 
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ปลัดเทศบาล ครับขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ เทศบาล ผมขอช้ีแจงรายละเอียด 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  3.4 โอนงบประมาณเพือ่ต้ังรายการใหม่ จ านวน 3 โครงการ 

เป็นการเดินท่อประปาจ านวน 3 สาย ท่ีรับโอนมาตรน้ าจากเทศบาล
ต าบลหนองขาว คงต้องถอนนะครับ ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง
ช้ีแจงครับ                    

ผู้อ านวยการกองคลัง    ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอารียา  อยู่พ่วง)  

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

ผู้อ านวยการกองคลัง    เนื่องจากงบประมาณท่ีใช้จะต้องโอนมาจากโครงการติดต้ังเสียงตาม 
(นางอารียา  อยู่พ่วง) สาย จ านวน 5 หมู่บ้าน จะใช้งบประมาณท่ีเหลือจากโครงการนี้ แต่

ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาลงนามในสัญญาจึงไม่สามารถด าเนินการโอน
งบประมาณตัวนี้ได้ค่ะ  

ปลัดเทศบาล ทางเทศบาลได้ท าหนังสือเตือนไปแล้ว แต่ยังไม่มาลงนามในสัญญา ซึ่ง 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ได้ผู้รับจ้างมาเป็นเดือนแล้วนะครับ ถ้ายังไม่มาเราอาจจะต้องประกาศ

ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ เพราะถ้ามาลงนามในสัญญางบประมาณจะ
เหลือ จ านวน ๑๓๑,๐๐๐.- บาท นะครับ เด๋ียวถ้าเราโอนงบประมาณ
ไปแล้วต้องประกาศใหม่งบประมาณจะไม่พออาจจะเป็นปัญหาได้ครับ 
คือต้องท าความเข้าใจครับท่านนายกเทศมนตรี ในเมื่อเขาไม่มาท า
สัญญา เราไม่สามารถจะโอนงบประมาณออกจากโครงการตัวนี้ได้ครับ 
และโครงการเสียงตามสายนี้  ทางสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ก็ ให้
ความส าคัญกับโครงการนี้ด้วยนะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ผมอยากทราบว่าถ้าเราประกาศไปจนถึงวันไหนครับ ถ้าเขาไม่มาลง 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) นาม ในสัญญาจ้างครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง    แจ้งมาว่าเป็นอาทิตย์หน้าค่ะ คือเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้ค่ะ 
(นางอารียา  อยู่พ่วง)    

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ถ้าภายในอาทิตย์นี้เขาไม่มานะครับ เราจะต้องการผู้ประมูลใหม่ใช่ไหม 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง    ใช่ค่ะ 
(นางอารียา  อยู่พ่วง)    

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    งบประมาณก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ ส่วน ๓ โครงการ ถ้าเขามา 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ลงนามในสัญญาภายในอาทิตย์นี้ ๓ โครงการนี้ก็ยังไม่ทันใช่ไหมครับ

ท่านปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล ใช่ครับ เพราะมติจะต้องลงวันนี้ครับ ต้องท าความเข้าใจว่าวันท่ี ๓๐ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) เมษายน ๒๕๖๑ ตัดเงินไป ๑๓๑,๐๐๐.-บาท แล้ววันท่ี ๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ มาลงนาม ทุกอย่างต้องลงในระบบมันจะฟ้องด้วยวันท่ีครับ แต่
ถ้าเขามาลงนามในสัญญาวันไหนก็จะต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัย
วิสามัญเท่านั้นเองครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวให้ความเห็นชอบถอน

ตามข้อ  3.4  โอนงบประมาณ ดังรายละเอี ยดข้ าง ต้น ท่ี ท่าน
ปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงมาแล้วขอมติท่ีประชุมครับ เนื่องจากยังไม่มี
งบประมาณ 



ท่ีประชุม เห็นชอบ 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (น ายอุดร เพ็งอร่าม)             
ไม่ออกเสียง 0 ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาลฯ   3.๕ การพิจารณาอัตรามาตรวัดน้ าชั่วคราวต่อเดือน  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแจ้งรายละเอียดครับ   

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดท้ังหมดครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 

ปลัดเทศบาล ครับขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ เทศบาล ผมขอช้ีแจงรายละเอียด 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) 3.๕ การพิจารณาอัตรามาตรวัดน้ าชั่วคราวต่อเดือน รายละเอียด

ดังนี้ 
ขนาด อัตราเดิม อัตราใหม่ 

มาตรวัดน้ าขนาด ½” 200.- บาท 40.-บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด ¾ - 1” 1,000.-บาท 300.-บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 1  ½” – 2” 2,000.-บาท 500.-บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 3” 2,500.-บาท 1,000.-บาท 

ในส่วนนี้จะเป็นปัญหาท่ีว่าบ้านท่ีขอช่ัวคราวเพื่อปลูกสร้างบ้านจะเสีย
ค่าบริการเดือนละ ๒๐๐ บาท ลดเหลือ ๔๐ บาท/เดือน นะครับ เมื่อ
สักครู่นี้ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ๓๐ บาท/เดือน 
แต่ค่าน้ าเป็นไปตามปกติ นะครับ เป็นระเบียบการใช้น้ าต้ังแต่สมัยยัง
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่นะครับ มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2561 เป็นต้นไป   

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ ผมขอย้อนกลับไปท่ีข้อ  
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ๓.๔ หน่อยนะครับ เมื่อสักครู่นี้พูดถึงโครงการเสียงตามสายค้างไว้นะ

ครับ มีโครงการหนึ่งตกหายไปไหนครับ ท ามาแล้ว ๔ โครงการ แล้วก็
พูดถึงโครงการเสียงตามสาย มีอีกหนึ่งโครงการตกหายไปไหนครับ 
แล้วการต้ังจัดล าดับโครงการ ๑ – ๖ นี้มีความส าคัญอย่างไรครับ 
ช้ีแจงด้วยครับ ขอบคุณครับ โครงการนี้เกิดมาต้ังแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
แล้วนะครับ และก็ตกในสภาทุกครั้งนะครับ พอมาครั้งสุดท้ายมาคู่กับ



รถขยะนะครับ ผลสุดท้ายก็เอารถขยะผลักโครงการนี้ให้ตกลงไป 
หลังจากนั้นมา ๆ ประชุมในปี พ.ศ.๒๕๖๑ วาระท่ี ๑,๒,๓ ไม่มีเรื่องนี้
เข้ามาครับเงียบไป แต่พอเทศบัญญัติออกมาครับ ก็อยู่ในเทศบัญญัติ
นะครับโครงการนี้ครับ พออยู่ในเทศบัญญัติท่านน าขึ้นมาท า 
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สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เลยครับ มีกี่โครงการท่านยังไม่ทราบเลยนะครับ แล้วท่านจะ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ด าเนินการได้อย่างไรครับ 

รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
(นายประทีป  พัฒนมาศ) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

รองนายกเทศมนตรี คือโครงการหนองกระพัน ย้ายมาจากโครงการฝังท่อสายหนองสรวง 
(นายประทีป  พัฒนมาศ) ครับ ท่ีคุณณัฐวุฒิ  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ พูดมานี้ผม

ยังไม่เข้าใจครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    โครงการจะมีท้ังหมด ๖ โครงการนะครับ ตามเทศบัญญัติท่ีจะต้องท า  
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ตอนนี้ท่ีรู้มาเหลือโครงการเสียงตามสายนะครับ โครงการหนองกะพัน

ก็ท าแล้ว ทางผู้บริหารยังไม่ได้ช้ีแจงว่ามีโครงการใดตกหล่นอย่างไรนะ
ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ)    

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ท่ีคุณณัฐวุฒิ ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ หมายถึงถนนสาย 
(นางอธิสา  สุขศิริ)   หนองกะพันท่ีโอนงบประมาณจากโครงการหนองสรวง 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ในนี้มี ๔ โครงการท่ีช้ีแจงมานะครับ และเราก็พูดถึงโครงการเสียงตาม  



(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) สาย เราก็พูดแล้ว และโครงการหนองกะพันท าหรือไม่ท าหรือตก
หายไปไหนครับท่านลองช้ีแจงด้วยนะครับ 

รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ 
(นายประทีป  พัฒนมาศ)   
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ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

รองนายกเทศมนตรี ถนนสายหนองกะพัน คือสายหนองกะโหนดทุกวันนี้ท่ีท าไปแล้วนะ 
(นายประทีป  พัฒนมาศ) ครับ คือเป็นเส้นเดียวกันครับจากปั๊มชีมา ได้ท าเรียบร้อยแล้ว รอ

ผลทดสอบคอนกรีตท่ีส่งไปตรวจสอบอยู่ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    สรุปว่าท าแล้วนะครับ คือทางผู้บริหารก็ต้องช้ีแจงให้กับสภาเทศบาล 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ได้ทราบครับด้วย คือท่ีคุณณัฐวุฒิ ข าคม สงสัยคือไม่ได้พูดถึงโครงการ

นี้เลย ท่านจึงคิดว่าตกไปครับ ต่อไปนะครับถ้าจัดล าดับแล้วขอให้
ด าเนินการตามล าดับไปนะครับ  

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอน าเรียนอย่างนี้ครับว่า 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) การประกาศสอบจัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 

เปล่ียนเป็นพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่ วงเงินท่ีไม่เกิน 
500,000.-บาท เราสามารถด าเนินการได้เลย ท่ีนี้มาช้าโครงการเสียง
ตามสายเป็นของใหม่ท่ีท าระบบข้อมูลอีมาร์เก็ต อีบิทด้ิง เป็นตัวใหม่ 
แต่การก่อสร้างเป็นระบบเดิมซึ่งสามารถด าเนินการได้ง่ายกว่านะครับ 
และอีกอย่างหนึ่งประกาศไปรายช่ืออะไรต่าง ๆ เด๋ียวนี้ผู้รับเหมาต้อง
ขึ้นทะเบียนกับส านักงบประมาณนะครับ ถ้าวงเงินไม่เกิน 500,000.-
บาท สามารถตกลงราคา เรียกว่าวิธี เฉพาะเจาะจงท่ีช้าท่ีสุดคือ
โครงการเสียงตามสายเพราะหลาย ๆ ท่ียังไม่เคยท ากันนะครับ เราไป
ศึกษาหาตัวอย่างหลายท่ีนะครับ คือทางเทศบาลเมื่อมีงบประมาณมาก็
จะออกโครงการทุกตัวนะครับ แต่ล่าช้าเรื่องของการลงในระบบครับซึ่ง
เป็นระบบใหม่ครับ และเรื่องเงินอุดหนุนไฟฟ้าหมู่ท่ี 7,13 ตอนนี้เรา



รอหนังสือแจ้งงบประมาณมาซึ่งไฟฟ้าให้เราด าเนินการจ่ายเป็นสอง
งวด คือ งวดแรกและงวดหลังครับ ซึ่งตอนนี้งวดแรกด าเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้ว เหลืองวดหลังเท่านั้นครับ เราจะได้ไฟฟ้าสาธารณะอีก 
14 จุด ครับ ตอนนี้ด าเนินการต้ังเสาแล้ว เหลือรอจ่ายกระแสไฟ เมื่อ
จ่ายไฟเสร็จแล้วเราจะต้องจ่ายท่ีเหลืออีกในงวดหลัง เราต้องเสนอว่า
เรายินยอมจ่ายแล้วทางไฟฟ้าต้องท าเสนอเพื่อขออนุมัติเหมือนประปา
ครับ เขาต้องให้เขตเห็นชอบก่อนถึงจะจ่ายได้ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ  
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม)    

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ก็เคยพูดมาหลายครั้งแล้วครับ ว่าใน 3 โครงการ ๆ ท่ี 1,2,3 สรุปแล้ว  
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ก็ไม่มีประโยชน์ครับ ก่อนท่ีจะท าโครงการออกมานะครับ ผมว่าทาง

ผู้บริหาร ทางกองคลังไม่ได้คุยกันหรืออย่างไรครับ มันคาใจผมมา
หลาย ๆ ครั้งนะครับ ก่อนท่ีท่านจะท าโครงการท่านควรจะมา
ปรึกษาหารือกันภายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องก่อนนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ครับ ส าหรับคุณณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล ฯ คงจะฝากเรื่อง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ตรงนี้ไว้นะครับ ส าหรับท่านผู้บริหารและข้าราชการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวให้ความเห็นชอบ        

3.๕ การพิจารณาอัตรามาตรวัดน้ าชั่วคราวต่อเดือน ดังรายละเอียด
ข้างต้นท่ีท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงมาแล้วขอมติท่ีประชุมโดยมีผล
ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)             
ไม่ออกเสียง 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น  



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายในเรื่องอื่น หรือไม่ครับ เชิญ
คุณชูศักดิ์  บัวสด สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 ครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ขอบคุณท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมมีเรื่องท่ีจะหารือกับทาง 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ผู้บริหารครับ ทางเทศบาลเรามีชาวบ้านแจ้งมาว่าให้ท าลูกระนาดได้

เขียนเป็นค าร้องมาแล้วนะครับ และอีกเรื่องครับ สุนัขบริเวณซอย 3 
หมู่บ้านเมืองใหม่กัดชาวบ้านครับไม่ทราบว่ามีชาวบ้านเข้ามาแจ้งหรือ
ยังนะครับ มีกัดเด็กครับส่วนลูกระนาดนี่เขาก็ขอมานานแล้วนะครับ 
ต้ังแต่มีความสะดวก ถนนดี มีเด็กโดนรถชนมาหลายคนแล้วนะครับ
ชาวบ้านแจ้งมาว่าขอให้ท าลูกระนาดตรงซอย 3 หมู่บ้านเมืองใหม่ครับ
ตรงร้านค้านะครับ แล้วก็วันนี้ถนนสายนาวิง – บ้านนายชา อยากให้
สภาเทศบาล ฯ ทาง จังหวัดอยากให้ ช่ าง เข้ า ไปส ารวจจะท า
ถนนลาดยาง กองช่างช่วยด าเนินการส ารวจและประมาณการด้วยนะ
ครับ โครงการเสร็จเมื่อไหร่ช่วยแจ้งผมด้วย ผมจะน าหนังสือส่ง    
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ครับ และอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องท่ีตรงซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้านเมืองใหม่ครับ ถ้าท่านผู้บริหารรู้จักเจ้าของโครงการ
หรืออย่างไร เพราะมีการแอบ ซ่อนอะไรหลายอย่างครับ จะด าเนินการ
ทุบท้ิงได้หรือไม่อย่างไร ช่วยประสานงานด้วยนะครับ กลางคืนมีเด็ก
วัยรุ่นชอบมาซ่อนตัวอยู่ครับ และตรงป้ายเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว มีเสาธงแต่ไม่มีธงประดับครับ ช่วยด าเนินการให้เรียบร้อย
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ครับ มีท่านใดอีกไหมครับท่ีจะอภิปรายอีกครับ เชิญท่านปลัดเทศบาล 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ครับ 

ปลัดเทศบาล ครับ ผมข้อน าเรียนเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้านนะครับ อยู่ระหว่างการจัด 



(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ซื้อ วัคซีนยังไม่มา ต้องน าเข้ามาจากอเมริกาครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ครับ ในเรื่องของวัคซีนพิษสุนัขบ้าก็ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลแจ้ง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ชาวบ้านด้วยนะครับ ว่าเราก าลังรอวัคซีนอยู่ 

นายกเทศมนตรี     ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

นายกเทศมนตรี     ครับ ในเรื่องของการส ารวจถนนท่ีคุณชูศักดิ์  บัวสดแจ้งมานะครับ ผม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ได้มอบหมายให้คุณด ารงค์  ต้นโพธิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง ด าเนินการ

ส ารวจและประมาณการแล้วครับ ส่วนเรื่องประตูซุ้มจะต้องพูดคุยกับ
เจ้าของโครงการก่อนครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม)    

ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ครับ ถนนยกร่องพูนดินสายหนองอีด้วนนะครับ ทางผู้บริหารแจ้งมาว่า 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) จะต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติใช่ไหมครับ อยาก

ทราบว่าตอนนี้เรื่องด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 

นายกเทศมนตรี     ครับ คือตอนนี้ผมได้สอบทางไปยังท่านนายอ าเภอท่าม่วงแล้วครับ คือ 
(นายล้อม  ทองแท้) ต้องรอหนังสือจากทางจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งมายังอ าเภอท่าม่วงครับ 

แล้วทางอ าเภอถึงแจ้งมายังเทศบาลเราครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ครับ โครงการต่อไปนะครับ สะพานแคบสายบ้านน้อย – หนองขาว 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ผมแจ้งมาหลายครั้งก็ยังไม่ด าเนินการแก้ไขให้ครับ ทางผู้บริหาร

ด าเนินการแก้ไขถึงไหนแล้วครับ 



นายกเทศมนตรี     ครับ เรื่องนี้ผมได้สอบถามไปยังชลประทานกาญจนบุรีแล้วครับ เขา 
(นายล้อม  ทองแท้) แจ้งมาว่าไม่มีงบประมาณครับ ถ้าทางเทศบาลมีงบประมาณสามารถ

ด าเนินการได้เลยครับ แต่งบประมาณท่ีจะด าเนินการก็เป็นล้านครับ 

ปลัดเทศบาล ครับ ในส่วนนี้ขอให้กองช่างไปด าเนินการส ารวจมาก่อนนะครับ พร้อม 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์) ประมาณการและออกแบบมาครับ และเสนอท่านสมาชิกสภา ฯ เขต 

ครับ ถ้างบซ่อมแซมสามารถด าเนินการได้ในปีนี้จะได้โอนงบประมาณ 
ถ้ายังด าเนินการไม่ได้จะได้ต้ังในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2562 ครับ 

-34- 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    ถ้าต้องท าโครงการงบประมาณเป็นล้านก็ต้องรอเวลาครับ ท่ีนี้เราจะ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) แก้ไขความเดือดร้อนให้ชาวบ้านก่อนนะครับ สองฝังสูงข้างละคืบเอา

หินคลุกไปใส่รองแล้วก็เทปูน พอเทปูนแล้วก็จะเป็นเนินนิดเดียวก็ไม่
น่าจะเป็นปัญหานะครับ 

นายกเทศมนตรี     ครับ ผมจะให้ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการครับ 
(นายล้อม  ทองแท้)    

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ไม่ทราบว่ามีท่านใดท่ีจะอภิปรายต่ออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา 11.45 นาฬิกา 
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ลงช่ือ............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางอธิสา  สุขศิริ) 
ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
ลงช่ือ............................................ประธานตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายณัฐวุฒิ  ข าคม ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางสมคิด  บุญเชิด ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์ ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2 



 

 

 


