
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

สมัยวิสามัญ  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2561 

วันศุกร์ท่ี  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2561  เวลา  14.00  นาฬิกา 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 

1.นายอุดร  เพ็งอร่าม ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลฯ 

2.นางพนม  สุขเผือก  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.นายพจน ์  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

4.นางสมคิด  บุญเชิด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

5.นายวินัย   โพธิ์ใบ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

6.นายศรัณย ์  ฟักทอง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

7.นายชูศักดิ์  บัวสด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

8.นายอดิศร  หล่อจิต  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

9.นางสาว นภัสสร ต้นโพธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

10.นายอ านาจ  โคกแก้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

11.นายกันยา  หมู่ม่วง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายณัฐวุฒิ  ข าคม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายล้อม  ทองแท้   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี 

 2.นายสมเกียรติ  รอดสูง   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 3.นายประทีป  พัฒนมาศ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 4.นายเพ็ชร  บุญรอด   ต าแหน่ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 5.นายปรีชา  อ่อนจันทร์  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 6.นางประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

 7.นางอารียา  อยู่พ่วง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 8.นายด ารง  ต้นโพธิ ์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 9.นายวิชา  เฉยปัญญา  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

 11.นายส าเภา  คงธาร   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

 12.นางอธิสา  สุขศิริ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

 1.นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล (ไปประชุมท่ีจังหวัด) 

เริ่มประชุมเวลา    14.00 นาฬิกา 

ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ทุกท่าน พร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  1  

ประจ าปี  2561  วันศุกร์ท่ี  15  มิถุนายน  พ.ศ.2561  เวลา  
14.00  นาฬิกา  ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) นายณัฐวุฒิ  ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้แจ้งขอลา

กิจส่วนตัว  เพราะติดภารกิจครับ 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้ว 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน

พ.ศ.2561  ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีท่าน
ใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อสอบถามขอมมติท่ีประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายนพ.ศ.2561 ครับ  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2     
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2560 จ านวน 
10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 
ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพือ่ทราบ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 3.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
 3.1.1 ถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายล าหง หมู่ท่ี 3 

ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ตามแบบงานบ ารุงรักษาทาง
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมและเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 1,208,500.-
บาท เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการครับ 

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้นายปรีชา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายก ฯ  
(นายล้อม  ทองแท้) ช้ีแจงโครงการนี้ครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ เนื่องจากมีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้แจ้งมาทางส่ือ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์)       โซเชียลและแจ้งมาทางนายพจน์  พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขต 1 ว่าถนนสายล าหง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเก่าช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ 
การสัญจรไป – มา ของประชาชนในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียงอาจเกิด
อุบัติเหตุในการใช้ถนนสายนี้ได้ อีกท้ังถนนสายนี้ยังใช้ในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็น 
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จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว จึง
ให้กองช่างด าเนินการส ารวจและประมาณการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายล าหง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวม
พื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ตามแบบงานบ ารุงรักษา
ทางกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมและเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย เป็น เ งิ น 
1,208,500.-บาท คณะผู้บริหารจึงให้กองช่างด าเนินการส ารวจและ
ประมาณการดังรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้น และขอเสนอโครงการท่ี
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามท่ีมีประชาชนลงช่ือ
จ านวนมาก และมีการร้องเรียนทางส่ือโซเชียลถึงความเดือดร้อนท่ีเห็น
โดยชัดเจน จึงได้ให้กองช่างด าเนินการส ารวจและประมาณการและมี
อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 รวมถึงมีงบประมาณเพียงพอครับ จึงขอให้
สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวพิจารณาต่อไป ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
(นางอธิสา  สุขศิริ) การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89² องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  
หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว   

ประธานสภาเทศบาลฯ ในส่วนของสถานการณ์คลัง ของเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจงว่า 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เราสถานะ การคลังของเราสามารถด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้

หรือไม่ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง ค่ะ กองคลังได้กันเงินตามระเบียบการรับเงิน จ่ายเงินฯ ดังนี้ 
(นางอารียา  อยู่พ่วง) - เงินเดือนฝ่ายการเมือง 656,160.-บาท (218,720 x 3 เดือน) 

- เงินเดือนฝ่ายประจ า 1,661,670.-บาท (553,890 x 3 เดือน) 
- เบ้ียผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเช้ือ 1,104,000.-บาท (368,000 x 3 

เดือน) 
คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปบริหารได้หลังหักกันเงินตามระเบียบ 
1,787,248.66 บาท ค่ะ   

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ รายละเอียดดังท่ีนายปรีชา  อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) นายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงมาแล้วในส่วนรายละเอียดของโครงการถึง

ความส าคัญ และนางอารียา  อยู่พ่วง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
ได้ช้ีแจงรายละเอียดในส่วนของสถานการณ์คลังท่ีได้ด าเนินการกันเงิน
ตามระเบียบฯ แล้วนั้น โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีตสายล าหง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือรวมพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร 
ตามแบบงานบ ารุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
และเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1  
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ป้าย เป็นเงิน 1,208,500.-บาท ขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามข้อ 89 ท่ี
เป็นการบริการชุมชน สังคม เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 
มีความเดือดร้อนของประชาชนท่ีลงช่ือร้องเรียนมาจ านวนมาก  โปรด
ยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิด   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายล าหง หมู่ ท่ี 3  ต าบลหนองขาว อ าเภอ      
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   จ านวน 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ 3.2 การพิจารณาต้ังรายการใหม่ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 3.2.1 โครงการฝังท่อเหล็กลอดถนนลาดยาง (บริเวณห้วยตาโชติ) หมู่

ท่ี 2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อเหล็กและ
ท่อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 3,000.-บาท ขอ
เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการครับ 

นายกเทศมนตรี ครับ ส าหรับโครงการนี้สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องต้ังเป็นรายการ 
(นายล้อม  ทองแท้) ใหม่ครับ ผมขอถอนญัตติข้อ 3.2.1 โครงการฝังท่อเหล็กลอด

ถนนลาดยาง (บริเวณห้วยตาโชติ) หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว อ าเภอ  
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อเหล็กและท่อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.20 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้า   
ดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 3,000.-บาท โดยผมจะด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณของเทศบาล เพราะการด าเนินการต้องให้วิศวกรหรือผู้
ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพมารับรองแบบครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ญัตติข้อนี้คุณณัฐวุฒิ  ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต   
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 1 ได้เสนอไว้ในท่ีประชาสภาครั้งท่ีแล้ว และวันนี้ท่านก็ไม่ได้มาประชุม

ด้วย ดังนั้นการถอนญัตติเรื่องนี้ ถ้าท่านนายกเทศมนตรีรับปากว่าจะ
ด าเนินการให้โดยไม่ต้องน ามาต้ังจ่ายรายการใหม่ ท่ีประชุมสภา
เทศบาลจะได้รับทราบพร้อมกันครับ และจะด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณของเทศบาล เพราะการด าเนินการต้องให้วิศวกรหรือผู้
ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพมารับรองแบบ 

นายกเทศมนตรี ครับ ผมรับปากครับ ว่าจะด าเนินการในโครงการนี้ให้ครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี และท่ีประชุมสภาเทศบาลรับทราบ   
(นายชูศักดิ์  บัวสด) นะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ  

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เช่นนั้นผมขอมติท่ีประชุมสภา เรื่องการถอนญัตติโครงการฝังท่อ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เหล็กลอดถนนลาดยาง (บริเวณห้วยตาโชติ) หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว 

อ า เภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ท่อ เหล็กและท่อยางขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 3,000.-บาท โดยผู้บริหาร
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ 

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบถอนญัตติข้อ  3.2.1 โครงการฝัง ท่อเหล็กลอด
ถนนลาดยาง (บริเวณห้วยตาโชติ) หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว อ าเภอ   
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อเหล็กและท่อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.20 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวก าหนด เป็นเงิน 3,000.-บาท โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลหนอง
ห ญ้ า ด อ ก ข า ว   จ า น ว น  1 0  ท่ า น  ง ด อ อ ก เ สี ย ง  1  ท่ า น                       
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ   3.2.2 ต้ังจ่ายอุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)   กาญจนบุรี จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
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1) โครงการวางท่อขยายเขตน้ าประปาบริเวณบ้านห้วยตลุง ซอย 9 
หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเงิน 
59,790.-บาท 

2) โครงการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ าบริเวณ ติดต่อกับหมู่บ้านเมือง
ใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 70,000.-บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรี
ช้ีแจงโครงการครับ 

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้นายปรีชา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศ 
(นายล้อม  ทองแท้) มนตรีชี้แจงโครงการครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามข้อ 3.2.2 ต้ังจ่ายอุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) จังหวัดกาญจนบุรี  

1) โครงการวางท่อขยายเขตน้ าประปาบริเวณบ้านห้วยตลุง ซอย 9 หมู่ท่ี 
6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 
59,790. -บาท โดยนางสาวนิตยา ศิลป์ถิรกาญจน์ และพวก
ประกอบด้วย 1.นางสาวนิด  บุญมี   2.นางสาววันวิสา  บุญมี             
3.นางโกสุม  กอบแก้ว  4.นางสาวน้อย  บุญมี ซึ่งนางสาวนิตยา               
ศิลป์ถิรกาญจน์และพวก ยินยอมสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ติดต้ังวางท่อเมนประปา เป็นเงิน 30,000.-บาท ดังนั้นเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาวจึงอุดหนุนเงินให้แก่ส านักงานประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเงิน 29,790.-บาท เท่านั้นครับ 

2) โครงการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ าบริเวณ ติดต่อกับหมู่บ้านเมือง
ใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 70,000. -บาท ตามหนัง สือท่ี มท 
55420/2878 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 จากการประปาส่วน
ภูมิภาค เขต 3 จังหวัดราชบุรี ครับ รวมจ านวนเงินต้ังจ่ายอุดหนุนให้
ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงินท้ังส้ิน  
99,790.-บาท โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาท่าม่วง  ต้ังไว้  500,000.-บาท คงเหลือ  
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158,688.19  บาท โอนลดเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
99,790.-บาท  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 การ

โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ตามท่ีเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงโครงการดังกล่าวมาแล้ว 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) อุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีตาม

โครงการวางท่อขยายเขตน้ าประปาบริเวณบ้านห้วยตลุง ซอย 9 
หมู่ ท่ี  6 ต าบลหนองขาว  อ า เภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี            
เป็นเงิน 29,790.-บาท ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติจ่ายเงิน
อุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ท่านใด
อนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรี ตามโครงการวางท่อขยายเขตน้ าประปาบริเวณบ้านห้วยต
ลุง ซอย 9 หมู่ ท่ี  6 ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี  เป็นเงิน 29,790.-บาท จ านวน 10 ท่าน งดออกเสียง 1 
ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตประธานสภาเทศบาลฯ ค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
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เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามมาตรา  67  ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) – เงินอุดหนุน 
(นางอธิสา สุขศิริ)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดให้ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภาเทศบาล และโดยอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ค่ะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ กรณีต้ังงบประมาณเป็นรายการใหม่จึงขอทราบมติท่ีประชุมสภา 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เทศบาลเห็นชอบ โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า

ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาท่าม่วง ต้ังไว้  500,000.-บาท ใช้ไป 342,000.-
บาท คงเหลือ 158,688.19 บาท โอนลดเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
เป็นเงิน 29,790.-บาท คงเหลือใช้ได้ 128,898.19 บาท ไม่ทราบ
ว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหมอุ่ดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรี  
1) โครงการวางท่อขยายเขตน้ าประปาบริเวณบ้านห้วยตลุง ซอย 9 
หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาว
นิตยา ศิลป์ถิรกาญจน์ และพวก เป็นเงิน 29,790.-บาท โดยโอนลด
จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าม่วง 
ต้ั ง ไ ว้   500 ,000. -บาท ใ ช้ ไป  342 ,000. -บาท คง เห ลือ 
158,688.19 บาท โอนลดเพื่อ ต้ัง จ่ายรายการใหม่  เป็นเงิน 
29,790.-บาท คงเหลือใช้ได้ 128,898.19 บาท    
จ านวน 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)             
ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ 2) โครงการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ าบริเวณ ติดต่อกับหมู่บ้าน 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาวอ าเภอ   

ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 70,000. -บาท  ท่ีประชุมสภา
เทศบาลมีมติอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรี ท่านใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือขึ้น
ครับ 
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ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรี ตามโครงการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ าบริเวณ ติดต่อกับ
หมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 70,000.-บาท จ านวน 10 
ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ กรณีต้ังงบประมาณเป็นรายการใหม่จึงขอทราบมติท่ีประชุมสภา 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาท่าม่วง  ต้ังไว้  500,000. -บาท ใช้ไป 342,000.-บาท 
คงเหลือ 128,898.19 บาท โอนลดเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
70,000.-บาท คงเหลือใช้ได้ 58,898.19  บาท ไม่ทราบว่ามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ      
จ านวน 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)             
ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ   3.2.3 ต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบคลอง
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)   ชลประทานสายท่าล้อ – อู่ทอง (บริเวณไร่นายอี๊ด – บ้านเชียร) หมู่ท่ี  
     3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อประปา 
     พีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะเวลายาว 126 
เมตร     และท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ าเงิน) ระยะความยาว 24 เมตร รวม 

ความยาวท้ังหมด 150 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นเงิน 20,500.-บาท ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการ ครับ 

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้นายปรีชา  อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายก 
(นายล้อม  ทองแท้) เทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองขาว ได้แจ้งให้เทศบาลต าบล 
 (นายปรีชา  อ่อนจันทร์) หนองหญ้าดอกขาวทราบว่าจะโอนช่ือผู้ใช้น้ าประปาเขตเทศบาลต าบล

หนองหญ้าดอกขาวมาให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวรับผิดชอบ 
ซึ่งการรับโอนจะต้องตัดเช่ือมท่อเดิมมายังท่อน้ าของประชาชน โดย 
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คณะผู้บริหารขอเสนอโครงการท่ี 3.2.3 และ 3.2.4 ตามล าดับ ดังนี้
3.2.3 โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบคลองชลประทานสาย 

 ท่าล้อ – อู่ทอง (บริเวณไร่นายอี๊ด – บ้านเชียร) หมู่ท่ี 3 ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อประปาพีวีซี ช้ัน 8.5 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะเวลายาว 126 เมตร และท่อเหล็ก
อาบสังกะสี (คาดน้ าเงิน) ระยะความยาว 24 เมตร รวมความยาว
ท้ังหมด 150 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นเงิน 20,500. -บาท โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 400,000.-บาท คงเหลือ 267,616.-บาท 
โอนลดเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 20,500. -บาท คงเหลือ
ใช้ได้ 247,116.-บาท ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 การ

โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ตามท่ีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงรายละเอียดโครง  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) การวางท่อเมนประปาสายเลียบคลองชลประทานสายท่าล้อ – อู่ทอง 

(บริเวณไร่นายอี๊ด – บ้านเชียร) หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อประปาพีวีซ ี ช้ัน 8.5 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง  
2 นิ้ว ระยะเวลายาว 126 เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ า
เงิน) ระยะความยาว 24 เมตร รวมความยาวท้ังหมด 150 เมตร 
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้า      
ดอกขาว เป็นเงิน 20,500.-บาท ท่ีประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให ้
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โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ตามโครงการวางท่อเมน
ประปาสายเลียบคลองชลประทานสายท่าล้อ – อู่ทอง (บริเวณไร่นาย
อี๊ด – บ้านเชียร) หมู่ ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี วางท่อประปาพีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะเวลายาว 126 เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ าเงิน) 
ระยะความยาว 24 เมตร รวมความยาวท้ังหมด 150 เมตร พร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เป็น
เงิน 20,500.-บาท จ านวน 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  
เพ็งอร่าม) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามมาตรา  67  ทวิ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) เทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

เทศบาล และโดยอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  กรณีต้ังรายการใหม่การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนจึงขอทราบมติท่ีประชุม 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) สภาเทศบาล  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร

ท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 400,000. -
บาท คงเหลือ 267,616.-บาท โอนลดเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็น
เงิน 20,500.-บาท คงเหลือใช้ได้ 247,416.-บาท ครับ มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ี
ประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบ
คลองชลประทานสายท่าล้อ – อู่ทอง (บริเวณไร่นายอี๊ด – บ้านเชียร) 
หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อ
ประปาพีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะเวลายาว 
126 เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ าเงิน) ระยะความยาว 24 
เมตร รวมความยาวท้ังหมด 150 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประปา 
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นเงิน 20,500. -บาท 
โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 400,000. -บาท คงเหลือ 
267,916. -บาท โอนลดเพื่ อ ต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็น เ งิน 
20,500.-บาท คงเหลือใช้ได้ 247,416.-บาท    
จ านวน 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)             
ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ 3.2.4 ต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการวางท่อเมนประปาสายบริเวณ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สะพานหลังเทศบาลหนองขาว – โรงสีโชคกิตติ หมู่ท่ี 3 ต าบลหนอง

ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ช้ัน 8.5  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะความยาว 528 เมตรและท่อเหล็ก
อาบสังกะสี (คาดน้ าเงิน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะความยาว 
42 เมตร รวมความยาวท้ังหมด 570 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
ประปา ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 
61,700.-บาท ขอเชิญท่านายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการ ครับ 

นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอให้นายปรีชา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายก 
(นายล้อม  ทองแท้) นายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดโครงการครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ มีความจ าเป็นตามข้อ 3.2.3 กรณีเทศบาลรับโอนช่ือผู้ใช้น้ าจาก 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) เทศบาลต าบลหนองขาวมาให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ตาม  โครงการ

วางท่อเมนประปาสายบริเวณสะพานหลังเทศบาลหนองขาว – โรงสี
โชคกิตติ หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
วางท่อเมนประปาพีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะ
ความยาว 528 เมตรและท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ าเงิน) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะความยาว 42 เมตร รวมความยาว 
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ท้ังหมด 570 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 61,700.-บาท โดยโอนลด
จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 400,000.-บาท คงเหลือ 247,416.-
บาท โอนลดเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 61,700.-บาท 
คงเหลือใช้ได้ 185,716.-บาท ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 การ

โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ตามท่ีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงรายละเอียดโครง 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) การวางท่อเมนประปาสายบริเวณสะพานหลังเทศบาลหนองขาว – 

โรงสีโชคกิตติ หมู่ ท่ี  3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 
นิ้ว ระยะความยาว 528 เมตรและท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ าเงิน) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะความยาว 42 เมตร รวมความยาว
ท้ังหมด 570 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 61,700. -บาท ท่ีประชุม
สภาเทศบาลมีมติอนุมัติโอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่ครับ 
ท่านใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือขึ้นครับ 
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ที่ประชุม  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ตามโครงการวางท่อเมน
ประปาสายบริเวณสะพานหลังเทศบาลหนองขาว – โรงสีโชคกิตติ หมู่
ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมน
ประปาพีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะความยาว 
528  เมตรและ ท่อ เห ล็กอาบ สั งกะ สี  ( คาดน้ า เ งิ น )  ขน าด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะความยาว 42 เมตร รวมความยาว
ท้ังหมด 570 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 61,700.-บาท จ านวน 10 
ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามมาตรา  67  ทวิ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) เทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

เทศบาล และโดยอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ กรณีต้ังรายการใหม่การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนจึงขอทราบมติท่ีประชุม 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) สภาเทศบาล โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร

ท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 400,000. -
บาท คงเหลือ 247,416.-บาท โอนลดเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็น
เงิน 61,700.-บาท คงเหลือใช้ได้ 185,716.-บาท ครับ  ไม่ทราบ
ว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบต้ังรายการใหม่ โครงการวางท่อเมนประปาสายบริเวณ
สะพานหลังเทศบาลหนองขาว – โรงสีโชคกิตติ หมู่ท่ี 3 ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ช้ัน 8.5 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะความยาว 528 เมตรและท่อเหล็ก
อาบสังกะสี (คาดน้ าเงิน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะความยาว 
42 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 570 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 
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ประปา ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 
61,700.-บาท โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 400,000. -
บาท คงเหลือ 247,416.-บาท โอนลดเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เป็น
เงิน 61,700.-บาท คงเหลือใช้ได้ 185,716.-บาท    
จ านวน 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)             
ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ 

เชิญครับนายชูศักดิ์ บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอบคุณครับ และสวัสดีฝ่ายบริหารและเพื่อสมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) วันนี้ผมขอพูดในเรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ท่ีจะฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลเราท่ีได้ด าเนินการมาแล้ว 2 
หมู่บ้าน และผมก็ได้ลงไปช่วยฉีดให้กับสุนัขด้วยนะครับ จากการลง
พื้นท่ีจริง ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมารับวัคซีนไปฉีดให้กับสุนัขเอง ด้วย
ท่ีว่าไม่สะดวกในการน าสุนัขมาฉีดท่ีจุดตามโครงการ จึงจ าเป็นต้อง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ าด้วยครับท่านผู้อ านวยการกองช่างซึ่งรับผิดชอบ
โครงการนี้ ในการน ากระติกใส่น้ าแข็งมารับวัคซีนไปฉีดเองท่ีบ้าน ด้วย 
ตัววัคซีนเองถ้าไม่อยู่ในความเย็นเกิน 3 นาที วัคซีนจะเส่ือมคุณภาพ
การฉีดอาจจะไม่ได้ผลป้องกัน 100% ครับ การฉีดก็ต้องเปล่ียนเข็ม
นะครับ สุนัขหนึ่งตัวใช้ 1 เข็มครับ จะใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจท าให้สุนัข
ติดเช้ือโรคจากอีกตัวหนึ่งได้ครับ และการมารับวัคซีนไปฉีดเองท่ีบ้าน 
เจ้าของสุนัขหรือ อสม.จะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วย
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ลงเลขท่ีหน้าบัตรจ านวน 13 หลักครับ จึงขอเน้น
ย้ าไปถึงเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ว่าให้ประชาสัมพันธ์ถึง
ภาชนะในการมารับวัคซีนและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มารับ
วัคซีนให้ทราบในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของท่านนะครับ และอีกประการ
หนึ่งคือ เข็มฉีดยาท่ีใช้แล้วคือขยะติดเช้ือครับต้องท้ิงแยกจากขยะ
ท่ัวไปครับ ให้แยกท้ิงต่างหากสามารถผูกไว้ข้างถังขยะก็ได้ครับ เพื่อ
เวลาเก็บขนขยะจะได้เห็นได้ชัดเจนครับ จริงแล้วนะครับสุนัขท่ีไม่ได้ฉีด 
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วัคซีนทุกปี จะต้องฉีดครั้งแรกแล้ว เข็มต่อไป คือ ภายใน 3 เดือนครับ 
ฉะนั้นผู้อ านวยการกองช่างครับ ท่านจะต้องวางแผนในการรับมือใน
กรณีนี้ด้วยนะครับ เพื่อให้ผลท่ีออกมานั้นสัมฤทธิ์ผลเป็น 100% ตาม
โครงการท่ีได้ด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ขอบคุณนายชูศักดิ์  บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ส าหรับข้อเสนอในวันนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น มี

ข้อเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุม เวลา 15.50 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 

 

 


