
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2561 

วันจันทรท่ี์  29  ตุลาคม  พ.ศ.2561  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 

1.นางพนม  สุขเผือก  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 

2.นางอธิสา  สุขศิริ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

3.นายณัฐวุฒิ  ข าคม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

4.นายพจน ์  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

5.นายศรัณย์  ฟักทอง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

6.นายวินัย  โพธิ์ใบ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

7.นายชูศักดิ์  บัวสด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

8.นางสาว นภัสสร ต้นโพธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

9.นายอ านาจ  โคกแก้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

10.นายกันยา  หมู่ม่วง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

1.นายอุดร  เพ็งอร่าม ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลฯ   

2.นางสมคิด  บุญเชิด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

3.นายอดิศร  หล่อจิต  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายสมเกียรติ  รอดสูง   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

2.นายประทีป  พัฒนมาศ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 3.นายปรีชา  อ่อนจันทร์  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 4.นายเพ็ชร  บุญรอด   ต าแหน่ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 5.นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 

6.นางประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

 7.นางอารียา  อยู่พ่วง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 8.นายด ารงค์  ต้นโพธิ ์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 9.นางสาวจินตนา จันทรักษา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

 10.นายวิชา  เฉยปัญญา  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

11.นายส าเภา  คงธาร   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

ผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม 

 1.นายล้อม  ทองแท้  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี  

เริ่มประชุมเวลา    10.00 นาฬิกา 

รองประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นางพนม  สุขเผือก) ทุกท่าน พร้อมแล้วดิฉันขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4        

ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561  วันจันทร์ท่ี  29  ตุลาคม  พ.ศ.2561  
เวลา  10.00  นาฬิกา  ตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

รองประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
(นางพนม  สุขเผือก) ค่ะ เนื่องด้วยขณะนี้นายอุดร  เพ็งอร่าม  ต าแหน่ง  ประธานสภา

เทศบาล ป่วยเป็นโรคนิ่วในถุงน้ าดี ต้องเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ
ดิฉันจึงปฏิบัติหน้าท่ีแทน  และนางสมคิด  บุญเชิด  นายอดิศร       
หล่อจิต  ขอลาการประชุมครั้งนี้  โดยดิฉันเป็นผู้เปิดประชุมในครั้งนี้ค่ะ 

ท่ีประชุม ทราบ 
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รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
(นางพนม  สุขเผือก)  สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.

2561 ดิฉันขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีท่านใดมี
ข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือไม่คะ 

  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตครับ ผมขอให้แก้ไข หน้าท่ี 8 ครับ พิมพ์หมู่บ้านเกินไป 1  
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) หมู่บ้านครับ โครงการจริง ๆ แล้ว ไม่มีหมู่ ท่ี 13 ครับ ต่อไปครับ 

หน้าท่ี 9 แก้ไขช่ือและต าแหน่งผู้ท่ีช้ีแจงรายละเอียดครับ จากรอง
นายกเทศมนตรีเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ค่ะ จะด าเนินการแก้ไขให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 
 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ หากท่านอื่นไม่มีข้อคิดเห็นอื่นใด ตามระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรอง 
(นางพนม  สุขเผือก) รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561 

เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.  2561  ขอมติท่ีประชุมด้วยค่ะ  ควร
เห็นชอบหรือไม่ เชิญค่ะ 

 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสมัยวิสามัญ ครั้ ง ท่ี 2 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2561  จ านวน  8  
ท่าน  ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน  (นางพนม  สุข
เผือก) 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบ 
(นางพนม  สุขเผือก)  3.1 เลขานุการสภาเทศบาล ลาออก 
 ค่ะ เนื่องจากคุณอธิสา  สุขศิริ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  ขอ

ลาออก  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ  และด าเนินการสรรหา
เลขานุการสภาคนใหม่ ค่ะ 

 

ท่ีประชุม ทราบ 
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รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(นางพนม  สุขเผือก)  4.1 โอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ 
 เชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 

หัวหน้าส านักปลัด ค่ะ เนื่องจากการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบ 
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) ประมาณ  พ.ศ.2562  ได้ต้ังไว้ผิดหมวดจึงต้องแก้ไขและขออนุมัติ

จากสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวค่ะ  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 โอนลด 
 ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีท่ี  6  แผนงาน

การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินการ  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลาง วั นส าหรั บ เ ด็ก เ ล็ก  – ประถม ศึกษาปี ท่ี   6    จ านวน  
912,000.-บาท 

 โอนเพิ่ม  
 ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีท่ี  6  แผนงาน

การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน  
หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีท่ี  6 เงินอุดหนุน  
จ านวน  912,000.-บาท  
- เนื่องจากต้ังผิดหมวดท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้จ าเป็นต้องต้ัง
จ่ายในหมวดเงินอุดหนุน 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามมาตรา 67  ทวิ การจ่ายเงินมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน ตาม  
(นางอธิสา  สุขศิริ) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ก าหนดให้เทศบาลจะกระท าได้

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และโดยอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ค่ะ 

 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณประนอม  ก าเนิดสิงห์  หัวหน้าส านักปลัด  ได้ช้ีแจง 
(นางพนม  สุขเผือก) รายละเอียด  การโอนงบประมาณแล้วข้างต้น ท่ีประชุมสภาเทศบาลมี

มติเห็นชอบโอนงบประมาณต้ังรายการใหม่หรือไม่คะ ท่านใดเห็นชอบ
โปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือค่ะ 
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบโอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีท่ี  6  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  912,000.-บาท  
และเห็นชอบตามมาตรา  67  ทวิ (8)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2496 จ านวน  8  ท่าน ไม่อนุมัติ 0 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน      
(นางพนม  สุขเผือก) 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(นางพนม  สุขเผือก)  4.2 โอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ 
 เชิญคุณส าเภา  คงธาร  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน ช้ีแจง

รายละเอียดค่ะ 

นายช่างโยธาช านาญงาน ครับ เนื่องจากการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบ 
(นายส าเภา  คงธาร) ประมาณ  พ.ศ.2562  ไม่ได้ต้ังงบประมาณในหัวข้อนี้ไว้ จึงขอต้ังเป็น

รายการใหม่ครับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ

อื่น ต้ังไว้  500,000.-บาท  โอนลด  จ านวน 100,000.-บาท 
 โอนเพิ่ม 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ

ลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุม
งานท่ีจ่ายให้ เอกชนหรือนิติบุคคล  จ านวน  100,000. -บาท               
- เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 การ
ออกแบบการก่อสร้างต้องมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  หมายถึง  วิศวกร  ระดับ  สามัญ  โดยต้ังจ่ายเป็นค่ารับรอง
แบบการก่อสร้างต่อไปในอนาคตครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
(นางอธิสา  สุขศิริ) ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 การโอน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ 
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ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ค่ะ ตามท่ีคุณส าเภา  คงธารได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น ไม่ทราบ 
(นางพนม  สุขเผือก) ว่ามีท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามอื่น ๆ อีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีขอมติ

ประชุมสภาเทศบาลอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่  
จ านวน  100,000.-บาท ท่านใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการ
ยกมือค่ะ 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติ โอนงบประมาณเพื่ อ ต้ัง เป็นรายการ ใหม่  จ านวน 
100,000.-บาท  จ านวน  8  ท่าน ไม่อนุมัติ 0 ท่าน งดออกเสียง 1 
ท่าน (นางพนม  สุขเผือก)   

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(นางพนม  สุขเผือก)  4.3 จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการสนับสนุนสร้างสวัสดิการทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (เพิ่มเติม) 

 ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
 

หัวหน้าส านักปลัด ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 
หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เมื่อวันท่ี  27 
กันยายน พ.ศ.2561  จ านวน  58,400.-บาท จะต้องน าเงินส่งคืนใน
ส่วนของรายได้รัฐบาลค้างรับ จ านวน 21,600.-บาท งบประมาณท่ี
ตกเป็นเงินสะสมเมื่อส้ินปีงบประมาณ ต้องขออนุมัติสภาท้องถิ่นเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
จ านวน 8 ราย เป็นเงินท้ังส้ิน  36,800.-บาท ตามหนังสือซึ่งได้ส่ง
แจ้งวันส้ินปีงบประมาณ 2561 เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 
จึงจะต้องด าเนินการตามแนวทางหนังสือท่ี กจ 0023.5/ว 18485  
ลงวันท่ี  8  ตุลาคม  พ.ศ.2561 เรียนมาท่ีประชุมพิจารณาต่อไป ค่ะ 
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เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาด
เงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ค่ะ ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น ไม่ทราบ 
(นางพนม  สุขเผือก) ว่ามีท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามอื่น ๆ อีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีขอมติ

ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 8 ราย เป็นเงิน 

ท้ังส้ิน  36,800.-บาท รวมถึงเงินจะต้องส่งคืน 21,600.-บาท  ท่าน
ใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือค่ะ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .2559  เป็น เ งิ น ท้ั ง ส้ิ น   58 ,400 . -บาท               
อนุมัติ  8  ท่าน  ไม่อนุมัติ 0 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นางพนม     
สุขเผือก)   

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(นางพนม  สุขเผือก)  4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจ าปี 

งบประมาณ  2561 
 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ 
 

รองนายกเทศมนตรี ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ช้ีแจงรายละเอียด 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) ครับ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รายงานผลการด าเนินเงินตามนโยบายของผู้บริหาร ประจ าปี 2561 
(น.ส.จินตนา  จันทรักษา) แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  จ านวน  7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มี  2  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี  6  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข มี  1  โครงการ 



 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา มี  6  โครงการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ไม่มีการด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านคนและสังคม มี  10  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ ท่ี  7  การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ มี  21  

โครงการ 
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  8,826,199.12 บาท (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท่ี 1) 
 

ท่ีประชุม ทราบ 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(นางพนม  สุขเผือก)  4.5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.

2561 - 2564) 
 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ 
 

รองนายกเทศมนตรี ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ช้ีแจงรายละเอียด 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) ครับ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ค่ะ  การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี   
(น.ส.จินตนา  จันทรักษา)  (พ.ศ.2561 - 2564) และได้มีการประชุมคณะกรรมการแล้ว  

จ านวน  3  ชุด  ด้วยกันซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการท า
แผนพัฒนาท้ังส้ินค่ะ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 2) 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ค่ะ ตามท่ีคุณจินตนา  จันทรักษา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและ   
(นางพนม  สุขเผือก)  แผนช านาญการ ได้ช้ีแจงมา ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม

หรือไม่คะ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขออนุญาตครับ  ผมมีข้อสงสัยในหัวข้อ รายงานผลการด าเนินงานตาม 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) นโยบายของผู้บริหาร ประจ าปี งบประมาณ  2561 ยุทธศาสตร์ท่ี  2  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท าไมถึงมีแค่  6  โครงการครับ 
เพราะปีงบประมาณ 2561 เราด าเนินการไปหลายโครงการนะครับ 
เราโอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ก็หลายโครงการครับ ผมขอให้ผู้
ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ค่ะ  โครงการท่ีได้สรุปมานี้ ปริ้นมาจากระบบค่ะ ในระบบมีแค่นี้   
(น.ส.จินตนา  จันทรักษา)    

 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ครับ เรื่องระบบผมไม่ทราบครับ แต่ต้องตรงกับการด าเนินการจริงครับ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ถ้าในระบบมีแค่นี้ โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

ก็ต้องใส่ให้ครบนะครับ  ถึงจะถือว่าถูกต้อง 
 

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตครับ ถ้าเช่นนั้นประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปผมจะให้เจ้าหน้าท่ี 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  รวบรวมโครงการมาให้ครบครับ แล้วมารายงานต่อสภาเทศบาลอีกครั้ง

หนึ่งครับ เนื่องจากครั้งนี้การรวบรวมช่ือโครงการตกหล่นไป ต้องขอ
อภัยท่านสมาชิกสภาทุกท่านด้วยครับ 

 

ท่ีประชุม ทราบ 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(นางพนม  สุขเผือก)  4.6 ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2562 
 ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 
 

ปลัดเทศบาล ครับ รายละเอียดแบบเดิมกับแบบใหม่ มีดังนี้ 
(นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์)  

แบบที่ 1 
พ.ศ.2561 

แบบที่ 2 

เดือนกุมภาพันธ ์ เดือนกุมภาพันธ ์

เดือนพฤษภาคม เดือนพฤษภาคม 

เดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคม 

เดือนตุลาคม เดือนธันวาคม 

 ไม่ทราบว่าท่ีประชุม มีความเห็นอย่างไรครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอแบบท่ี 2 ครับ ใช้เป็นก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2562 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 
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รองประธานสภาเทศบาล ฯ ตามท่ีคุณชูศักด์ิ  บัวสด เสนอมีท่านอื่นมีข้อคิดเห็นหรือไม่ ขอทราบ
มติ 

(นางพนม  สุขเผือก) เห็นชอบค่ะ 
 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 8 ท่าน ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นางพนม 
สุขเผือก) 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(นางพนม  สุขเผือก)  4.7 คัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียด ค่ะ 
 

หัวหน้าส านักปลัด ค่ะ ตามหนังสือท่ี สปสช5.37/ว 453 ลงวันท่ี  4  ตุลาคม 2561 
(นางประนอม  ก าเนิดสิงห์)   เรื่อง  ข้อแจ้งประกาศและข้อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ จึงขอน าเรียนสภาเทศบาลเสนอช่ือคณะกรรมการ
ดังกล่าวข้างต้นในสัดส่วนของตัวแทนสภาท้องถิ่น จ านวน 100 คน 
ค่ะ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1 ผมขอเสนอช่ือคุณชูศักดิ์  บัวสด เป็นคณะกรรมการครับ 
(นายพจน์  พัฒนมาศ)  

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
(นางพนม  สุขเผือก)   
 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1 ผมรับรองครับ 
(นายวินัย  โพธิ์ใบ) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1 ผมรับรองครับ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 ผมขอเสนอช่ือคุณณัฐวุฒิ  ข าคม เป็นคณะกรรมการครับ 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1 ผมรับรองครับ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 
 



สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 ดิฉันรับรองค่ะ 
(น.ส.นภัสสร  ต้นโพธิ์) 
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รองประธานสภาเทศบาล ฯ หากไม่มีผู้เสนอเพื่ออีกถือว่า นายชูศักดิ์  บัวสด และนายณัฐวุฒิ   
(นางพนม  สุขเผือก) ข าคม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ สปสช.ระดับพื้นท่ี 
 

ท่ีประชุม ทราบ 
 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(นางพนม  สุขเผือก)  4.8 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา ส าหรับ

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
 ขอเชิญคุณอารียา  อยู่พ่วง  ผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียด

ค่ะ 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง ค่ะ ตามอ้างถึงหนังสืออ าเภอท่าม่วง ด่วนมาก ท่ี กจ 0023.9/ว 
(นางอารียา  อยู่พ่วง)  1540 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาก
ได้รับ จัดสรรงบประมาณโดยไม่มี เป้าหมายหรือไ ด้รับจัดสรร
งบประมาณเกินเป้าหมายจริงหรือไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ทัน  จะต้องส่งคืนงบประมาณ โดยเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 419,906.-บาท แต่เป้าหมาย
จริง เป็นเงินจ านวน 411,502.-บาท จ านวนงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรเกินเป้าหมายจริง เป็นเงินท้ังส้ิน  8,404.-บาท และเงินจ านวน
นี้ตกเป็นเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้ว  จึงต้อง
จ่ายขาดเงินสะสม โดยขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น จ านวนเงิน 8,404.-
บาท เพื่อส่งคืนให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี  ค่ะ  จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ค่ะ 

 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
(นางอธิสา  สุขศิริ) การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2558 ข้อ 10 วรรค 3 ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควร



ได้ภายในก าหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงิน
รายรับ โดยถือปฏิบัติตาม ข้อ 95 และ ข้อ 96 (2) ขอคืนภายหลัง 
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จากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้
องค์ปกครองจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา ส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  จ านวน  8,404.-บาท จ านวน  8 ท่าน 
ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นางพนม สุขเผือก) 

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ  
(นางพนม  สุขเผือก)  ค่ะ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสอบถามในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่คะ 
 

เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตค่ะ ขอน าเรียนแจ้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) เนื่องจาก ขณะนี้หมู่ ท่ี  6  เกิดโรคไข้เลือดออกระบาด มีผู้ชิดเช้ือ

ไข้เลือดออกจนถึงขณะนี้  จ านวน  7  ราย  ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ คุณ
อดิศร  หล่อจิต  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ด้วยนะคะ โดยทาง      
รพสต.บ้านหนองขาวออกรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายและแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในทุกหมู่บ้าน และงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมซึ่ง
รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ ได้ประสานกับ รพสต.บ้านหนองขาวในการ
พ่นหมอกควันก าจัดยุงตัวแก่ท่ีเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก บริเวณ
บ้านผู้ติดเช้ือ ระยะ 100 เมตร รอบบ้าน และมีโครงการออกพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลาย  ประจ าปีงบประมาณ 2562  ซึ่งจะเริ่ม
ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม นี้ค่ะ หากวันไหนจะออก
พ่นหมอกควันจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละเขตทราบ 
และลงพื้นท่ีร่วมกันนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1 ขออนุญาตครับ ผมขอให้ด าเนินการซ่อมแซมประตูน้ า เพื่อเป็นการ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) แก้ไขปัญหาแบบถาวรนะครับ ขอให้ ผู้ ท่ี เกี่ยวข้องประสานกับ

ชลประทานกาญจนบุรีด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี รับทราบครับท่านสมาชิกสภาฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 
 



สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 ขออนุญาตครับ ขอสอบถามเรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุครับ ไม่ทราบว่า 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ 
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เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตครับ ผมขอเรียนช้ีแจงดังนี้ครับ คือ ก่อนท่ีเราจะมีโรงเรียน 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ผู้สูงอายุ เราจะต้องด าเนินการตั้งชมรมผู้สูงอายุให้ได้ก่อนนะครับ และ

ผมได้ประสานกับประธานชุมชนแล้วในเรื่องของรายช่ือผู้เข้าร่วมชมรม
ผู้สูงอายุนะครับ และต้องขอโทษท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีเรื่องนี้
ไม่ได้ประสานผ่านท่านครับ เพราะผมเห็นว่า ผมพบกับประธานชุมชน
บ่อยครั้งเลยขอความอนุเคราะห์จากเขาครับ ส่วนเรื่องโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ทางหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลได้ด าเนินการหาข้อมูลไว้แล้ว
ครับ ขอบคุณครับ 

 

รองนายกเทศมนตรี  ขออนุญาตครับ ผมได้ไปประชุมงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) เทศบาลหนองขาว การด าเนินการก็เหมือนกันกับปีท่ีแล้วครับ จึงขอ

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบนะครับ 
 

ท่ีประชุม ทราบ 
 

รองประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านอื่นจะมีข้อคิดเห็นใดหรือไม่คะ หากไม่มีดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน 
(นางพนม  สุขเผือก) ท่ีเข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุมค่ะ 
 

ปิดประชุม เวลา 13.20 นาฬิกา 
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ลงช่ือ............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางอธิสา  สุขศิริ) 
ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
ลงช่ือ...........................................ประธานตรวจรายงานการประชุม 
           (นางพนม  สุขเผือก) 
ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต 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 

 

 
 

 

 



 

 

 


