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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันจันทร์   ท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายณัฐวุฒิ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายชูศักดิ์ บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
1. น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. นายสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
2. นายประทีป พัฒนมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นายปรีชา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายเพ็ชร์ บุญรอด ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ 
6. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
7. นางอารียา อยู่พ่วง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายวิชา เฉยปัญา ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 

10. นายส าเภา คงธาร ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
11. นางสาวผกามาศ จงกล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

     
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุม จ านวน  11  ท่าน  ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี พ.ศ.  2562   วันจันทร์  ท่ี  27 พฤษภาคม   พ.ศ.  2562  เวลา  
10.00  น.    ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ  2  เรื่องด้วยกัน 
เรื่องแรก  เรื่องงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปี
พุทธศักราช 2562  ครั้งท่ี  5 ณ วัดใหญ่ดงรัง หมู่ท่ี  11  ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันอังคาร ท่ี  28  พฤษภาคม พ.ศ.  2562  
เวลา  16.00  น.  ขอให้ทุกท่านแต่งชุดสุภาพโทนสีเหลือง รายละเอียด
ก าหนดการฯ เจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว และกระผมขอให้ทุก
ท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันทุกท่านนะครับ 
เรื่องท่ี  2 เรื่องเกี่ยวกับการโอนย้ายข้าราชการเข้ามาใหม่  1  ท่าน คือ นางสาว
ผกามาศ จงกล  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    ผมขอ
อนุญาตใหเ้จ้าหน้าท่ีได้แนะน าตัวครับ เชิญครับ 
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นักวิเคราะห์ฯ 
(นางสาวผกามาศ จงกล) 

ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ๆ ท่านนะค่ะ ดิฉัน นางสาวผกามาศ  จงกล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม  อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ขอขอบคุณเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวท่ีเปิดโอกาสให้มา
ปฏิบัติหน้าท่ี ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  2  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2562    
ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วว่า  มีข้อความตอนใด  
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม สมาชิกสภาฯเขต 1 
ครับ 

สมาชิกสภาฯ  
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีจะมีการรับรองรายงานการประชุมผมจะ
ขอซักถาม 2  เรื่องนะครับ เรื่อง การจัดซื้อโต๊ะรับแขก และ เรื่อง การจัดซื้อ
เครื่องอ่านบัตรประชาชน  ถ้าซื้อแล้วผมก็รับทราบครับ ถ้ายังไม่ได้จัดซื้อผมขอ
ทราบเหตุผลครับ เพราะสภาฯ ได้อนุมัติผ่านมาต้ังแต่สมัยประชุมครั้งท่ีแล้ว 3- 4
เดือน แล้วด้วยเหตุผลอะไร ช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องช่วยชี้แจง ใน 2 เรื่องท่ีสมาชิกสภาฯ ได้ซักถามด้วย
ครับ เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาต ท่านประธานสภาฯ ค่ะ ขอช้ีแจงว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการ ค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอให้หัวหน้าส านักปลัด ช่วยตอบให้ชัดเจน
ด้วยครับว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการนั้น อยู่ในขั้นตอนไหน มีระยะเวลาก าหนด
ไหมครับ ท่ีบอกว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

จากการท่ีสืบราคาครั้งแรก ตอนนี้มีการปรับราคาขึ้นใหม่ ก าลังหาร้านท่ีมีราคา
เท่ากับท่ีเสนอไปในครั้งแรกนะค่ะ 

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ในระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี 2562  เมื่อ วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 
2562 ขอให้ทุกท่านยกมือด้วยครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี  2562   เมื่อวันท่ี  11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562  จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1   การรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -2564) 
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้ง ท่ี  3  ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการช้ีแจงด้วยครับ เชิญครับ 
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นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านนะ
ค่ะเรื่องการเปล่ียนแปลงแผน เรายึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2561  ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันท่ี  16  พฤษภาคม 
พ.ศ.  2562  เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอน าเรียนให้สภาฯ ท้องถิ่นทราบ
รายละเอียดดังนี้ค่ะ  

1. 1. ยุทธศาสตร์ ที่  2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
- ปี  2562   จ านวน   3   โครงการ   งบประมาณ  1,789,000.-  บาท 
- ปี  2563   จ านวน   13 โครงการ   งบประมาณ   8,895,750.-  บาท 
- ปี  2564   จ านวน   9   โครงการ   งบประมาณ   7,884,750.-  บาท 
- รวม  4 ปี  จ านวน   25  โครงการ   งบประมาณ 18,567,500.-  บาท 

2. 2. ยุทธศาสตร์ ที่  5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
- ปี  2563   จ านวน   1   โครงการ   งบประมาณ   200,000.-  บาท 
- รวม  4 ปี  จ านวน   1   โครงการ   งบประมาณ   200,000.-   บาท 

3. 3. ยุทธศาสตร์ ที่  2  ด้านการเมืองการบริการ   
- ปี  2563   จ านวน   1  โครงการ   งบประมาณ   9,350,000.-  บาท 
- ปี  2564   จ านวน   1   โครงการ  งบประมาณ   9,350,000.-  บาท 
- รวม  4 ปี  จ านวน    2  โครงการ  งบประมาณ  14,300,000.-  บาท 
 

4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการค้าชายแดน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   
2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

5. 1. แผนงานเคหะและชุมชน 
6. โครงการเดิม 

1. โครงการก่อสร้ างถนนลาดยาง หมู่ ท่ี   1  (สายหนองกระพัน )  
ถนนลาดยางกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร รวมพื้นท่ีลาดยาง 4,000  
ตารางเมตร  ตามแบบ เทศบาลฯก าหนด งบประมาณปี  2561  จ านวน  
1,600,000.-  บาท 

1 เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
1. โครงการก่อสร้ างถนนลาดยาง หมู่ ท่ี   1  (สายหนองกระพัน )  

ถนนลาดยางกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 1,108 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นท่ี
ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 3,324 ตารางเมตร  แบบคัดลอก ดัดแปลงจากแบบ
มาตร ฐาน เลข ท่ี   ท .1 -03  ขอ ง กองค ลั ง ท้ อ ง ถิ่ น ก ร มกา รปก ครอ ง
กระทรวงมหาดไทยและ ทต.หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อมป้าย โครงการ 1 
ป้าย  งบประมาณ ปี 2563 จ านวน  778,250. -  บาท , งบประมาณ ปี 
2564  จ านวน  778,250.-  บาท   
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7. โครงการเดิม 
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หรือ คสล. หมู่ 2  (สายหนองอีด้วน-

หนองไผ่โป่ง) ถนนลาดยางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นท่ีลาดยาง 
2,000 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ก าหนด  งบประมาณ ปี 2562  จ านวน  
700,000.-  บาท 

3. เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หรือ คสล. หมู่ 2  (สายหนองอีด้วน-

หนองไผ่โป่ง) ถนนลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 587 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 
0.75 เมตร ตามแบบ ทต.ก าหนด  งบประมาณ ปี  2563  จ านวน  
467,500.-  บาท , งบประมาณ ปี 2564  จ านวน  467,500.-  บาท 

โครงการเดิม 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หรือ ลาดยาง สายเลียบคลองชลประทาน

ท่าล้อ (บริเวณบ้านนายสมเดช หมู่ 2) ถนนกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  700 
เมตร  รวมพื้นท่ี 4,200 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ก าหนด งบประมาณ ปี 
2562  จ านวน  2,000,000.- บาท 

4. เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หรือ ลาดยาง สายเลียบคลองชลประทานท่า

ล้อ (บริเวณบ้านนายสมเดช หมู่ 2) ถนนกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  700 เมตร  
รวมพื้นท่ี 4,200 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ก าหนด งบประมาณ ปี 2562 
จ านวน  1,000,000.-  บาท งบประมาณ ปี 2563  จ านวน 1,000,000.- 
บาท 

โครงการเดิม 
4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต พร้อมประตูน้ าปิด-เปิด หมู่ 2 (สาย

ห้วยตาโชติ กว้าง 1.30 ม. กันคู 0.30 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 600 ม. ตาม
แบบ ทต. ก าหนด  งบประมาณ ปี 2563  จ านวน  800,000.-  บาท 

5. เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
      4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคาดคอนกรีต พร้อมประตูน้ าปิด-เปิด หมู่ 2 (สาย
ห้วยตาโชติ กว้าง 1.30 ม. กันคู 0.30 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 600 ม. ตาม
แบบ ทต. ก าหนด  งบประมาณ ปี  2563  จ านวน  400,000.-บาท , งบประมาณ 
ปี  2564  จ านวน  400,000.-  บาท 

โครงการเดิม 
       5.โครงการติดต้ังท่อ PVC เพื่อส่งน้ า ติดต้ังท่อ PVC เพื่อส่งน้ า  งบประมาณปี  
2562  จ านวน  800,000.-  บาท 

6.  
7.  



๖ 

 

8. เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
5.โครงการติดต้ังท่อ PVC เพื่อส่งน้ า วางท่อพีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 6 น้ิว ระยะความยาว 1,500 เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ตามแบบเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  งบประมาณปี  2563  
จ านวน  414,000.-  บาท , งบประมาณปี  2564  จ านวน  414,000.-  บาท 

โครงการเดิม 
       6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คสล. หมู่  3 (สายล าหง)ขยาย
ถนนลาดยางกว้าง 6.00 ม. ยาว 7,000 ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด งบประมาณปี  
2561  จ านวน  21,000,000.-  บาท 

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
       6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คสล. หมู่ 3 (สายล าหง) ขนาดผิว
จราจร กว้าง     5 ม. ยาว 2,200 ม. หรือรวมพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
11,000 ตร.ม. ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงรักษาทาง กรมทางหลวง
ชนบท กระทรวงคมนาคม และ ทต.หนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณปี 2563  จ านวน  1,723,000.-  บาท 
งบประมาณปี 2564 จ านวน  1,723,000.-  บาท 

โครงการเดิม 
       7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ ค.ส.ล. หมู่ 11 สายไผ่มืด -เตาอิฐถนนกว้าง 
5.00 ม. ยาว 780 ม. รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม. ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด งบประมาณ ปี 2563  จ านวน  1,950,000.-  บาท 

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
       7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ ค.ส.ล. หมู่ 11 สายไผ่มืด-เตาอิฐ ช่วงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. และช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
520 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,600 ตาราง
เมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขท่ี ท.1 -01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และ ทต.หนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณ ปี 2563  จ านวน  1,503,000. - บาท , งบประมาณ ปี 2564 
จ านวน 1,503,000.- บาท 
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เดิม 
       8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หรือฝังท่อ  ค.ส.ล. (บริเวณสายกลางหมู่บ้าน 
ม.11) รางกว้าง 0.50 ม. ยาว 700 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 ม. ตามแบบ ทต. 
ก าหนด งบประมาณ ปี  2563  จ านวน 1,950,000.- บาท  

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
       8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หรือฝังท่อ  ค.ส.ล. (บริเวณสายกลางหมู่บ้าน 
ม.11) ท่อระบายน้ า คสล.มอก. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 
177 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูปขนาด 1.35 x 1.35 เมตร จ านวน 17 บ่อ 
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณปี  2563  จ านวน  507,500.- บาท, งบประมาณ ปี 2564  จ านวน  
892,500.-  บาท 

โครงการเดิม 
       9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คสล. สายบ้านสุกัญญา หมู่ 13 กว้าง 
5.00 ม. ยาว 700 ม. รวมพื้นท่ี 3,500 ตร.ม. ตามแบบท่ี ทต.ก าหนด งบประมาณ
ปี  2561  จ านวน  1,750,000.-  บาท  

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
       9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คสล. สายบ้านสุกัญญา หมู่ 13 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 129 ตร.ม. ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน
เลขท่ี ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ ทต.หนองหญ้าดอก
ขาวก าหนด งบประมาณ ปี  2563  จ านวน  73,000.-  บาท 

โครงการเดิม 
       10. โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลฯ ม. 6 ก่อสร้าง
ต่อเติมปรับปรุงอาคารส า นักงานเทศบาลฯ งบประมาณปี 2561  จ านวน   
500,000.- บาท 

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
       10. โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลฯ ม. 6 ปรับปรุง
อาคารส านักงานเก่าเป็นห้องประชุม  งบประมาณปี 2562  จ านวน   498,000.- 
บาท 
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โครงการเดิม 
       11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6 สายบ้านป้าริ้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร รวมพื้นท่ี 3,200 ตร.ม. (ตามแบบ ทต.ก าหนด)  งบประมาณปี  2562  
จ านวน  1,897,600.-  บาท งบประมาณ ปี 2563  จ านวน  1,897,600.- บาท 

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
       11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 6 สายบ้านป้าริ้ว ช่วงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. และช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 520 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า2,600 ตร.ม. ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขท่ี ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณปี  
2563 จ านวน  814,000.- บาท , งบประมาณปี  2564  จ านวน  814,000.-  
บาท 

โครงการเดิม 
       12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือค.ส.ล. หมู่ 13  สายบ้านนางกานษุมา  
แรงครุฑ ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 500 ตร.ม. ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงรักษาทาง กรมทางหลวง
ชนบท กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลก าหนด พร้อมป้าย 1 ป้าย งบประมาณปี 
2562  จ านวน  264,000.-  บาท 

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
       12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือค.ส.ล. หมู่ 13  สายบ้านนางกานษุมา  
แรงครุฑ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 129 ตร.ม. ตามแบบคัดลอกแบบมาตรฐานเลขท่ี ท.
1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
ก าหนด งบประมาณปี  2563  จ านวน  73,000.-  บาท  

โครงการเดิม 
       13. โครงการก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (บ้านนาย
ประชา ฉันทปราโมทย์) หมู่ 11 ขนาดรางกว้าง 0.50 ม. ยาว 300 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 
0.60 ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด งบประมาณปี  2563  จ านวน  750,000.-  บาท 

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
       13. โครงการก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (บ้านนาย
ประชา ฉันทปราโมทย์) หมู่ 11 รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาดปากรางระบายน้ า 
0.30 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 ม. ยาว 300 ม. ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้า
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ดอกขาวก าหนด  งบประมาณปี  2563  จ านวน  892,500.-  บาท, งบประมาณปี  
2564  จ านวน  892,500.-  บาท 

โครงการเดิม 
       14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาป่าเก่า หมู่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบคัดลอกและดัดแปลงจากแบบ
มาต ร ฐ าน  ท . 2 0 0 ,  ท . 2 0 4  ก อ ง ค ลั ง ท้ อ ง ถิ่ น  ก ร ม ก า ร ป ก คร อ ง 
กระทรวงมหาดไทยและตามแบบ ทต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณปี 2562 จ านวน  289,000.- บาท                                                                                                                                           

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
       14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาป่าเก่า ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 2 ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นทีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
828ตารางเมตร ตามแบบคัดลอกและดัดแปลงจากแบบมาตรฐาน ท.1 -01 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
ก าหนดพร้อมป้ ายโครงการ  1 ป้าย  งบประมาณปี  2562  จ านวน  
289,000.-  บาท , งบประมาณปี 2563  จ านวน  250,000.-  บาท 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนงานสาธารณสุข 
โครงการเดิม 

1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ต าบลหนองหญ้าดอกขาว งบประมาณ ปี  2562  จ านวน  
70,000.-  บาท 

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชน ต าบลหนองขาว  งบประมาณปี  2563  จ านวน  200,000.-  
บาท 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมความเป็นเมืองม่ันคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ด้านการเมืองการบริการ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
โครงการเดิม 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ ปี พ.ศ.  
2561  จ านวน  200,000.-  บาท , งบประมาณปี 2562  จ านวน 
50,000.- บาท, งบประมาณปี 2563  จ านวน 50,000.-  บาท และ
งบประมาณปี 2564  จ านวน  50,000.- บาท 

เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 เป็น 
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆเพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้                            

1.   ครุภัณฑ์คอมฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล,      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ฯ                                                                       
2.   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น เครื่องตัดคอนกรีต ไม่ต่ ากว่า 5 แรงม้า ฯ                              
3.   ครุภัณฑ์การเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ า สูบน้ าได้ 1,000 ลิตร/นาที ขนาด 5 
แรงม้า, มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตร/นาที ฯ                                              
4.   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น เล่ือยตัดกิ่ง, เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง        
5.   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ฯ            
6.   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ   
เกียร์ธรรมดา,รถบรรทุกขยะ,รถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ าฯ                            
7.   ครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ฯ                                           
ฯลฯ  งบประมาณ ปี 2563  จ านวน  9,350,000.-  บาท, งบประมาณปี 
2564  จ านวน  9,350,000.-  บาท  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายช้ีแจงมา สมาชิกสภาฯรับทราบ 
ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564 ) 
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3  นะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบการรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 -2564 ) 
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  3 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ข้อ  4.1  การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าเก่า หมู่ท่ี  2  
ขอเชิญท่านสมเกียรติ  รอดสูง รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทน อธิบาย
ช้ีแจงให้สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตให้ ผู้อ านวยการกอง ช่าง
ด าเนินการช้ีแจงแทนครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าเก่า หมู่ท่ี  2  แทน
ท่านผู้บริหารครับ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาป่าเก่า หมู่ท่ี  2   ทางกองช่างได้ด าเนินการส ารวจ ออกแบบและประมาณ
การราคาโครงการดังกล่าวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นท่ีจริง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณใหม่ โดยเพิ่มปริมาณความยาวของถนน
สายดังกล่าว ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด จึงขอ
เสนอสภาฯ เพื่อการพิจารณาการอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายละเอียดดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าเก่า หมู่ท่ี 2  
ข้อความเดิม 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าเก่า หมู่ท่ี  2  ขนาดถนนกว้าง 

4.00 เมตร ยาว  109 เมตร หนา 0.15 เมตร  รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร  
ตามแบบคัดลอกและดัดแปลงจากแบบมาตรฐาน ท.200, ท.204 กองคลัง
ท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 289,000.-  บาท 

ข้อความใหม่ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าเก่า หมู่ท่ี  2 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ช่วงท่ี  1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  56 
เมตร หนา  0.15  เมตร ช่วงท่ี  2  ขนาดถนนกว้าง  3.50  เมตร ยาว  94  
เมตร  หนา 0.15  เมตร  ช่วงท่ี  3  ขนาดถนนกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
12.00  เมตร หนา  0.15  เมตร พร้อมทางเช่ือม  คสล. ขนาดถนนกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร รวมพื้นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า  621  ตารางเมตร  ตามแบบคัดลอกและดัดแปลงจากแบบมาตรฐาน  ท.
1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 289,000.- บาท 
     ขอน าเรียนสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 

ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ช้ีแจงระเบียบ/
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ  ตามรายละเอียดท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้น า
เรียนช้ีแจงต่อสภาฯ ต้องพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  29  ก าหนดไว้ การแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่นจึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณของโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าเก่า หมู่ท่ี 2  ขอมติท่ีประชุม
โดยการยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณของโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าเก่า หมู่ท่ี 2 จ านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  1  
ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

4.2   การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างต่อ
เติมปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล หมู่ที่  6 ขอเชิญผู้บริหารช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการช้ีแจงครับ     

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ด้วยเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว มีความ
ประสงค์ท่ีจะใช้อาคารส านักงานเก่าเพื่อปรับปรุงเป็นห้องประชุมส าหรับใช้ในการ
ประชุมหรือใช้ในราชการต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่ เพื่อปรับปรุงส านักงานเก่าประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562  
รายละเอียดการโอนดังนี้ครับ 
โอนเพิ่ม 
- ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล 
หมู่ 6  งบประมาณท่ีขอโอนเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ท้ังส้ิน  500,000. - 
บาท 

 
 



๑๓ 

 

โอนลดจาก 
- แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
งบประมาณก่อน โอนคงเหลือ 220,000. -  บาท โอนลดครั้ ง นี้  
140,000.-  บาท  คงเหลือ  80,000.-  บาท 

- แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ  10,000.-  บาท โอนลดครั้งนี้  10,000.-  
บาท คงเหลือ 0.00  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากร  หมวดราจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 276,950.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้  25,000.-  บาท คงเหลือ 251,950.-  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
บุคลากร  หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่าง 
ๆ ของพนักงานจ้าง    งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 49,000.-  บาท โอน
ลดครั้งนี้  20,000.-  บาท คงเหลือ  29,000.-  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 22,630. -  บาท โอนลดครั้งนี้  
15,000.-  บาท  คงเหลือ  7,630.-  บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 30,000.-  บาท โอนลด
ครั้งนี้  10,000.-  บาท คงเหลือ  20,000.-  บาท 

- แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด  งานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 48,900.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  20,000.- 
บาท  คงเหลือ 28,900.-  บาท 

- แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด งานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ  
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 166,845.80  บาท  โอนลดครั้งนี้ 
50,000.-  บาท คงเหลือ 116,845.80  บาท 

- แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด  งานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้ากับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
125,552.- บาท โอนลดครั้งนี้ 50,000.- บาท คงเหลือ 75,552.- บาท 



๑๔ 

 

- แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด  งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 61,338.-  บาท โอนลดครั้งนี้  30,000.-  บาท คงเหลือ 
31,338.- บาท 

- แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย ค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณก่อน
โอนคงเหลือ 79,275.-  บาท โอนลดครั้งนี้ 40,000.-  บาท คงเหลือ 
39,275.-  บาท 

- แผนงานบริหารท่ัวไป  ส านักปลัด งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุการเกษตร  งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 20,000.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  20,000.-  บาท คงเหลือ 0.00  
บาท 

- แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณ
ก่อนโอนคงเหลือ 10,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  10,000.- บาท คงเหลือ 
0.00  บาท 

- แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้า  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
10,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ 10,000.-  บาท คงเหลือ  0.00  บาท 

- แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  งบประมาณ
ก่อนโอนคงเหลือ 81,727.40  บาท  โอนลดครั้งนี้  20,000. -  บาท 
คงเหลือ 61,727.40  บาท 

- แผนงานการพาณิชย์  กิจการประปา  งานกิจการประปา  งบด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ  50,000.-  บาท โอนลดครั้งนี้  30,000.- 
บาท คงเหลือ 20,000.-  บาท 

- รวมโอนลดเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ในโครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุง
อาคารส านักงานเทศบาล หมู่ 6  ท้ังส้ิน  500,000.- บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญ เลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ผมขอช้ีแจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  



๑๕ 

 

ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่นจึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องมี
สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอ
มติท่ีประชุมในการพิจารณาการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
ด าเนินงานในโครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล หมู่ 6  
ท้ังส้ิน  500,000.- บาท ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2541 หมวด 4 การโอนงบประมาณ ข้อ  27 ขอมติโดยการยกมือขึ้น
ครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล หมู่ 6 จ านวน  10  ท่าน งด
ออกเสียง  1  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไป ระเบียบวาระท่ี  4  ข้อ  4.3  การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี   เพื่อ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ สายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี 1 
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตให้ ผู้อ านวยการกองช่าง
ด าเนินการช้ีแจงครับ     

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม 

เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงแทนท่านผู้บริหารครับ  
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  ขอน าเรียนช้ีแจงแทนผู้บริหารครับ ตามอ้างถึง 
หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี มท. 5310.32/กจ 7362 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณถนนสายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี  1  ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งยอดค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน  
194,965.77 บาท เดิมท่ีอยู่ในเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจ าปี อยู่ใน
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 99,900. - บาท ซึ่งเราท าหนังสือถึงการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ให้ประมาณการค่าใช้จ่าย ทางการไฟฟ้าฯ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายมาท้ังส้ิน 194,965.77  บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
งบประมาณของเราต้ังจ่ายไว้ไม่เพียงพอจึงจ าเป็นจะต้องมีการโอนงบประมาณไป
ต้ังจ่ายรายการใหม่ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นผู้ด าเนินการให้ครับ  
        ดังนั้นจึงต้องขอสภาฯเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวในการอนุมัติ การ
โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ อุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน  195,000.-  บาท รายละเอียดดังนี้ครับ 



๑๖ 

 

โอนเพิ่ม 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบเงินอุดหนุน  หมวดรายจ่ายเงิน

อุดหนุน  ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายห้วยตาโชติ 
หมู่ท่ี  1  จ านวนเงินท่ีขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ท้ังส้ิน  195,000.-  บาท (หนึ่ง
แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

โอนลดจาก 
- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ

ด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 245,542.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  
95,100.-  บาท  คงเหลือ  150,442.- บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนสายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี  1  งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 99,900.-  บาท โอนลดครั้งนี้  99,900.-  บาท คงเหลือ 0.00  
บาท 
    รวมโอนลดงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อไปอุดหนุนส่วนราชการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
และติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี 1 จ านวน
ท้ังส้ิน  195,000.- บาท    จึงขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ท่าน
เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณ
ต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ ของโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี 1 เชิญ
ครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนท่ีจะมีการอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ผมขอช้ีแจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  
ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่นและเงินอุดหนุนจะต้องพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  
การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความ



๑๗ 

 

เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    จึงเรียนมาเพื่อให้
สภาฯพิจารณาครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมสักนิดครับ เดิม
โครงการนี้ ต้ังอยู่ในเทศบัญญัติ 99,900. - บาท อยู่ในหมวดค่าใช้สอย ทาง
เทศบาลฯ ได้ท าหนังสือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี และ
ทางการไฟฟ้าฯ ได้ประมาณการและท าหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายกลับมาท้ังส้ิน 
194,965.77  บาท  ซึ่งงบประมาณขาดอยู่ 95,100.-  บาท กองช่างเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวจะต้องหาเงินงบประมาณขอโอนเพิ่มท้ังส้ิน  95,100.-  
บาท เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม)  

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ช้ีแจง
รายละเอียดผมพอจะเข้าใจ ในเมื่อตัวเงินยังไม่พร้อมแล้วจะมาขอโอนเงิน
งบประมาณ แล้วยังถ้าไม่ได้ ถ้าสภาฯอนุมัติไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ครับ ในเมื่อ
อนุมัติแล้ว ผมจะขอย้อนหลังนะครับ เรื่องเก้าอี้ เรื่องเครื่องอ่านบัตร สภาฯ ได้
อนุมัติงบประมาณไปแล้ว แต่ท่านไม่ได้ด าเนินการก็เหมือนกันนะครับ อย่างตรงนี้
ถ้าสภาฯ อนุมัติแล้วไม่มีเงิน ก็ไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ ยังไงกองช่างและ
ผู้บริหารท่านลองคุยๆ กันก่อน ผมว่าหน่วยงานของเราท างานไม่ได้มีการปรึกษา
กันก่อนท่ีจะน าเรื่องเข้าประชุมสภาฯ  ถ้าท่านไม่รู้ คนอื่นท่ีรู้เขามี  อย่างคราวท่ี
แล้วประชุมสภาฯ ท่ีประชุมสภาฯ ได้อนุมัติเรียบร้อยแต่ท่านท าผิดพลาด เวลาก็
ผ่านมา  4 เดือน ท่านก็อยู่เฉย แต่ถ้าคราวนี้อนุมัติแล้ว แต่ท่านไม่มีเงินท่านก็ท า
อะไรไม่ได้ แล้วท่านจะน าเข้าท่ีประชุมสภาฯ ท าไมครับ ขอบคุณครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาต ช้ีแจงนะครับ ในส่วนนี้เราพึ่งจะได้รับแจ้งหนังสือจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี  24  เมษายน  2562 หลังจากการประชุม
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2562  ไปแล้วนะครับ พอมีหนังสือแจ้งเข้ามาเราจึงขอ
น าเข้าท่ีประชุมสภาฯให้เร็วท่ีสุดก็คือ เข้าประชุมสภา ในสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  
ในวันนี้นะครับ หากเราจะจ่ายเงินเลยก็ไม่ได้เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 
งบประมาณเรามีอยู่เพียง 99,900.-  บาท ยังขาดอยู่อีก 95,100.-  บาท เรา
จึงต้องหางบประมาณให้เพียงพอจึงจะสามารถจ่ายเงินได้  และถ้าหากเราไม่จ่าย
ตามยอดท่ีทางการไฟฟ้าแจ้งมาภายในก าหนดเราจะต้องเสียค่า ส ารวจ, ออกแบบ
, จัดท าแผนผังและประมาณการไฟฟ้าสาธารณะครั้งนี้  5,350.-  บาท แต่ถ้าเรา
จ่ายเงินตามท่ีการไฟฟ้าฯ แจ้งมาทันก าหนดระยะเวลา เทศบาลฯ ก็ไม่ต้อง
ด าเนินการจ่ายในส่วนนี้  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ในเมื่อก่อนท่ีจะอนุมัติท่านจะต้องมีตัวเงิน
ท่ีจะท าการโอนว่างบประมาณมาจากโครงการไหน เพื่อโอนเพิ่มเข้ามาใน
โครงการนี้ อย่างโครงการอื่นเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะของส านักปลัด หรือ ของ
กองคลังนะครับ ท่านจะโอนเงินงบประมาณมาท่านจะต้องช้ีแจงด้วยนะครับว่า
โอนมาจากตรงไหน อย่างไร นะครับ เตรียมให้พร้อมก่อนท่ีจะน าเข้าประชุมสภา
ฯ นะครับ ขอบคุณครับ 



๑๘ 

 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาต น าเรียนนะครับ ในโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี 1  จะโอนลดงบประมาณมา
จาก 
- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ

ด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ  จ านวนเงิน 95,100.-  บาท  และ 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้าบริ เวณถนนสายห้ วยตาโชติ หมู่ ท่ี   1  จ านวนเงิน   
99,900.-  บาท  
รวมจ านวนเงินท่ีโอนมาเพื่อโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายห้วยตาโชติ หมู่ ท่ี 1  จ านวนท้ังส้ิน  
195,000.-  บาท เท่ากับยอดท่ีขอโอนเพิ่มนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

 ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และท่าน
ปลัดเทศบาลฯได้น าเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมมา มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะ
ซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาการโอน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 195,000.-บาท  ขอมติท่ีประชุมในการ
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนงบประมาณ ข้อ  
๒๗ และขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  กรณีการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงิน
อุดหนุน ในการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนเงิน 
195,000.- บาท ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุนส่วนราชการ 
และเห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ (8) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖    
จ านวน  ๑0  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ/ไม่
เห็นชอบ   ๐  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไป ระเบียบวาระท่ี  4  ข้อ  4.4  การโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ 

1. เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ขอให้ผู้บริหารช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในการโอนงบประมาณต้ังจ่าย

รายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามท่ีกองคลังเสนอมาด้วยครับ เชิญครับ 
 



๑๙ 

 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ท้ัง 3  รายการครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางอารียา อยู่พ่วง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ กองคลังก็จะขอโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จ านวน  2  
เครื่องๆ ละ 26,500.-  บาท จ านวนเงิน  53,000.-  บาท  โดยโอนเพิ่มต้ัง
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา 
จ านวน  2  เครื่อง  โดยโอนลดจาก 
- แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า

ครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 6,500.-  บาท โอนลดครั้งนี้  6,500.-  บาท คงเหลือ 0.00  
บาท 

- แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ  
20,000.-  บาท โอนลดครั้งนี้  20,000.-  บาท คงเหลือ  0.00  บาท 

-  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
24,000.-  บาท โอนลดครั้งนี้  24,000.-  บาท  คงเหลือ 0.00  บาท 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณก่อน
โอนคงเหลือ  108,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  2,500.-  บาท คงเหลือ 
105,500.-  บาท 

มาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้ค่ะ  
- พื้นท่ีการพิมพ์ (กว้างสูง 2.9”/73.7 mm ยาวสูงสุด Contenuous 
- หน่วยความจ า 8MB SRAM;4MB Flash 
- แบตเตอรี่  1.5 Ah Li-lon battery 
- การเช่ือมต่อ USB 2.0 port lrDa (standard) Bluetooth (optional) 

802.11b/g (optional) 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณไปต้ัง
จ่ายรายการใหม่มา เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ท่านใดมีข้อสงสัยจะ
ซักถาม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ จะขอถามผู้อ านวยการกองคลังว่าขอจัดซื้อ
จ านวน  2  เครื่อง เอาไปท าอะไรบ้างครับ มีความส าคัญอย่างไร ช่วยช้ีแจงด้วย
ครับ 
 



๒๐ 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางอารียา อยู่พ่วง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ขอตอบข้อซักถามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถาม
มา ท่ีกองคลังขอจัดซื้อ  2 เครื่อง เพราะเรามีเจ้าหน้าท่ี 2  คน  เครื่องนี้จะเป็น
เครื่องท่ีใช้ยิงบาร์โคดท่ีหม้อมิเตอร์น้ า  เพื่อรู้รายละเอียดการใช้น้ าของประชาชน 

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ช้ีแจงแทนผู้อ านวยการกองคลัง ครับ เครื่องพิมพ์
ใบแจ้งแบบพกพา เป็นลักษณะของอุปกรณ์ท่ีเราใช้อ่านมิเตอร์ และจะมีเครื่อง
ปริ้นอยู่ ท่ีเทศบาลฯ ด้วย เวลาท างานก็จะมีการท างานกันเป็นระบบและ
ประสานงานต่อเนื่องกันได้ การท างานจะได้แม่นย าขึ้นและสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กับประชาชนท่ีได้รับบิลหรือเอกสารครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ท่ีท่านพูดผมเข้าใจครับ แต่ในเมื่อรายการนี้
มันผ่านสภาฯไปแล้ว การด าเนินการก็ท าอะไรไม่ได้ ท าผิดแล้วก็มาเข้าสภาฯ 
ต่อไปนี้ ในเมื่อผ่านสภาฯ ไปแล้วผมขอให้ท่านด าเนินการไปเลยครับ ไม่ใช่ว่ามา
อ้างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ การผ่านสภาฯ ในเมื่อท่านเคารพสภาฯ ผ่าน
สภาฯ แต่เมื่อผ่านสภาฯ แล้ว แต่ท่านไม่ด าเนินการ ท่านเห็นสภาฯ เป็นอะไรครับ 
ผมไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ สภาฯเป็นท่ีควรเคารพนับถือ ดังนั้นต่อไปนี้ก่อนท่ีจะท า
อะไรขอให้ทุก ๆ ท่านพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ท่านณัฐวุฒิ ข าคม ได้ฝากไว้ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าท่ีหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยดูแล พิจารณาให้ครบถ้วนด้วยนะครับ  มีท่านใดจะ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อ
ระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอน าเรียนข้อระเบียบเกี่ยวกับการโอน
งบป ระ มาณไป ต้ั ง จ่ า ย ร า ยก าร ใหม่ น ะ ครั บ  ต าม ระ เบี ย บ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  
ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีท่าน
ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอน
งบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบ
แจ้งแบบพกพา  2  เครื่อง จ านวนเงินท่ีขอโอนท้ังส้ิน  53,000.-  บาท สมาชิก
สภาฯ ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา  2  เครื่อง จ านวนเงินท่ีอนุมัติท้ังส้ิน  
53,000.-  บาท จ านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  
ไม่อนุมัติ  -   ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไป การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 



๒๑ 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางอารียา อยู่พ่วง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ กองคลัง ขอโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการ 
ใหม่ ในแผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  
1  เครื่อง ราคา  30,000.-  บาท โดย โอนลดจาก  

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณ
ก่อนโอนคงเหลือ  779,200.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  25,000.-  บาท  คงเหลือ 
754,200.-  บาท 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลกร  หมวด
รายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  งบประมาณ
ก่อนโอนคงเหลือ  205,440.-  บาท โอนลดครั้งนี้  5,000.-  บาท คงเหลือ 
200,440.-  บาท  
มาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้ค่ะ  
เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที 2 *  (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว  ) ราคา  30,000.-  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.2  GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน  1  หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 

 
1) เป็ น แผง ว ง จร เพื่ อ แสดงภาพแยกจากแผง ว ง จรห ลัก ท่ีมี

หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบGraphics Processing Unit 
ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 

 
 



๒๒ 

 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 
TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240  GB 
จ านวน  1  หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3  

ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน  1  หน่วย 

ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย
รายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  เครื่อง ราคา 30,000.-  
บาท  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามรายละเอียดท่ีผู้อ านวยการชี้แจงรายละเอียดมามีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบเกี่ยวกับ
การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอน าเรียนข้อระเบียบเกี่ยวกับการโอน
งบป ระ มาณไป ต้ั ง จ่ า ย ร า ยก าร ใหม่ น ะ ครั บ  ต าม ระ เบี ย บร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  
ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น จึงน าเรียนเพื่อพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง จ านวนเงินท่ีขอโอนท้ังส้ิน  30,000.-  บาท 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 
 

ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1  เครื่อง จ านวนเงินท่ีอนุมัติท้ังส้ิน  30,000.-  บาท 
จ านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปการการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่  เพื่อจัดซื้ อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จ านวน 1  เครื่อง จ านวนเงินท่ีขอโอนท้ังส้ิน  22,000.-  
บาท  เชิญผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางอารียา อยู่พ่วง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ กองคลัง ขอโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการ 
ใหม่ ในแผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 



๒๓ 

 

จ านวน  1  เครื่อง ราคา  22,000. -  บาท โดย โอนลดจาก แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
90,689.-  บาท โอนลดครั้งนี้  22,000.-  บาท คงเหลือ 68,689.- บาท  
มาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้ค่ะ  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ราคม  22,000.-  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ 
สามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  
8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120 GB  
จ านวน  1  หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว  

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ

Bluetooth 
ขอน าเรียนสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่ด้วยครับ เชิญครับ 
 
 



๒๔ 

 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ  ๒๗  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น จึงน าเรียนเพื่อ
พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการ
โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 
จ านวน 1  เครื่อง จ านวนเงินท่ีขอโอนท้ังส้ิน  22,000.-  บาท สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1  เครื่อง จ านวนเงินท่ีอนุมัติท้ังส้ิน  22,000. -  
บาท จ านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไป การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ของส านักปลัด เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กและ รถยนต์ ขอให้ท่านผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ
ด้วยครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ท้ัง 
3  รายการนี้ ผมขอให้ คุณประนอม ก าเนิดสิงห์ หัวหน้าส านักปลัด ด าเนินการ
ช้ีแจงรายละเอียดแทนผู้บริหาร ท้ัง 3  รายการครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

อนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัด ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดแทนผู้บริหาร เชิญ
ครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ตามนโยบายผู้บริหารมีความประสงค์จะโอน
งบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนของส านักปลัด จะ
ขอจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ รถยนต์ส านักงาน 
จะขอช้ีแจงและอนุมัติเป็นรายการๆ ไปนะค่ะ  
รายการแรก เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- โอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน  1  เครื่อง ราคา 23,000. -  บาท โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ  279,845.80 บาท  โอนลดครั้งนี้  23,000. -  บาท คงเหลือ 
256,845.80  บาท   
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม  2562 ดังนี้ค่ะ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล ราคา 23,000.-  บาท 



๒๕ 

 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

โดยมีความเร็ ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐ านไม่น้อยกว่ า  1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน  1  หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ  ๒๗  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น น าเรียนเพื่อ
พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติ
การโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
1  เครื่อง จ านวนเงินท่ีขอโอนท้ังส้ิน  23,000.-  บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใด
อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1  เครื่อง จ านวนเงินท่ีอนุมัติท้ังส้ิน  23,000. -  บาท 
จ านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดในการขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ในล าดับต่อไปครับ เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะส านักปลัด ขอโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจ านวน 1 เครื่องราคา 22,000.-บาท   



๒๖ 

 

โดยโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน  1  เครื่องโดยโอนลดจากแผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป  งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ  256,845.80  
บาท  โอนลดครั้งนี้  22,000.-  บาท คงเหลือ 234,845.80  บาท  
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม  2562 ดังนี้ค่ะ  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ราคม  22,000.-  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ 
สามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  
8 GB 
 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  240 GB  
จ านวน  1  หน่วย 

- มี DVD – RW หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า  19  นิว้  จ านวน  1  หน่วย 

         ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่ เชิญครับ 
 



๒๗ 

 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ  ๒๗  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น น าเรียนเพื่อ
พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จ านวน 1  เครื่อง จ านวนเงินท่ีขอโอนท้ังส้ิน  
22,000.-  บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมั ติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1  เครื่อง จ านวนเงินท่ีอนุมัติท้ังส้ิน  22,000. -  
บาท จ านวน  10  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   
ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ 1  คัน ราคา 
868,000.-  บาท  เชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ  ตามนโยบายผู้บริหารมีความประสงค์จะโอน
งบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยโอน
งบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงาน
ท่ัวไป งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์   ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง   จ านวนเงิน  868,000.00 บาท   
โอนลดจาก 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (ส านักปลัด) งานบริหารงานท่ัวไป  งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 234,845.80  บาท โอน
ลดครั้งนี้  68,0000.-  บาท  คงเหลือ 228,045.80  บาท 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองช่าง) งานบริหารงานท่ัวไป  งบ
ด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  337,810.-  
บาท โอนลดครั้งนี้  90,000.-  บาท  คงเหลือ 247,810.-  บาท 

- แผนงานไฟฟ้าและถนน  (กองช่าง) งานไฟฟ้าและถนน  งบด าเนินการ  
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 333,000.-  บาท โอนลดครั้งนี้  
150,000.-  บาท คงเหลือ 183,000.-  บาท 

- แผนงานไฟฟ้าและถนน  งานไฟฟ้าและถนน  งบด าเนินการ หมวด
รายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายค่าวัสดุอื่น ๆ งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  360,000.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  360,000. -  
บาท คงเหลือ 00.00  บาท 
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- แผนงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (กองช่าง)  งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
460,300.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  200,000. -  บาท  คงเหลือ 
260,300.-  บาท 
รวมโอนลดไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จ านวนเงิน  868,000.00 บาท  โดย
มาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ค่ะ  

มาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถส่วนกลาง   

- รถบรรทุก(ดีเซล) 
- ขนาด   1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี หรือก าลัง

เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน  2 ล้อ  
- แบบ ดับเบิ้ลแค็บ  
- ราคา  868,000.-  บาท  

    ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือ จะซักถามเพิ่มเติม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ในการท่ีโอนเงินจ านวน 868,000. -  
บาทนี้  และกองช่างโอนออกมา 4  รายการ  ไม่ทราบว่างบประมาณในกองของ
ท่านพร้อมใช้ในกองของท่านหรือไม่ครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เงินคงเหลือพร้อมใช้ครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม สมาชิกสภาฯ เขต 1  ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ผมจะขอยกตัวอย่าง ในเมื่อทุกส่ิงทุกอย่างมีเงิน
พร้อม แต่เรื่องไฟฟ้าท าไมงบประมาณไม่พร้อม ผมขอถามตรงนี้ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอน าเรียนช้ีแจงครับ มันเป็นปัญหาท่ีผู้อ านวยการ
กองช่างคนเก่าท าไว้ จึงน าเรียนว่า ผู้อ านวยการกองช่างคนเก่าเขาต้ังงบประมาณ
ไว้โดยจะด าเนินการเอง คิดเอง  ทีนี้ต้องให้ไฟฟ้าเป็นผู้ก าหนด เป็นผู้ประมาณ
การนะครับ มันก็เลยกลายเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งหนังสือจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี มาเมื่อวันท่ี  24 เมษายน 2562 และงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้นั้นไม่ถูกต้อง และผิดหมวด มันจะต้องเป็นหมวดเงินอุดหนุน ไม่ใช่อยู่ใน
หมวดค่าใช้สอยท่ีจะด าเนินการเอง  การด าเนินการก็ไม่ถูกต้องท้ังงบประมาณ
และจ านวนเงินนะครับ  เรื่องรถยนต์ก็มีความจ าเป็นและใช้กันอยู่ตลอด จึงน า
เรียนว่าเพื่อมาทดแทนคันเก่า จึงขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณา  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเรียนขยายความเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
มีท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักด์ิ  บัวสด) 

เรื่องไฟฟ้าท่ี ท่านณัฐวุฒิ ข าคม ได้สอบถาม การค านวณครั้งก่อนได้ค านวณต่ า
เกินไป พอผู้อ านวยการกองช่างคนใหม่ย้ายเข้ามาก็ด าเนินการค านวณใหม่ให้
ถูกต้อง ในเมื่อกองช่างขออนุมัติสภาฯ แล้วกองช่างต้องด าเนินการให้ได้นะครับ 
อะไรท่ีส าคัญ สภาฯ ก็อนุมัติให้ทุกอย่าง วันนี้ผู้อ านวยการกองช่างท างานดี ก็
ขอให้ท างานดีต่อไปนะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการ
สภาฯ ด าเนินการช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตครับ ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น 
น าเรียนเพื่อพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมทราบระเบียบท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงไปแล้วนะครับ 
ผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เพื่อจัดซื้อรถยนต์ 
จ านวนเงิน  868,000.00 บาท  ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ จ านวน 
1  คัน จ านวนเงินท่ีอนุมัติท้ังส้ิน  868,000.-  บาท จ านวน  10  ท่าน งดออก
เสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  ไม่อนุมัติ  -   ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่น ๆ ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหรือช้ีแจงเชิญ
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอปรึกษาเรื่องวันท่ี  6 และ 7 มิถุนายน 2562  ท่ีจะไปดูงานท่ีกุยบุรี นะครับ
ขอสอบถามผู้ท่ีรับผิดชอบนะครับ กลุ่มเป้าหมายท่ีจะไปดูงาน มีผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร และแผงลอย ผมอยากทราบช่วย ช้ีแจง ด้วยว่ า ส่ิง ท่ี ท่านพา
ผู้ประกอบการไปหมู่ละกี่ท่านและผู้น าชุมชน กี่ท่าน และบุคคลท่ีท่านพาไปจริงๆ 
นั้นใช่ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือ ร้านค้าแผงลอยหรือไม่ครับ เพราะว่าถ้าไป
ดูงานแล้วผมอยากให้เวลากลับมาอยากให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลฯ และถ้าไป
แล้วกลับมาจะต้องมีการปรับเปล่ียน กล่องโฟมจะต้องไม่มีเด็ดขาดนะครับ ผม
กลัวว่ากลุ่มท่ีไปจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรไหม ขอให้ทาง
กองช่างท่ีเขียนโครงการช่วยช้ีแจงให้ทราบว่ากลุ่มผู้ประกอบการและร้านค้าแผง
ลอยใช่กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ผมขอช้ีแจงเรื่องโครงการสุขาภิบาลอาหารนะครับ โครงการท่ีเขียนเราจะก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน สมาชิกสภา
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 เทศบาล และผู้บริหารเทศบาลฯ นะครับ เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
อาหาร แต่เราไม่ได้ก าหนดไว้นะครับว่าหมู่ละกี่คน ดูตามความเหมาะสมครับว่ามี
ร้านอาหารอยู่ เ ท่าไร สมาชิกสภาฯและ ผู้บริหารอยู่ เ ท่าไร เรื่องจ านวน
กลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้สรุป ถ้าสรุปกลุ่มเป้าหมายได้ผมจะน าเรียนให้ทราบนะครับ 
ขอบคุณครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมก็ขอฝากไว้นะครับ ผู้ประกอบการ ร้านค้าอาหารขอให้ชัดเจนนะครับ ถ้าผู้ท่ี
ไปดูงานไม่ใช่ผู้ประกอบการร้านค้า จะมีปัญหาอะไรไหม ถ้าไปแล้วกลับมาแล้วแต่
ไม่ถูกกลุ่มเป้าหมายผมจึงอยากจะทราบว่ามีใครไปบ้าง เพราะท่ีผมส่งรายช่ือมา
นั้นมีแค่คนเดียว ร้านค้าขายอาหารที่อยู่หน้าบ้าน 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ พอดีผมได้เข้ามาช่วยงานของกองช่างในด้าน
นี้ ผมได้ประสานท่านสมาชิกสภาฯ ในแต่ละเขตท่ีพอจะประสานได้ให้เขา
ประสานงานกับผู้ประกอบการด้านอาหารโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
โดยตรงและก็เป็นผู้ท่ีสนใจจะประกอบการร้านค้าในอนาคตนะครับ ก็มีทุกพื้นท่ี
ให้ค าตอบมา มีบางส่วนท่ีเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ ทางเทศบาลฯ จะท าหนังสือถึง
โดยตรง เช่น  ครัวอนงค์ หรือ เดอะวาย ท่ีประกอบอาหารด้านการจัดเล้ียง และ 
ร้านครัวจันทรา  ร้านเคียงคันนา  และ ร้านปลาเผาเขาตองเป็นต้นนะครับ เราก็
ได้ท าหนังสือถึงโดยตรง อีกส่วนหนึ่งก็ฝากสมาชิกสภาฯ ไปประสานงานโดยตรง
ในเขตพื้นท่ีของท่านนะครับ บางส่วนก็ตอบรับ บางส่วนก็ปฏิเสธ เนื่องจากไม่
สะดวกท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะจ านวนกลุ่มเป้าหมายเรา
ครบ ก็ถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์ อีกส่วนหนึ่งก็ได้ขอความร่วมมือไปยังประธาน
ชุมชน หรือว่าทางผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่ และส่วนใหญ่ก็จะประสานงานกับทาง
สมาชิกสภาฯ ในหมู่นั้น ๆ นะครับ อย่างหมู่ ท่ี  6 ผมก็ได้ประสานงานไปยัง
สมาชิกสภาฯ ท้ัง 3  ท่าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  6  ซึ่งหมู่ท่ี  6 ได้ส่ง
รายช่ือมาทางผม 5  ท่านท่ีผมได้จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คุณนิตยา และหมู่ท่ี  13 
ก็ได้แจ้งไปยังท่านผู้ใหญ่บุญช่วย มณีโชติ  แต่ท่านก็ปฏิเสธเพราะร้านค้าใน
หมู่บ้านของท่านไม่สะดวกท่ีจะให้ความร่วมมือนะครับ ส่วนหมู่ท่ี  11  ก็ได้
ประสานงานไปทาง สมาชิกสภาฯ นายอ านาจ  โคกแก้ว นะครับ แต่ไม่ได้มีใคร
แจ้งความประสง ค์เข้ารวมโครงการมา เทศบาลฯจึง ต้องท าหนั ง สือถึ ง
ผู้ประกอบการโดยตรงเอง และผู้น าชุมชนก็ได้ส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมมา 6  ราย
ด้วยกัน หมู่ท่ี  3 ได้ประสานงานไปยังสมาชิสภาฯ นายพจน์  พัฒนมาศ, ผู้น า
ชุมชนในหมู่นั้น และ ก็ได้ส่งรายช่ือมา 5  รายด้วยกัน และมีเพิ่มเติมมาอีก 1  
ราย รวมเป็น 6  ราย ซึ่งจากการประเมินด้วยสายตา ก็น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย
และจ านวนก็ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีทางกองช่างได้ต้ังไว้ครับผม  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีเรื่องปรึกษา หรือ สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ เชิญท่าน     
ณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ผมมีเรื่องจะสอบถามท้ังหมด 3 เรื่องนะ
ครับ  



๓๑ 

 

เรื่องแรก เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ีแล้วนะครับ ท่าน
ขอโอนเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าจ านวน  2  เครื่องไม่ทราบว่าท่านได้ด าเนินการ
จัดซื้อหรือยังครับ 
เรื่องท่ีสอง เรื่องสะพานสายบ้านน้อย สะพานมันแคบ ท่านได้ด าเนินการไปถึงไป
แล้วครับ 
เรื่องท่ีสาม เรื่องขยายเขตไฟฟ้าหมู่ท่ี  2  ท่านผู้บริหารก็ได้ด าเนินการเงียบมา
หลายปีแล้ว   
  ท้ังสามเรื่องนี้ผมขอให้ท่านตอบค าถามผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านผู้บริหารช่วยขยายความให้ท่านณัฐวุฒิ ข าคม ได้รับทราบด้วยครับ เชิญ
ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรื่องสะพานแคบสายบ้านน้อย  ผมได้ท าหนังสือถึงทางหลวงชลบทแล้วนะครับ 
และทางหลวงชลบทยังไม่ได้ตอบหนังสือกลับมายังเทศบาลฯ ผมจะขอตามเรื่อง
ให้นะครับ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่าน ณัฐวุฒิ  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เพิ่มเติมครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ท่ีผู้อ านวยการกองช่างพูดผมเข้าใจนะครับ และ
ท่ีท่านพึ่งจะโอนย้ายเข้ามาผมก็เข้าใจนะครับ แต่ผมถามฝ่ายบริหารว่าท่ีแล้วมา
ท าไมถึงได้นิ่งเฉยครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องนี้เราก็ตามเรื่อยนะครับ ไม่ใช่ว่าจะท้ิงแล้วเรา
ก็ส่งเรื่องสะพานนี้ไปนะครับ พอผู้อ านวยการกองช่างย้ายเข้ามาใหม่ ผมก็ให้เขา
ไปด าเนินการนะครับ อย่างท่ีกองช่างได้น าเรียนไปคือทางหลวงยังไม่ได้ส่งหนังสือ
ตอบกลับมานะครับ หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จก็ขอให้ทางกองช่างได้ตามเรื่อง
ต่อนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอฝากให้ท่านผู้บริหารช่วยประสานงานและดูแลในเรื่องท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม ได้
ซักถามไปแล้วด้วยนะครับ เพราะมันเป็นเส้นทางในหมู่ของท่าน ๆ ก็จะต้องดูแล 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอท าหน้าท่ีทบทวนค าถามท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม 
ได้ซักถามไว้ เหลืออีก 2  ข้อ  คือเรื่องขยายเขตไฟฟ้าหมู่ท่ี  2  และ การจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ าจ านวน  2  เครื่องท่ีผ่านสภาฯ ไปแล้ว ท่านผู้บริหารยังไม่ได้ตอบข้อ
ซักถาม นะครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายประทีป  พัฒนมาศ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องขยายเขตไฟฟ้านะครับ ผมได้ท าเรื่องขึ้น
ไปท่ีการไฟฟ้าแล้วนะครับ  การไฟฟ้าได้ด าเนินการส ารวจแล้ว แต่ยังไม่ได้ตอบ
หนังสือกลับมานะครับ หนังสือส่งไปประมาณเดือน มีนาคม นะครับ ถ้าการไฟฟ้า
ส่งหนังสือกลับมาผมจะส่งข่าวให้ทราบนะครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย 

ต่อไปเรื่องการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าจ านวน  2  เครื่องท่ีผ่านสภาฯ ไปแล้ว เชิญครับ 
 
 
 



๓๒ 

 

นายช่างช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เครื่องสูบน้ าท่ีผ่านสภาฯไปแล้วอยู่ในช่วง
ด าเนินการอยู่นะครับ  และขอตอบเพิ่มเติมเรื่องสะพานแคบท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม
ได้ซักถามมานะครับ ผมก็ได้ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกแบบให้ เพื่อจะ
ไปขออนุญาตทางหลวง  แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถออกแบบ
ให้ได้เพราะติดขัดอยู่หลายเรื่อง เพราะไม่ใช่พื้นท่ีของเขา และคลองเป็นคลองของ
ชลประทาน  และการออกแบบจะต้องมีวิศวกร ในการออกแบบและค านวณเขา
ถึงจะอนุญาตให้เราได้ ซึ่งเราก็ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เขาออกแบบ และรอ
หนังสือตอบรับกลับมา เมื่อหนังสือตอบรับกลับมาจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ
นะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านชูศักดิ์ บัวสด สมาชิกสภาฯ เขต 2  ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอปรึกษาหารือกองช่างนะครับ เขตพื้นท่ี
หมู่ท่ี  6  เรื่องการสร้างบ้านตอนนี้เขาได้สร้างเสร็จแล้ว ประตูรั้วของเขาเปิด
ออกมาบนถนนเลยนะครับ ตอนนี้เหตุยังไม่เกิดนะครับ ถ้าเกิดว่าเปิดประตู
มาแล้วยื่นออกมาบนถนนเลย ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครรับผิดชอบ ผมฝากให้ทาง
กองช่างไปตรวจสอบด้วยนะครับ เส้นบ้านนายมนู แตงโต นะครับ ตอนนี้สมาชิก
สภาฯ ในเขตเห็นกันหมดแล้วนะครับ ว่าถ้าลมพัดประตูออกมา แล้วมีรถวิ่ง
ออกมา ชนประตูเลยนะครับ เพราะไม่มีการเว้นระยะเลยนะครับ ผมไม่ทราบว่า
ตอนท่ีออกแบบนั้นท ากันยังไง  และ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องท่อระบายน้ า ปลายท่อเขา
ท้ิงลงห้อย ไม่ทราบว่าก่อนท้ิงเขามีการดักไขมันหรือไม่ ฝากทางกองช่างช่วย
ด าเนินการตรวจสอบให้ด้วยนะครับ ท่อระบายน้ ากับประตูท่ีเปิดออกมา บริเวณ
บ้านท่ีสร้างใหม่ หมู่ท่ี  6  นะครับ  

นายช่างช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ผมรับเรื่องไว้ครับ และ ขอแจ้งสมาชิกสภาฯทุกหมู่นะครับ ตอนนี้มีการก่อสร้าง
เยอะมากนะครับ ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยตรวจสอบ
การก่อสร้างใหม่ ๆท่ีไม่ได้ขออนุญาตกับเทศบาลฯ ให้เขาเข้ามาขออนุญาต ด้วย
นะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ไฟกระพริบตรงหัวโค้งท่ีล้มและท่ียกออกไปแล้ว ไม่ทราบว่าใครยกออกไป ขอให้
ยกกลับมาต้ังท่ีเดิมด้วยนะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านชูศักดิ์ บัวสด ได้แจ้งท่ีประชุม เรื่องห้องแถวที่เขาได้ก่อสร้าง ก่อนท่ีเขา
จะขออนุญาต เทศบาลได้ออกไปตรวจสอบหรือไม่ครับ  

นายช่างช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ผมเป็นคนตรวจสอบแบบครับ ก่อนท่ีเขาจะด าเนินการก่อสร้าง เราตรวจแค่แบบ 
ซึ่งเหตุเกิดท่ีหลัง จะต้องออกไปตรวจสอบอีกรอบนะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

การตรวจสอบและการขออนุญาตขอฝากทางกองช่างไว้ด้วยนะครับ เรื่องอื่น ๆ มี
ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
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ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ช้ีแจงเรื่องแผนการจัดท าแผนนะครับ มีหนังสือ
แจ้งการจัดประชุมประชาคมต าบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน 5 ปี 
(พ.ศ.  2561 -  2565) ตอนนี้กรมฯ ได้ออกหนังสือใหม่เกี่ยวกับการท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น จาก 4 ปี เป็น 5 ปี แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด เป็น
แผนพัฒนา 5 ปี แผนของท้องถิ่น เป็นแผน 4 ปี ซึ่งไม่ตรงกัน จึงต้องมีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีนะครับ จาก (พ.ศ.2561-2564 ) ต้องแก้ไขเป็น (พ.ศ.  
2561 -2565) ซึ่งมีข้ันตอนให้ทุกองค์การบริหารส่วนต าบล และ เทศบาลฯ ทุก
แห่งต้องด าเนินการ จึงขอน าเรียนว่าจะมีการจัดประชุมประชาคมต าบลในวันพุธ 
ท่ี  5  มิถุนายน พ.ศ.  2562  เวลา  18.00  น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี  
11  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยน าแผนฯ 4  ปี มา
แก้ไขเป็นแผนฯ 5 ปี จึงขอน าเรียนเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเสนอ
โครงการด้วยนะครับ เพราะว่า ต้องน ามาปรับปรุง อีกเรื่องท่ีจะน าเรียนให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ ครับ เรื่องขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียนได้ออกเทศ
บัญญัติ และคิดค่าปริมาตรน้ าหนักของขยะ1 ลูกบาศก์เมตร 1,800.-  บาท 
หลายๆ แห่งท า MOU กันแล้วและจะต้องน าเข้าสภาฯ และตอนนี้ยังไม่สามารถ
น าเข้าสภาฯ ได้เพราะราคามันแพงเกินเหตุ 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 200  
กิโลกรัม  1,000 กิโลกรัม เท่ากับ  1 ตัน เท่ากับ 9,000.-  บาท เราไม่สามารถ
ไปท้ิงได้ แต่ตอนนี้ ให้เขาแก้ไข ระบุไปเลยว่าค่าขยะท่ีท้ิง 320. -  บาท 
ไม่อย่างนั้นเราท้ิงไม่ไหวนะครับ เขาบอกว่าทางนายกฯ และทหารก็พูดไว้ว่าคิด
เพียงแค่  320.-  บาท แต่ตอนนี้ตามตัวหนังสือท่ีเขาเซ็นต์ออกมานั้น ตามบัญชี
แนบท้ายราคา 1,800.-  บาท ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ทุก ๆ  1 ลูกบาศก์เมตรคิด
ราคม 1,800.-  บาท วันหนึ่งเรา 3  ตัน คิดแล้วประมาณ 27,000.-  บาท 
เดือนหนึ่งก็ 800,000.-  บาท ปีหนึ่งก็ 10 ล้าน งบพัฒนาเทศบาลมีแค่ 3 ล้าน 
เราไม่สามารถรับภาระตรงนี้ไหวนะครับ ถ้าท้ิงขยะท่ีเอกชนคิดราคาตันละ 650.-  
บาท ภายใน 1 มิถุนายน 2562  จะต้องด าเนินการให้เสร็จ ถ้าไม่เสร็จเขาไม่ให้
ท้ิงขยะ ทุกแห่งก็ไม่ไหวนะครับ อย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก วัน
หนึ่ง 10  ตัน รวมแล้วปีหนึ่ง 162  ล้านบาท เทศบาลเมือง 200 กว่าล้าน ค่า
ท้ิงขยะ รับไม่ไหวทุกคนเลยครับ ตอนนี้พูดคุยกันแล้วต้องให้ไปแก้ไขนะครับ ถ้า
ไม่ไหวก็ต้องกลับไปท้ิงขยะท่ีเอกชน ราคา 650. - บาทนะครับ จึงน าเรียนว่า
จะต้องน าเรียนเรื่องนี้เข้าเสนอสภาฯ ให้พิจารณา  แต่ตอนนี้ไม่สามารถท่ีจะ
น าเสนอเพื่อพิจารณาได้ก็ขอน าเรียนเบ้ืองต้นให้ท่านทราบ แล้วพอถึงเวลานั้นจริง 
ๆ ก็จะน าเรียนให้ท่านทราบนะครับ   

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขอสอบถามในการประชุมครั้งท่ีแล้วที่ นักวิเคราะห์ท่านเก่าได้บอกว่าถ้าหมู่ใดจะ
ซ่อมแซมถนนจะต้องผ่านประชาคมทุกครั้ง   

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตามท่ีคุณจินตนา กล่าว หมู่ไหนท่ีมีอยู่ในแผนแล้ว ไม่ต้องผ่านประชาคม แต่ถ้า
หมู่ไหนไม่มีต้องผ่านประชาคมทุกครั้ง ใช่ไหมคุณผกามาศ  
 



๓๔ 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

ใช่ค่ะ  และในการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปีในครั้งนี้ ในวันท่ี  5 มิถุนายน 2562  
ถ้าสมาชิกสภาฯ จะเสนอโครงการท่ีเป็นโครงการใหม่ ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนา 
4 ปีเดิมก็สามารถเสนอได้เลยนะวันท่ี  5  เพื่อท่ีจะเวลาด าเนินโครงการจะได้ไม่
ต้องมาเพิ่มเติมแผนอีก 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตครับ อย่างหมู่ท่ี  11  ท่ีจะท าต่อต้องเข้าแผนไหม  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

จะต้องดูปริมาณงานในแผนเดิม ถ้างานเต็มสายแล้วก็ไม่ต้อง ถ้างานไม่เต็มสายก็
ต้องเข้าแผนค่ะ  

  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ไปเพิ่มในวันท่ี  5  มิถุนายน  2562  ใช่ไหม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

ใช่ค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

นายช่างส าเภา คงธาร  ตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีในแผนไหม เพราะดูระยะทาง
แล้วถนนมันส้ัน 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

มีอยู่ในแผนฯ ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดจะสอบถาม หรือ  ปรึกษาหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  12.10  น. 
 
 
 
 

                ลงช่ือ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 

            ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 
 

                                  ลงช่ือ............................................................ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 
 
 

                                   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                                  
 


