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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันจันทร์   ท่ี  5  สิงหาคม  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. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายชูศักดิ์ บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
1. นายณัฐวุฒิ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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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. 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  3  ครั้งท่ี  1  
ประจ าป  พ.ศ.  2562 วันจันทร์ ท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.    
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ   
เรื่องแรก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านณัฐวุฒิ ข าคม แจ้งขอลาไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ได้ เพราะลูกเขยป่วยหนักอยู่โรงพยาบาล  ซึ่งท่านณัฐวุฒิ 
ข าคม ก็ได้แจ้งผมเรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  2  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2562    
ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ท่ีประชุมไม่มีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผมขอมติท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจ าป  2562  เมื่อ 
วันท่ี  27  พฤษภาคม  2562  ขอให้ทุกท่านยกมือด้วยครับ เชิญครับ 
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  
ประจ าป   2562   เมื่อวันท่ี  27 พฤษภาคม  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.  2561-2565) แผน
พัฒนาฯ 5 ป    ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการช้ีแจงด้วยครับ 
เชิญครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านนะ
ค่ะตามท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  ได้ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภา
ท้องถิ่น เพื่อทราบในการจัดท าแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 2561-2565) นะค่ะ ซึ่ง
รายละเอียดได้อยู่ในเอกสารท่ีทางเลขาสภาฯ ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะค่ะ ซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นจะประกอบด้วย
กันท้ัง 4  ส่วนนะค่ะ  
ส่วนท่ีหนึ่ง คือ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนท่ีสอง คือ  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนท่ีสาม คือ  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 7     
                  ยุทธศาสตร์  คือ 

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี ท้ั งหมด 35 
โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี ท้ังหมด 
207  โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข มี ท้ังหมด 59 
โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา มีท้ังหมด 18 
โครงการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
ท้ังหมด  36  โครงการ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม มีท้ังหมด 119 
โครงการ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริการ มีท้ังหมด 67 
โครงการ   

ส่วนท่ีส่ี คือ การติดตามและประเมินผล 
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         ซึ่งในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ จะอยู่ในเล่มเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565 ) ท่ีแจกไปให้แล้วนะค่ะขอให้สภาฯ ดูรายละเอียดได้เลยค่ะ 
จึงขอน าเรียนให้สภาท้องถิ่นทราบ ขอบคุณค่ะ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้อธิบายช้ีแจงมา สมาชิกสภาฯรับทราบ 
ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป   นะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบการรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565 )  
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ต่อไปวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ข้อ  3.2  การรายงานผลการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561- 2565) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  1 
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการรายงานผลให้สภาฯ ได้รับทราบ
ด้วยครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯค่ะ เรื่องการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผน เรายึด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2561  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันท่ี  26 กรกฎาคม พ.ศ.  2562  เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอ
น าเรียนให้สภาฯ ท้องถิ่นทราบรายละเอียดดังนี้ค่ะ  

1. 1. ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โครงการที่ขอเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา (พ.ศ.  2561-2565 )  5 ปี มีดังนี้ค่ะ 

2. ช่ือโครงการ    
3. 1. โครงการบริหารจัดการสุนัข/แมวจรจัดตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระศรี
สวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี   

4. วัตถุประสงค์  
5. – เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี

จ าเป็น 
6. งบประมาณ 
7. – ป  2563 จ านวน 40,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 50,000.- บาท และ 

ป  2565  จ านวน  50,000.- บาท 
8.  
9. ช่ือโครงการ    

2. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการสุนัข/แมวจรจัดตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระศรี
สวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี   
วัตถุประสงค์  
– เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดสวัสดิภาพสัตว์และการจัดท าสถานสงเคราะห์สัตว์
ระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
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งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 40,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 40,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  40,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
3. โครงการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง   
วัตถุประสงค์  
– เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 50,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 75,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  100,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
4. โครงการคัดกรองความเส่ียงด้านสุขภาพ   
วัตถุประสงค์  
– เพื่อตรวจคัดกรองความเส่ียงในการเกิดโรคต่าง ๆ ให้กับประชาชน 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 50,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 50,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  50,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
5. สนับสนุนค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น   
วัตถุประสงค์  
– เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 คน ๆละ 6,000.- 
บาท / เดือน 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 144,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 144,000.- บาท 
และ ป  2565  จ านวน  144,000.- บาท 

 
 สรุปโครงการและงบประมาณการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ดังนี้ 
- ป   2563   จ านวน   5   โครงการ   งบประมาณ  324,000.-  บาท 
- ป   2564   จ านวน   5  โครงการ    งบประมาณ   359,000.- บาท 
- ป   2565   จ านวน   5   โครงการ   งบประมาณ   384,000.- บาท 
- รวม  5 ป   จ านวน   15  โครงการ   งบประมาณ 1,067,000.-  บาท 
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2. ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการที่ขอเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา (พ.ศ.  2561-2565 )  5 ปี มีดังนี้ค่ะ 
ช่ือโครงการ    
1. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสาขาต่าง ๆ ท่ีขาด
แคลน/ มีความจ าเป็น   
วัตถุประสงค์  
– เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรต่าง ๆ เช่น วิชาการ 
ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 135,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 135,000.- บาท 
และ ป  2565  จ านวน  135,000.- บาท 

 สรุปโครงการและงบประมาณการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ดังนี้ 
- ป   2563   จ านวน   1   โครงการ   งบประมาณ  135,000.-  บาท 
- ป   2564   จ านวน   1   โครงการ   งบประมาณ  135,000.-  บาท 
- ป   2565   จ านวน   1   โครงการ   งบประมาณ  135,000.-  บาท 

 -    รวม  5 ป   จ านวน    3   โครงการ   งบประมาณ 405,000.-  บาท 
3. ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา (พ.ศ.  2561-2565 )  
5 ปี มีดังนี้ค่ะ 
ช่ือโครงการ    
1. โครงการขุดสระน้ าสาธารณะภายในต าบลหนองขาว   
วัตถุประสงค์  
– เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 200,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 200,000.- บาท 
และ ป  2565  จ านวน  200,000.- บาท 

 
 สรุปโครงการและงบประมาณการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
- ป   2563   จ านวน   1   โครงการ   งบประมาณ  200,000.-  บาท 
- ป   2564   จ านวน   1   โครงการ   งบประมาณ  200,000.-  บาท 
- ป   2565   จ านวน   1   โครงการ   งบประมาณ  200,000.-  บาท 

-    รวม  5 ป   จ านวน    3   โครงการ    งบประมาณ  600,000.-  บาท 
 
 
 



๗ 

 

3. 4. ยุทธศาสตร์ ที่  6 การพัฒนาคนและสังคม  โครงการที่ขอเพิ่มเติมหรือ         
เป     เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา (พ.ศ.  2561-2565 )  5 ปี มีดังนี้ค่ะ 

ช่ือโครงการ    
1. โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านทุจริตคอรัปช่ันของเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว   
วัตถุประสงค์  
– เพื่อให้เยาวชนมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสุจริต 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 30,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 30,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  30,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
2. โครงการสานรักครอบครัวสร้างครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง 
วัตถุประสงค์  
– เพื่อสร้างความอบอุ่นแข็งแรงให้กับสถาบันครอบครัว 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 12,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 12,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  12,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็ก
และเยาวชนของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
วัตถุประสงค์  
– เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็ก
และเยาวชน 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 20,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 20,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  20,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของเทศบาล   
วัตถุประสงค์  
– เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของเทศบาล 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 10,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 10,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  10,000.- บาท 
 
 
 
 



๘ 

 

ช่ือโครงการ    
5. โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง   
วัตถุประสงค์  
– เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 5,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 5,000.- บาท และ ป  
2565  จ านวน  5,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
6. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์  
– เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 200,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 200,000.- บาท 
และ ป  2565  จ านวน  200,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
7. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น/ตัวอย่าง/ต้นแบบ  
วัตถุประสงค์  
– เพื่อยกย่องสตรีท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 7,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 7,000.- บาท และ ป  
2565  จ านวน  7,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
8. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ/จิตอาสาตัวอย่าง/ดีเด่น 
วัตถุประสงค์  
– เพื่อยกย่องประชาชนผู้มีจิตสาธารณะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สังคม 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 7,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 7,000.- บาท และ ป  
2565  จ านวน  7,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
9. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์  
– เพื่อยกย่องประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 10,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 10,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  10,000.- บาท 
 



๙ 

 

 สรุปโครงการและงบประมาณการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ ที่  6 การพัฒนาคนและสังคม   ดังนี้ 

- ป   2563   จ านวน   9   โครงการ   งบประมาณ  301,000.-  บาท 
- ป   2564   จ านวน   9   โครงการ   งบประมาณ  301,000.-  บาท 
- ป   2565   จ านวน   9   โครงการ   งบประมาณ  301,000.-  บาท 

 -    รวม  5 ป   จ านวน    27   โครงการ  งบประมาณ 903,000.-  บาท 
5. ยุทธศาสตร์ ที่  7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ โครงการที่ขอ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา (พ.ศ.  2561-2565 )  5 ปี มีดังนี้
ค่ะ  
ช่ือโครงการ    
1. อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจัดการแข็งขันกีฬา 
และนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี 
วัตถุประสงค์  
– เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 10,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 10,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  10,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
2. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี 
วัตถุประสงค์  
– เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาเป็นส่ือในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 40,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 40,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  40,000.- บาท 
ช่ือโครงการ    
3. โครงการจัดการจราจรในเขตเทศบาล 
วัตถุประสงค์  
– เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว 
งบประมาณ 
– ป  2563 จ านวน 50,000.- บาท, ป  2564 จ านวน 50,000.- บาท และ 
ป  2565  จ านวน  50,000.- บาท 
 
 

  
 



๑๐ 

 

- ป   2563   จ านวน   3   โครงการ   งบประมาณ  100,000.-  บาท 
- ป   2564   จ านวน   3   โครงการ   งบประมาณ  130,000.-  บาท 
- ป   2565   จ านวน   3   โครงการ   งบประมาณ  140,000.-  บาท 

 -    รวม  5 ป   จ านวน    9   โครงการ  งบประมาณ 370,000.-  บาท 
ขอน าเรียนเสนอสภาฯ เพื่อทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ น าเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ป  ( พ.ศ.  2561 -2565) ครับ    ในเรื่องของแผนและระเบียบแผนท่ีแจ้งให้
สภาฯ ทราบ เพราะทางผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเกี่ยวกับการให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล, เทศบาลต าบล หรือแม้แต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุน
งบประมาณการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งงบประมาณตรงนี้ไม่ได้
อยู่ในแผนพัฒนาฯ เราจึงต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาเพื่อให้สามารถต้ัง
งบประมาณได้ ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการปรับปรุงแผน เพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางของการพัฒนาเป็นไปตามแผนฯครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในส่วนท่ียัง
ขาดไปนะครับ ก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงแผน เมื่อมีการปรับปรุงแผน
เสร็จส้ินก็ต้องน าเรียนสภาฯ เพื่อรับทราบการปรับปรุงแผน 5 ป  ในครั้งนี้นะครับ 
จึงเรียนมาเพื่อสภาฯพิจารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และท่านปลัดฯ ได้อธิบายช้ีแจงรายละเอียด
มา สมาชิกสภาฯรับทราบ ถึงการรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565 ) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  1  นะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบการรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเสนอ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ต่อไประเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ข้อ  4.1  การพิจารณาเห็นชอบการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดท า
บริการสาธารณะ  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯช่วยช้ีแจงและขยายความให้สภาฯ 
ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ เกี่ยวกับวาระท่ี  4  เทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวได้น าขยะไปท้ิงท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน บริเวณภูเขาทอง 
ประมาณป กว่า และข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียนพึ่งจะร่าง
เสร็จ ซึ่งมีการแก้ไขและส่งเอกสารให้กับทางเทศบาลฯ เราหลังการประชุมสภาฯ 
ท้องถิ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม  2562  ท่ีผ่านมา โดยร่างข้อบัญญัติเอกสารท่ีส่ง
ให้กับท่านไป เขาจะเก็บค่าท้ิงขยะกับทางเทศบาลฯเราตันละ 300  บาท ซึ่งร่าง
เทศบัญญัตินั้นมันเกี่ยวเนื่องกับประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อท่ี  2  การท าความตกลงร่วมมือ
กันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังแต่สองแห่ง
ขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกัน หรือ อาจ



๑๑ 

 

ข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพื้นท่ีติดต่อกัน  และประชาชนในพื้ นท่ีนั้นได้รับ
ประโยชน์จากการจัดท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง  (1)  เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ เป็นภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดย
จัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และน าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ท้ังนี้ ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย  ซึ่งจากประกาศคณะกรรมการกระจาย
อ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบล และ เทศบาลต าบล อื่น ๆ ก็ต้องน าเข้าสภา
เพื่อขอความเห็นชอบจึงจะสามารถด าเนินการจ่ายเงินได้  ตามเอกสารท่ีแจกให้
ท่านไปในวาระท่ี  4  นะครับ   ซึ่งค่าขยะกิโลกรัมละ  0.30  บาท  ตันหนึ่งก็ 
300  บาท ปริมาณขยะของเทศบาลฯ เราก็ประมาณ 4 -5 ตัน จ านวนเงินก็
ประมาณเดือนละ  14,526  บาท เทศบาลฯเราไม่ได้จ่ายมาหลายเดือน แต่การ
ท่ีเราจะจ่ายได้จะต้องน าเรียนบันทึกข้อตกลงร่วมมือ  เพื่อให้สภาท้องถิ่นได้
เห็นชอบจึงจะสามารถด าเนินการจ่ายเงินได้  ท้องถิ่นท่ีน าขยะไปท้ิงนั้นประมาณ 
22  แห่งท่ีน าขยะไปท้ิง   ดังนั้นขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณา บันทึกข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง เ ส้ียน กับเทศบาลต าบล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง การก าจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดเพื่อให้การ
ก าจัดขยะมูลฝอย ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังสองฝ่ายมีข้อตกลง
ดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 “ผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด” สัญญาว่าจะน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน โดยน าขยะเข้ามาท้ิง
ต้ังแต่เวลา  05.00 น. -  18.00 น. เข้าตามเส้นทางและเวลาท่ีก าหนด 
ข้อ 2  ภายใต้บังคับในข้อ 3  “ผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด”  สัญญาว่า จะช าระ
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยท่ีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
ภายใน 15  วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ตามอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  เรื่อง การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
พ.ศ.  2561  ตามข้อ 2 อัตรากิโลกรัมละ 0.30  บาท 
ข้อ 3  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันท่ีสภาท้องถิ่นของผู้น า
ขยะมูลฝอยมาก าจัดเห็นชอบและผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัดลงนามในบันทึก
ข้อตกลงเป็นระยะเวลา 3 ป  
ข้อ  4  “ผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด” สัญญาว่า จะไม่ท าให้ขยะตกหล่นออกนอก
พาหนะขนส่ง 
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ข้อ 5  การแก้ไข  เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่ีมีความประสงค์จะแก้ไข  เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความ  
จัดท ารายละเอียดท่ีจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  
เมื่อ ท้ังสองฝ่ายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ จัดท าบันทึกแก้ไข  
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้   โดยต้องให้ผู้มีอ านาจ
ลงนามแทนของท้ังสองฝ่ายพร้อมพยานอย่างน้อยสองคนเป็นผู้ลงนามจึงถือเป็น
อันสมบูรณ์ 
ข้อ  6  การยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์ท่ี
จะขอยกเลิกบันทึกข้อตกลง ไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือความจ าเป็นในสภาพการณ์ใด 
ๆ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30  วัน  เมื่อ
พิจารณาแล้วไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ต่อกัน ให้ยกเลิกข้อตกลงได้ และมิให้มีการ
เรียกร้องสิทธิใด ๆท้ังส้ิน  
       โดยสาระส าคัญมีอยู่ประมาณนี้ ก็ขอน าเรียนว่าสภาท้องถิ่น ต้องให้ความ
เห็นชอบ เทศบาลฯจึงจะสามารถจ่ายเงินได้ ไม่อย่างนั้นเทศบาลฯเราก็จะไม่มีท่ี
ท้ิงขยะนะครับ จึงขอน าเรียนมาเพื่อสภาฯโปรดพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมว่าราคาค่าท้ิงขยะมันถูกกว่าทางท่าม่วงท่ี
ตันละ  600  บาท และท่ีแก่งเส้ียน  300  บาท  ในขอบัญญัติก็มีอยู่แล้ว ผมคิด
ว่าสภาฯ น่าจะให้ความเห็นชอบนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเรียนช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันในการจัดท าบริการสาธารณะ เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย  มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ   

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  ขอเรียนถามท่านปลัดครับ  ตามหนังสือแจ้งให้
ไปช าระค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ เราจะต้องจ่ายเขาต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2562  
ซึ่งเราจะต้องจ่ายย้อนหลังใช่หรือไม่ครับ และ อัตราค่าขยะก็อยู่ท่ีราคา 300  
บาท คงท่ีใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอช้ีแจงข้อซักถามท่ีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ ซักถามมานะครับ ตาม
หนังสือเราจะต้องจ่ายย้อนหลังให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียนต้ังแต่
เดือนมิถุนายน  2562  และ อัตราค่าขยะก็จะเป็นอัตราคงท่ีอยู่ท่ี ตันละ  300  
บาท นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านปลัดครับ ตามท่ีปลัดได้น าเรียนเพิ่มเติมมาสภาฯ ได้เข้าใจ
รายละเอียดแล้ว ผมขออนุญาตต่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาวาระท่ี  4.1  การ
พิจารณาเห็นชอบการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดท าบริการสาธารณะ 
เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียนกับ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  สมาชิกสภาฯ ท่านให้เห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับ 
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดท าบริการสาธารณะ เรื่อง
การก าจัดขยะมูลฝอย  ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียนกับเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว จ านวน  10  ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  
เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  4  ข้อ  4.2   การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2563  ขอเชิญท่านผู้บริหารด าเนินการช้ีแจง
รายละเอียดด้วยครับ 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

      บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จะได้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ต่อสภาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน
ป งบประมาณ พ.ศ.  2563  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในป งบประมาณ พ.ศ.  2562  ณ  วันท่ี  3  กรกฎาคม พ.ศ.  2562  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  21,345,411.69  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน  8,867,846.09  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  10,763,300.27  บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน  

0  โครงการ รวม 0.00  บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  2  โครงการ 

รวม 1,800.00  บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท 
2.   การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562   ณ วันที่   3 
กรกฎาคม พ.ศ.  2562  
(1) รายรับจริงจ านวน  22,082,542.73 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร                                    จ านวน  534,615.11  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      จ านวน  129,695.40  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          จ านวน  123,613.51 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,410,095.72 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                จ านวน  5,800.00   บาท 
หมวดรายได้จากทุน                                  จ านวน    00.00     บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                              จ านวน  12,348,433.99  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                         จ านวน  7,530,289.00  บาท 
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(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  22,500.00  บาท 
(3)  รายจ่ายจริง จ านวน  18,964,450.02  บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง           จ านวน  4,245,412.12  บาท 
งบบุคลากร       จ านวน  7,045,862.13  บาท 
งบด าเนินงาน     จ านวน  4,325,670.00  บาท 
งบลงทุน          จ านวน  2,342,670.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จ านวน              0.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน  1,004,965.77  บาท   
 

(4)   รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน       
       0.00  บาท 
(5)   รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  866,800.00  บาท 
(6)   รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
(7)   รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 
 
ประมาณการรายรับปี พ.ศ.  2563 
รายได้จัดเก็บเอง 
- หมวดภาษีอากร   จ านวน  670,000.00  บาท  
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  370,500.00  บาท 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  200,000.00  บาท 
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,940,00.00  

บาท 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  67,000.00  บาท 
- หมวดรายได้จากทุน   จ านวน  10,000.00  บาท 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง   3,257,500.00  บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  18,124,200.00  บาท 

 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18,124,200.00  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  9,517,100.000  บาท 

 รวมรายไ ด้ ท่ีรั ฐบาลอุดหนุนให้อง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
9,517,10.00  บาท 

 รวมประมาณการรายรับปี  พ .ศ.   2563  จ านวนทั้ งสิ้ น 
30,898,800.00  บาท 

 
 



๑๕ 

 

ประมาณการรายจ่ายปี พ.ศ.  2563  
- งบกลาง            จ านวน   6,450,100.00  บาท 
- งบบุคลากร        จ านวน  10,407,000.00  บาท 
- งบด าเนินงาน      จ านวน   9,916,900.00  บาท 
- งบลงทุน            จ านวน   2,784,300.00  บาท 
- งบรายจ่ายอื่น      จ านวน       30,000.00  บาท 
- งบเงินอุดหนุน      จ านวน   1,310,500.00  บาท 

 รวมงบประมาณการรายจ่าย 30,898,800.00  บาท 
รายละเอียดร่างเทศบัญญัติท่ีแจกให้ไปครับ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ตรวจสอบ โดยมีการต้ัง จ่ายตามแผนงานต่าง ๆ เป็นจ านวนเงิน ท้ัง ส้ิน 
30,898,800.00  บาท ได้อธิบายรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.  2563   (รายละเอียดตาม
เอกสารร่างเทศบัญญัติ ป  2563) ขอให้สภาฯ พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวค าแถลงงบประมาณให้สภาฯ ได้รั บ
ทราบถึงรายละเอียดแล้ว ต่อไปผมขอให้ท่านปลัดด าเนินการช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมในวาระนี้ เชิญท่านปลัดครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ขอน าเรียนช้ีแจง เกี่ยวกับญัตติร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป  พ.ศ.  2563  ในวาระท่ี  1 ตามตารางการด าเนินการท่ีแจกไป
ให้แล้วนะครับ หัวข้อเกี่ยวกับการประชุม 
ระยะที่  1 
1. พิจารณารับหลักการ หรือ ไม่รับหลักการ 
2. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3 - 7  คน 
3. การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติและพิจารณาญัตติ 
ระยะที่  2 
1. ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
ระยะที่  3 
1. กรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณา 
2. สรุปผลการประชุมส่งประธานสภาฯ 
3. ประธานสภาฯส่งให้สมาชิกสภาทุกคนพิจารณา 
ระยะที่  4 
1. ระยะเวลาท่ีประธานสภาฯส่งให้สมาชิกสภาพิจารณาก่อนแปรญัตติไม่น้อย

กว่า  24  ช่ัวโมง 
ระยะที่  5 
1. พิจารณาวาระท่ี  2 
2. พิจารณาวาระท่ี  3 

 
 



๑๖ 

 

    ในส่วนของวาระท่ี  1  นี้ก็ขอน าเรียนสภาท้องถิ่นให้ทราบเบื้องต้นว่า
งบประมาณรายจ่ายของป งบประมาณ พ.ศ.  2563  ท้ังหมด 30,898,800.-  
บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็นแผนงาน
รายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.  2563  ท่ีแจกให้ท่านไปพิจารณาแล้วนะครับ จึงขอ
น าเรียนว่าในการประชุมในวันนี้ เป็นการน าเสนอในวาระแรก การพิจารณารับ
หลักการหรือไม่รับหลักการ   ซึ่งท่ีประชุมได้พิจารณาตามเอกสารท่ีเลขานุการ
สภาฯ ได้แจกให้ท่านไปก่อน 3 วัน  ท่ีจะมีการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  ถ้าท่านมี
ข้อสงสัยหรือซักถาม เรียนเชิญนะครับ ก่อนท่ีจะมีการลงมติว่าจะรับหลักการ
หรือไม่รับหลักการนะครับ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ  ก่อนท่ีจะพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  พ.ศ.  2563  ผมขอช้ีแจงรายละเอียดและ
ระเบียบให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับ  ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  
2554    หมวด 3  ญัตติ  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้นแล้ว และวาระท่ี  1  วาระรับหลักการ  ข้อ  47  ใน
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
หรือไม่   หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับ หลักการก็ได้  ซึ่งการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติ  
เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าป  พ.ศ.  2563  จะมีด้วยกันท้ังหมด  3  วาระ  

วาระท่ี  1  วาระรับหลักการแห่งร่างฯ 

วาระท่ี  2   วาระการแปรญัตติ 

วาระท่ี  3  วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ   

   แต่ในการประชุมครั้งนี้เราจะพิจารณาเพียงวาระท่ี  1  วาระรับหลักการแห่ง
ร่างฯ เท่านั้น ขอช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบครับ ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป  พ.ศ.  2563 เชิญครับ 



๑๗ 

 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภาฯเขต 2 
ครับ ส่ิงท่ีผมดูผมอยากให้เพื่อนสมาชิกช่วยตรวจสอบด้วยครับว่า ส่ิงท่ีท่านได้
เสนอมาผมอยากให้ช้ีแจงรายละเอียดเป็นข้อๆ นะครับ 

1. หน้า  21/43 โครงการศึกษาดูงานป  พ.ศ.  2563 งบประมาณ 
208,000.- บาท ผมขอปรึกษากับท่ีประชุมและปลัดนะครับว่า ถ้าผมจะขอตัด
งบประมาณ จาก 208,000. -  บาท เป็น 108,000. -  บาท เพื่อเอา
งบประมาณไปท าโครงการคัดแยกขยะ เพราะว่าการคัดแยกขยะป งบประมาณ 
พ.ศ.  2563  ไม่มีนะครับ ป  2562  มี 70,000.-  บาท ป  2563  คัดแยก
ขยะ 3 R  3  ห่วงไม่มีเลยครับ ผมอยากจะตัดออกไปต้ังโครงการคัดแยกขยะนะ
ครับ เพราะว่าส่ิงท่ีท่านรองนายกฯ ได้ไปประชุมมาการคัดแยกขยะจังหวัดได้เน้น
ย้ าท่ีสุดนะครับ แต่ป  2563  ไม่มีเลยนะครับ  

2. หน้า  22/43  โครงการงบเงินอุดหนุน ท่ีเราอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลต าบลท่าล้อ งบประมาณ 40,000. -  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลท่าล้อตามโครงการบริหารจัดการสุนัข/แมวจร
จัด ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัติยราชนารี เราอุดหนุนไป
ท่ีเทศบาลต าบลท่าล้อใช่ไหมครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ถูกต้องครับ ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายอ าเภอ ก าหนดแล้วนะครับว่า
ต้องมีสถานกักกันสัตว์ สุนัข/แมวจรจัด ทุกอ าเภอ  และได้ก าหนดจุดข้างเทศบาล
ต าบลท่าล้อเป็นท่ีกักกันสัตว์ ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบเขาจะต้องมาขอ
งบประมาณจากเรา เราจะต้องต้ังงบประมาณไว้ล่วงหน้าเพื่อท่ีจะไม่ต้องประชุม
สภาอีกครั้งหนึ่งนะครับ และท่ีวัดหลวงตามหาบัว ก็จะเป็นท่ีกักกันสัตว์ระดับ
จังหวัดนะครับ จึงขอน าเรียนท่ีประชุมพิจารณาครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอซักถามต่อนะครับ 
3.  หน้า  27/43  ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ไม่ต่ ากว่า 

5 แรงม้า งบประมาณ  33,000.-  บาท ผมขอตัดงบประมาณออกครับ เพื่อท า
เรื่องขยะ 3 R นะครับ  

4. หน้า  31/43  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ การจัดซื้อเครื่องก า เนิดไฟฟ้า 
ขนาด 3 กิโลวัตต์  งบประมาณ  23,300.- บาท  ผมไม่ทราบว่ามีความจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้หรือไม่  ขอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบด้วยครับ 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ   
1. เรื่องโครงการเอกสารตามท่ีแจกไปให้ท่านแล้วนะครับ โครงการรู้รักษ์ 

ส่ิงแวดล้อม  งบประมาณ 208,000.-  บาท นะครับ เนื้อหาของโครงการได้ระบุ
ไว้แล้วตามหลักการและเหตุผลนะครับ ก็จะมีการใช้หลักการ 3 Rs อยู่แล้วนะ
ครับ เดิมเป็นโครงการคัดแยกขยะ แต่ได้มีการเพิ่มเติมกิจกรรมเข้าไปเป็น
โครงการอบรมและศึกษาดูงานรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีกิจกรรมคัดแยกขยะ รณรงค์
การใช้ถุงผ้านะครับ เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนะครับ  

2. เรื่องเครื่องตัดคอนกรีต งบประมาณ 33,000.-  บาท นะครับกองช่างมี
ความจ าเป็นเสนอสภาฯ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตเพื่อน าไปใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านนะครับ เพื่อลดภาระในการจ้างผู้รับจ้าง ถ้ามีเครื่อง
ตัดคอนกรีตเราก็จะสามารถด าเนินการเองได้นะครับ 

3. เรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า งบประมาณ 23,300.-  บาท เวลาเราไป
ท างานหรือไปซ่อมแซมในจุดท่ีเราไม่มีไฟฟ้าใช้ เราจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟเอาไว้ใช้ในการบ ารุงรักษาถนนหรืออะไรต่าง ๆ ในหน้าท่ีของ
เทศบาลฯนะครับ ก็ขอเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ แต่ถ้าสภาฯ ไม่เห็นด้วยก็ไม่
เป็นไรนะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมเข้าใจครับ แต่ผมมาดูตอนต้ังมันไม่มีในงบประมาณป  2563 นะครับ ผมจึง
ขอตัด 100,000.-  บาท เข้ามาต้ังจ่ายรายการใหม่เป็น โครงการคัดแยกขยะ 
ซึ่งผมมองว่าการที่ท่านน าโครงการรู้รักษ์ ส่ิงแวดล้อม งบประมาณ 208,000.-  
บาท นี้เข้ามาผมว่างบประมาณมันเยอะ ผมจึงขอลดและโยกงบประมาณไป 
100,000.-  บาท นะครับ และ โครงการอบรมศึกษาดูงานท่ีจังหวัดจันทบุรี 
ป งบประมาณ 2562  มันมีท้ังป งบประมาณ พ.ศ.  2562  และ 2563  ท่าน
สมาชิกสภาฯ  ช่วยดูด้วยนะครับ  ตอนท่ีเราคุยกันนอกรอบเราบอกว่าต้องการน า
เงินไปซ่อมแซมลูกรัง แต่กองช่างบอกไม่มีงบประมาณ แต่วันนี้เขียนโครงการ
มาแล้วว่าศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย 50  คน วันท่ี  4 -6  กันยายน  2562  
นะครับ ผมอยากให้กองช่างหรือผู้บริหารชี้แจง  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับในวาระนี้ท่านก็พิจารณาตามท่ีเสนอ ในส่วนของการแปรญัตติ 
ท่านก็เขียนเสนอแปรญัตติตามส่ิงท่ีท่านอธิบายนะครับ  แต่ในวาระนี้อยู่ในวาระ
ว่ารับหลักการ หรือ ไม่รับหลักการ งบประมาณรายจ่ายป  2563  ท่านพิจารณา
แล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย   และรายจ่ายท่ีไม่สมเหตุสมผลท่ีท่านต้องการ
ท่ีจะตัดลด ท่านก็สามารถเสนอขอค าแปรญัตติได้ครับ ซึ่งรายการศึกษาดูงานท่ี
เสนอมาให้สภาฯ พิจารณานั้นเป็นของงบประมาณป  พ.ศ.  2562  ระหว่างวันท่ี  
4 – 6 กันยายน   2562  ป   2563 ไม่มี งบประมาณ 208,000.-  เท่ากัน 
จึงขอน าเรียนว่าการพิจารณาในส่วนนี้ก็มีความจ าเป็นด้วยเหมือนกันในวาระท่ี  1 
นะครับ  
 
 



๑๙ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตช้ีแจงครับ เอกสารน่าจะมีการผิดพลาดตรงท่ีป งบประมาณ ต้องเป็นป   
2563  ไม่ใช่ป  2562  ครับ เพราะป  2562 ไม่ได้เสนอเข้าสภาฯครับ เพราะป  
2562 เป็นงบประมาณท่ีได้ผ่านสภาฯ มาแล้ว ผมก็ด าเนินการตามท่ีสภาฯได้
อนุมัติมาแล้ว  แต่โครงการท่ีผมน าเสนอในวันนี้เป็นโครงการของงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  ครับ ในด้านเอกสารคงมีการพิมพ์ผิด เพราะโครงการท่ีผมส่งเข้า
มาท้ัง 3  โครงการ คือ  

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2. โครงการรู้ทัน ป้องกันโรคเอดส์ 
3. โครงการสุขาภิบาลอาหาร 
เป็นโครงการของป งบประมาณ 2563  ท้ังหมดนะครับ ผมไม่ได้เอา

โครงการป งบประมาณ 2562  มาเสนอสภาฯครับ เพราะงบประมาณป  2562  
ผ่านสภาฯ มาแล้วเมื่อป  2561  และมีโครงการคัดแยกขยะในป งบประมาณ 
2562  ได้ผ่านสภาฯ มาแล้วและผมก็ท าตามท่ีสภาฯ ได้อนุมัติแล้วนะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตครับ โครงการท่ีท่านได้เสนอนายกเทศมนตรีฯ ไปใช่หรือไม่ครับ ท่ีจะ
ไประยอง ไปจันทบุรี นะครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

โครงการนั้นเป็นโครงการท่ีผมเสนอผู้บริหารนะครับ ไม่ได้เสนอสภาฯ นะครับ 
ขอช้ีแจงให้ทราบครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ครับ ขอบคุณครับท่ีท่านบอกว่าเป็นโครงการท่ีเสนอผู้บริหาร แต่ไม่ได้เสนอสภา
ฯ   แต่สภาฯตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารนะครับ ผมก็จ าเป็นจะต้อง
ถามครับ ถึงจะพิมพ์ผิดหรือไม่ผิด แต่โครงการศึกษาดูงานท่ีเราคุยกันนอกรอบ 
เรามีความจ าเป็นต้องน างบประมาณไปพัฒนา เรื่องถนนหนทาง และมีสมาชิก
สภาฯ หลายท่านท่ีเขียนค าร้องแล้วต้องการท่ีจะพัฒนา  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับในการรับหลักการนั้นต้องแยกกับเรื่องท่ีท่านถาม ท่านจะต้องถาม
ในวาระอื่น ๆ  ในวาระนี้ท่านต้องพิจารณาว่าท่านจะรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการในป งบประมาณ พ.ศ.  2563  จ านวนเงิน 30,898,800. - บาท
หรือไม่นะครับ  ส่วนท่ีเอกสารโครงการ และ วาระอื่น เราจะไม่น ามารวมกัน 
จะต้องไปวาระอื่น ๆ นะครับ  ขอน าเรียนเพื่อสภาฯทราบครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ผมขอเพิ่มเติมโครงการจาก 8 โครงการท่ีเป็นโครงการก่อสร้างครับ ผมอยากจะ
ได้งบประมาณไปจัดซื้อถังน้ าท่ีมันช ารุดนะครับ เพราะทุกวันนี้เหลือหมู่ละไม่กี่ลูก
เองนะครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ การตั้งงบประมาณประจ าป  สมาชิกสภาฯต้องเสนอความ
เดือดร้อนมาต้ังงบประมาณ ขณะนี้งบประมาณท าเสร็จแล้ว หากงบประมาณหน้า
ต้นป มีงบประมาณเหลือแล้วเราค่อยต้ังงบประมาณได้ไหมครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ตอนนี้ถังน้ าเหลือหมู่ละไม่กี่ลูกเองครับ มันช ารุดเสียหาย แตก เราก็ขนย้ายมาท่ี
เทศบาลฯหมดแล้ว 
 
 



๒๐ 

 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

แล้วแต่ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ตรงนี้ท่านต้องขออนุญาตสภาฯ และจุดไหนบ้างท่ี
ช ารุดเสียหาย ท่ีจะต้องน ามาแทนท่ีนะครับ และหมู่ท่ี  6  ท้ังหมู่และหมู่ท่ี  11 
ครึ่งหนึ่ง ก็ก าลังจะถ่ายโอนไปให้กับประปาภูมิภาคภายในเดือนกันยายน 2562  
นี้นะครับ ทีนี้การจ าเป็นการใช้น้ าต่อไปก็จะต้องไปขออนุญาตกับประปาส่วน
ภูมิภาค ซึ่งในวันท่ี 8 และ 9 สิงหาคม พ.ศ.  2562 ก็จะมีการให้ผู้ใช้น้ าบริเวณ
ดังกล่าวมากรอกใบลงทะเบียนกับภูมิภาคท่ีเทศบาลฯเรานะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตครับท่ีผมพูดถึงนี่คือถังน้ าท่ีบรรเทาภัยแล้งนะครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

คือถังน้ าท่ีบรรเทาภัยแล้งท้ังหมดนั้นเราได้รับมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และอ าเภอท่าม่วง ไม่มีของเทศบาลฯ เลยนะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ถ้าเทศบาลฯ เรามีงบท่ีจะจัดซื้อมาเองแล้วก็ทดแทนถังน้ าจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและอ าเภอได้ไหมครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ 

ท่านต้องก าหนดหลักเกณฑ์ กติกา กันให้ดีว่าตรงไหน เช่นตรงไหนมีน้ าประปาแต่
ไม่ยอมต่อน้ า แต่ให้เทศบาลฯไปส่งน้ าให้แบบนี้ ท่านคิดว่ามันถูกต้องไหมครับ 
ตรงไหนท่ีมีแล้วก็ไม่ยอมต่อ ท่านจะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับเพราะใช้เงิน
หลวงนะครับ แต่ถ้าจุดไหนท่ีมันขาดแคลนจริง ๆ ก็โอเคครับ ในจุดท่ีมีสายเมน
ประปาอยู่แต่ไม่ต่อ ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับ ผมไม่ได้ว่าครับ เพราะเป็น
นโยบายของท่านเองนะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตครับ ในพื้นท่ีของหมู่ท่ี  7  หมู่ท่ี  13  และหมู่ท่ี 1  บางส่วน บาง
บ้านก็ยังไม่มีน้ าประปาเข้าไปถึงนะครับ และหมู่ท่ี  7  และหมู่ท่ี  13  ช่วงเดือน 
มีนาคม ถึง เมษายน  จะมีปัญหาเรื่องน้ าครับ ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่สามารถระบุได้ว่า
ตรงไหน แต่ถ้ามีโครงการแบบนี้ขึ้นมาผมก็จะด าเนินการส ารวจครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมอยากจะให้ ท่านขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ ในการขอแปรญัตติงบประมาณตัวนี้ ถ้าท่านอนุญาตก็จะได้
ด าเนินการต่อไปนะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามท่ีผมได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
ถังน้ าบรรเทาภัยแล้งท่ีผมได้เสนอไปนะครับ  ท่านประธานสภาฯ มีความคิดเห็น
ว่าอย่างไรบ้างครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมพิจารณาแล้วก็อยากจะให้ท่านด าเนินการตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้ง แล้วค่อย
มาพิจารณาปรึกษาหารือกันอีกครั้งได้ไหม เพราะว่าช่วงนี้เวลานี้เราจะต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนไปก่อน   และท่านจะต้องดูว่ามันมีความจ าเป็นจริง ๆ หมู่
ไหน ตรงไหน มีถังกี่ใบขอให้ท่านตรวจสอบให้ชัดเจน เราจะได้พิจารณากันอีกที
นะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ การท่ีผมขออนุญาตเพิ่มเติมโครงการ เพราะ
ท้ัง 2 หมู่คือหมู่ท่ี  7 และ หมู่ท่ี  13  โครงการท่ีขอไปค่อนข้างจะน้อยมาก ถ้า
ผมจะขอเพิ่มเติมโครงการในหมู่ของผมนั้นจะได้หรือไม่ครับ 
 



๒๑ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ครับ ผมอนุญาต ก็ขอให้ท่านด าเนินการมาให้ถูกต้องอีกครั้งนะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตอนนี้ท่านสมาชิกฯ ได้ขออนุญาตต่อท่าน
ประธานสภาฯแล้ว ท่านผู้บริหารเทศบาลฯ ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ การตอบค าถามของท่านผู้บริหารผมขอให้
ทางบริหารช่วยตอบค าถามให้ชัดเจนด้วยครับ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ งบประมาณเท่าไร เราจัดซื้อได้หรือไม่ ต้อง
มาดู เพราะท่านปลัดได้น าเรียนแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นถังน้ าเก่าท่ีมีอยู่นั้นมันเป็น
ของอ าเภอและขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งความจริงผมก็คิดอยู่นะครับ
เพราะว่าเรามีโอกาสท่ีจะต้องใช้ด้วยเลยคุยกับทางหลาย ๆคนแล้วครับว่าเราจะ
ส่งรายช่ือผู้ท่ีมีบ้านเลขท่ี และท ารายช่ือส่งไปอ าเภอท่าม่วง และให้ทางอ าเภอส่ง
รายช่ือไปท่ีจังหวัด ก็อยู่ในความคิดของผมอยู่ ส่วนตรงนี้ วันนี้ก็ต้องแปรญัตติใช่
ไหมครับ ท่านปลัด 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ในส่วนนี้ก็ต้องน าเรียนท่านผู้บริหารครับ ว่าเมื่อเราโอนประปาให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาค เงินท่ีเราต้ังงบเกี่ยวกับประปาเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน เราก็โอน
งบประมาณมาต้ังใหม่ตอนนั้นได้ เพราะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประปาเราไม่ต้องเสีย
งบประมาณตรงนั้นมันจะเหลือนะครับ  ถ้าเราไม่ได้ใช้ตรงอื่นเราก็จะน ามาใช้ตรง
นี้ ก็ยังมีส่วนท่ียังขาดอยู่ของท่านสมาชิกสภาฯ กันยา หมู่ม่วง และ ของรอง
ประทีป พัฒนมาศ ครับ ท่ีบอกว่ายังขาดอยู่บางช่วง และพองบประมาณเหลือก็
จะมาท าตรงนี้ครับ ถามว่าระเบียบซื้อได้ไหม ซื้อได้ครับ แต่ต้องมีการต้ังกติกา
เงื่อนไข ว่าเป็นบ้านท่ีมีคนอยู่หรือไม่  ใช้น้ าท าอะไร เล้ียงสัตว์ เล้ียงแพะหรือปลูก
ผัก หรือท าอะไร และการส่งน้ าจะต้องจัดส่งอย่างไร 15 วันครั้ง หรือ เดือนละ
หนึ่งครั้ง อย่างเช่นพอถึงเวลาหน้าฝนก็น าน้ าไปส่งแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับ 
การให้ท่านต้องพิจารณาให้รอบคอบ  แต่ท่านศรัณย์ ฟักทอง การท่ีท่านจะให้
ท่านจะต้องรู้แล้วว่าจะต้องให้เท่าไร หมู่ 7 กี่ใบ หมู่ท่ี  13  กี่ใบท่านจะต้องรู้แล้ว 
ท่านจะต้องชัดเจนแล้ว ทีนี้ ก็จะรู้แล้วว่าจะต้องต้ังงบประมาณเท่าไรในจุดนั้น 
ท่านจะต้องมีข้อมูลท่ีชัดเจนและจะต้องเห็นว่าประชาชนในพื้นท่ีของท่านได้รับ
ความเดือดร้อนจริงๆ  และน้ าท่ีไปส่งให้ก็ขอให้ใช้ส่วนรวมไม่ใช่ใช้เฉพาะคน ขอ
น าเรียนให้สภาฯได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นธรรม  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามกรณีท่ีสมาชิกสภาฯ  ศรัณย์ ฟักทอง ถามด้วยวาจา ขอให้ไปตรวจสอบข้อมูล
ครัวเรือน ม.7 และ หมู่ 13 ใดท่ีขาดแคลนน้ าจริงๆ มีจ านวนกี่หลัง ซึ่งต้องใช้กี่
ใบมาเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณา มาเสนอสภาพิจารณาต่อไป ตามท่ีท่านสมาชิก
สภาได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  
พ.ศ.  2563  และระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2554    แล้ว และท่าน
สมาชิกสภาฯ ก็ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  
พ.ศ.  2563 กันมาพอสมควรแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
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หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับหรือไม่รับร่างหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป   พ.ศ.   2563  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านท่ีเห็นชอบรับร่างฯยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่ างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าป  
งบประมาณ พ.ศ.  2563 ในวาระท่ีหนึ่ง วาระรับหลักการฯ  โดยเห็นชอบ
จ านวน  10  ท่าน  งดออกเสียงจ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่ออก
เสียง 0  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ในวาระแรก วาระรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าป  งบประมาณ พ.ศ.  2563  เรียบร้อย
แล้วต่อไปให้สภาฯเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติโดยคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาฯท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ  โดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2554   หมวด 8  คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2  ประเภท คือ     

1.   คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน                                                                                                      

2.  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญโดยให้คัดเลือกกันเองภายในสภาท้องถิ่นครับ
ในท่ีนี้ ขอเชิญท่ีเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ล าดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่ีประชุมจะคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่ท่านครับ  

ท่ีประชุม มีมติให้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  4  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามมติท่ีประชุมให้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  4  ท่าน
จากสมาชิกสภาท้องถิ่น ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาและเสนอช่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติ และผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
ท่านท่ี  1   ท่ีประชุมจะเสนอท่านใดเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

ผมนายพจน์  พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอ นายชูศักด์ิ บัว
สด  สมาชิกสภาฯ เขต  2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผมรับรองครับ 
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(นายศรัณย์ ฟักทอง) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นางสมคิด บุญเชิด) 

รับรองค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  2  เชิญท่ีประชุมคัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ผมนายอดิศร  หล่อจิต   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ นายพจน์     
พัฒนมาศ  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายวินัย  โพธิ์ใบ) 

ผมรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายกันยา หมู่ม่วง) 

ผมรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  3  เชิญท่ีประชุมคัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ผมนายศรัณย์  ฟักทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอ นายกันยา หมู่
ม่วง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ์) 

รับรองค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  4  เชิญท่ีประชุมคัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายกันยา หมู่ม่วง) 

ผมนายกันยา  หมู่ม่วง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ นายอดิศร หล่อ
จิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอ านาจ โคกแก้ว) 

ผมรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นางสมคิด บุญเชิด) 

รับรองค่ะ 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สรุปตอนนี้เราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้วจ านวน 4 ท่าน คือ 

1.   นายชูศักดิ์  บัวสด  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

2.   นายพจน์ พัฒนมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

3.  นายกันยา  หมู่ม่วง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

4.  นายอดิศร หล่อจิต  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว
ในล าดับต่อไปผมจะขอด าเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปครับ   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ข้อ 
49  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2554  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี
ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้  ซึ่งการก าหนดวันและเวลาการเสนอการแปรญัตติของวาระ 2 การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าป  พ.ศ.  2563 ขอ
เสนอเพื่อให้สภาพิจารณา ต้ังแต่วันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2562  ต้ังแต่เวลา 
08.30 จนถึงวันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ.  2562  เวลา  16.30 น. ท่ีประชุม
เห็นชอบให้ก าหนดเวลาการเสนอแปรญัตติตามท่ีก าหนดหรือไม่ครับ ถ้าเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้เสนอมา สมาชิกสภาฯ เห็นชอบด้วยหรือไม่ท่ีจะ
ก าหนดวันและเวลาในการเสนอแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี  6  สิงหาคม 2562  ต้ังแต่
เวลา  08.30  น. จนถึงวันท่ี 9  สิงหาคม 2562 เวลา  16.30  น. 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันและเวลาในการเสนอการแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี  6  
สิงหาคม  พ.ศ.  2562  ต้ังแต่เวลา 08.30 จนถึงวันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ.  
2562  เวลา  16.30 น. 
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เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) 
พ.ศ.  2554    การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณ เลขานุการสภาท้องถิ่นต้องเป็นผู้ด าเนินการนัด และ เป็นผู้เปิด
ประชุม เพื่อด าเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั้น เมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ
แล้ว ข้าพเจ้า นายไชยยศ  บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาท้องถิ่น ขอนัด
ประชุมเพื่อด าเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ  วันนี้ วันท่ี  5  สิงหาคม พ.ศ.  2562  เวลา 15.00 
น. ครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  วันนี้วันจันทร์  ท่ี 5  สิงหาคม   พ.ศ.  
2562   ผมขอเสนอว่าสภาฯจะน่าประชุมอีกครั้งในวันจันทร์  ท่ี  26  สิงหาคม  
พ.ศ.  2562 เวลา  10.00 น.  เพื่อพิจารณาในวาระสอง และ วาระสาม 
ตามล าดับ   ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   ขอน าเรียนเพื่อ
สภาโปรดพิจารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนเพื่อให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาก าหนดการ
ในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาในวาระสอง และ วาระสาม ท่าน
สมาชิกสภาฯ เห็นชอบหรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบก าหนดให้ประชุมอีกครั้ง ในวันจันทร์ ท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ.  
2562 เวลา  10.00 น.   เพื่อพิจารณาวาระสอง และวาระสาม ของร่างเทศ
บัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าป  พ.ศ.  2563 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

แจ้งประชุมสภาอีกครั้ งในวันจันทร์  ท่ี  26  สิงหาคม พ.ศ.  2562  เวลา  
10.00  น. ผู้เข้าร่วมประชุมมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในวาระนี้ ถ้าไม่มีผมขอ
เข้าวาระต่อไป                                  

 ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  วันนี้เราได้รับเกียรติ จากท่านจ าเนียร  บัวทอง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2  เข้าร่วมประชุมและจะ
ได้มาเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการของบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรียนเชิญครับ  

สมาชิกสภาฯ อบจ. เขต 2 
(นายจ าเนียร บัวทอง) 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวและฝ่ายบริหารสมาชิก
สภาฯและ หัวหน้าส่วนราชการทุก ๆท่านครับ ผมมีความยินดีท่ีได้มาเข้าร่วม
ประชุมในวันนี้นะครับ จริง ๆแล้วผมอยากจะเข้าร่วมประชุมกับทุกๆ นานแล้วผม
อยากจะเข้ามารับฟังความคิดเห็นจากพวกเรา เพื่อการพัฒนาต าบลของเรา จริง 
ๆ แล้วก็อยากจะฝากประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารครับ เรื่องการท าโครงการท่ี
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เสนอขอไปในแต่ละป  ผมไปดูในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วป หนึ่งมี
แค่โครงการเดียว ฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นการเสียโอกาสนะครับ ถ้าผมเลือกไป
แล้ว โครงการอื่น ๆ ก็ท าไม่ได้เพราะไม่มีในแผน ผมก็อยากจะให้พวกเราช่วยกัน
เสนอโครงการขึ้นไปบรรจุในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ป ละ 3 -4  
โครงการ  และจะขอฝากฝ่ายบริหารด้วยเมื่อท่านท าโครงการเสนอไปแล้วก็ขอให้
ท่านไปติดต่อประสานงานกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยครับ 
เพราะงบประมาณของท่านนายกฯ ท่านมีเยอะแต่เทศบาลท้ังสองเทศบาลใน
ต าบลหนองขาว ไม่มีใครขึ้นไปติดต่อประสานงานเลย  ถ้าท่านไปติดต่อแล้วผมจะ
คอยประสานงานให้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ต าบลหนองขาวของเราก้าวหน้าไปอีก จะ
ให้ผมช่วยยังไง ประสานงานยังไง ติดต่อผมได้เลยนะครับ ไม่ต้องเกรงใจ ผมขอ
ฝากท่านผู้บริหารไว้นะครับ  ซึ่งจากท่ีผมไปดูแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มา ป  พ.ศ.  2561  สายห้วยตาโชติ  ป  พ.ศ.  2562  สายล าหง  ป  พ.ศ.  
2563  สายหนองกะหมวก  ป ละโครงการเองนะครับ ผมไม่มีสิทธิเลือกโครงการ
เลย เพราะมีแค่โครงการเดียวก็ต้องท าตามแผนนั้นไป  และเรื่องอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือท่ีทางเทศบาลฯ ขอไปถ้าเขาไม่มาก็โทรศัพท์บอกผมนะครับ ผมจะได้
ตามให้อีกทีหนึ่ง  ผมก็อยากจะให้ทุก ๆ ฝ่ายช่วยๆ กันเพื่อต าบลของเรานะครับ 
และผมขอถามท่านประธานสภาฯ ว่าถ้าถนนเป็นถนนดินแล้วเราจะลงลูกรังนั้น 
เราสามารถขอทหารได้ไหม เท่าท่ีผมเคยคุยกับทหารมาเขาบอกว่าถ้าน ามาพัฒนา
หรือท าในหมู่บ้านเขาอนุญาตครับ เครื่องมือ หรือ รถบดอัด ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพร้อมท่ีจะช่วยครับ ไม่ทราบว่าท่ีผมเสนอมานั้นใครมีข้อคิดเห็น
อย่างไรบ้าง เพราะเราจะได้คุยกันและหาทางช่วยกันพัฒนาต าบลของเรานะครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ก็เป็นส่ิงท่ีดีท่ีท่านได้
เข้าร่วมประชุมกับทางเทศบาลฯ ของเราในครั้งนี้ครับ เกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะ
ลงมาพัฒนาต าบลหนองขาว ให้มีการพัฒนาท่ีดีขึ้น การต้ังแผนพัฒนาเป็นการต้ัง
แบบป ต่อป  จึงเป็นปัญหาท่ีจะต้องปรับ ซึ่งในป  2563 -2565  มีประมาณ 3 – 
4 สาย เราก็จะเสนอไปท้ังหมด ซึ่งเป็นโครงการท่ีเกินศักยภาพท่ีเราจะเสนอไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาโครงการ จ านวนเงินก็หลายล้านบาท ก็จะ
ค่อย ๆ พัฒนาไปตามจ านวนเงินงบประมาณท่ีท่านจะสามารถช่วยเหลือได้นะ
ครับ ในเบื้องต้นทางฝ่ายบริหารก็จะได้น าเรียนต่อสภาฯ เพื่อน าไปปรับใช้และ
เสนอเพื่อเห็นชอบต่อไป จึงน าเรียนท่ีประชุมได้รับทราบครับ  

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี นะครับ ท่ีได้ให้ค าแนะน าท่ีดีแก่ทางคณะผู้บริหาร ทุก ๆ ป ท่ี
ผ่านมาทางบริหารก็ได้ส่งโครงการเกินศักยภาพไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทุก ๆ ป นะครับ ป ละประมาณ 30-40  ล้านโดยประมาณ และผมก็เข้าใจว่าทาง
ท่านก็หวังดีกับเทศบาลฯเรา ซึ่งเทศบาลก็ยื่นหนังสือตามปกติแต่ไม่ได้มีการ
ติดตามดังท่ีท่านกล่าวนะครับ  ซึ่งข้อมูลท่ีเราได้ในวันนี้ก็จะเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติในอนาคตต่อไปนะครับ และทางเราก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลโครงการ
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ต่าง ๆ ส่งให้เยอะท่ีสุด และตามเรื่องท่ีส่งไปตามท่ีท่านแนะน าครับ และล่าสุดผม
ไปดูในระบบก็ได้มีการอนุมัติแล้วจ านวนเงิน 3 ล้านบาท เพื่อด าเนินการโครงการ
ในหมู่ท่ี  3  ต าบลหนองขาว ของเรา ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านท่ีช่วยผลักดัน
โครงการมาให้แก่ทางเทศบาลและต าบลหนองขาวของเรานะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณท่านจ าเนียร บัวทอง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 นะครับ ท่ีท่านได้น าโครงการดี ๆ 
เข้ามาในเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวของเรา  ผมสมาชิกสภาฯ อยากได้ยิน
ค าพูดจากท่านผู้บริหารโดยตรง ท่านรองนายกฯ ท่านพูดให้ชัดเจนเลยครับท่ีท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาร่วมประชุมและได้เสนอแนะข้อดี ๆ 
ให้กับทางเทศบาลฯ ของเรา เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอสวัสดีท่านจ าเนียร บัวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
เขต 2  ครับ ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติ มากท่ีท่านได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมประชุมกับ
ทางเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวของเรา ส าหรับโครงการเกินศักยภาพของ
ป  2563  นั้นเราก็ส่งไปแล้วและส่งไปหลายหน่วยงาน และผมก็ขอรบกวนช่วย
ให้ท่านติดตามโครงการท่ีเราส่งไป และ โครงการท่ีเราส่งไปยังหน่วยงานอื่น ๆ 
ด้วย และตามท่ีท่านได้เสนอมาว่าควรมีประมาณ 3 โครงการเพื่อจะได้ด าเนินงาน
ต่อๆ ไปก็เป็นอะไรใหม่ ๆ ท่ีเราได้รับทราบนะครับ และเราจะได้น าไปปฏิบั ตินะ
ครับ ส าหรับเรื่องลูกรังท่ีท่านเปิดประเด็นมาเราก็ยินดี ถ้ามีช่องทางท่ีเราสามารถ
คุยกับทหารได้เราก็จะด าเนินงานต่อนะครับ  ผมผู้บริหารเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว ก็ต้องขอขอบคุณท่านจ าเนียร บัวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นะครับท่ีได้ให้ข้อมูลและค าแนะน าต่างๆ ถ้าเราท าได้เรา
จะท า ถ้าท่านมีอะไรท่ีจะแนะน าเรามากกว่านี้ก็ขอให้บอกเรา ตอนนั้นท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีหนองหญ้าดอกขาว ไม่สบาย ผมไปตามเรื่องท่ีท่าน  2 ครั้ง ท่าน
บอกว่านายกฯไปไหน ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยไม่ได้ไปตามเรื่องต่อ และผมเห็นว่า
ท่านปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ท่ีนั้น ท่านต้องผลักดันโครงการให้ ผมก็เลยไม่ได้ไปติดตาม 
และเรื่องโครงการถ้ามีโครงการท่ีจะสามารถเพิ่มเติมได้ เราจะเพิ่มเติมไป  ซึ่งทาง
ผู้บริหารก็คิดว่าจะปฏิบัติตามท่ีท่านจ าเนียร บัวทองได้เสนอแนะมา  ไม่มีติดขัด
อะไรครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต้องขอขอบคุณท่าน
จ าเนียร  บัวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 ท่ีได้
เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น กับเทศบาลฯของเรา ผมต้อง
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ   ท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถาม
เพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรื่องน้ าประปาท่านรองสมเกียรติ รอดสูง จะน าเรียนในท่ีประชุมหรือไม่ครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ผมขอให้ท่านปลัดช่วยด าเนินการ ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมรับทราบได้เลย
ครับ 



๒๘ 

 

 
 
 
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมจะน าเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบครับว่า ค่าน้ าประปา
ของเทศบาลต าบลหนองขาวแจ้งเรียกเก็บมาเมื่อวันท่ี  25  กรกฎาคม 2562  
ตามเอกสารท่ีแจกให้ไปนะครับ เขาแจ้งว่าค่าน้ าประปาท้ังหมด นะครับ 
139,676.01  บาท ในส่วนนี้ โดยมิเตอร์น้ าประปาจุดท่ี  28  ตรงแยกไฟแดง
หนองขาว  ไม่สามารถอ่านมิเตอร์ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางเทศบาลฯ 
จึงด าเนินการคิดค่าประปาโดยการถัวเฉล่ียค่าน้ าประปาในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 
คิดเป็นเงิน 16,437.17  บาท ถ้าทางเทศบาลหนองขาวคิดแบบนี้เราเสียเปรียบ
นะครับ  ในเดือนมีนาคม  2562  เราเสียค่าน้ าประปา 21,949. -  บาท ใน
เดือน เมษายน  2562  จ านวนเงิน 17,000. -  บาท ในเดือน พฤษภาคม 
2562 จ านวนเงิน  10,004.-  บาท พอเอา 3 เดือน มารวมกันแล้วหารเฉล่ีย
แล้วเดือน มีนาคม – เมษายน 2562  พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นหน้าร้อนท่ีต้องใช้น้ า
เยอะแต่พอเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2562  หน้าฝนการใช้น้ าประปา
น้อย ทีนี้เป็นเรื่องท่ีทางเทศบาลฯเราท่ีพอเขาหารเฉล่ียออกมา 3 เดือน แล้วค่า
น้ าประปามันเกินความเป็นจริง    ซึ่งทางกองช่างได้ไปตรวจสอบมิเตอร์ประปา
ตรงจุดแยกไฟแดงหนองขาว หมู่ท่ี  11 แล้ว ในส่วนนี้มันเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจึง
ขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ รับทราบว่าในอนาคตถ้าเราโอนประปาให้แก่การ
ประปาภูมิภาคแล้ว  เราจะตัดมิเตอร์จุดท่ี 28 จุดนี้ออก และเราจะทดลองการใช้
น้ าของประปาส่วนภูมิภาคก่อน 2 เดือน เราจะท าการคืนมิเตอร์น้ าให้แก่เทศบาล
หนองขาว เพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่ามิเตอร์น้ า  ค่ารักษามาตรเดือนละ 
2,000.-  บาท  ต่อไปหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ท่ี  11  จะเปล่ียนมาใช้น้ าประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาค จุดนี้มันก็จะหายไปเราก็จะตัดมิเตอร์คืนเขาครับ 
แล้วก าลังผลิตน้ าประปาของเราก็จะมาใช้แทน ท่ี ผมว่ามันน่าจะเพียงพอ  
ผู้อ านวยการกองช่างในส่วนมิเตอร์ ตรงจุดท่ี  28  ไฟแดงหนองขาวถ้าเราคืน
เทศบาลหนองขาว ประปาก าลังผลิตท่ีเราผลิตจะใช้เพียงพอไหม 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ถ้าเราตัดน้ าประปาหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ท่ี   
11  และ  หมู่ท่ี  6  ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคไปแล้ว เหลือแต่หมู่ท่ี  11  
คิดว่าการผลิตของเราน่าจะเพียงพอ คือถ้าเราตัดตรงจุดท่ี  28  ออก แต่เราจะ
ไม่ได้ตัดถาวรนะครับ เราจะท าวาล์วน้ าเปิดปิดไว้เผ่ือว่าเวลาน้ าประปามีปัญหา
เราจะได้ถ่ายน้ าจากประปาเทศบาลหนองขาวเข้ามาใช้ แต่ว่าถ้าเกิดเรากังวล
เกี่ยวกับค่ารักษามาตรมิเตอร์เดือนละ 2,000.-  บาทก็ต้องตัดครับ 
 
 
 



๒๙ 

 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ถ้าเกิดทางเทศบาลหนองขาว เขาคิดว่าจุดนี้ไม่มีการใช้น้ า ไม่มีการใช้จ่ายเขาจะ
ต้ังข้อสังเกตว่ามิเตอร์เสีย เขาจะมีปัญหา มีอย่างเดียวคือเราจะต้องคืนมิเตอร์ ตัด
มิเตอร์คืนเขาไปเลย เพราะว่าเขาเห็นว่าเราใช้น้อยหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเขาก็จะมี
ปัญหากับทางเทศบาลฯเราทันที เขาจะมองว่าเราแอบใช้น้ าประปาหรือเปล่า แต่
เจตนาคือเราจะลองทดลองใช้ 2 เดือน ถ้ามันเพียงพอ เราก็ลองปิดวาล์วและเสีย
ค่ารักษามาตร  2  เดือน เราจะต้องแจ้งทางเทศบาลหนองขาวว่าเราจะขอ
ทดสอบการใช้น้ าของประปาส่วนภูมิภาคก่อน และถ้ามองว่าเพียงพอแล้วเราก็จะ
ตัดมิเตอร์น้ านะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  เมื่อประมาณวันท่ี  23  พฤศจิกายน 
2561  คนซอย 6 ของหมู่ท่ี  7  ขอน้ าประปาจ านวน  9  ราย มันก็ล่วงเลยมา
หลายเดือนแล้ว เขาถามผมว่าเรื่องน้ าประปาท่ีขอไปนั้น ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว 
และล่าสุดผมก็ได้สอบถามเจ้าหน้าท่ี ๆ ตอบว่าจะไปตามเรื่องให้ ผมขอให้
ผู้อ านวยการกองช่างช่วยตอบข้อสอบถามของผมตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ผมขอตรวจสอบเอกสารก่อนนะครับ พอดีช่วงนั้นผมยังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี 
ท่ีเทศบาลฯ นะครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ หมู่ท่ี  7  จ านวน  9  รายใช่ไหมครับ เด่ียวบ่ายวันนี้
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค เขาจะเข้ามาพบท่านผู้บริหารเทศบาลฯ ผมขอเชิญ
ให้ท่านศรัณย์ ฟักทอง อยู่พบผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ  ร้านครัวชนะศึก เขาเก็บรายได้จากการขาย
อาหาร  โดยเก็บจานละ 1  บาท และจะน าเงินท่ีได้นั้นไปให้กับผู้ท่ียากไร้ ผู้ป่วย
ติดเตียง คือต้องให้มีฐานะยากจนจริงๆ  เขาจะน าเงินมามอบให้รายละ 5,000.-  
บาท นะครับ ซึ่งเมื่อ 2 – 3 วันท่ีผ่านมาผมได้ไปเริ่มท่ีหมู่ 13 และหมู่ท่ี  7 ไม่มี
ผู้ป่วยติดเตียง ก็มาท่ีหมู่ท่ี  6 ก็ได้มาเจอบ้านนายเฉลิม แรงครุฑ ท่ี เป็นผู้พิการ
และเป็นผู้ป่วยติดเตียง เพราะว่า บ้านหลังนี้มีฐานะยากจนจริงครับ ครัวชนะศึกก็
มอบเงินให้แก่บ้านนี้ ต่อไปก็จะไปหมู่อื่น ๆ อีกนะครับ โจทย์ท่ีทางร้านต้ังไว้ก็จะ
ค่อนข้างยาก เพราะต้องมีฐานะยากจนจริงๆ  วันท่ีมอบเงินท่านปลัดก็ได้ไปร่วม
มอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวด้วย และผมก็ได้แจ้งไปยังสมาชิกสภาฯหมู่ท่ี  6 แต่ก็
ไม่ว่าง  และท่านปลัด ก็ได้เพิ่มเติมข้อมูลให้ร้านชนะศึกทราบเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
ด้วย และผมก็ต้องเข้าไปคุยกับทางร้านอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะขอโจทย์ท่ีเราสามารถ
ปฏิบัติงานได้  ขอน าเรียนในท่ีประชุมให้ทราบครับ ขอเชิญท่านปลัดเพิ่มเติมครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เจ้าของร้านชนะศึกท่านนี้ เขาจะเก็บรายได้จากการขายอาหารจานละ 1  บาท 
ซึ่งเขาต้ังเป้าไว้ว่าเดือนสิงหาคม  2562  เขาจะได้เงินช่วยเหลือประมาณ 
15,000.-  บาท เขาจะช่วยเหลือได้ 3  ราย ๆ ละ 5,000.-  บาท หรืออาจจะ
เฉล่ียเพิ่มรายๆ ละ 3,000.-  บาท ได้ 5  ราย จริง ๆ แล้วทางรองสมเกียรติ 
อยากจะให้สมาชิกสภาฯ น าข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ยากไร้ และเด็กแรกเกิดท่ีนี้ก็
จะได้มอบเงินช่วยเหลือ  พอเจ้าของร้านมามอบเงินก็ขอให้ท่านพาเขาไปมอบ 
เช่นกรณีนายเฉลิม แรงครุฑ ท่านนภัสสร  ต้นโพธิ์ ก็พาไปมอบเงินช่วยเหลือ ซึ่ง



๓๐ 

 

ถ้าหมู่อื่น ๆ ไม่มี ท่านนภัสสร  ต้นโพธิ์ ก็จะได้พาเจ้าของร้านไปมอบให้กับคนอื่น 
ๆ ในหมู่ท่ี  6  ต่อไป  ตอนนี้ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่เตรียมข้อมูลเสนอท่าน
ผู้บริหารเทศบาลฯ เพราะบางครั้งข้อมูลของผู้บริหารอาจจะมีการตกหล่น เราจึง
ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลและเสนอมา เพื่อเทศบาลฯ ก็จะได้ลงไปดูพื้นท่ีจริง เน้นมี
ฐานะยากจนเป็นหลักนะครับ พอเขามามอบเงินทางเราก็จะติดต่อไปยังท่านเพื่อ
จะได้น าพาเขาไป   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดเสนอแนวคิดมา ผมก็เห็นควรด้วยท่ีสมาชิกสภาฯ ท่านจะต้องมี
การน าข้อมูลของแต่ละรายมา เมื่อได้มาเราก็ต้องมาพิจารณาถึงความเหมาะสม
กันว่าใครที่มีฐานะยากจนจริง ท่ีควรจะได้รับการช่วยเหลือ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมมีเรื่องท่ีจะสอบถามนะครับ 
1. ไฟกระพริบ หมู่ท่ี  6 
2. กล้องวงจรปิด หมู่ท่ี  6   
3. โครงการห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุท่ีของบประมาณผ่านสภาฯไป 
4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

ผมบอกให้เจ้าหน้าท่ีมาตอบผมในวันนี้ ขอให้กองช่างช่วยด าเนินการ
ช้ีแจงต่อสภาฯถึงโครงการต่าง ๆ ท่ีขอไป ว่าปัจจุบันนี้ได้ด าเนินการไปถึงขั้นไหน
แล้ว ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ  สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯทุกท่านครับ  
เรื่องแรก เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านหลังนะครับ  ตอนนี้มุงหลังคาเสร็จ
แล้ว เหลือปรับพื้นและเตรียมพื้นท่ีปลูก และบ่อปลาเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
ครับ 
เรื่องท่ีสอง เรื่องกล้องวงจรปิด หมู่ท่ี  6 เมื่อเช้าผมได้ประสานงานคุยกับช่างวิชา 
แล้ว ด าเนินการซ่อมนะครับ 
เรื่องท่ีสาม เรื่องห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ท าการท าสีหลังคา 
และรื้อผนังไปแล้ว ก าลังเตรียมท าฝ้าเพดานครับ ในส่วนห้องน้ าเปล่ียนหลังคาไป
แล้ว ก่อท่ีต้ังโถปัสสาวะแล้ว และเมื่อเช้าผมได้ประสานงานกับทางผู้บริหารว่า
ทางผู้รับจ้างเขาถามว่ากระเบ้ืองจะใช้เป็นสีอะไร ก็ขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯเลย
นะครับว่าจะกระเบ้ืองสีในห้องน้ าเราจะใช้เป็นสีอะไรครับ 
เรื่องท่ีส่ี เรื่องไฟกระพริบตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะครับท่านสมาชิกสภาฯ เพราะตัว
เสามันช ารุดอยู่ ถ้าซ่อมแซมเสร็จแล้วผมจะน าไปติดต้ังในตรงจุดเดิมตรงสามแยก
นะครับ ขอน าเรียนช้ีแจงสภาฯเท่านี้ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ด าเนินการช้ีแจง ถ้าท่าน
ว่างท่านก็เข้าไปดูบ้างนะครับว่า  บางครั้งเราไม่ทราบว่าเขาของบประมาณไปแล้ว
เขาด าเนินการหรือยัง เผ่ือว่าประชาชนซักถามท่านจะได้ตอบค าถามเขาได้นะ
ครับ และเรื่องธรรมนูญสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี  13  ท่ีเขาได้ด าเนินการไปแล้ว ก็
ขอให้ท่านรองสมเกียรติ รอดสูง ช่วยชี้แจงขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบด้วย
ครับ เชิญครับ 
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รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุนะครับ เป็น
นโยบายของสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต าบลอื่นเขาก็ท ากันแล้ว พอดีมี
การประชุมกันมาเรื่อย ๆ บางครั้งเราก็เข้าร่วม บางครั้งเราก็ไม่ได้เข้าร่วม  ซึ่งการ
ประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวาน วันท่ี  4 สิงหาคม  2562  หมู่ท่ี  13  หมู่บ้านราง
จิก ท่ีประชุมเขา ร่างธรรมนูญชุมชน หมู่ท่ี  13 เสร็จเกือบจะเรียบร้อยแล้ว และ
ยังขาดอยู่เกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และจะส่งให้กับทาง
อ าเภอท่าม่วง เพื่อให้ท่านนายอ าเภอลงนาม เพื่อเป็นธรรมนูญชุมชน  ซึ่ง
ธรรมนูญชุมชนหมายความว่าจะเกิดขึ้นทั้งต าบลนะครับ แต่ด้วยเหตุท่ีว่าทางหมู่ท่ี  
13  เขามีศักยภาพมาก เขาก็ด าเนินการมาแล้ว และเราก็มาด าเนินงานต่อจาก
เขา  ซึ่งบ้านรางจิก หมู่ ท่ี  13  จะมีธรรมนูญชุมชนก่อน ซึ่งก็จะเกี่ ยวกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ท่ีเขาจะด าเนินการในชุมชนครับ ซึ่งต่อไปก็จะขยายไปท้ัง
ต าบลนะครับ  แต่หมู่ ท่ี  13  บ้านรางจิก เป็นหมู่ ท่ีน าร่อง เพราะผู้สูงอายุ 
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ เขามีความพร้อมนะครับ และรายช่ือของ
คณะกรรมการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก็ได้มีการจัดต้ังเรียบร้อย
แล้ว  ซึ่งโครงการท่ีท าส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับท่ีเทศบาลฯ ของเราได้ท า เช่นคัด
แยกขยะ ส่ิงแวดล้อม ผู้สูงอายุ ฯลฯ ครั้งต่อไปก็จะมีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาร่างธรรมนูญชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอน าเรียนท่ีประชุมครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักด์ิ บัวสด) 

ขอเพิ่มเติมนะครับ น าเรียนสมาชิกสภาฯ ครับ ขอให้ท่านไปดูครับว่าธรรมนูญ
ชุมชนท่ีเข้มแข็งของหมู่บ้านรางจิกเขาท ากันอย่างไร ฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ครับ เพราะถ้าเราท าไปแล้วก็จะหาว่าเราไม่ได้ด าเนินการแจ้งสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ 
ท่าน  อีกเรื่องท่ีจะถามครับ งบประมาณเหลือจ่ายท่ีเหลือจากการซ่อมแซมถนน
ไม่ทราบว่าผู้อ านวยการกองช่างน าไปท าอะไรครับ ช่วยตอบด้วยครับ เพราะว่า 
หมู่ท่ี  6  ท าหมู่เดียว หมู่ท่ี  3  19,000.-  บาท เอาเงินเหลือจ่ายไปท าอะไร
ครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ  สุขกรม) 

หมู่ท่ี  6  ด าเนินการไปแล้ว แต่หมู่ ท่ี  3  ยังไม่ได้ด าเนินการเพราะไปดูสภาพ
พื้นท่ีแล้วถ้าเราซ่อมไม่มีประโยชน์นะครับ เพราะว่าป  2563  เขาจะปูทับอีกครั้ง
นะครับ ส่วนยอดเงินของกองช่างเองนะครับเพื่อใช้ในการด าเนินการซ่อมแซม
ถนนนะครับ งบประมาณคร่าว ๆ 400,000. -  บาท  ส่วนของกองคลัง และ
ส านักปลัด ผมไม่ทราบว่ามีอยู่เท่าไรนะครับ ยอดเงินตรงนี้สามารถน าไปซ่อมแซม
ถนนตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ท าค าร้องเข้ามานะครับ ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ผมจะ
ลงพื้นท่ีส ารวจ ประมาณราคาและด าเนินการครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตครับ วันท่ีประชุมนอกรอบ ผมถามท่านว่างบซ่อมแซมถนนมีไหม ท่าน
บอกว่าไม่มี แต่วันนี้ท่านบอกนะครับว่ามีงบประมาณ 400,000. -  บาท ท่าน
สมาชิกสภาฯ ครับ ศึกษาดูงานท่ีจะไปจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด ผมก็ยัง
สงสัยแต่ตอนท่ีเราประชุมนอกรอบงบประมาณซ่อมแซมเราไม่มี แต่วันนี้มีแล้วนะ
ครับ 400,000.-  บาท สมาชิกสภาฯทุกท่านเห็นด้วยไหมครับท่ีเราจะต้อง
ด าเนินการเร่งด่วนในการซ่อมแซมถนน เพราะตอนนี้มีงบประมาณแล้วนะครับ 
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ท่านบริหารครับ ถ้าท่านอนุมัติโครงการให้ไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัด ระยอง 
จันทบุรี ตราด ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ เพราะมันมีส่วนท่ีจะต้องใช้อีกเยอะนะ
ครับ เรื่องกล้องวงจรปิดก็ก าลังจะมานะครับท่ีเราก าลังจะลงไปดูระบบท่ีทางทีโอ
ทีน ามาเสนอ ผมอยากจะให้บริหารใช้ความคิดท่ีจะใช้งบประมาณของเทศบาลฯ 
เราให้เข้มข้นนะครับ ผมฝากสมาชิกสภาฯ ทุกๆท่านนะครับ ถ้าถนนเส้นใดในหมู่
ของท่านตกหล่นไป ขอให้ท่านน าเสนอได้เลยนะครับ เพราะเรามีงบประมาณใน
การซ่อมแซมแล้ว ช่วยพิจารณากันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตครับ ท่ีท่านชูศักด์ิ บัวสด  ถามคือท่านต้องการรวบรวมงบประมาณ
ท้ังหมดมาด าเนินการซ่อมถนนใช่หรือไม่ครับ   

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ท าทุกโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวของเรานะ
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ผมขอสอบถามต่อครับ ผู้อ านวยการกองช่างครับ งบประมาณ 400,000. -  
บาท นี้พอไหมครับส าหรับการซ่อมแซมถนน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอโครงการเข้ามา ผมยังไม่ได้ลงตรวจสอบพื้นท่ี
ครับ ถ้าผมลงพื้นท่ีตรวจสอบแล้วผมจะแจ้งตัวเลขงบประมาณให้ทราบในท่ี
ประชุมครั้งหน้านะครับ ว่าจะใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดในการซ่อมแซมนะครับ 
และโครงการท่ีผ่านสภาฯ มาเมื่อป ท่ีแล้ว ผมเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องด าเนินการตามท่ี
ผ่านสภาฯ มาไม่ว่าจะเป็น การศึกษาดูงาน การคัดแยกขยะ ก่อสร้าง  คือตอนนี้
โครงการในกองช่างลดลงทุกโครงการแล้วนะครับ และผมก็ต้องด าเนินการ
โครงการตามเทศบัญญัติท่ีผ่านการเห็นชอบมาจากสภาฯ เมื่อป ท่ีแล้วนะครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ในส่วนนี้ทางท่านศรัณย์ ฟักทอง ก็ควรท่ีจะหาข้อมูลส ารวจ ถังน้ าว่าหมู่ท่ี 7  
และ หมู่ท่ี  13  จะใช้จ านวนกี่ใบ งบประมาณจ านวน 400,000.-  บาท ก็จะ
ได้โอนมาต้ังให้ท่านได้ในวันท่ี  26  สิงหาคม   2562 นะครับ ส่วนในความ
จ าเป็นของท่านมีอะไรบ้าง ก็ขอให้ท่านน าเสนอมาท่านผู้บริหาร ท่านผู้บริหารจะ
ได้น าข้อมูลมาตัดสินใจ   ในส่วนหนึ่งผมก็ยืนยันนะครับว่าถ้าไปศึกษาดูงาน
ในช่วงนี้ กับ น างบประมาณมาซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผมก็ต้องเอาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนก่อนนะครับ ทางก็ต้อง
ซ่อมแซม เรื่องน้ าก็ขาดแคลน ก็ต้องน าเรียนว่าในส่วนนี้ก็ต้องมีการพิจารณาโดย
รอบคอบนะครับ  และการศึกษาดูงานกลุ่มเป้าหมาย 50  คน และ เรื่องความ
เดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนเป็นพัน  จึงขอน าเรียนว่าในส่วนของท่านศรัณย์ 
ฟักทอง เสนอมาถ้าไม่มีข้อมูลในวันท่ี  26  สิงหาคม  2562  ถนนท่ีท่านบอกว่า
เสียหายมากท่านก็เร่งรีบด าเนินการนะครับ แต่ท้ังหมดก็ไม่เกิน 400,000.-  
บาท และความจ าเป็นอะไรท่ีมันจ าเป็นต่อประชาชนในพื้นท่ีมากกว่าต้องช่ัง
น้ าหนักนะครับ ก็ต้องน าเรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบว่าการใช้ดุลพินิจ
บางอย่างก็ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับมากกว่า  
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอเพิ่มเติมครับ วันนั้นท่านศรัณย์ ฟักทอง ถามเรื่องหมู่ 6 ห้วยตลุง ท่ีมีหินคลุก
ตรงนั้นงบส่วนตัวนะครับ ไม่ใช่งบของเทศบาลฯ และผมก็จะเอาหินคลุกท่ีผม
เสนอไปท าต่อ ท่ีท่านถามห้วยตลุงมีหินคลุกมาลงไม่ใช่งบเทศบาลฯนะครับ งบ
ส่วนตัวครับ และผมก็ได้เสนอไปหลายเส้นทางด้วยครับ ผมขอช้ีแจงให้ท่านศรัณย์ 
ฟักทอง ทราบนะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ์) 

งบประมาณตรงนี้  ได้เสนอขอมาต้ังนานแล้วท่านรองก็ได้เรียกช่างมาว่ามี
งบประมาณตรงไหนให้ด าเนินการบ้าง ชาวบ้านเดือดร้อนให้รีบด าเนินการก่อน 
และเขาก็บอกว่างบประมาณมีเขาก็เลยมาลงให้  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ท่ีท่าน นภัสสร  ต้นโพธิ์ พูดนะผมเข้าใจว่าขอไปนานแล้ว แต่โครงการฯ ยังไม่ได้
ออกมา ทีนี้เราท าไปก่อนแล้ว ผมไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรครับท่านรองสมเกียรติ ท่าน
ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ เพราะว่าท่ีท่านน าหินคลุกไปลง พวกผมไม่ทราบนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอให้ท่านผู้บริหารช่วยช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ เพื่อเราจะได้
ด าเนินการต่อไป เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ครับ ค าว่าลงก่อนได้ยังไม่ได้ด าเนินการส่ังไปนะครับ ซึ่งตอนนั้นได้เข้าไปคุยกับ
กองช่างว่ามีงบประมาณไหม กองช่างบอกไม่มี แต่ก็ให้เขาประมาณการมาว่า
จะต้องใช้เท่าไร แต่ใจผมคิดว่าให้เขียนโครงการเตรียมไว้ก่อน เพราะจะได้เข้าไป
โอนงบประมาณในทีเดียว ให้เตรียมโครงการไว้ก่อน แต่พอมีหินคลุกไปลงผมก็
ทราบพร้อม ๆ กันในเช้านั้นนะครับ รู้ทีหลังด้วย ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้มาพูดว่า
ลงหินคลุกไปแล้ว ท่ีประชุมนอกรอบได้ถามผู้อ านวยการกองช่างว่า ได้โอน
งบประมาณหรือเปล่า ผู้อ านวยการกองช่างบอกว่าไม่ได้โอนงบประมาณ ผมก็ไม่รู้
จะท ายังไงเพราะลงหินคลุกไปเรียบร้อยแล้ว แต่จริง ๆ นโยบายผมก็แค่ให้เขียน
โครงการเตรียมไว้ให้เขาให้เรียบร้อย เมื่องบประมาณไม่มีและไม่ได้โอน
งบประมาณ ผมก็ไม่ทราบว่าน างบประมาณตรงไหนไปลงหินคลุกนะครับ ใน
ความคิดของผมก็แค่ว่าเตรียมจะโอนงบประมาณ เพราะเสนอมาก่อนและเขา
เดือดร้อน และเขาไปลงหินคลุกก่อนซึ่งผมก็ทราบทีหลังเหมือนกันนะครับ ขอน า
เรียนเพื่อสภาฯ ทราบครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายกันยา หมู่ม่วง) 

ท่ีลงไปแล้วใครเป็นคนออกงบประมาณครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ คือท่านรองสมเกียรติ ท่านจะต้องช้ีแจง
ให้กับท่าน นภัสสร ต้นโพธิ์ นะครับเพราะว่าท่านศรัณย์ ถามผมว่าใช้สิทธิ์อะไรลง
หินคลุกก่อน ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบนะครับ และชาวบ้านก็ถามว่างบประมาณท่ีไหน
มาลงถนนสายบ้านป้าวิง ชาวบ้านถามว่างบประมาณมีแล้วหรือ ผมก็ตอบว่า
งบประมาณยังไม่มี 
 
 
 
 



๓๔ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(น.ส.นภัสสร ต้นโพธิ์) 

ถนนสายบ้านป้าวิง ก านันหน่อย เป็นคนลงหินคลุกให้เพราะว่าเขาวิ่งถนนทรุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ เขาก็เลยมาลงหินคลุกให้เอง ไม่เกี่ยวกับทางเทศบาลฯเรา 
แต่ทีนี้มันลงพร้อมกันกับเส้นของเทศบาลฯ ท่ีเราก าลังจะท า ชาวบ้านเขาก็เลยคิด
ว่าสายบ้านป้าวิงเป็นงบประมาณของเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ในเมื่อสายบ้านป้าวิงไม่ใช่งบของเทศบาลฯ เราตัดเส้นนี้ออกไป แต่เส้นท่ีอยู่บ้าน
ครูสุภาพ เมืองใหม่ ท่ีได้ท าไปก่อนแล้ว ถ้าหมู่อื่นท าตามบ้างจะท าอย่างไร 
ชาวบ้านเขาถามผม ผมก็ไม่รู้ ถ้าอย่างนั้น ผู้อ านวยการกองช่างก็เบิกจ่ายไม่ได้ 
แล้วคนท่ีด าเนินการไปแล้วจะท าอย่างไร ขอให้คิดกันตรงนี้นะครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ถ้าอย่างนั้นก็ตัดปัญหาไปครับ ไม่เป็นไรผมเป็นผู้รับผิดชอบโดยออกเองก็ได้ จบ
นะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มันมีหมู่ท่ี  11  อีกท่ีหนึ่งใช่ไหมครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ถ้าเส้นหมู่ท่ี  11 เส้นบ้านพี่แก้วผมเป็นคนลงเองครับ เพราะมันเข้าท่ีดินของผม
นะครับ ตรงนั้นมีท่ีผมอยู่ ท้ายถนนมันเป็นหลุม ผมเป็นคนลงเองครับ ตรงซอย
หน้าบ้านสมาชิกสภาฯ พจน์ พัฒนมาศ นะครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

มันเป็นการเข้าใจผิดระหว่างกองช่างกับผมเท่านั้นเอง  ขอให้มองภาพรวม 
เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร พูดให้เข้าใจกันนะครับ เพราะผมจะ
เล่นการเมืองต่อหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นพยายามองผมให้กระจ่างใน
ความคิดนิดหนึ่งครับ และเรื่องท่ีผมจะออกเงินเอง ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคนมี
หรอกครับ แต่เพื่อตัดประเด็นตัดปัญหาท่ีมันเกิดขึ้น  โดยท่ีว่ามันก็ดี ชาวบ้านหมู่
ท่ี  6  จะได้ใช้หินคลุก โดยเป็นงบประมาณท่ีผมออกให้ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ
ทางราชการ ก็ไม่เป็นไรรอผมนิดหนึ่งเด่ียวจะหาว่าผมรู้เห็นเป็นใจหรือว่าอะไร 
ปัญหานี้ผมคิดมา2-3 วันแล้ว ปัญหามันคงจะเกิดตรงท่ีว่ากองช่างคิดว่าผม
อนุญาตให้ท า  ส่วนผมเองผมคิดว่าให้ต้ังโครงการไว้ต้น ๆ เลย ถ้ามีงบประมาณ 
ก็มีการโอนงบประมาณ เพราะโครงการนี้มันก็นานมาแล้ว การด าเนินการก็จะต่อ
จากนี้ไป ผมไม่มีนโยบายท่ีจะน าเงินออกไปเพื่อจะเห็นแก่ สมาชิกสภาฯคนนี้ 
หรือ คนไหน และท าอะไรท่ีมันไม่ถูกต้อง มันไม่ใช่นโยบายของผมเลย น าเรียน
เพื่อทราบครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายประทีป พัฒนมาศ) 

ขออนุญาตครับ ผมมีโครงการฯ รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขาจะมา
ด าเนินการท าทางให้กับทางเทศบาลฯ ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าไปช่วยกัน
ดูแล อย่าบอกว่าไม่มีเวลานะครับ เพราะมันอยู่ในพื้นท่ีของเราช่วยกันไปดูด้วยนะ
ครับ เด่ียวจะหาว่าผมไม่แจ้งท่านนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตอนนี้ท าทางไปแล้วเหลืออีกประมาณกี่กิโลเมตร ครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายประทีป พัฒนมาศ) 

เหลือประมาณ 1 กิโลเมตร ครับ ประมาณเดือนกว่าน่าจะเสร็จส้ินครับ 
 
 



๓๕ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเพิ่มเติม หรือ น าเรียนให้สภาฯ ทราบเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯค่ะ ในวันท่ี  9  สิงหาคม  2562   เวลา  10.00  
น. เทศบาลฯมีกิจกรรมปลูกผักคีย์โฮล์  ปล่อยปลา ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ะ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะค่ะ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอเพิ่มเติมครับ ขอให้ใส่เส้ือโทนสีฟ้านะครับ เป็นกิจกรรมงานวันท่ี  12  
สิงหาคม วันแม่นะครับ เพื่อ เ ทิดพระเกียร ติ สมเด็จพระนาง เจ้า สิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป หลวง  เราจะท ากิจกรรมปลูกต้นไม้ 
และ ท ากิจกรรมสวนเกษตรปลูกผักคีย์โฮล์ จากเศษผักและวัสดุเหลือใช้นะครับ 
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกๆ ท่านนะครับร่วมกิจกรรมกันในวัน ท่ี  9  
สิงหาคม  2562  นี้  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านผู้บริหารครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอแจ้งในท่ีประชุมนะครับ วันท่ี  14  สิงหาคม  2562  ท่านนายอ าเภอท่าม่วง 
ท่านแจ้งให้เทศบาลต าบลหนองขาว และ ต าบลหนองหญ้าดอกขาว  2 เทศบาล
ฯ เข้าไปร่วม และรายละเอียดว่าเราจะต้องท าอย่างไรบ้าง ทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขาว เขาจะมีหนังสือมา ก็ขอให้พวกเราทุกคนเข้า
ร่วมงานกัน เพราะมันเป็นหน้าตาของทางเทศบาลฯ และการแต่งกายแต่งกายชุด
ปกติขาว ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จะมาเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฯนี้ ขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
มีท่านใดจะสอบถาม หรือ  ปรึกษาหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  13.00  น. 
 
 
 
 

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

            ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

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

         ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 

                                   ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายณัฐวุฒิ    ข าคม) 

                   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 
 
 
 
 

                                      ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสมคิด  บุญเชิด) 

                      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 
 
 
 
 
 

                                       ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์) 

                        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2                                  
 


