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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันจันทร์   ท่ี  21  ตุลาคม  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. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

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. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมเกียรติ รอดสูง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทน 
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. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางอารียา อยู่พ่วง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายส าเภา คงธาร ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
10 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) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ท่ี  21  ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.    
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ   
เรื่องแรก  อ าเภอท่าม่วงแจ้งเรื่องการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ท่ี  23  
ตุลาคม 2562  ประกอบด้วยช่วงเช้า พิธีท าบุญตักบาตร ณ หอประชุมอ าเภอ
ท่าม่วง และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอท่าม่วง  
เวลา  06.30  น. ช่วงเย็น พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเ จ้าอยู่หั ว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอท่าม่วง 
เวลา  18.00 น.  ขอเชิญทุกๆ ท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงด้วยครับ 
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เรื่องท่ีสอง ท่านผู้อ านวยการ วันชัย  กลัวผิด  โรงเรียนวัดอินทาราม  ขอเชิญ
ทุกๆ ท่านร่วมปิดงาน การแข่งขันฟุตบอลจูเนียร์คัพ ในวันท่ี ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๒  
เวลา  ๑๕.๓๐ น.  เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานนะครับ  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  3  คร้ังที่  2 ประจ าปี พ.ศ.  2562    
ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ท่านณัฐวุฒิ  ข าคม ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 
1   ผมจะขอหารือในเอกสารรายงานประชุมสภาฯ หน้าท่ี  2  นะครับ ผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ 1. ท่านสมเกียรติ รอดสูง  2.  รองประทีป  พัฒนมาศ  3. นาย
ปรีชา อ่อนจันทร์  เลขานุการฯ  4.  นายเพ็ชร์ บุญรอด  ท่ีปรึกษาฯ  ผมอยากจะ
ถามว่านายกฯ ไปไหนครับ ตามเอกสารแล้วเวลาถามเขาจะเป็นคนตอบ โดย
ต าแหน่งเขารักษาราชการฯ แต่เอกสารมีแค่ต าแหน่งรองนายกฯอย่างเดียวผมว่า
มันจะขาดอะไรไปหรือเปล่าครับ  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ครับ รายละเอียดตรงนี้  ผมจะแก้ ไขเป็น  นายสมเกียร ติ  รอดสูง  รอง
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน ให้ครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

และขอแก้ไขเอกสารต่อไปในหน้าท่ี  8  นะครับ วรรคท่ีสองท่ีท่านประธานสภาฯ 
กล่าวนะครับพัดลมขนาด  25  นิ้ว จ านวน  2  ตัว ราคม 6,000. -  บาท   
ขอให้แก้ไขเป็นราคา 6,000.-  บาท  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ผมจะแก้ไขข้อความให้นะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ต่อไปหน้าท่ี  10  นะครับ วรรคท่ีสามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ นายพจน์  พัฒนมาศ 
ได้กล่าวไว้  ท่อขนาด  2 เมตร ท่ีจะท าถนน 2  สาย  ท่อขนาด 2 เมตรผมไม่
ทราบว่ายังไงครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ตรงนี้ผมขอแก้ไขให้เป็น ท่อ 2  ท่ี จ านวน  2  สาย ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่านณัฐวุฒิ ข าคม ครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  
2   ประจ าปี พ.ศ.  2562  สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือครับ 
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  
ประจ าปี  2562   เมื่อวันท่ี  26 สิงหาคม  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 )
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  2  ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการช้ีแจง
รายงานผลให้สภาท้องถิ่นได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(น.ส.ผกามาศ จงกล) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ ขอรายงานผลการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561-  2565  ฉบับเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
ครั้งท่ี  2 ซึ่งผู้บริหารได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันท่ี  24  กันยายน พ.ศ.  2562  
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน  3  โครงการท่ี
เปล่ียนแปลง งบประมาณ 2,160,000.- บาท ดังนี้ค่ะ 
โครงการที่  1  
เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561 – 2565 ) หน้าที่ 67  
ล าดับที่  77  

- โครงการติดต้ัง / ซ่อมแซมบานปิด – เปิด ประตูน้ า บริเวณต่าง ๆ 
ภายในต าบล  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีท่ีปิด – เปิดน้ าเพื่อความ
สะดวกในการท าการเกษตร  เป้าหมาย ติดต้ัง/ซ่อมแซมบานปิด – เปิด 
ประตูน้ า  งบประมาณปี  2561  จ านวนเงิน  100,000.-  บาท  

เปลี่ยนแปลงเป็น   
- โครงการติดต้ัง / ซ่อมแซมบานปิด – เปิดประตูน้ า บริเวณต่าง ๆ 

ภายในต าบล  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีท่ีปิด – เปิดน้ าเพื่อความ
สะดวกในการท าการเกษตร  เป้าหมาย ติดต้ัง/ซ่อมแซมบานปิด – เปิด 
ประตูน้ า  งบประมาณปี  2563  จ านวนเงิน  100,000.-  บาท  

โครงการที่  2 
เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561 – 2565 ) หน้าที่ 61  
ล าดับที่  58 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หรือ ฝังท่อ คสล. (บริเวณสายกลาง
หมู่บ้าน) หมู่  11  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย รางกว้าง 0.50 ม. ยาว 
700 ม. ลึกไม่น้อยกว่า  0.60 ม. ตามแบบ ทต. ก าหนด งบประมาณปี 
2564  จ านวน  1,750,000.-  บาท 
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เปลี่ยนแปลงเป็น   
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หรือ ฝังท่อ คสล. (บริเวณสายกลาง

หมู่บ้าน) หมู่  11  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย รางกว้าง 0.50 ม. ยาว 
700 ม. ลึกไม่น้อยกว่า  0.60 ม. ตามแบบ ทต. ก าหนด งบประมาณปี 
2563  จ านวน  1,750,000.-  บาท 

โครงการที่  3 
เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561 – 2565 ) หน้าที่ 58  
ล าดับที่  49 

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหรือ คอนกรีต หมู่ 11  (สายบ้านป้า
ดอกไม้ ถึงหนองขนาด)  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 
250 ม. รวมพื้นท่ี 1,000 ตร.ม. งบประมาณปี 2561   จ านวน  
310,000.-  บาท 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหรือ คอนกรีต หมู่ 11  (สายบ้านป้า

ดอกไม้ ถึง หนองขนาด)  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 
250 ม. รวมพื้นท่ี 1,000 ตร.ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด งบประมาณปี 
2563   จ านวน  310,000.-  บาท 

       ขอรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561-  2565  ฉบับ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  2    ขอน าเรียนเพื่อสภาท้องถิ่นทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณครับ ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานผลการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-  2565)  ฉบับเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้ง
ท่ี  2    เพื่อให้สภาฯได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านรับทราบนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535  วาระท่ี  1  วาระรับหลักการแห่ง
ร่างฯ  ขอเชิญผู้บริหารอธิบายช้ีแจงด้วยครับ 
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รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ ส าหรับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535  เหตุก็มีเพราะชาวบ้านมีความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องสุนัข และ แมว มีปัญหามาท่ีเราบ่อย ๆ นะครับ ทีนี้เรายัง
ไม่ ไ ด้ประชุมสภาฯเพื่อน าร่างการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535   เข้ามาใช้ ท าให้เราไม่สามารถ
ออกไปด าเนินการได้ 100 %  แค่ไปปรามไปพูดเราไม่มีกฎหมายรองรับจึงไม่
สามารถด าเนินการได้  จึงขออนุญาตสภาฯ นะครับ เพื่อรับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
2535  ในฉบับนี้ก็จะขอเพียงแค่สุนัข และ แมว เข้ามาก่อนนะครับ ด้วยเหตุนี้
ผมจึงคิดว่าน่าจะมีตรงนี้เอาไว้เพื่ออกไปด าเนินการเมื่อยามท่ีมีชาวบ้านเขามา
ร้องเรียน หรือว่าทางอ าเภอท่าม่วง มีอะไรให้เราใช้ เราจะได้มีตรงนี้ไว้รองรับนะ
ครับ ส่วนรายละเอียดขอให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณผู้บริหารครับ เชิญผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดครับ 
เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามท่ีกองช่างได้ด าเนินการจัดท าร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ.  2535  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรายละเอียดอยู่
ในเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ ท่ีได้แจกไป ขอให้สมาชิกสภาฯช่วย
ตรวจสอบในแต่ละหน้าท่ีกองช่างได้เสนอมา  ซึ่งในเอกสารนี้จะก าหนดในเรื่อง
ของสุนัข และ แมว ในข้อ 6.2    ในพื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตหวงห้ามเล้ียงหรือปล่อย
สุนัข และแมวเกินจ านวนท่ีก าหนด  จ านวน  3  ตัว และ ข้อ  6.3  การเล้ียง
หรือปล่อยสุนัขและแมว ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ เห็นด้วยหรือไม่ เพราะว่าฉบับ
นี้เป็นแค่ร่างเทศบัญญัตินะครับ ถ้าผ่านสภาฯไปแล้ว ก็จะประกาศใช้ ดังนั้นจึง
ขอให้ทางสภาฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดด้วยครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนท่ีเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรารับงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข เป็นไปตามนโยบาย
พระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีงบประมาณในส ารวจตัวละ  3  
บาท วัคซีนส าหรับสุนัข และ แมว จึงจ าเป็นต้องออกเทศบัญญัติฉบับนี้ ใน
จังหวัดกาญจนบุรีเหลือไม่ถึง 10 แห่ง หนึ่งในนั้นคือเทศบาลของเรานะครับ ใน
ต าบลท่าม่วง มีอยู่ 2 แห่งท่ียังไม่ได้ออกเทศบัญญัติฯ  เขาขอไม่เอาสัตว์อื่นเอาแค่
สุนัขและแมว เพราะต่อไปนั้นสุนัขและแมวจะเป็นสัตว์ต้องให้มีการด าเนินการได้ 
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เช่น เคยน าเรียนให้ท่าน ได้ทราบหลายครั้งแล้วว่าพื้นท่ีข้าง ๆ เทศบาลต าบล    
ท่าล้อจะเป็นพื้นท่ีควบคุมสัตว์เล้ียงจรจัดของสุนัข และ แมวนะครับ แล้ววัดหลวง
ตามหาบัวท่ีมีเสือก็จะเป็นพื้นท่ีควบคุมสัตว์เล้ียงระดับจังหวัด ทุกอ าเภอจะมีพื้นท่ี
รองรับการเล้ียง  ฉะนั้นเพื่อให้เครื่องมือของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล หรือ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ท่ีจะไปจับสัตว์ท่ีเจ้าของไม่ได้ดูแล หรือ ปล่อยสุนัขท่ีอยู่ท่ีวัด 
หรือท่ีสาธารณะ ก็สามารถด าเนินการได้ตามร่างเทศบัญญัติ ฯ นี้ และตัวนี้ก็เป็น
แบบฟอร์มท่ีท้ังจังหวัดใช้แบบฟอร์มแบบนี้กัน  จึงน าเรียนว่าเป็นเครื่องมือท่ี
รองรับการท างานของเทศบาลฯ ก็สามารถควบคุมสัตว์ท่ีปล่อยท่ีเรียกว่าจรจัดได้  
ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นรูปแบบท่ีให้เราต้องมีร่างเทศบัญญัติฯ เป็น
เครื่องมือนะครับ จึงน าเรียนเพื่อให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ครับ ส่วนนี้ยังมีสัตว์อีก 
7 ประเภท ก็ยังไม่ได้น ามาใช้ แต่ถ้าเราจะเพิ่มเติมภายหลังค่อยแก้ไขเทศบัญญัติ
ฯ และเทศบัญญัติไม่เกี่ยวกับงบประมาณสามารถพิจารณา 3  วาระรวดได้นะ
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อ  45  วรรค  3    จึงขอน าเรียนท่ีประชุมปรึกษาหารือก่อนแล้วค่อยลงมติ จะ
เห็นห้วยหรือไม่เห็นด้วย  หรือไม่อนุมัตินะครับ และถ้าไม่อนุมัติเราก็จะมีค าตอบ
ว่าเพราะสาเหตุใดท่ีสภาฯ แห่งนี้ไม่เห็นด้วย เนื่องจากอะไรเพราะเขาจะต้องถาม
เหตุผลนะครับ  จึงน าเรียนท่ีประชุมพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านปลัดครับ  ตามท่ีท่านปลัดได้ขยายความให้ท่ีประชุมไ ด้รับทราบ
ขอให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นด้วยไหม หรือ ยังไง  ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ ทุก ๆท่านออกความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณา เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม 
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ผมจะขอหารือในข้อท่ี  6.2.2 นะครับ 
ศาสนสถานเป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจ านวน  3  ตัว ตรงนี้
ถ้าแยกผมว่ามันจะชัดเจนนะครับ ห้ามเล้ียงเกิน 3  ตัว ผมว่าตอนนี้น่าจะล าบาก
แล้วครับ เพราะค าว่าห้ามเล้ียงเกิน  3  ตัว ถ้าบังคับใช้แล้วผมว่าจะเกิดปัญหา
กับเรานะครับ เพราะในนี้บอกว่าห้ามเล้ียงกับปล่อยเกิน 3  ตัว ตรงนี้ผมคิดว่า
ควรแยกให้ชัดเจน ผมว่าถ้าห้ามเล้ียงเกิน 3  ตัว เกิดปัญหาแน่นอนถ้าเราออก
เทศบัญญัตินี้แล้วนะครับ  ถ้าห้ามปล่อยเกิน 3  ตัวตรงนี้ยังไม่น่ามีปัญหาอะไร 
ถ้าห้ามเล้ียงเกิน 3  ตัวบางบ้านมีนะครับ ขอให้พิจารณาด้วยครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม กล่าวน่าจะตัด
ต้ังแต่ข้อท่ี  6.1  และ ข้อ  6.2  ขอให้ตัดค าว่าห้ามเล้ียงออกท้ังหมด เหลือแค่
ค าว่าปล่อยสัตว์  ตอนนี้เราพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ ถ้าภายหลังออกไปแล้ว
เราสามารถน ามาแก้ไขใหม่ได้ เราใช้ดุลพินิจว่าเหมาะสมกับพื้นท่ีเรายังไง เรา 
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ก็ใช้อย่างนั้นได้  ในเบื้องต้นข้อ  6.2  ตัดค าว่าห้ามเล้ียงออกต้ังแต่ข้อ  6.2.1  
ถึง  ข้อ  6.2.3   ท้ัง 3 ข้อเลยนะครับ นี่คือการน าเสนอเพื่อสภาฯ พิจารณานะ
ครับ ยังไม่ได้อนุมัตินะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็น มีข้อพิจารณาอย่างไรเชิญครับ  

เลขานุการนายกฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตหารือท่านปลัดครับ กรณีร่างเทศ
บัญญัติฯ ฉบับนี้พอเราผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ แล้วมันมีผลบังคับใช้เลย
หรือไม่ หรือว่าต้องมีระยะเวลาอย่างไรครับ  และประเด็นท่ีสอง ศาสนสถานก็คือ
วัดใช่ไหมครับ เพราะตีความง่าย ๆ มันขัดกับความเป็นจริงเพราะท่ีวัดจะมีสุนัข
และแมวค่อนข้างเยอะ เราจะหาจ านวนท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงได้อย่างไร
บ้าง  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับ ตามท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม และท่านเลขานายกฯ พูดมันขัดกับ
ความเป็นจริง คือเราไม่ได้ห้ามเล้ียงแต่ห้ามมาปล่อยแค่นั้น เราออกกฏห้ามปล่อย
แต่ถ้ากฏหมายไม่ชัดเจน หรือมีเยอะเกินเราก็ต้องมาปรับให้มันเข้มขึ้น ซึ่งเราจะ
ตัดค าว่าห้ามเล้ียงออก เป็นห้ามปล่อยไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีศาสนสถาน หรือ 
หน่วยงานราชการ ควรจะประกาศเป็นพื้นท่ีห้ามปล่อย แต่เล้ียงเราไม่สามารถ
บังคับเขาได้จริงๆ  เพราะเด่ียวมันจะขัดต่อกฎหมายทารุณกรรมสัตว์นะครับ ก็ขอ
น าเรียนในท่ีประชุมเพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันนะครับ เพื่อต าบลหนองขาว 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีความคิดเห็นท่ีจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอสรุป
ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านณัฐวุฒิ ข าคม เสนอมาให้ตัดค าว่าห้ามเล้ียงออกใน
ข้อ  ท่ี  6.2  โดยเปล่ียนแปลงใหม่ดังนี้ครับ  
6.2.1  สถานศึกษาเป็นเขตห้ามปล่อยสุนัขและแมวเกินจ านวน 3  ตัว 
6.2.2  ศาสนสถานเป็นเขตห้ามปล่อยสุนัขและแมวเกินจ านวน 3  ตัว 
6.2.3  เทศบาลเป็นเขตห้ามปล่อยสุนัขและแมวเกินจ านวน 3  ตัว 
 ท่ีประชุมมีความเห็นชอบให้มีการปรับเปล่ียนข้อความตามนี้หรือไม่ ถ้ามี
ความเห็นตามท่ีเสนอ ผมขอมติการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในข้อ  6.2.1  ถึง  
6.2.3  ท่านใดเห็นชอบให้มีการปรับแก้ข้อความตามเสนอโปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้มีการปรับแก้ไขข้อความจ านวน  10  ท่าน ไม่เห็นชอบ 0  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้บริหาร และ สมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านได้อภิปรายกันมาพอสมควร และ 
ทุก ๆ ท่านไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมในการรับหรือไม่รับร่าง
หลักการแห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการ
เล้ียงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ.  2562  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับ
ร่างฯ โปรดยกมือขึ้นครับ   
 
 



๙ 

 

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการ
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ.  2562   ในวาระท่ีหนึ่ง วาระ
รับหลักการฯ โดยเห็นชอบจ านวน  10  ท่าน ไม่เห็นชอบ 0  ท่าน งดออกเสียง  
1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปวาระท่ี  2  วาระการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีต้องการจะแปร
ญัตติในร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการ
เล้ียงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ.  2562   หรือไม่   

ท่ีประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ.  
2562    

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติ ในวาระท่ี  2  ผมขอเข้าสู่วาระท่ี  
3  วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และ 
แมว พ.ศ.  2562   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ
ขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการ
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ.  2562   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
เห็นชอบจ านวน  10  ท่าน ไม่เห็นชอบ 0  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน       
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  4  ข้อ  4.2  การพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
โครงการท่ี  1   โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และเท
คอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ าพร้อมรางวี หมู่ท่ี  11   ขอเชิญท่านผู้บริหาร
ช้ีแจงรายละเอียดเพื่อให้สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนมาเมื่อวันท่ี  29  สิงหาคม  2562 เรื่อง 
ยก เ ว้ น ก าร ใ ช้ จ่ าย เ งิ น สะสมของ อ ง ค์ก รปกครอ ง ส่ วน ท้อ ง ถิ่ น  โ ด ย
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงินสะสม
ออกมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ี ได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความ
จ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้ 
 
 
 



๑๐ 

 

จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี  31  ตุลาคม 2562  เพื่อเป็นการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จึงขอเสนอโครงการเพื่อให้สภา
ท้องถิ่น พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  3  โครงการ ซึ่งรายละเอียด
ของโครงการตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีแจกไปนะครับ 
โครงการที่  1 

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และเทคอนกรีต
ตามแนวท่อระบายน้ าพร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี  
11  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  วางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3  ขนาด Ø 0.80  เมตร จ านวน  139  ท่อน 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า Ø 0.80  เมตร จ านวน 19 บ่อ วาง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40  เมตร จ านวน 4 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า Ø 0.40  เมตร จ านวน 1 บ่อ และ
เทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ าพร้อมรางวี ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานเลขท่ี  ท.2-01, 02 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
และเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย เป็นจ านวนเงิน 1,087,900.- บาท  

โครงการที่  2 
- โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบานปิด – เปิดสายห้วยตาโชติ หมู่

ท่ี  2  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ท่อ ค.ส.ล. ช้ัน 
3  ขนาด Ø 0.80  เมตร จ านวน  6  ท่อน ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท เป็นจ านวนเงิน 316,200.-  บาท  
 

โครงการที่  3 
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ท่ี  7,13 ต าบล

หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ช่วงท่ี  1  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 455 เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร 
หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร ช่วงท่ี  2  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 600  เมตร ปาดเกล่ียพื้นทางเดิมพร้อม
บดอัดแน่น หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000  ตารางเมตร ช่วงท่ี  3 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 695  เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 
0.15  เมตร  หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,475  ตารางเมตร ช่วงท่ี  4  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 340  เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 
0.15  เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,360  ตารางเมตร พร้อมท่อ 
 
 

 



๑๑ 

 

ระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60  เมตร จ านวน 2 แห่ง ๆ 
ละ 7  ท่อน รวมจ านวนท่อ 14  ท่อน และฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล . 
มอก.ชั้น 3  ขนาด Ø 1.00  เมตร จ านวน 2 แห่ง ๆ ละ 9  ท่อน รวม
จ านวนท่อ 18 ท่อน ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงรักษาทางกรม
ทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน
เลขท่ี  ท.2-01  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็น
จ านวนเงิน 861,800.-  บาท 
ซึ่ง 3 โครงการก็ได้มีการประชุมกันมาครั้งหนึ่งแล้ว และมีการจัดล าดับ

ขึ้นมา 3 โครงการ ก็ขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาครับ  ส่วน
รายละเอียดแต่ละโครงการขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการช้ีแจง
รายละเอียดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จ่ายขาดเงินสะสมด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  ขออนุญาตช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินแผ่นดิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี  4) พ.ศ.  2561  ข้อ  89  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหน้าผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
ขอน าเรียนเพื่อสภาฯประกอบการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมท้ัง 3  

โครงการท่ีผู้บริหารเสนอมา ขอบคุณครับ 
 
 



๑๒ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ต่อไปเชิญผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจงรายละเอียด
สถานะทางการเงินให้แก่สภาฯ ได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยครับ 
เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางอารียา อยู่พ่วง) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และ ขอสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านค่ะ ยอดเงิน
สะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  30  กันยายน  2562  คงเหลือเงิน
สะ สม ท่ีน า ไ ป บริ ห า ร ไ ด้  ณ  วั น ท่ี   18   ตุ ลา คม  25 6 2   จ า น ว น  
6,941,446.87  บาท  โดยกันเงินตามระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงินฯ ดังนี้ 

1. ส ารองงบบุคลากร กันไว้ 3 เดือน จ านวนเงิน 1,817,160.- บาท 
2. ส ารองกรณีสาธารณภัยไว้ร้อยละ10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

จ านวนเงิน  3,089,880.-  บาท 
รวมท่ีกันเงินไว้จ านวน  4,907,040.-  บาท  ซึ่งคงเหลือเงินสะสมสุทธิ

ท่ีน า ไ ปบริ ห า ร ไ ด้   ณ วั น ท่ี   18   ตุลาคม   2562   จ านวน ท้ัง ส้ิน 
2,034,406.87  บาท  ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ ทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังครับ  เชิญท่านปลัดช้ีแจงขยายความเพิ่มเติมครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ น าเรียนเมื่อเดือนกันยายน 2562 ได้มีการ
ประชุมหารือนอกรอบเกี่ยวกับเงินสะสม ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ส้ินปีงบประมาณ 
ยอดเงินสะสม สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเศษ ในขณะนี้ เงินสะสมเริ่มต้น
ปีงบประมาณสรุปแล้ว จ านวน 2,034,406.87  บาท   นี่คือยอดเงินสะสมท่ี
สามารถใช้ได้ตลอดปีงบประมาณ 2563 ขอน าเรียนว่าเมื่อปีท่ีแล้วเราต้ังเทศ
บัญญัติงบประมาณ รายรับไว้ 31,060,000. - บาท แต่ยอดเงินเข้าเพียง 
28,200,000.-  บาท รายรับของเราต่ ากว่าประมาณการ เกือบ3 ล้านบาทนะ
ครับ เงินคงเหลือสูงกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ 2562 แค่แสนกว่าบาท ดังนั้น
เ มื่ อ ร วมแ ล้ ว เ ร าจะมี เ งิ น สะสม เ พิ่ ม ขึ้ น แสนกว่ าบาท  ร วมแ ล้ ว เป็ น 
2,034,406.87  บาทนะครับ โดยขณะนี้รัฐบาลของประเทศก าลังพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายปี 2563  อยู่ และการพิจารณาอนุมัติจะส้ินสุดในวันท่ี  17  
กุมภาพันธ์  2563  ในช่วงนี้จนถึงปี 2563  เราไม่มั่นใจว่าจะมีงบประมาณ
จัดสรรมาให้เราหรือเปล่านะครับ โดย 3 เดือนแรก ตุลาคม  พฤศจิกายน และ
ธันวาคม เราจะต้องยืมเงินสะสมใช้นะครับ จึงน าเรียนว่าในขณะนี้เรายังไม่มั่นใจ
ในสถานะการเงิน  แต่ในส่วนนี้ขอน าเรียนเสนอว่าการพิจารณาโครงการท่ี  4.2 
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ท้ัง 3 โครงการแล้วพิจารณาอนุมัติไป แต่การด าเนินการสามารถด าเนินการให้
เสร็จส้ินไปภายในระยะเวลา  1   ปี หมายความว่าถ้าเราพิจารณาเสร็จภายใน
วันนี้ ภายในวันท่ี 20  ตุลาคม  2563 เราก็จะต้องก่อสร้างและเบิกจ่ายให้เสร็จ
ส้ิน ฉะนั้นเราจึงมีเวลาด าเนินการอีก 12 เดือน จึงขอน าเรียนว่าถ้าเงินยังไม่เข้า
เราจะยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนะครับ  ถ้าเงินขาดขึ้นมาผู้บริหาร ปลัด และ
ผู้อ านวยการกองคลัง จะมีปัญหาจะมีความผิดทางวินัย ท่ีไม่มีวินัยในการคลัง ใช้
จ่ายเงินโดยไม่มีประสิทธิภาพ เพราะว่าถ้าเงินขาดบัญชีเมื่อไรหมายความว่าใน
ยอดสรุปเงินเดือนผู้บริหารและข้าราชการประจ า จ านวน  824,500.- บาท 
เบี้ยยังชีพเดือนหนึ่งประมาณ 1,244,700.-  บาท ในหนึ่งเดือนใช้จ่ายถึง 2 
ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเป็นรายจ่ายประจ า  แต่ถ้าเงินไม่เข้ามาแล้วเราน าเงินไปจ่าย
จ านวน 2,800,000.-  บาท ก็เท่ากับว่าเงินเราขาดบัญชี ในช่วงนี้เราต้องยืมเงิน
สะสมมาใช้ก่อนนะครับ จึงขอน าเรียนว่า ถ้ามีเงินเข้าเมื่อไรเราจึงจะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเพราะเรายังมีเวลาอีก 12 เดือน ในความคิดผมประมาณ เดือน 
มกราคม กุมภาพันธ์ 2563  เงินน่าจะเข้า เราก็จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในช่วง
นั้น จึงขอน าเรียนพิจารณาให้ท่านเข้าใจ และในส่วนโครงการท่ีหารือกันตอนนั้น
นะครับ  เรื่องท่ีหารือกันก็มีโครงการ ล าดับท่ี  1  คือ โครงการหมู่ท่ี  11 ซึ่งมีอยู่
ในแผนนะครับ โครงการฝังท่อสายห้วยตาโชติก็มีอยู่ในแผน  โครงการถนนลูกรัง
ไร่ยุบ ม. 7,13 มีอยู่ในแผน โครงการก่อสร้างถนนบ้านป้าท้ายไม่มีอยู่ในแผน  
โครงการก่อสร้างถนนบ้านป้าดอกไม้ มีอยู่ในแผน  ถนนสายเปล่งไผ่ ไอ้ฉ่ า มีอยู่
ในแผน  ถนนสายป่าอีหง มีอยู่ในแผน  ถนนสายเทศบาลเมืองใหม่ ไม่มีอยู่ใน
แผน ซึ่งการด าเนินการท่ีมีอยู่ในแผนนะครับ ทางรองนายกเทศมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบในการด าเนินการในส่วนนี้แล้ว  ส่วนท่ีไม่มีอยู่ในแผนเราต้องด าเนินการ
ตามแผน ซึ่งเราได้เติมแล้วแต่ยังไม่ได้ประชุมประชาคมท้องถิ่น จึงไม่สามารถ
น ามาพิจารณาได้นะครับ จึงน าเรียนว่าโครงการท่ีเราน ามาพิจารณาเป็นโครงการ
ท่ีมีอยู่ในแผนพัฒนาฯ และน ามาปรับแผนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ในปี 
2563  จึงขอน าเรียนว่า ท้ัง 3  โครงการนี้มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ แล้ว ซึ่งทาง
เลขาสภาฯ ได้กล่าวแล้วว่าโครงการท่ีจะพิจารณาต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาฯ และ
ต้องมีความจ าเป็น เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ พิจารณาแต่ละโครงการครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ผู้อ านวยการกองคลัง และท่านปลัดได้ขยายความให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบนะครับ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้
พิจารณาร่วมกันในการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการท่ี  1 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ าพร้อม
รางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี  11  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 1,087,900.- บาท  ขอเชิญทุกท่านพิจารณา
ร่วมกัน เชิญครับ  
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เขต  2 ขอปรึกษาหารือเรื่องโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ าพร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้าน
รางจ่ัน หมู่ท่ี  11  ครับ ก่อนท่ีจะอนุมัติผมขอสอบถามก่อนว่าโครงการท่ีจะฝัง
ท่อตรงนั้น มีชาวบ้านได้ฝังท่อปิดไปบ้างแล้ว ไม่ทราบว่าทางเทศบาลฯได้ไป
สอบถามบ้างหรือเปล่า ถ้าเราอนุมัติไปแล้วเราจะต้องทุบหน้าบ้านเขา บางจุด 
และชาวบ้านท่ีได้ท าแล้วเขาได้มาขออนุญาตหรือไม่ครับ ท่ีเขาได้ฝังท่อเช่ือมกับ
บ้านหนังสือยินยอมมีไหม หนังสือขออนุญาตมีไหมครับ ขอให้ผู้บริหารช่วยตอบ
ค าถามผมด้วยนะครับ แล้วผมจะได้ถามในประเด็นต่อไปนะครับ  

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว จะขอช้ีแจงในเรื่องค าถามท่ีท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้ถามถึงจุดเช่ือมหรือท่อท่ีฝังในแนวระบายน้ าของหมู่บ้านหมู่ท่ี  
11  นะครับ ซึ่งแต่เดิมตรงนั้นเป็นแนวระบายน้ าต้ังแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับ 
ฉะนั้นบ้านท่ีอยู่ตรงนั้นเขามีการฝังท่อเอาไว้แล้วแต่เดิมนะครับ ถามว่าได้ขอ
อนุญาตไหม ไม่ได้ขออนุญาตครับ เพราะว่าเป็นการฝังมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะ
ครับ ซึ่งสภาพก็ไม่ได้เป็นแบบปัจจุบัน เป็นแบบท่อเมื่อก่อนเป็นถนนดิน เป็นถนน
ลูกรังก็ฝังไปตามสภาพนะครับ จนปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตแล้วเขาก็ปรับปรุงไป
ตามสภาพ ไม่ได้มีการขออนุญาตแต่อย่างใด ส่วนท่ีถามว่าแนวท่อเวลาท่ีเราจะน า
งบประมาณตรงนี้ไปท่อระบบปิดมีฝาอย่างท่ีโครงการเสนอมานั้น มีการคิดตรงนี้
หรือไม่ ก็ต้องขออนุญาตให้ทางกองช่างเป็นฝ่ายตอบนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ากอง
ช่างเขาได้หักลบระยะทางหรือพื้นท่ีตรงนี้ไปหรือไม่นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับขอช้ีแจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ าพร้อม
รางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี  11  ครับ การก่อสร้างก็ก่อสร้างตาม
แนวนะครับและการเช่ือมต่อก็จะมีบ่อพักเพื่อท าการเช่ือมต่อตรงท้ายนะครับ 
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านชูศักดิ์ บัวสด สมาชิกสภาฯ เขต 2 ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ การท่ีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้พูด
ผมเข้าใจครับว่าการที่เขาเช่ือมของเก่าผมว่าน่าจะมีเอกสารการขออนุญาตบ้างแต่
มันไม่มีผมก็ไม่เข้าใจว่าท่ีเช่ือมตรงนี้มันเรียบร้อย และอีกอย่างหนึ่งครับ การท่ีเรา
จะฝังท่อกลบ ทางภาค 8 เขาบอกว่า เขาไม่เห็นด้วยที่ฝังท่อนะครับ เพราะการท่ี 
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จะฝังท่อตลอดแนวนั้น มันจะท าให้สกปรกนะครับ เขาให้ความเห็นว่าท าไมต้ังแต่
แรกไม่คิดจะท าบ่อเปิด เราก็ให้เหตุผลไปว่ามันมีกล่ิน เขาก็บอกว่านั้นละครับมัน
จะมีกล่ินมากกว่าเก่า เพราะถ้าเราฝังท่อเราก็จะไม่เห็นนะครับ นี่คือเรื่องท่ี
ปรึกษาหารือนะครับ แต่ถ้าทุกท่านไม่มีปัญหาผมก็จะถามต่อว่า การท่ีท่าน
ออกแบบงาน ช่างเก่าๆ มันไม่มีงานไม้แบบ ไม้ค้ ายันนะครับ ผู้อ านวยการคนเก่า
เขาก็ตัดออกไป แต่งานนี้มันมีค่างานไม้แบบและค่าไม้ค้ ายัน จ านวนเงิน 
99,917.58  บาทนะครับ เพราะว่าขณะนี้ ท่อหรือบ่อพักท่ีน ามา เราใช้
ส าเร็จรูปแล้ว ผมคิดว่าเราน่าจะตัดค่างานไม้แบบและไม้ค้ ายัน จ านวนเงิน 
99,917.58  บาท ออกนะครับ ไม่ทราบสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นได้ดูหรือเปล่านะ
ครับ ว่าทุกวันนี้งานท่อทุกอย่างมันจะมีบ่อพักท่ีส าเร็จรูป ไม่ต้องใช้ไม้แบบ แต่
งานท่ีค านวณตรงนี้มานะครับ มีค่าไม้แบบไม้ค้ ายันสูงมากนะครับ ผมว่าน่าจะตัด
ค่าไม้ออก ส่วนค่าแรงค่อยว่ากันอีกทีนะครับ ผมขอปรึกษาหารือในท่ีประชุม
ก่อนท่ีท่านจะรับนะครับ ไม่รู้ว่าท่านใดท่ีเก่งช่วยดูด้วยนะครับว่าค่าไม้แบบและไม้
ค้ ายันมีอยู่ 2 ตัวนะครับ ผมเห็นว่าในเมื่อบ่อพักเรามีส าเร็จรูปน่าจะตัดไม้แบบ
และไม้ค้ ายันออกนะครับ ช่วยดูให้หน่อยนะครับ ก่อนท่ีจะพิจารณานะครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอช้ีแจงเรื่องค่าไม้แบบและไม้ค้ ายันนะ
ครับ ซึ่งการค านวณราคากลางนะครับ กองช่างได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ตาม
ราคากลางของราชการนะครับ ซึ่งค่าไม้แบบและไม้ค้ ายันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามราคากลางนะครับ  ซึ่งบ่อพักส าเร็จรูปนั้นจะเป็นบ่อท่ีมีเหล็กโผล่ออกมาเฉย 
ๆ นะครับ ซึ่งการวางท่อตรงนี้จะต้องใช้ไม้แบบ การค านวณในแต่ละครั้งนั้นกอง
ช่างได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ของทางราชการนะครับ ไม่ได้ค านวณตามความคิด
ของใครนะครับ จึงขอน าเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับ ถ้าท่านจะตัดออก ก็ขึ้นอยู่
กับสภาฯ นะครับ แต่ว่าการค านวณเราค านวณตามหลักเกณฑ์ราคากลางนะครับ  
ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนนี้ตอนท่ีผู้อ านวยการกองช่างย้ายเข้า
มาใหม่ ๆ แล้วไปดูโครงการท่ีผู้อ านวยการกองช่างคนเก่า เคยท าไว้ ท่านบอกว่า
ปัจจุบันนี้เขาไม่คิดค่าไม้แบบ ผมก็ยืนยันว่าเห็นด้วยกับการตัดค่าไม้แบบ   ซึ่งค่า
ไม้แบบและค่าไม้ค้ านั้นถ้าคิดออกมาและคิดว่า Factor F แล้วราคาอยู่ ท่ี 
179,221.65  บาท ไม้แบบมี 2 ชุด ชุดแรก 99,917.58  บาท ชุดท่ี 2 
26,315.82  บาท และค่าไม้ค้ าอีก รวมแล้วแสนกว่าบาท เมื่อคูณ Factor F ท่ี
เราจะตัดคือไม้แบบ ยังคงเหลือให้ไม้ค้ า 30% นั้นคือค่าไม้ก่อสร้างไม่ได้
หมายความว่าเราจะตัดท้ังหมดนะครับ มันมีอยู่ 2 ตัวท่ีติดกันนะครับ ไม้ค้ ายัน 
30 % เราไม่ได้แตะนะครับ เปล่ียนเป็นค่าไม้แบบ ในส่วนนี้ซึ่งผมจ าได้ว่า
ผู้อ านวยการกองช่างบอกเองว่าปัจจุบันนี้ค่าไม้แบบเขาให้ตัดออกนะครับ แต่มา
โครงการนี้กลับเพิ่มค่าไม้แบบ  ซึ่งเป็นข้อสังเกตให้ทุกท่านพิจารณานะครับ   
 
 



๑๖ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผู้อ านวยการกองช่างครับ ผมขอหารือนะครับ ตามท่ีท่านชูศักด์ิ บัวสด พูด
เกี่ยวกับการตัดค่าไม้แบบออกนั้น ผู้อ านวยการกองช่างลองดูว่ามันสามารถท่ีจะ
ท าได้ไหม ขอให้ช้ีแจงเพิ่มเติมด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องการตัดค่าไม้แบบและไม้ค้ ายัน ถ้าเป็นการท า
ถนนไม่ต้องใช้นะครับ แต่นี่มันเป็นงานก่อสร้างท่อระบายน้ าซึ่งต้องใช้ไม้แบบใน
การประกอบบ่อพักเป็นบางส่วนครับ   แต่ถ้าจะให้ตัดก็ได้แต่มันจะไปกระทบต่อ
ผู้รับจ้างนะครับ  ส่วนท่ีท่านปลัดพูด ท่ีผมเคยพูดว่าไม้แบบไม่ต้องใช้เพราะมัน
เป็นถนนคอนกรีตครับ แต่โครงการท่ีก่อสร้างท่อระบายน้ าต้องมีไม้แบบช่วยใน
การก่อบ่อพักครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ผมไม่ได้ตัดท้ังหมดนะครับ ค่าแรงยังอยู่นะครับ มันใช้ส่วนน้อยนะครับ ค่าแรงท่ี
ช่างบอก ค่าแรงเราจะต้องให้เขาอยู่แล้วนะครับ ส่วนค่าไม้แบบมันมีค่าไม้แบบอยู่
อีก 30 %  ท่ีมีอยู่ เพราะว่าไม้แบบมันใช้ไม่เยอะ ตามท่ีผมดูและดูการค านวณมา
และคุยกับช่างนอกรอบ ไม้แบบราคาสูง ส่วนไม้ค้ ายัน 30 % ยังอยู่นะครับ 
สามารถยังใช้กันได้นะครับ ตามท่ีท่านอดิศร หล่อจิต บอก ค่าแรงยังคงไว้แต่ค่า
ไม้แบบต้องตัดออก ไม่ใช่ตัดท้ังหมดนะครับ เรามาพิจารณากันว่าจะต้องตัดเป็น
บางส่วนจะให้ไม่ตัดเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ครับ ก็อยากจะให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ช่วยกันดูเพราะว่าราคามันสูงจริงๆ ครับ ถ้ารวมกันแล้วเกือบ แสนเจ็ด นะครับ 
ซึ่ง 30 % ยังคงท่ีนะครับ และค่าแรงท่ีตัดออกไปคร่าว ๆ ประมาณ 7 หมื่นกว่า
บาท ช่วยกันพิจารณาก่อนท่ีจะอนุมัตินะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านใดมีข้อช้ีแจงน าเสนอ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการนี้นายช่างส าเภา   คงธาร เป็นผู้ค านวณ
ราคากลาง ผมขออนุญาตให้นายช่างช้ีแจงรายละเอียดด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญนายช่าง ส าเภา  คงธาร ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายช่างโยธา 
(นายส าเภา คงธาร) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมเป็นผู้ประมาณการโครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ าพร้อม
รางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจ่ัน หมู่ ท่ี  11  ซึ่งไม้แบบผมค านวณตาม
หลัก เกณฑ์  จากแบบมาตรฐาน เลข ท่ี  ท .2  – 02 ก รมการปกครอ ง 
กระทรวงมหาดไทย  หลักเกณฑ์เขาจะให้มาเลยนะครับ เราใส่จ านวนแล้วมันจะ
คูณมาให้เราเลยนะครับ จ านวน 180.50  ลบ.ฟ. มันเป็นบ่อใหญ่นะครับ ขนาด
ตามแบบแปลนนะครับ ส่วนงานถนนผมไม่ได้คิดค่าไม้แบบนะครับ ส่วนงานท่อ
ต้องใช้ไม้แบบในการประกอบท้ังบ่อครับ การใช้บ่อผมไม่ใช้บ่อส าเร็จนะครับ เป็น
บ่อท่ีก่อขึ้นมาครับ เพราะบ่อส าเร็จมันไม่ได้มาตรฐาน 
 



๑๗ 

 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

นายช่างส าเภา เอาความเป็นจริงกับหลักวิชาช่างไม่เป็นไร แต่ผมก็ยืนยันขอให้ลง
รายงานการประชุมนะครับ ถ้าเกิดการตรวจสอบข้ึนมารายงานการประชุมจะเป็น
ส่ิงท่ีบอกว่าใครจะรับผิดหรือไม่รับผิดยังไง  ผมก็ยังยืนยันว่าไม้แบบท่ีท่าน
ก่อสร้างไม่ได้ก่อสร้างรวดเดียว หรือ บ่อท าทีเดียว 19  บ่อ ท่านสร้างทีละ 1 บ่อ 
2 บ่อ ส่วนใหญ่จะท าบ่อ 3 บ่อ โดยบ่อแรกแล้ววางท่อ 10 ท่อน หรือท่ีก าหนด
แล้ว วางบ่อพักท่ี 2 แล้ววางท่อตามระยะก าหนดแล้วบ่อพักท่ี 3 ใช้เวลา 3-5 
วัน  ผู้รับเหมาสามารถสร้างบ่อพัก 4 – 8 ต่อไป อีกท้ังข้อจ ากัดพื้นท่ีสร้างพร้อม
กัน 19 บ่อ มีจ ากัดจะกีดขวางจราจรได้อีก และระยะเวลา 45  วัน หรือ 60  
วัน ท่านมีระยะเวลาเพียงพอแต่ถ้าท่านยืนยันตามหลักเกณฑ์ ผมก็ยืนยันว่าใน
ฐานะท่ีผมต้องเซ็นเบิกเช็ค ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับ ส่วนท่านใดท่ี
ยืนยันในหลักการของท่านก็ว่ากันไปก็รับผิดในส่วนของแต่ละคนนะครับ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับจากประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมานะครับ 
การท างานเข้าใจว่าท า 19 บ่อ แต่การท างานไม่ได้ท าพร้อมกันทีเดียว  อย่าง
น้อยๆ ให้ท าครั้งละ 6 บ่อ ซึ่ง 6 บ่อก็ท า 3  ครั้งมันจะได้ลดตรงนี้ไปนะครับ ตรง
นี้เราไม่ได้เอาแพ้เอาชนะกันนะครับ เรามองในความเป็นจริงนะครับ การท างาน
ท้ังหมด 19 บ่อ เขาไม่ได้ท าพร้อมกันทีเดียวคิดง่าย ๆ ท าครั้งละ 6 บ่อ พอ
หลังจากนั้นก็แกะออกเอาไปท าใหม่ ถ้าจะเอาตามรายละเอียดผมก็พูดไม่ถูกครับ 
แต่ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมาไม่ได้ท าพร้อมกันท้ังหมดครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม และ ท่านชูศักด์ิ บัวสด พูดคุยมาทางผู้อ านวยการกอง
ช่างมีวิธีอย่างไรที่ท าให้เรื่องนี้จบได้ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ถ้าท่ีประชุมเห็นควรให้ลดไม้แบบก็ให้เป็นไปตามท่ี
ประชุมครับ ซึ่งการค านวณผมได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ ส่วนการปรับลดกองช่าง
ก็ท าตามท่ี สภาฯ พิจารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

การปรับลดเราสามารถปรับลดได้เลยหรือไม่ จะได้สรุป 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ถ้าสมาชิกสภาฯ เสนอว่าปรับลดให้เหลือ 30 % ของค่าไม้แบบ ก็คือหมายถึงว่า
ค่าไม้แบบจะลดลงไป เราก็ต้องแกะไม้แบบแล้วน าไปหล่อใหม่ เราจะให้ผู้รับจ้าง
ก่อบ่อ 3 บ่อ 6 บ่อ แล้วก็ย้ายนั้นคือวิธีการท างานนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงมาท่านสมาชิกสภาฯ มีอะไรจะเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ก็ส่ิงท่ีผมเสนอไปก็คือเรื่องการปรับลดค่าไม้แบบ ไม้ค้ ายันนะครับ ก็ต้องมีการ
ค านวณใหม่ และตัดออกมานะครับ ท้ังนี้ท้ังนั้นท่ีผมพูดมาเพื่อผลประโยชน์ของ
ทางเทศบาลฯ ของเรานะครับการท างานต้องมีคุณภาพ งบประมาณต้องมีความ
ชัดเจนมันก็เป็นผลประโยชน์ต่อทางเทศบาลฯ ผมเล็งเห็นว่าการท าท่อ 19  บ่อ 
ท่ีผ่านมามันไม่เคยมี ผมจึงขอปรึกษาสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ว่าส่ิงท่ีผมพูดออกไป
ผมมองในส่ิงท่ีเป็นไปได้นะครับว่าควรปรับลดตรงนี้นะครับ เพราะมันมีอยู่ 30 % 
ข้อท่ี  1.2.6  และ  1.2.7  นะครับ ท่านลองดูนะครับ ผมจึงขอให้ตัดตัวแรก
ออกค่าวัสดุ  75,911.08  บาท  ส่วนค่าแรงยังคงท่ีนะครับ สรุปแล้วมันมีอยู่ 2  
ตัว คือ ไม้ค้ ายัน และไม้แบบนะครับ ก็ให้ 30 % คงท่ีไว้ตัวหนึ่ง ผมอยากให้กอง
ช่างไปค านวณใหม่นะครับ ผมก็อยากจะให้สมาชิกสภาฯ พิจารณากันนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ท่ีผมเสนอคือขอให้ตัดค่าไม้แบบออก ผมขอให้กองช่างตอบว่าปรับลดได้ไหม ให้
เหลือ 30 %  ถ้าให้เราค านวณเราท าไม่เป็นแน่   ตามท่ีท่านอดิศร หล่อจิต บอก
ว่าตามเอกสารคิด 100 %  แต่เราคิดเพียงแค่  30 %  เพราะบ่อเราไม่ได้ท า
ทีเดียว 19  บ่อนะครับ จึงถามว่าตัดได้ไหม 9 หมื่นกว่าบาท ใครท่ีมีข้อมูล
เพิ่มเติมก็ลองดูนะครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯขอน าเรียนท่ีประชุมใน
แนวทางท่ีหารือละกันนะครับ ในเมื่อมีการต้ังข้อสังเกตในเรื่องไม้แบบเกี่ยวกับ
การหล่อ  ถ้าทางสภาฯเห็นว่าควรปรับลดก็ปรับลดตามท่ีท่านเห็นสมควรเด่ียว
ทางกองช่าง แนบบันทึกว่าปรับลดตามสภาฯ ก็ได้ เพราะในการบริหารจัดการ
โครงการมันขึ้นอยู่กับผู้รับจ้างอยู่แล้ว  โครงการระดับนี้ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างเขา
เห็นงบประมาณตัวงานแล้วเด่ียวเขาบริหารจัดการของเขาเองได้ เพราะเราเป็น
เจ้าของเงินเราอยากตัดตรงนี้เราก็ตัดไป โดยให้ความเห็นประกอบกับช่างเขาไป
แล้วกันว่าสภาฯ เห็นสมควรตัดท่านจะตัดท้ังหมดของไม้แบบ ไม้ค้ ายันยังคงไว้ 
ค่าแรงยังคงไว้ แต่ค่าไม้แบบของการหล่อบ่อพักนั้นท่านว่าควรจะตัดออกก็ตัด จะ
ครึ่งหนึ่งหรือท้ังหมดก็ว่าไป เด่ียวปัญหานี้ก็ไปตกท่ีผู้รับเหมาเขาจัดการเองได้ ก็
น่าจะเป็นในลักษณะนั้นจะได้ชัดเจนแล้วก็เพื่อความรวดเร็วของพวกท่านด้วย 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและขยายความเพิ่มเติม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อท่ีจะน าเรียนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก็เพิ่มเติมตามท่ีผมเสนอไปนะครับ ข้อ 
1.2.6 งานไม้แบบและไม้ค้ ายัน รวม 99,917.58 บาท ผมขอให้ตัดตรงนี้ออก
ก่อน อย่างท่ีท่านเลขาฯ ได้พูดใช่ครับ ไม้เคร่า 30 % ของไม้แบบยังอยู่นะครับ 
และการประมูลเขาก็จะต้องประมูลใน e-bidding อยู่แล้วผู้รับเหมาเขาก็ต้องดู
อยู่แล้วว่าท าได้ไม่ได้ แล้วแต่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 
 



๑๙ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สรุป ผู้อ านวยการกองช่างได้หรือไม่ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ตอนนี้ช่างส าเภา คงธาร ก าลังออกไปด าเนินการให้ครับ ถ้าสมาชิกสภาฯเห็นควร
ว่าให้ตัดค่าไม้แบบก็ให้เป็นไปตามท่ีสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

นายช่างส าเภา คงธาร ได้ค านวณใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้อ านวยการกองช่างช่วย
ช้ีแจงให้สภาฯได้รับทราบด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอแจ้งยอดงบประมาณใหม่ของโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่ อ
ระบายน้ าพร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี  11  หลังจากท่ีได้ปรับ
ลดค่าไม้แบบแล้วนะครับ หลังจากปรับลดแล้วรายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ า
พร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี  11  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3  ขนาด Ø 0.80  
เมตร จ านวน  139  ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า Ø 0.80  เมตร 
จ านวน 19 บ่อ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.40  เมตร 
จ านวน 4 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า Ø 0.40  เมตร จ านวน 1 
บ่อ และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ าพร้อมรางวี ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานเลขท่ี  ท.2-01, 02 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  เป็น
จ านวนเงิน  956,500.- บาท ยอดเงินคงเหลือของโครงการอยู่ท่ี 956,500.-  
บาท งานไม้แบบและไม้ค ายันปรับลดไป 26,000.- บาท  รวมปรับลดไปจ านวน  
131,400.-  บาท   ขอช้ีแจงเพื่อสภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียดในส่วนท่ีปรับลดและแก้ไข ใน 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และเทคอนกรีตตามแนว
ท่อระบายน้ าพร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี  11  สมาชิกสภาฯ
ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อ
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล.และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ าพร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านราง
จ่ัน หมู่ท่ี  11  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนเงิน 
956,500.-  บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ 
โปรกยกมือด้วยครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล.และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ าพร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านราง
จ่ัน หมู่ท่ี  11  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนเงิน 
956,500.-  บาท อนุมัติ จ านวน  10  ท่าน ไม่อนุมัติ 0  ท่าน งดออกเสียง  1  
ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 



๒๐ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

การพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

- โครงการท่ี  2   โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบานปิด – เปิด
สายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี  2  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวนเงิน 316,200.-  บาท  เชิญท่านผู้บริหารช่วยช้ีแจงให้สภาฯ ได้รับทราบ
ด้วยครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ผมขออนุญาตให้ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญนายเพ็ชร์  บุญรอด ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงครับ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมนาย เพ็ ชร์  บุญรอด  ท่ีปรึ กษา
นายกเทศมนตรีฯ  ท่ีเสนอโครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบานปิด – เปิด
สายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี  2   ท่ีเสนอเข้ามาเพราะมีความเดือดร้อนเรื่องน้ าท่วมนะ
ครับ เวลาฝนตกน้ าท่วม การระบายน้ าก็ไม่สะดวก  เวลาหน้าแล้งก็แห้งหมด 
ปัญหาตรงนี้มันมีมานานแล้ว เมื่อมีโอกาสได้ใช้เงินสะสมตรงนี้ผมก็ขอเสนอ
โครงการนี้เข้ามา เพื่อแก้ไข และบรรเทาปัญหาน้ าท่วม และความแห้งแล้ง  ท่ีมี
บานประตูปิด – เปิด เพื่อให้กักน้ าเวลาน้ าไม่มี  เวลาน้ าท่วมก็สามารถเปิดระบาย
น้ าได้ ขอน าเสนอช้ีแจงความจ าเป็นเพื่อสภาฯ พิจารณาครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ท่ีผมท้วงติงเพราะเห็นว่า ระยะทางมันหลายท่ีท าไมไม่เอา
ประตูน้ าเพิ่มอีกสักจุดหนึ่งครับ  เพื่อจะได้กักเก็บน้ าไว้ได้เวลาหน้าแล้งจะได้มีน้ า
ไว้ ผมเห็นว่ามีประตูน้ าแค่บานเดียว ถ้ามีอีกบานมันจะได้บล็อกน้ าจากต้นทาง 
กลางทาง และ ปลายทางได้นะครับ ท่ีผมติงเพราะผมไม่รู้ว่าใครเสนอเพราะเห็น
ว่าประตูน้ ามันมีแค่บานเดียวนะครับ ถ้าเรามี 2 บานมันบล็อกได้เพราะท่ีท่าน
เสนอมามันมีต้ังกี่จุด ท่านลองดูนะครับ มันมีต้ัง 8 แห่งนะครับ ถ้าท่านมี 2 
ประตูท่านบล็อกน้ าได้อีกเยอะนะครับ เพราะว่าต่อไปมันจะมีเรื่องภัยแล้งและ
การขาดน้ าอีกเยอะนะครับ ผมเห็นว่าท าไมเสนอแค่ประตูเดียว ในเมื่อขอสภาฯ
แล้วผมอยากจะให้ได้งานท่ีดีนะครับ เพราะอันนี้มีแค่ประตูเดียวครับ ขอบคุณ
ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม สมาชิกสภาฯ เขต  1  ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับผมขอ
เพิ่มเติมจากท่ีเคยได้เห็นท่ีเคยได้รู้มานะครับ เวลาน้ าหลากท่อของเก่าท่ีเขาฝัง 
มันฝังไม่ได้ระดับมันต้ืนเขิน บางท่อก็เกือบจะอุดตัน 7 จุดนะครับ จุดท่ี 8 มัน
เป็นปากท่อ เป็นประตูน้ านะครับ ในการท่ีประตูน้ าท าไมถึงมีจุดเดียวนะครับ 
 
 
 



๒๑ 

 

เพราะประตูน้ ามันอยู่หน้าประตูน้ าชลประทาน พอเวลาน้ าหลากก็จะเปิดน้ าท้ิงใน
คลองชลประทาน แต่พอเวลาไม่มีน้ าก็จะปิดประตูน้ าบานเดียวตรงนี้นะครับ และ
สูบน้ าในชลประทานข้ามไปครับตรงนี้ เหตุผลท่ีมีประตูน้ าแค่บานเดียวก็เพราะ
ตรงนี้ครับ เพราะถ้าติดต้ัง 2 -3 บานก็ไม่มีประโยชน์นะครับ ส่วน 7 จุดเรารื้อ
ท่อเก่าออกและจะฝังท่อใหม่ให้มันลึกลงไป เพื่อการระบายน้ า ส่วนการท่ีจะเอา
น้ ามันไม่มีประโยชน์หรอกครับ ตรงนี้ท่ีท าใหม่คือเพื่อการระบายน้ าอย่างเดียว 
เพราะท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันน้ ามันท่วมอยู่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ครับ  

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ก็ขอเพิ่มเติมครับ ตามท่ีท่านสมาชิกฯ ได้กล่าวไปแล้วนะครับ ถ้าเพิ่มบาน
ประตูน้ าก็จะส้ินเปลืองงบประมาณเปล่า ๆ นะครับ ประตูเดียวก็ได้แล้วครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านท่ีปรึกษาฯ ครับ   มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ฝังท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบานปิด – เปิดสายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี  2  ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 316,200.-  บาท   สมาชิก
สภาฯ ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ โปรกยกมือด้วยครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบานปิด – 
เปิดสายห้วยตาโชติ หมู่ท่ี  2  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวนเงิน 316,200.-  บาท    อนุมัติ จ านวน  10  ท่าน ไม่อนุมัติ 0  ท่าน 
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

การพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

-     -   โครงการท่ี  3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ท่ี 7,13 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 861,800.-  บาท 
เชิญท่านผู้บริหารน าเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ  รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมก็พิจารณาไปตามท่ีประชุมนอกรอบนะ
ครับ ส่วนรายละเอียดก็จะขอให้ท่านศรัณย์ ฟักทอง สมาชิกสภาฯ เจ้าของพื้นท่ี
ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผม นายศรัณย์ ฟักทอง สมาชิสภาฯ เขต 1 
ครับ รายละเอียดตามนี้ครับ ถนนท่ีเสนอโครงการมานั้นเป็นถนนท่ีรกร้างอยู่เก่า
นะครับ เป็นถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนท่ีขาดการบูรณะมาประมาณ 47  ปี  
ต้ังแต่ผมเกิดมานะครับ ผมก็เห็นความส าคัญว่ามันน่าจะบูรณะขึ้นมาใหม่ ให้
ชาวบ้านท้ังสองหมู่บ้านรวมถึงหมู่ท่ี  11 และหมู่ท่ี  6  บางส่วนน่าจะใช้เส้นทาง
เส้นนี้ได้ในอนาคตนะครับ ถ้ามีการท าให้มันดี ผมก็เสนอผ่านผู้บริหารท่ีเราได้
ประชุมนอก 
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รอบกันในวันนั้นนะครับ ส่วนการกระท าก็ได้พูดคุยกับสมาชิกสภาฯบางท่านว่าใน
พื้นท่ีหมู่ ท่ี  7 และหมู่ ท่ี  13 ร้อยละ 90  เป็นพื้นท่ี ภบท.  ส่วน นส. 3 
บางส่วนมีน้อย  ทีนี้การกระท านั้นมันผิดระเบียบ หรือ กฏเกณฑ์อะไรหรือเปล่าท่ี
เราเข้าไปด าเนินการในท่ีดินท่ีเป็น ภบท. นี้ ขอให้ท่านท่ีมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องท่ีทราบ
เรื่องนี้ อธิบายให้ผมฟังหน่อยว่ามันผิดระเบียบไหม ส่วนโครงการผมยังยืนยันว่า
มันเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านโดยตรงนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมหรือกับใคร
ครับ ท่ีผมรู้ก็คือคนหมู่ท่ี  11  ก็มีพื้นท่ีอยู่แถวนั้น หมู่ท่ี  7 ก็มี  หมู่ท่ี  6  ก็มี 
หมู่ท่ี  13  ก็ใช้ถนนเส้นนั้นเยอะ เหตุผลของผมก็มีเท่านี้ก่อนครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านใดท่ีเกี่ยวข้องจะขยายความเพิ่มเติมมีหรือไม่ครับ  เกี่ยวกับเรื่องท่ีท่านศรัณย์ 
ฟักทอง ช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องท่ีดินท่ีเป็น ท่ี ภบท. นะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

มันเป็นพื้นท่ี ภบท. แต่เขาก็ได้กันเป็นทางสาธารณะไว้เรียบร้อยแล้วครับ ก่อน
เข้าประชุม ท่านชูศักด์ิ บัวสด ถามว่าพื้นท่ีมันเป็น ภบท. ได้คุยกับทหารเขารึยัง 
ผมไม่แน่ใจว่างบประมาณของเราท่ีจะท าถนนแต่ท าในพื้นท่ี ภบท. มันจะมีผล มี
ความผิดกับเทศบาลฯ มีความผิดไหม ผมถามตรงนี้ครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
(นายปรีชา อ่อนจันทร์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีฯ ก็ขออนุญาตให้ความเห็นต่อท่ีประชุมสภาฯ เพื่อเป็นหลักฐานก็
แล้วกันครับว่า งบประมาณของเทศบาลฯ ถ้าเราไปใช้ในพื้นท่ีท่ีไม่ชัดเจนผมว่ามัน
ค่อนข้างสุ่มเส่ียงนะครับ  ตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวและไม่ได้อคติกับใครนะครับ 
ก็ขอยืนยันว่ามันไม่สมควรท่ีจะออกไปนะครับ แต่ถ้าพื้นท่ีไหนชัดเจนแล้วมีการ
ส าแดงในเอกสารสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นเส้นทางสาธารณะประโยชน์ ผมก็เห็นสมควรว่า
เอางบประมาณของเทศบาลฯ ไปพัฒนาได้  ณ จุดตรงท่ีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ
มานั้นส่วนใดท่ีมันยังไม่ชัดเจนผมก็เห็นว่ายังไม่สมควรเอาไปนะครับ  แต่ถ้าจุดใด
ท่ีท่านสมาชิกสภาฯ เห็นว่าชัดเจน ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายก็เอาไปได้ครับก็
ไม่ได้ขัดอะไรครับ แต่ถ้ามันยังคลุมเครือ  ยังไม่ชัดเจน ถ้าเกิดมีการตรวจสอบมัน
ก็จะมีผลเสียต่อทางเทศบาล และ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้วยนะครับ ขออนุญาต
ให้ความเห็นไว้เท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมต้องการให้มันชัดเจนครับ เพราะเท่าท่ีผม
รู้มานั้นทางเขต 1 ก็มีพื้นท่ีท่ีเป็นเอกสารสิทธิ์ ภบท. เช่น พื้นท่ีถนนล าห่ง ก็เป็น
พื้นท่ีของทหาร แต่เราก็ยังมีการไปกระท ากันอยู่  ส่วนพื้นท่ี ภบท. ผมขอให้ปลัด
ช้ีแจงให้ผมทราบทีว่ามันสามารถท าได้หรือ ท าไม่ได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ช่วยชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ รับทราบครับ 
 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

คือในลักษณะท่ีพื้นท่ีไม่ชัดเจนตามท่ีท่านเลขานายกเทศมนตรีฯ พูดมันก็ไม่
สมควรนะครับ แต่เอาประเด็นตรงนี้ก่อนครับ แผนท่ีจะด าเนินการตามท่ีผมเสนอ
ให้ท่านดูตามแผนท่ีตรงนี้นะครับ  ต้ังแต่จุดท่ี  1  - 4  แนวตรงไหนท่ีเป็นพื้นท่ี 
ภบท. บ้าง  
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สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

จุดท่ี  1 – 2  จะเป็นพื้นท่ี นส. 3  ท้ังหมดครับ จุดท่ี  3  มีพื้นท่ี น.ส. 3  1  ฝ่ัง 
และอีกฝ่ัง เป็นพื้นท่ี ภบท. ครับ  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ถ้าอย่างนั้น  พื้นท่ี นส. 3  เขาต้องกันเป็นทางสาธารณะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ใช่ครับ  และจุดท่ี 3  จนถึงจุดส้ินสุดในจุดท่ี  3  เป็นพื้นท่ี น.ส.3 กันหมดเลย
ครับแต่อีกฝ่ังเป็น ภบท. 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

แล้วจุดท่ี  4  ท่ีหักข้ึนไปละครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

เป็นพื้นท่ี ภบท. และ นส.3  บางส่วนครับ  พูดกันตรงๆ นะครับ ของท่านรอง
สมเกียรติ  รอดสูง  เป็นพื้นท่ี นส. 3 ของนายสมศักด์ิ หมู่ท่ี  11  และของลุง
ประจวบ เหมือนมี  เป็นพื้นท่ี ภบท. ครับ ท่ีเขาอุทิศเป็นพื้นท่ีสาธารณะกันมา ใน
ใบท่ีดินของทหารท่ีเขาเอาไปให้ผมดู เขาได้กันเป็นทางสาธารณะไว้หมดเลยครับ  
ซึ่งหมู่ท่ี  13  ท่ีชุมชนเข้าไปอาศัยอยู่กันเยอะก็เป็นใบ ภบท. ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมจะขอพูดเรื่องท่ีจะอนุมัตินะครับ ท่านดูนะครับ ต้ังแต่บ้านนางกุสุมา จนถึงจุด
ท่ี  4  เป็นบ้านผู้บริหารเทศบาลฯ หลังเดียว ท่านครับมันเคยมีตัวอย่างแล้วนะ
ครับท่ีเราอนุมัติโดยสภาฯ เอื้อกับนักการเมืองใครที่อนุมัติไปบ้านนักการเมืองดูให้
ดีนะครับเพราะบ้านรองสมเกียรติเป็นนักการเมือง ผมก็กลัวตรงนี้จึงต้องมา
พูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับ  ถ้าจุดตรงสามแยกจุดท่ี  3  เราอนุมัติได้ แต่ถ้า
ขึ้นไปตรงจุดท่ี 4  มีบ้านหลังเดียว มีผู้ใช้ประโยชน์คนเดียว ครั้งก่อน ท่านสมาชิก
สภาฯอดิศร หล่อจิต อยากจะขอถนนผมก็ห้ามไว้เพราะคุณเป็นนักการเมืองเอาท่ี
เข้าหน้าบ้านเส่ียงมากนะครับ   ในการพิจารณาผมก็ขอให้หยุดแค่จุดก่อสร้างท่ี  
3  นะครับ แต่ถ้าไปถึงจุดท่ี  4 ไปบ้านรองสมเกียรติผมว่าไม่ควรนะครับ เพราะ
รองสมเกียรติ ยังมีต าแหน่งอยู่ ผมกลัวตรงนี้นะครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านรองสมเกียรติ  รอดสูง ครับ 
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รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

เรื่องนี้ผมรู้ดีครับ ท่านไม่ต้องพูดเลย ผมเข้าใจเรื่องตรงนี้ดีครับ แต่ท่ีจะท าเพราะ
ชาวบ้านอีกฝ่ังเขาต้องการไม่ใช่ผมนะครับ ผมมีทางเข้านะครับ ผมไม่จ าเป็น
ทางเข้าผมมีแล้ว แต่ถ้าจะท าผมก็ต้องสละท่ีผมให้เขาไป ถ้าไม่ท าผมมีทางเข้าผม
ยืนยันได้ ฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับ ท าให้ชาวบ้านไปท าให้ถึงท่ีรั้วทหาร
ให้ได้ เขาเปิดรั้วไว้แล้ว ทางผมไม่มีปัญหาครับท่านไม่ต้องทักท้วงครับ ผมเข้าใจ
ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

พื้นท่ีในจุดท่ี  4  บางส่วนเป็น นส. 3 และบางส่วนก็เป็นใบ ภบท.  ไปส้ินสุด
ตรงท่ี รองสมเกียรติ รอดสูง ท่ีผมถามว่าพื้นท่ีใบ ภบท. มันท าได้หรือไม่ได้  วันนี้
ต้องให้จบครับ เรื่องหมู่ท่ี  13 ผมเหนื่อยมานานแล้ว  และหมู่ ท่ี  13  ก็มีพื้นท่ี
อยู่ตรงนี้ประมาณ 10  กว่าราย เป้าหมายท่ีผมท าไปนั้น ผมก็ไม่ต้องการให้
ชาวบ้านไปเดินทางทหาร เพราะทางมันไม่ดีครับ ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าทางมันดี
หรือไม่ดี ไปกับผม ผมจะพาไปดู ส่วนท่านรองสมเกียรติ ก็บอกว่ามันมีชาวบ้าน
หมู่ท่ี  13  มี ท่ีอยู่ตรงจุดท่ี  4 อีก  2  ราย ถ้าอย่างนั้นผมก็อุทิศให้เป็นท่ี
สาธารณะท าให้มันทะลุไป  ส่วนมันจะผิดระเบียบ หรือ ผิดอะไร หรือจะตัดตรง
จุดของรองสมเกียรติ ออกไปก็เป็นเรื่องของระเบียบก็แล้วกัน ผมคงไม่เข้าไปก้าว
ก่ายตรงนั้นนะครับ ส่วนจุดท่ี 3  ถ้าท าไปจนบรรจบกับรั้วของทหารเป็นอะไร
ไหมครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตครับท่านสมาชิกสภาฯ ทางท่ีท่านก าลังช้ีแจงมันเป็นทางเก่า ซึ่ง
ชาวบ้านเขาใช้เป็นเส้นทางในการขึ้นเขาเก็บของป่ากัน เขาใช้กันมาต้ังแต่สมัย
ไหนแล้ว ณ ตอนนี้ถ้าจะท าถนนต้องท าให้ถึง ถ้าท าไม่ถึงไม่ต้องไปท าผมไม่ เซ็น  
และถนนท่ีท าไปบ้านผม ผมไม่เกี่ยวชาวบ้านเขาขอผมก็ช่วยเขา ผมมีทางเข้าของ
ผมเรียบร้อยแล้ว ทางท่ีขึ้นไปถ้าส้ินสุดตรงจุดสีน้ าเงินนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ต้องขึ้น
ไปส้ินสุดยันรั้วทหารนะครับ  ตอนนี้ทหารเปิดรั้วไว้แล้วและทางเส้นนี้เป็นใบ 
ภบท. ปักหมุด ปักเขตไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่ท าแบ่งท่ีไม่ได้ 6 เมตร เขาก็ไม่ให้ท า
ตอนนี้เขาเปิดประตูเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้เราเข้าไปท านะครับ ตัดจุดท่ี  4  เส้น
สีฟ้าออกเสีย เพราะผมไม่มีความจ าเป็น  แต่ท่ีจะท าเพราะชาวบ้านท่ีอยู่อีกฝัง
หนึ่งเขาต้องการทางนะครับ ให้เข้าใจประเด็นนี้ ท่ีผมวิ่งผมใช้อีกเส้นทางหนึ่ง
ไม่ได้ใช้เส้นทางนี้นะครับ ชาวบ้านต้องการผมให้ครับ แต่ถ้าสมาชิกสภาฯ ท้วงติง 
ผมก็โอเคครับ ผมคิดเป็นไม่ใช่ว่าคิดไม่ออกนะครับ เบื้องต้นให้ชนถึงประตูรั้ว
ทหารนะครับ ถ้าไม่ชนไม่ต้องท า 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ การท่ีเราคุยผมได้ไปดูมาเป็นท่ีของรอง
สมเกียรติ แต่ถ้ารองสมเกียรติ บอกว่าชาวบ้านต้องการคุณต้องเอาเอกสารมา
ยืนยัน เราอนุมัติโดยสภาฯ ถ้า ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและถามว่า
คุณท าไปในท่ีผู้บริหาร แต่ถ้าข้าง ๆ ยังมีบ้าน และเอาเอกสารยินยอมให้ท าทาง
เราก็ยังกันตัวเราได้นะครับ  ท่านบอกว่าชาวบ้านต้องการ เอกสารมีไหมครับ  
 
 



๒๕ 

 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

เป็นใบ ภบท. ครับ ทหารปักเขตแล้วครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ทหารยืนยันแล้ว มีชาวบ้านมาเซ็นร่วมบ้างไหม เพื่อให้ตอบโจทย์แก่พวกผมบ้าง
ครับ  

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ตลอดเวลาท่ีท างานมาก็ไม่มีชาวบ้านมาเซ็นร่วมครับ ท่ีไหนเขาก็เซ็นผ่านไปนะ
ครับ  และย้ าว่าใบ ภทบ. สามารถท าได้เพราะท ามาต้ังแต่สมัยเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลแล้ว ท าไมจะท าไม่ได้ถ้าเป็นทางเก่าแล้วฟื้นใหม่ เข้าใจประเด็น
นะครับ ถ้าตอนนี้ทุกคนตัดเส้นทางท่ีผ่านท่ีผมออกไปงานมันจะง่าย แต่ท่านเอา
ผมเข้าไปร่วมมันไม่ได้ ผมบอกให้ตัดจุดท่ี  4  ออกเสียแล้วคุยกันประเด็นอยู่แค่นี้
อย่าเอาผมเข้าไป ผมเข้าไปเพราะชาวบ้านเขาขอ ผมมีทางเข้าของผม ผมไม่
เดือดร้อน เข้าใจนะครับ พื้นท่ี ภบท. ท าได้ ถ้าท าไม่ได้ติดคุกกันต้ังนานแล้ว 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตแยกเป็นเรื่อง ๆก่อน เมื่อสักครู่ท่ีสอบถามว่าเส้นทางใดท่ีเป็น พื้นท่ี 
ภบท. จุดส้ินสุดจุดท่ี  3  คือจุดท่ีชนรั้ว ฉะนั้นมองภาพง่าย ๆ เหมือนส านักงาน
เราชนรั้ว ท่ีท่านบอกจะท าเหมือนส านักงานของเรานะครับ  ท่ีรองสมเกียรติบอก
ว่าจุดท่ี 3 ให้ท าชนรั้วทหาร และจุดท่ี  4  ให้ตัดออกใช่ไหมครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ใช่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

แต่เส้นทางท่ีมีอยู่ในแผนนั้น ช่างส าเภา ใครเป็นคนพาช้ีส ารวจ  

นายช่างโยธา 
(นายส าเภา คงธาร) 

ผมส ารวจตามท่ีสมาชิกสภาฯ นายศรัณย์ ฟักทอง บอกมาครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ท่านศรัณย์ ฟักทอง ถ้ารองสมเกียรติ ให้ตัดเส้นตรงจุดท่ี  4  ท่านเป็นคนเสนอ
โครงการฯ ท่านมีความเห็นอย่างไร ต้องแยกประเด็นนะครับ รองสมเกียรติให้ตัด
จุดท่ี  4 ออกจุดเดียว  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

จริงๆ แล้วผมไม่อยากให้ตัด 
 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมก็ต้องขอน าเรียนนะครับ กรณี ล่ินถิ่น ขยายเขตไฟฟ้านายกฯ ถูกจ าคุก 3 ปี สู้
ช้ันอุทรณ์ สมาชิกสภาฯท่ีขยายเขตไฟฟ้า จ าคุก  3 ปี ทุจริตนะครับ ผมก็น าเรียน
ท่ีประชุม ถ้าอยู่ในท่ีประชุมแล้วไม่พูด นั้นแสดงว่าผมก็เห็นชอบ  อันนี้เอื้อ
ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ติดคุกแน่นอนเพียงแต่รอวันท่ีมีคนร้องเท่านั้นเอง ใคร
เห็นด้วยก็ว่าตามนั้น ใครไม่เห็นด้วยก็ระบุช่ือไว้ให้ชัดเจน มันจะได้ตรวจสอบด้วย
รายงานการประชุม นี่คือรองสมเกียรติ เขายืนยันให้ตัดออก แต่สมาชิกสภาฯ ท่ี
เสนอโครงการฯ ไม่ให้ตัดออก ก็เป็นประเด็นท่ีท่านสมาชิกสภาฯ จะลงมติกันเอง
นะครับ ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย เส้นทางแยกไปเส้นทางท่ี 4 ควรตัดออก 
 
 
 



๒๖ 

 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

เข้าใจว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีเสนอโครงการฯ ก็คงจะตอบกับชาวบ้านเขาล าบาก 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตครับ ถ้าเกิดตัดออกแล้วการท างานมันราบรื่น ไม่มีปัญหาอะไรผมก็
ยินดีครับ ติดคุก 3 ปี ผมก็ไม่เส่ียงเหมือนกันครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ณัฐวุฒิ ข าคม ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับเท่าท่ีได้ฟังมาก็มีความเข้าใจบ้างเล็กน้อยนะ
ครับ ท่ีท่านรองสมเกียรติ บอกว่าทางท่ีท าต้องกว้างถึง 6 เมตร แต่ทางท่ีท าในจุด
ท่ี 4  กว้างแค่  4 เมตรนะครับ  ถนนกว้าง 4 เมตรใครเป็นคนท าครับ ถ้าเป็น 
อบจ. ท าโดยมาตรฐานแล้วไม่ได้นะครับ แล้วท่ีท่านศรัณย์ พูดว่าถนนเส้นป่าอีหง
นั้นนะครับ  เป็นท่ี ภบท. ท าได้เข้าใจครับ ตรงนั้นเป็นถนนพูนดินท าได้ แต่ท่ีเรา
ก าลังพิจารณาคือการเอาลูกรังไปลงครับ ไม่ใช่ถนนพูนดินนะครับ ท่านศรัณย์ 
ท่านเข้าใจตรงนี้นะครับ ท่ีท่าน สท. พจน์ บอกว่าถนนสายป่าอีหงก็เป็น ท่ี ภบท. 
ถูกต้องครับ ถนนพูนดิน ท าท่ีไหนท าได้ท้ังหมดแต่การจ้างเอาลูกรังไปลงท่าน
จะต้องแยกตรงนี้ให้จบนะครับ และระเบียบของ อบจ. และตามท่ีผมเคยอยู่กับ 
อบจ. ไม่มีใครท าหรอกครับ และจะขอถามต่อว่าถนนเส้นนี้ใครเป็นคนเสนอขอ
เข้าไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ศรัณย์ ฟักทอง ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ผมจะขอตอบท่าน ณัฐวุฒิ ข าคม ทีละค าถามจะได้ประวิงเวลาไปได้ไม่เยอะ ท่ีผม
ถามว่าพื้นท่ี ภบท. ถ้าท าไปแล้วมันผิดกฎหมายไหม ผมถามหมายความว่าอย่าง
นั้นนะครับ ส่วนถนนจุดท่ี 4 ปัจจุบันมัน 5 เมตร ท่านลงพื้นท่ีไปดูใหม่ ว่ามัน 5 
เมตร  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ผมดูตามเอกสาร มันแค่ 4  เมตรนะครับ 
 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ในแบบระบุ 4 เมตรนะครับ จุดท่ี  1 – 3   ถนนกว้าง 5 เมตร จุดท่ี  4    ถนน
กว้าง 4  เมตรตามเอกสารนะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

สรุปกันง่าย ๆ นะครับ ตัดจุดท่ี  4  เส้นสีฟ้าออกไปนะครับ ส่วนท่ีเหลือก็ท าให้
ผมนะครับ เพราะเป็นส่วนท่ีชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ จะได้ไม่ต้องยืดเยื้อกัน
มากมายครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่าน ณัฐวุฒิ ข าคม ครับ  
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

การท่ีตัดนะครับ พูดประเด็นเดียวนะครับ ลูกรังจุดท่ี  1,2,3,4   เรื่องปริมาณ
ลูกรัง จุดท่ี  1  ท าไมถึงไม่บอกว่าใช้ลูกรังกี่ลูกบาศก์เมตร ครับ จุดท่ี 2 ใช้ลูกรังกี่
ลูกบาศก์เมตร ท่านรวม 4  จุด ใช้ลูกรังท้ังหมด 1,650 ลูกบาศก์เมตร ถ้าตัดจุด
ท่ี  4  ออก ปริมาณลูกรังท่านจะคิดออกมายังไงครับ ตรงนี้ ท่านใดท่ีทราบช่วย
ช้ีแจงด้วยนะครับ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอสอบถามว่าถนนเส้นนี้ท่ีจะท าในสายระบบมันเป็นทางสาธารณะประโยชน์ไหม
ถ้ามันเป็นสาธารณะประโยชน์มันก็ไม่เป็นปัญหา ถ้าไม่ได้เป็นทางสาธารณะ
ประโยชน์ก็มีปัญหา การท่ีเราจะเอางบประมาณของเทศบาลฯไปท า 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตตอบท่านท่ีปรึกษานายกฯ ครับ  ผมยืนยันเป็นทางสาธารณะ
ประโยชน์ล้านเปอร์เซ็นครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสอบถาม ผู้อ านวยการกองช่างครับ ถนนเส้นนี้บดอัด กับ ลงลูกรังธรรมดา 
ราคาต่างกันไหมครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ถ้าลูกรังและมีการบดอัดค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่านะครับ เพราะว่ามันมีค่าบดอัด
ด้วยครับ ถ้าลงลูกรังอย่างเดียวก็จะมีแค่ปรับเกล่ีย แต่ถ้าบดอัดมันจะมีค่ารถบด
อัดด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตรงนี้เป็นความคิดเห็นของผมจะครับ ถ้าจะให้จบกันโดยดี เราลงลูกรังธรรมดา 
ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นความจ าเป็นอย่างไรครับท่ีเราจะต้องบดอัดเลย เพราะ
ถนนมันยังใหม่อยู่ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอเอ่ยช่ือท่านศรัณย์ ฟักทอง ท่ีท่านบอก
ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ ค าพูดตรงนี้บันทึกนะครับ ถ้าท่านมี
เอกสารสิทธิ์ ถ้ามีเอกสารก็ดีไป ถ้าไม่มีท่านต้องรับผิดชอบในค าพูดของท่าน ส่วน
ท่ีสภาฯอนุญาตอยากจะให้ท าและบดอัดด้วยนะครับไหนๆจะท าแล้วแต่ท่ีพูดคุย
กันอยู่ตอนนี้ ท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม พูดว่า ค านวณยังไม่บอกว่าปริมาณลูกรังเท่าไร 
ยังไง ตัดจุดท่ี  4  ออกแล้วปริมาณลูกรังลดไปเท่าไร ท าแน่นอนในเมื่อเป็นทางท่ี
ถูกต้องสภาฯ อนุญาตแน่แต่เราคุยกันเรื่องท่ีมีปัญหาอยู่ตรงนี้  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เพื่อให้โครงการนี้จบ เราเอาแบบไม่ต้องบดอัดได้ไหมครับ บดอัดจะมองว่ามันเห็น
ความส าคัญมากเกินไปไหม หรืออย่างไรถ้าเราไม่บดอัดเราจะลงลูกรังธรรมดามัน
จะดีกว่า ง่ายกว่าไหมครับ 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ถ้าท าแล้วผมว่าให้เป็นบดอัดดีกว่า ถนนมัน
จะดีกว่า ถ้าปรับเกล่ีย แล้วไปเอาลูกรังก้อนใหญ่มาก็จะโดนชาวบ้านด่าอีกครับ 
ถ้าเอาก้อนเล็กมาพอเหยียบ พอวิ่งลูกรังก็จะหายไปหมด ถ้าบดอัดถนนมันจะ
ดีกว่า ทนกว่าครับ ไหนๆ จะท าแล้วผมว่าให้ท าเป็นบดอัดไปเลยดีกว่าครับ มันได้
มาตรฐานด้วย มันก็ไม่ต่างกันครับ เพราะปาดเกล่ีย กับ บดอัด ก็ต้องใช้
งบประมาณเหมือนกัน ไหน ๆ จะท าแล้วผมว่าท าบดอัดดีกว่าถนนจะได้สวยด้วย 
ทนด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม เพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ตามท่ีท่านรองสมเกียรติ รอดสูงให้ตัดจุดท่ี  
4  ออก วันนี้ผมว่าไม่จบหรอกครับ ลูกรังท้ังหมดนั้น 4  จุด ปริมาณลูกรัง 
1,650 ลูกบาศก์เมตร ท่านไม่ได้แยกว่าจุดไหนใช้เท่าไร ท่านตัดออกไปปริมาณ
เท่าไร มันไม่มีค าตอบออกมานะครับ เรื่องมันไม่จบง่ายๆ ครับ และจุดส้ินสุดก็ฝัง
ท่อ ผมไม่เข้าใจครับกับการท่ีถนนไปส้ินสุดแล้วฝังท่อ ตามท่ีผมท างานมาไม่มีนะ
ครับ  ฝังเพื่ออะไรตรงนี้ครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายสมเกียรติ รอดสูง) 

ท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม ข้องใจตรงปลายทางของจุดท่ี  4 ว่าไปวางท่อท าไมถูกต้อง
ไหมครับ ตรงนั้นก็ไปชนกับทางเช่ือมเส้นหนึ่ง ซึ่งก็เป็นทางเก่าและเป็นทางลูกรัง
มันก็มีรางน้ าหรือคูน้ าประกบเข้าไปด้วย ถ้าท าในจุดท่ี  4  มันจะไม่ชนทางมันจะ
ไปเจอรางน้ าหรือคูน้ าก่อน ก็จ าเป็นต้องวางท่อเพื่อเช่ือมทางสาธารณะ แต่ละ
เส้นทางก็จะวนไปตามแผนท่ีในเอกสารเลยนะครับ ถ้าตัดลูกรังออกในจุดท่ี  4  
จากจุดเริ่ม จนถึงจุดส้ินสุดแล้ว และลบท่อข้ามทางตรงนั้นออก ให้คิดใหม่แค่จุดท่ี  
1 -3  จนถึงรั้วทหารครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดจะหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับผมขอเสนอความคิดเห็นครับลูกรังควรท่ีจะบดอัด
ครับเพราะจะท าให้ถนนแน่น ถ้าไม่บดอัดพอเข้าฤดูฝนก็จะท าให้ถนนนั้นพังง่าย 
ส่วนเรื่องความยาวที่เราจะตัดตรงไหนก็อยู่ท่ีดุลพินิจของสภาฯ ว่าจะตัดช่วงไหน 
ผมจะได้ให้ช่างส าเภา คงธาร ค านวณใหม่ และแยกเป็นช่วง  ช่วงท่ี 1  ใช้
ปริมาตรลูกรังกี่ลูกบาศก์เมตร ใช้เงินจ านวนเท่าไร ช่วงท่ี 2 ใช้ปริมาตรลูกรังกี่
ลูกบาศก์เมตร ใช้จ านวนเงินเท่าไร เพื่อให้ทางสมาชิกสภาฯ ดูได้ง่ายขึ้นครับ 
ขอบคุณครับ 
 
 



๒๙ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม เพิ่มเติมครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ทีแรกตามท่ีเข้าใจจ านวนเงิน ล้านเศษๆ พอเรา
มาคุยกันก็ตัดออกเหลือประมาณ แปดแสนกว่า ทีนี้การตัดออกไม่ทราบว่าตัดจุด
ไหนครับ เพราะจุดเริ่มต้นจุดท่ี 1,2,3 ก็ต่อกันมาตลอดครับ มันไม่มีระบุว่ า
ตรงไหนไม่ต้องท า ตรงไหนท่ีต้องใส่  ตรงไหนท่ีไม่ต้องใส่นะครับ ตอนท่ีคุยกัน
นอกรอบประมาณล้านเศษ  และเห็นควรตัดออกตรงไหนเป็นบางช่วง แต่ดูตาม
แผนท่ีแล้วไม่ได้ตัดออกสักนิดเลยนะครับ ต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดส้ินสุดตรงนี้
เลยนะครับ แต่ละจุดลูกรังกี่ลูกบาศก์เมตรท่านไม่ได้แยก ท่านรวมท้ังหมด 4 จุด 
1,650 ลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงท่ีรองสมเกียรติ ด้วย พอเวลาท่านตัดออกท่าน
จะตัดอย่างไรครับ ท่านรวม ๆ มาท้ังหมดแล้วให้มาสรุปมันไม่ใช่นะครับ วันนี้ผม
ว่าไม่จบหรอกครับโครงการนี้ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตครับ ผมจะตอบเท่าท่ีผมรู้นะครับ ก่อนหน้านี้งบประมาณล้านกว่าบาท 
ทางผู้บริหารบอกว่าตัดออกไปบ้างได้ไหมเพื่อท่ีจะน างบประมาณไปช่วยโครงการ
อื่นเขา ซึ่งจากหลังวัดโมกมัน มาถึง ป่าสัก มันจะต้องถมดินบางส่วนเพราะมัน
เป็นห้วย จุดต่อมาจุดท่ี 2 มันเป็นลูกรังอยู่แล้ว ผมบอกช่างส าเภาว่า ตัดลูกรัง
ออกไปเอาแค่บดอัดอย่างเดียวเพราะมันจะทุ่นเรื่องงบประมาณลงไปได้และจุด
ต่อมาจุดท่ี  3  จนถึงจุดส้ินสุดจุดท่ี  3  เป็นลูกรังหมดเลยครับ ซึ่งจะท่ีเอาลูกรัง
ออกประมาณ 600 เมตร ใช่ไหมครับช่างส าเภา  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ท่านดูตามแผนท่ีนะครับ จุดไหนท่ีไม่ได้ลงลูกรัง ท่านช้ีและบอกด้วยครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

จุดท่ี  2  นี่ครับท่ีไม่ได้ลงลูกรัง ใช่ไหมครับช่างส าเภา  

นายช่างโยธา 
(นายส าเภา คงธาร) 

ขออนุญาตครับ ผมจะระบุไว้ว่าช่วงท่ี  2  ไม่ได้ลงลูกรังนะครับ ตามเอกสาร ปร. 
4 ปร.5  ท่ีผมเขียนไว้นะครับ จุดช่วงท่ี  2  ปาดเกล่ียอย่างเดียวครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตสมาชิกสภาฯ ศรัณย์ ฟักทอง กับ ท่านณัฐวุฒิ ข าคม และช่างส าเภา 
คงธาร  ส่ิงท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม ถามหมายความว่าในค าบรรยายในหนังสือ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 455  เมตร  ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร หรือ
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,275 ตารางเมตร ช่วงท่ี  2  ขนาดผิวจราจรกว่าง  
5.00  เมตร  ยาว 600  เมตร ปาดเกล่ียพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น หรือรวม
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร หมายความว่า ในจุดท่ี  1 พื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 2,275  ตารางเมตรนั้น ท่านต้องใช้ลูกรังปริมาตรเท่าไร ลูกบาศก์เมตร
เท่าไรแต่ละจุด ท่านต้องแจกแจงว่าพื้นท่ีแต่ละจุดตรงนี้ใช้ลูกรังเท่าไร ส่วนท่ีช่าง
ส าเภาพูดจริงอยู่อัดแน่น แต่พื้นท่ีรวม 3,000 ตารางเมตร ในจุดท่ี  1,3 และ 4 
 
 
 



๓๐ 

 

จะมีการลงลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร ตรงนั้นมันจะมีการคิดพื้นท่ีเป็น
ลูกบาศก์เมตร แต่ช่างคิดรวมมาไม่ได้คิดแยกมาว่าจุด 1 ปริมาตรลูกรังเท่าไร จุด 
3 ปริมาตรลูกรังเท่าไร  จุดท่ี  4 ปริมาตรลูกรังเท่าไร  นี่คือค าอธิบาย เขา
ต้องการค าอธิบายว่าแต่ละจุดใช้ปริมาตรลูกรังเท่าไร เมื่อเวลามองและตัดออกใน
แต่ละจุดมันจะมองออกได้ง่ายขึ้น ใช่ไหมครับ ท่านณัฐวุฒิ  ข าคม  โครงการท่ี
เสนอแล้วแต่จะตัดหรือไม่ตัดท่ีประชุมมีความเห็นอย่างไร ก็อีกประเด็นหนึ่ง กอง
ช่างพอคิดเนื้องาน ณ ปัจจุบันท่ีตัดจุดท่ี  4  เนื้องานและท่อในจุดนี้ออก  คิด
ปริมาณงานในจุดท่ี  1  ถึง จุดท่ี  3 นะครับ ไม่คิดปริมาณงานในจุดท่ี  4  นะ
ครับ เราจะพักกันสักครึ่งช่ัวโมงเพื่อให้กองช่างได้ไปด าเนินการคิดปริมาณงานโดย
ตัดจุดท่ี  4  ออกแล้วมาประชุมกันต่อครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดฯได้เสนอมาเราจะพักการประชุม 30  นาทีเพื่อให้ช่างได้
ด าเนินการปรับแก้ไขและค านวณปริมาณงานใหม่ ขณะนี้  11.00  น. เราจะพัก
การประชุม แล้ว จะประชุมอีกครั้งในเวลา  11.30  น. สมาชิกสภาฯ เห็นด้วย
หรือไม่ครับ ถ้าเห็นด้วยโปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นด้วยตามท่ีประธานสภาฯ เสนอ 
พักประชุม เวลา  11.00  น. 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขณะนี้เวลา  11.30 น. (ประชุมต่อ) ในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน 
– ไร่ยุบ หมู่ท่ี 7,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กองช่าง
ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คงเหลือจ านวนเงิน 728,40.- บาท ขอให้
ช้ีแจงท่ีประชุมรับทราบด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตครับ กองช่างได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามท่ีสภาฯได้มีมตินะครับ 
รายละเอียดดังนี้ครับโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ ท่ี  
7,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ช่วงท่ี1  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 455 เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร 
หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 546 ลูกบาศก์
เมตร ช่วงท่ี2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 600  เมตร ปาดเกล่ียพื้น
ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000  ตารางเมตร ไม่มี
การลงลูกรังในช่วงนี้นะครับ  ช่วงท่ี3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
695  เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร  หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,475  
ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 834 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
มอก. ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60  เมตร จ านวน 2 แห่ง ๆ ละ 7  ท่อน รวมจ านวน
ท่อ 14  ท่อน และฝังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.ช้ัน 3  ขนาด Ø 1.00  เมตร 
จ านวน 1 แห่ง จ านวนท่อ 9 ท่อน ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงรักษาทาง
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน 
 
 
 



๓๑ 

 

เลขท่ี  ท.2-01  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นจ านวนเงิน 728,400.-  
บาท 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงในส่วนท่ีปรับลดแก้ไขในโครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ท่ี  7,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  คงเหลืองบประมาณท้ังส้ิน 728,400.-  บาท มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ี
จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯท่าน
ใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมก
มัน – ไร่ยุบ หมู่ท่ี  7,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
คงเหลืองบประมาณท้ังส้ิน 728,400.-  บาท โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
โมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ท่ี  7,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
คงเหลืองบประมาณท้ังส้ิน 728,400.-  บาท  อนุมัติ  10  ท่าน ไม่อนุมัติ 0  
ท่าน ไม่ออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปข้อ  4.3  การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่อุดหนุนส่วน
ราชการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี  เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่อุดหนุนส่วนราชการ การประปาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี     ตามหนังสือท่ี มท 55420-24 /2740  ลงวันท่ี  
15  ตุลาคม   2562  เรื่อง แจ้งประมาณราคาติดต้ังมาตรวัดน้ า  การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี แจ้งว่าได้ท าการส ารวจ ออกแบบและประมาณ
ราคา ส าหรับบริเวณ กลุ่มบ้านนางประวิง (ป้าวิง) จ านน 3 หลัง หมู่ท่ี  6  ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แล้ว โดยการแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นราคา
ท่ีคิดตามสภาพื้นท่ีขณะท าการส ารวจออกแบบ และประมาณราคา มีค่าใช้จ่ายใน
การติดต้ังมาตรวัดน้ า ขนาด 3 / 4 นิ้ว จ านวน 1  เครื่อง เป็นเงิน 4,700. -  
บาท เป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เทศบาลเราจะโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ในการติดต้ังมาตรวัดน้ า  ตอนนี้
เราถ่ายโอนประปา หมู่ ท่ี 6  และหมู่ท่ี  11  บางส่วนไปแล้ว แต่บ้านนาวิง  
จ านวน  8  หลัง ท่ีเข้าหลักเกณฑ์เป็นพื้นท่ี นส. 3  จ านวน  5   หลัง อีก 3 หลัง
เขาเคยรับน้ าจากเทศบาลฯแต่พื้นท่ีเป็น  ภบท.5 ประปาส่วนภูมิภาคเขาไม่จ่าย 
ให้ เทศบาลต้องไปติดมิเตอร์น้ า เพื่อให้เขาได้ใช้น้ า ซึ่ง 3 หลังจะใช้น้ าของการ
ประปาส่วนภูมิภาค แต่ต้องผ่านมิเตอร์ตัวนี้ เหมือน กม. 8 นะครับ เพราะจุดอื่น
ไกลมาก รายละเอียดการโอนงบประมาณขอให้ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงต่อสภา
ฯด้วยครับ จึงขอน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณาครับ 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ ครับ การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ อุดหนุนส่วนราชการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี  
โอนมาต้ังจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ จ านวนเงินท่ีขอโอน 4,700.-  บาท เนื่องจากงบประมาณ
ไม่ได้ต้ังไว้  โดยโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน 300,000.-  บาท โอนลด
ครั้งนี้ 4,700.-  บาท  น าเรียนเพื่อสภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านปลัด และ ผู้อ านวยการกองช่างครับ ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ เชิญครับ 

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
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    จึงเรียนมาเพื่อให้
สภาฯพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุนส่วน
ราชการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนเงิน 4,7๐๐.-  บาท  
ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด ๔  การ
โอนงบประมาณ ข้อ  ๒๗ และขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  กรณีการจ่ายเงินตาม
มาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน ในการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ   การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
กาญจนบุรี  จ านวนเงิน 4,7๐๐.-  บาท ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 
 
 



๓๓ 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติและเห็นชอบการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุน
ส่วนราชการ และอนุมัติเห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖    จ านวน  ๑0  ท่าน งดออกเสียง  ๑  ท่าน  (นายอุดร เพ็งอร่าม)  
ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ   ๐  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่   5  เ ร่ืองอื่น ๆ ที่ประชุมท่านใดมีเร่ืองจะน าเรียนเพื่อ
ปรึกษาหารือในวาระนี้ เชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
(นายประทีป พัฒนมาศ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ กรณีนี้ผมเห็นว่าท้ัง  3 โครงการนี้เงินเรา
จ่ายขาดเงินสะสมไป 2 ล้าน 8 แสน ทีนี้เงินท่ีเหลือจากการปรับลดเราจะเอาไป
ท าอะไร  ผมคิดว่าเราน่าจะเอาไปท าปรับภูมิทัศน์รอบๆอาคารท่ีเราปรับปรุงใหม่ 
เพราะยังไม่เรียบร้อยนะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านรองประทีป  พัฒนมาศ ท่ีพูดว่าเรื่องปรับภูมิทัศน์
ผมอยากให้พวกเรามองว่างบประมาณตรงนี้จะใช้ได้หรือเปล่า เพราะงบประมาณ
ตรงนี้เป็นเงินสะสมนะครับ ท่ีท่านบอกว่าจะปรับห้องประชุมและปรับภูมิทัศน์ 
เราเสนอได้แต่เราไม่รู้ว่าจะเอางบประมาณตรงไหนนะครับ เพราะเงินตรงนี้มัน
เป็นเงินสะสม เราจะต้องคุยกันก่อนว่าตามท่ีเราคุยกันเบื้องต้นหอประชุมเราพึ่ง
จะเสร็จแค่ภายใน แต่รอบๆ ด้านยังท าอะไรไม่ได้เลย และโรงจอดรถยนต์ท่ีว่าเต้ีย
ลงน่าจะเอาออกหรือดีดขึ้นไปให้สูงเพื่อมันจะได้โปร่ง และไม่บดบังอาคารใหม่
ของเรา แต่งบประมาณไม่รู้นะครับ เราพูดคุยกันก่อน ในเมื่อมันมีเวลาท่ีจะพูดคุย 
และเงินสะสมเราไม่สามารถท่ีจะใช้ตามท่ีท่านรองประทีป เสนอได้ เพราะการ
จ่ายขาดต้องมองถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน  ส าหรับหอประชุมผมขอฝาก
ผู้บริหารถ้ามีงบประมาณช่วยดูแลให้ด้วย  เพราะของเราจะมีการประชุมสัญจรท่ี
จะเข้ามาประชุมท่ีเทศบาลฯ เราแต่พื้นท่ีเรายังท าอะไรไม่ได้เลย เก้าอี้ก็ไม่มี 
เครื่องปรับอากาศก็ใช้ไม่ได้ เครื่องเสียงก็ยังไม่มี และการเก็บอุปกรณ์ ถ้าเราท า
ห้องประชุมอย่างเดียวภายนอกไม่ดี ก็ดูไม่ได้  ต้ังแต่เสาธง จนถึงท่ีเก็บอุปกรณ์ 
ผมฝากผู้บริหารช่วยดูด้วยนะครับ เพราะอีกไม่นานเราจะต้องมีการประชุมสัญจร 
รับแขกทางอ าเภอนะครับ ฝากผู้บริหารด้วยครับ  ขอเพิ่มเติมงบประมาณท่ีตกไป
ไม่ทราบว่าโครงการของ หมู่ท่ี  7  ของ สท.สมคิด บุญเชิด ท่ีตกไปไม่ทราบว่าท า
ได้หรือไม่ เท่าท่ีทราบได้ค านวณไว้ประมาณ 2 แสนบาทคงไม่พอ ไม่รู้ว่าจะยังไง
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง ) 

ขออนุญาตตอบแทนครับ ในเรื่องประปาของหมู่ ท่ี  7  ซอย 6  ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 460,000.-บาท มีผู้ขออนุญาตใช้น้ า 4 หลังคาเรือน และ ซอย 4 ขอ
อนุญาตใช้น้ า 9 หลังคาเรือน งบประมาณ 140,000.-  บาท ผมทราบแล้วก็ไม่
รู้ว่าจะท ายังไงครับ  
 
 
 
 



๓๔ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพิ่มเติมครับ ท่านศรัณย์ ฟักทอง ครับงานนี้เราจะ
เฉยไม่ได้ครับ เราจะต้องบอกชาวบ้านว่าขอดูงบประมาณปีหน้าก่อนได้ไหมเพราะ
งบประมาณมันสูงมาก ถ้าเรานิ่งเขาก็จะไปร้องท่ีอื่น เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อน
เขาก็ไปร้องท่ีศูนย์ด ารงธรรม แต่ถ้าเราคุยกับเขาเบื้องต้นบอกว่าตอนนี้ก าลัง
ด าเนินการหาทางช่วยเหลืออยู่ เขาก็ยังนิ่งได้บ้าง เขาก็มาพูดคุยกับผมว่าเทศบาล
ช่วยอะไรเขาไม่ได้ ผมก็บอกเขาไปว่าเทศบาลก าลังหางบประมาณให้อยู่ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตน าเรียน 2 เรื่อง เรื่องแรกท่ีรองประทีป พัฒนมาศ จะปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ในขั้นตอนท่ียกเว้นการจ่ายขาดเงินสะสม ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้ ไม่สามารถ
กระท าได้นะครับ แล้วน าเงินสะสมไปต้ังจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ระเบียบท าไม่ได้นะ
ครับ  เรื่องท่ีสองท่ีท่าน สท.ชูศักด์ิ ได้อธิบาย นั้นเป็นเงินอุดหนุนการประปานะ
ครับ เกี่ยวกับการขยายเขต 140,000.-  บาท กับ 400,000.- บาท  2  จุด 
กลุ่มนายประยุทธ์ ก็เกือบ 400,000.- บาท ซึ่งกลุ่มนายประยุทธ์ มีบ้าน 3-4 
หลังคาเรือน เท่ากับว่าเราขยายไปให้ภูมิภาค ต่อไปเขาก็ไปจ่ายค่าน้ าให้กับ
ภูมิภาค งบประมาณ 400,000.-  บาท เท่ากับงบพัฒนาของ 1  หมู่บ้าน ต่อไป
งบพัฒนาก็ไม่ต้องท า และอีกอย่างหนึ่งโดยปกติแล้วเช่น การไฟฟ้าเขาจะอุดหนุน
ให้หลังละ 50,000.-  บาท ส่วนท่ีเหลือชาวบ้านจ่าย โดยหลักการแล้วประปา
ส่วนภูมิภาค เขาไม่มีเงินอุดหนุน ถ้าเกิดในลักษณะเช่นนี้ผมให้ข้อคิดครับว่าเขา
ขอเราเท่าไรเราให้เขาหมด ไว้ทีหลังทุกพื้นท่ีขอน้ าประปาก็จะเป็นภาระของ
เทศบาลฯ เราก็ไม่ต้องพัฒนา ถ้าหมู่ท่ี  7  และ หมู่ท่ี  13  เขาขอให้เราเป็นผู้
อุดหนุน  เราควรจะก าหนดหลักเกณฑ์ว่าเราออกครึ่งท่านออกครึ่ง  ไม่ได้
หมายความว่าเป็นภาระของทางเทศบาลท้ังหมดทุกเรื่อง  ในวิธีคิดของฝ่าย
การเมืองคิดว่าเราจะต้องจ่ายให้เขาหมด   จึงน าเรียนว่าควรจะพบกันคนละครึ่ง
ทางหรือมีการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  ไม่อย่างนั้นงบส าหรับการพัฒนา
ท่านจะท าอะไรไม่ได้  หมู่ท่ี  7 และ หมู่ท่ี  13 ก็ต้องขอขยายประปาไปเรื่อย
ล้านกว่าบาท เทศบาลฯอุดหนุนไปหมดแบบนี้งบพัฒนาแต่ละหมู่ก็ท าไม่ได้  เรียน
เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องด้วยครับ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบ มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะ
ซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอสรุปงบประมาณท่ีจ่ายขาดเงินสะสม 3  
โครงการวันนี้อยู่ท่ี 2,001,100.-  บาท นะครับ งบประมาณจะเหลืออยู่ ท่ี  
800,000.-  บาท ก็จะตกเป็นเงินสะสม แต่ถ้าท่านมีโครงการ ภายในวันท่ี  31  
ตุลาคม 2562  เราสามารถเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ได้อีกภายใน 15  วัน 
จึงขอน าเรียนว่าในระเบียบวาระเราก็ได้พิจารณา ครบหมดทุกโครงการแล้ว แต่
ถ้ามีโครงการอื่นมันก็จะต้องมีการประมาณราคา และจะต้องดูระเบียบด้วยว่า 
 
 
 



๓๕ 

 

สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือยกเว้นท่ีท่านรอง
สมเกียรติ รอดสูง ได้อ่านไปสามารถท าได้ 5  ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน, ด้านเศรษฐกิจและสังคม, ด้านส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และด้านการศึกษา เขาจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสามารถท าอะไรได้
บ้าง จึงขอน าเรียนท่ีประชุมพิจารณาจากตรงนี้นะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมเข้าใจและรับทราบตามท่ีท่านปลัดได้น าเรียนไว้นะครับ เรื่องอื่น ๆ มี
ท่านใดจะหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา  14.00  น. 
 

 
                       ลงช่ือ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
            ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
 
 

                                 ลงช่ือ............................................................ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอดุร  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                                  


