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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2563 

วันจันทร์   ท่ี  10  สิงหาคม   พ.ศ.  2563  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. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
   -  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

1. นายสุกิจ  ตันโสภนธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าท่ีนายกฯ 
2. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
3. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นางธัญญา ศรนารายน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นางสาวผกามาศ จงกล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 
- 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ ท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 
น.    ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  2  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2563   
ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ผมนายณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอแก้ไขข้อความท่ีผิดใน
หน้าท่ี  4  จากขนาดไม่น้อยกว่า 560  วัตต์  เป็น ขนาดไม่น้อยกว่า  650  
วัตต์ และ หน้าท่ี 9  ข้อความคือบริเวณบ้านโมกมันซอย 7   เป็นบริเวณบ้าน
โมกมันซอย 1  ขอให้เลขาสภาฯ ด าเนินการแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขอบคุณท่านณัฐวุฒิ  ข าคม ครับ ผมจะด าเนินการแก้ไขข้อความให้ถูกต้องครับ 
ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดมีข้อแก้ไข ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  
2  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ.  2563  สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือขึ้น
ครับ เชิญครับ  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  
ปร ะ จ า ปี   2 5 6 3    จ า น ว น   1 1   ท่ า น  ง ดอ อ ก เ สี ย ง   1   ท่ า น                   
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี  3 
3.2   การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผน ครั้งท่ี  4 (พ.ศ. 2561-2565)  
3.3   การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผน ครั้งท่ี  5 (พ.ศ. 2561-2565)  
      ขอเ ชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบั ติหน้า ท่ี นายกเทศมนตรีฯ  เสนอ
รายละเอียดต่อสภาฯ ทีละรายการด้วยครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผม ขออนุญาตให้ นางสาวผกามาศ จงกล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม เชิญครับ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(นางสาวผกามาศ จงกล) 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ค่ะ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.  2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี  3  จะมีโครงการท่ีแก้ไขท้ังหมด 3 โครงการ 
รายละเอียดดังนี้ 
เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565) หน้า 85  
ล าดับที่  120   
โครงการท่ี  1   

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทัศน์ หอมหวาน       
หมู่ท่ี  3    

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว  110  เมตร หนา  0.15 เมตร 

หรือรวมพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  440  ตารางเมตร ตามแบบคัดลอก
จากแบบมาตรฐานท่ี  ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงหมาดไทย 
และ ทต.หนองหญ้าดอกขาวก าหนดพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  228,800.-  บาท 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ 
โครงการท่ี  1   

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทัศน์ หอมหวาน       
หมู่ท่ี  3    
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เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว  110  เมตร หนา  0.15 เมตร 

หรือรวมพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า  440  ตารางเมตร ตามแบบคัดลอก
จากแบบมาตรฐานท่ี  ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงหมาดไทย 
และ ทต.หนองหญ้าดอกขาวก าหนดพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  

ปีงบประมาณ  2564 
- งบประมาณ  228,800.-  บาท 

 
เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565) หน้า 58  
ล าดับที่  49   
โครงการท่ี  2   

- ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คอนกรีต หมู่ท่ี  11  (สายบ้านป้าดอกไม้ – 
หนองขนาด) 

เป้าหมายของโครงการ  
- ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว  130 เมตร  รวมพื้นท่ีลาดยาง  520  

ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ก าหนด 
ปีงบประมาณ  2561 

- งบประมาณ  310,000.-  บาท 
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ 
โครงการท่ี  2   

- ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คอนกรีต หมู่ท่ี  11  (สายบ้านป้าดอกไม้ – 
หนองขนาด) 

เป้าหมายของโครงการ  
- ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว  130 เมตร  รวมพื้นท่ีลาดยาง  520  

ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ก าหนด 
ปีงบประมาณ   

- งบประมาณ 2563  จ านวน  310,000.-  บาท 
- งบประมาณ 2564  จ านวน  310,000.-  บาท 
- งบประมาณ 2565  จ านวน  310,000.-  บาท 

 
เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565) หน้า 53  
ล าดับที่  35  
โครงการท่ี  3   

- ก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยาง สาย กม. 8 (บริเวณบ้านนายเฉลิม – 
นายประกอบ ) หมู่ท่ี  6 
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เป้าหมายของโครงการ  
- กว้าง 4.00  เมตร ยาว  500  เมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,000 

ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ก าหนด 
ปีงบประมาณ  2563 

- งบประมาณ  1,000,000.-  บาท 
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ 
โครงการท่ี  3   

- ก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยาง สาย กม. 8 (บริเวณบ้านนายเฉลิม – 
นายประกอบ ) หมู่ท่ี  6 

เป้าหมายของโครงการ  
- กว้าง 4.00  เมตร ยาว  500  เมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,000 

ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ก าหนด 
ปีงบประมาณ  2564 

- งบประมาณ  1,000,000.-  บาท 
ในส่วนของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี  3  
จ านวน 3  โครงการนี้ ขอน าเสนอสภาฯ เพื่อทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์ฯ ได้น าเสนอการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-
2565) การแก้ไขครั้งท่ี  3  สภาฯทุกท่านทราบนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ น าเสนอการ เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี  4  (พ.ศ.  2561-2565)  ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(นางสาวผกามาศ จงกล) 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ในการเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  4  นี้ มีท้ังหมด 17  โครงการ ดังนี้ค่ะ 
โครงการที่  1    

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตามี –หนองกลางดง หมู่ท่ี   
6   ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 16,200  ตารางเมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน เลขท่ี  ท. 1 -01 พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย  
งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวนเงิน  10,000,000.- บาท 
โครงการที่  2 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ท่ี  6 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 2,100 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือรวม
พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 12,600 ตร.ม.ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานเลขท่ี ท. 1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายงบประมาณ ปี 
พ.ศ.  2564  จ านวนเงิน  6,930,000.- บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  
2565 จ านวน  6,930,000.- บาท 
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โครงการที่  3 
- โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี  11   

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ตามแบบส านักบริหารจัดการ
น้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด งบประมาณ ปีพ.ศ.  2563  จ านวน  
5,205,000.-  บาท , งบประมาณปี พ.ศ.  2564  จ านวน  5,205,000. -  
บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จ านวน  5,205,000.-  บาท 

 โครงการที่  4  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองห้วยขวาง   

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 200  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือ
รวมพื้นท่ี  คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร  ตามแบบคัดลอก
จากแบบมาตรฐานเลขท่ี ท. 1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวนเงิน  440,000.- บาท, งบประมาณ ปี 
พ.ศ.  2564  จ านวน 440,000.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 
จ านวน  440,000.- บาท 
โครงการที่  5   

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหรือหินคลุก สายบ้านนางสังเวย  ธรรมขันธ์  
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว 500  เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย  0.15  เมตร 
หรือ รวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  12,600  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
บดอัดแน่น ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวนเงิน  350,000.- 
บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.   2564  จ านวน 350,000. -  บาท และ 
งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  350,000.- บาท 
โครงการที่  6 

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตสายเลียบคลอง 
ชลประทานสาย ท่าล้อ – อู่ทอง (วัดใหญ่ดงรัง – บ้านรางจิก ) หมู่ท่ี  11,7,13  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา  0.05 เมตร  หรือ
รวมพื้นท่ีลาดยาง ไม่น้อยกว่า 21,600  ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน
เลขท่ี  ท.1-0. กรมการปกครองกระทรวงหมาดไทย และเทศบาลต าบลหนอง
หญ้ าดอกขาว  ก าหนด  งบประมาณ ปี  พ . ศ .   2563  จ านวน เ งิ น  
11,880,000.-  บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 11,880,000.-  
บาทและ งบประมาณปี พ.ศ.  2565  จ านวน  11,880,000.-  บาท 
โครงการที่  7   

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองขาว ถึงทุ่งสมอ หมู่ท่ี  2  ขนาด 
กว้าง  5.00  เมตร  ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
2,500  ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 565 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่น 



๗ 

 

ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวนเงิน  500,000. - บาท, 
งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 500,000.-  บาท และ งบประมาณปี 
พ.ศ.  2565 จ านวน  500,000.- บาท 
โครงการที่  8 

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองถนน 
สายหนองขาว ถึงบ้านน้อย หมู่ท่ี  1 ขนาดกว้าง  8.00  เมตร ยาว 10 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด  งบประมาณ ปี พ.ศ.  
2563  จ านวนเงิน  300,000.- บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 
300,000.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  300,000.- บาท 
โครงการที่  9   

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าท้าย หมู่ท่ี  6   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  800  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือ
รวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  4,000  ตารางเมตร ตามแบบคัดลอก
จากแบบมาตรฐาน เลขท่ี ท. 1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย 
งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวนเงิน  425,000. - บาท, งบประมาณ ปี 
พ.ศ.  2564  จ านวน 425,000.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 
จ านวน  425,000.- บาท 
โครงการที่  10   

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล – เมืองใหม่ หมู ่
ท่ี  6   ช่วงท่ี  1  ขนาดผิวจราจร กว้าง  10.00  เมตร ยาว 32 เมตร หนา  
0.15  เมตร หรือ รวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  320  ตารางเมตร 
ช่วงท่ี  2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ยาว  27  เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  135  ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานเลขท่ี  ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด  ก าหนด  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  
จ านวนเงิน  209,000.- บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 
209,000.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  209,000.- บาท 
โครงการที่  11  

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแก ถึง หนองกวาง หมู่ท่ี  2   
ขนาดถนนกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,000 เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  
เมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  5,000 ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 1,200  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงรักษาทาง
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  ก าหนด  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  
จ านวนเงิน  480,000. - บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 
480,000.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  480,000.- บาท 



๘ 

 

โครงการที่  12 
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองกวาง  ถึง หนองอีด้วน หมู่ท่ี  2  

ขนาดผิวถนนกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 1,100  เมตร  ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 
0.15  เมตร  รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  5,500  ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 
1,320  ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบคัดลอกจากแบบงาน
บ ารุงรักษา กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม ก าหนด  งบประมาณ ปี 
พ.ศ.  2563  จ านวนเงิน  528,000.- บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  
จ านวน 528,000. -  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  
528,000.- บาท 
โครงการที ่ 13 

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองอีด้วน ถึง ดงคราม หมู่ท่ี  2   
ขนาดถนนกว้าง  5.00  เมตร ยาว  800  เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  
เมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  4,000 ตารางเมตร ใช้ปริมาตร ลูกรัง 960  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงรักษาทาง 
กรมทางหลวง ชนบท กระทรวงคมนาคม ก าหนด  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  
จ านวนเงิน  384,000. - บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 
384,000.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  384,000.- บาท 
โครงการที่  14   

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโกรกปากแรด หมู่ท่ี  2  ขนาดกว้าง   
5.00  เมตร ยาว  1,000  เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร รวมพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  5,000  ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 1,200  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
บดอัดแน่น ตามแบบคัดลอกจากงานบ ารุงรักษาทาง กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม ก าหนด  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านว นเงิน  
480,000.- บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 480,000.-  บาท 
และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  480,000.- บาท 
โครงการที่  15 

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองปลวก ถึงเปล่งรัง หมู่ท่ี  2  ขนาด 
กว้าง 5.00  เมตร ยาว  3,000  เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร รวม
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  15,000  ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง  3,600 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงรักษาทาง กรมทาง
หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ก าหนด  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวน
เงิน  1,440,000.- บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 1,440,000.-  
บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  1,440,000.- บาท 
โครงการที่  16 

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าอีหง หมู่ท่ี  3 ขนาดกว้าง  5.00   
เมตร ยาว  1,200  เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร  รวมพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 6,000  ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 1,440  ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด



๙ 

 

แน่น ตามแบบคัดลอกจากงานบ ารุงรักษา กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม ก าหนด  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวนเงิน  576,000.- บาท, 
งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 576,000.-  บาท และ งบประมาณปี 
พ.ศ.  2565 จ านวน  576,000.- บาท 
โครงการที่  17   

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเปล่งไอ้ฉ่ า หมู่ท่ี  3  ขนาดกว้าง  5.00   
เมตร ยาว  1,000 เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15  เมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
5,000  ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่น 
ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงรักษาทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม ก าหนด  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวนเงิน  480,000.- บาท, 
งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 480,000.-  บาท และ งบประมาณปี 
พ.ศ.  2565 จ านวน  480,000.- บาท   
           การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 -2565  ครั้งท่ี  4  มี
ท้ังหมด  17  โครงการ ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอต่อสภาฯ เพื่อทราบ ขอบคุณ
ค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์ฯ ได้น าเสนอการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.  2561-2565) ครั้ง  4  สภาฯทุกท่านทราบนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ น าเสนอการ เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี  5  (พ.ศ.  2561-2565)  ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(นางสาวผกามาศ จงกล) 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติม ในการเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  5  นี้ มีท้ังหมด 8  โครงการ ดังนี้ค่ะ 
โครงการที่  1    

- ซื้อท่ีดิน หมู่ท่ี  1/2/3/6/7/11/13 เพื่อเป็นท่ีต้ังโรงสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
อาคารบังคับน้ า/ปล่อยน้ า,โรงผลิตน้ าประปา, ศาลาเอนกประสงค์  เพื่อจัดซื้อ
ท่ีดิน หมู่ท่ี  1/2/3/6/7/11/13 เพื่อเป็นท่ีต้ังโรงสูบน้ าด้วยไฟฟ้า อาคารบังคับ
น้ า /ปล่อยน้ า, โรงผลิตน้ าประปา,ศาลาเอนกประสงค์  งบประมาณ ปี พ.ศ.  
2563  จ านวนเงิน  500,000.- บาท, งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 
500,000.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  500,000.- บาท   
โครงการที่  2 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไข่เน่า หมู่ท่ี  1  ขนาดถนน 
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  173  เมตร หนา  0.15 เมตร รวมพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  692 ตารางเมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน
เลขท่ี  ท.1-01  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ เทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 387,520.-  
บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  387,520.- บาท   
 



๑๐ 

 

โครงการที่  3 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายกลางหมู่บ้าน    

ห้วยตลุง หมู่ท่ี  6  ท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. ท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  ระยะความยาว 220 
เมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขท่ี  ท.2-01,02 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด งบประมาณ 
ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 550,000.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 
จ านวน  550,000.- บาท   

 โครงการที่  4   
- ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหล่ียม) บริเวณหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ท่ี   

6   บล็อกคอนเวิร์ส (ท่อลอดเหล่ียม) 2 ช่อง ขนาดกว้าง 2.00  เมตรผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท ส านักส ารวจและ
ออกแบบกระทรวงคมนาคม และ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด 
งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 500,000.-  บาท และ งบประมาณปี 
พ.ศ.  2565 จ านวน  500,000.- บาท   
โครงการที่  5 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าเหลียง หมู่ท่ี  6  ขนาด 
ถนนกว้าง  5.00  เมตร ยาว 300 เมตรา หนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  1,500 ตารางเมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน
เลขท่ี  ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว ก าหนด งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 825,000.-  บาท 
และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  825,000.- บาท   
โครงการที่  6 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1  ขนาดถนน 
กว้าง 4.00  เมตร ยาว  81.00  เมตร หนา  0.15  เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 
50  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปาดเกล่ียแต่งเรียบพร้อมดาดคอนกรีต คลองระบาย
น้ าระยะความยาวไม่น้อยกว่า  81.00  เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด  งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  
จ านวน  95,000.- บาทงบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 95,000.-  
บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  95,000.- บาท   
โครงการที่  7 

- วางท่อเมนประปาสายหนองกะหมวก หมู่ท่ี  2 วางท่อเมนประปา พีวีซี  
ช้ัน  8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประปา ระยะความยาว 
1,000 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ก าหนด งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวน  87,700. บาทงบประมาณ ปี 
พ.ศ.  2564  จ านวน 87,700.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 
จ านวน  87,700.- บาท   



๑๑ 

 

โครงการที่  8 
- ฝังท่อ คสล. (บริเวณท่อลอดถนนเลียบคลองชลประทาน ท่าล้อ – อู ่

ทอง)หมู่ท่ี  2  ฝังท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80  เมตร จ านวน  5  
จุด ๆ ละ 2 ท่อน รวมจ านวน 10 ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว ก าหนด งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวน  34,700. - บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 34,700.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  
2565 จ านวน  34,700.- บาท   
และ มีโครงการท่ีเปล่ียนแปลง จ านวน  1  โครงการ  ดังนี้ค่ะ 
เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561 -2565) หน้า  58  
ล าดับที่  49  

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือคอนกรีต หมู่ท่ี  11  (สายบ้านป้า 
ดอกไม้ – หนองขนาด) ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว  130  เมตร รวมพื้นท่ีลาด
ยาง  520  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด 
งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวน  310,000.- บาท งบประมาณ ปี พ.ศ.  
2564  จ านวน 310,000.-  บาท และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  
310,000.- บาท   
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือคอนกรีต หมู่ท่ี  11  (สายบ้านป้า 
ดอกไม้ – หนองขนาด)  ถนนกว้าง  5.00  เมตร ยาว  450  เมตร หนา  .15  
เมตร รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,250  ตารางเมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานเลขท่ี  ท.1-01  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และ เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด งบประมาณ ปี พ.ศ.  2563  จ านวน  
1,350,000.- บาทงบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  จ านวน 1,350,000.-  บาท 
และ งบประมาณปี พ.ศ.  2565 จ านวน  1,350,000.- บาท   
 ขอน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีนักวิเคราะห์ฯ ได้น าเสนอการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.  2561-2565) ครั้งท่ี  5  สภาฯทุกท่านทราบนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ขอย้อนไปในระเบียบวาระท่ี  3 เอกสารท่ี
แจกเพิ่มเติมมานี้ มันอยู่ในระเบียบวาระท่ี  3  ด้วยหรือไม่ครับ สายหนอง       
กะแหรบ และห้วยไข่เน่านี่นะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงด้วยครับ 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตช้ีแจงเอกสารท่ีแจกเพิ่มเติมไปช่วงเช้า
นะครับ เป็นเอกสารของสายหนองกะแหรบ และห้วยไข่เน่า ซึ่งเดิมทางช่างได้
ประมาณการ คลาดเคล่ือนว่าจะต้องท าดาดคอนกรีตฝ่ังเดียว ทีนี้ผมได้มาปรึกษา
ท่านปลัดฯ เกิดความเข้าใจกันคลาดเคล่ือน มันจะต้องท าดาดคอนกรีตท้ัง 2 ด้าน 
ก็เลยขอปรับโครงการท่ีอยู่ในเทศบัญญัติฯ 68,000. -  บาท ก็ขอท าประมาณ
ราคาให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาดูก่อนนะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ครับ ตรงนั้นผมเข้าใจครับ ท่ีผมถามท่านประธานสภาฯ ครับว่าเอกสารฉบับนี้ อยู่
ในระเบียบวาระท่ี  3  ใช่หรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตตอบแทนท่านประธานสภาฯ นะครับ เอกสารฉบับนี้อยู่ในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.  2564  ครับ ตัวท่ีว่าหนองกะแหรบ 68,000.-  
บาท กับตัวท่ี เป็นห้วยไข่ เน่า ซึ่ ง เป็นโครงการของหมู่ ท่ี   1 จ านวนเงิน 
358,000.- บาท น ามาปรับเกล่ียใหม่ วงเงินเท่าเดิม แต่ช่างวิชา ท าเสร็จแล้ว 
และผู้อ านวยการกองช่างพึ่งจะน ามาให้ และได้ทราบเมื่อสักครู่คือในร่างเทศ
บัญญัติฯ ของเดิม 68,000.- บาท กับ 358,000.-  บาท  รวมกันแล้ว 2 
โครงการนี้ก็คือยอดเงินเท่าเดิม แต่รายละเอียดของโครงการเปล่ียนแปลงครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ตามท่ีผมเข้าใจนะครับ อยู่ในระเบียบวาระท่ี  3  ใช่หรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ไม่ใช่ครับ เอกสารฉบับนี้จะอยู่ในระเบียบวาระท่ี 4   ข้อ  4.6  ไม่ได้อยู่ใน
ระเบียบวาระท่ี  3 นะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ หรือ ซักถามเพิ่มเติมอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่
วาระท่ี 4  
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีเงินสะสมฯ  เชิญท่าน
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน นายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงด้วยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอให้ นายไชยยศ  บ้านกล้วย  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ช้ีแจงครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญ นายไชยยศ  บ้านกล้วย  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ช้ีแจงครับ 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ได้เรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คืนจาก นางสาวละมุด 
เพิกเฉย จ านวน 22,800.- บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจาก
ตรวจสอบพบว่าส านักงานทะเบียนอ าเภอท่าม่วง ระบุวันเดือนปีเกิดของ นางสาว
ละมุด เพิกเฉย ผิดพลาด โดยเอกสารฉบับเก่าระบุวันเดือนปีเกิด เป็นปี พ.ศ.  
2462 ท าให้ผู้สูงอายุ มีอายุ 100 ปี  ซึ่งส านักทะเบียนอ าเภอท่าม่วง ได้แก้ไข
วันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง โดยระบุ เกิดวันท่ี  20  พฤษภาคม 2477  ปัจจุบัน
ผู้สูงอายุ มีอายุ 85 ปี ตามเอกสารทะเบียนราษฎร์ ท่ีผิดพลาด  ท าให้เทศบาล



๑๓ 

 

ต าบลหนองหญ้าดอกขาว จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2554   ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง ต้องเรียกเงินคืนในส่วนท่ี
เบิกจ่ายเกินไปจ านวนเงิน 22,800.-บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
ปัจจุบันนางสาวละมุด เพิกเฉย ได้ช าระเงินในส่วนท่ีเบิกจ่ายเกินไปครบตาม
จ านวนแล้ว  เทศบาลฯได้น าเงินดังกล่าวเข้าระบบบัญชีประเภทเงินรอคืน 
จังหวัดแล้ว จ านวนเงิน 9,600.-บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และเงินส่วนเกิน
ดังกล่าวอีกจ านวน 13,200.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้
น าเข้าในระบบบัญชีประเภทเงินสะสม ซึ่งไม่ถูกต้องตามประเภทของบัญชี ดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ และประเภทของบัญชี ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติการโอน
งบประมาณ ประเภทเงินสะสม จ านวน  13,200.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีประเภทเงินรอคืนจังหวัด    ขอสภาฯ โปรดพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีท่านท่านจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อสอบถาม ผมขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณ  ประเภทเงินสะสม จ านวน  13,200.- 
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีประเภทเงินรอคืนจังหวัด ขอ
มติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ    

ท่ีประชุม อนุมัติการโอนงบประมาณ  ประเภทเงินสะสม จ านวน  13,200.- บาท (หนึ่ง
หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีประเภทเงินรอคืนจังหวัด จ านวน  11  
ท่าน ไม่อนุมัติ  -  ท่าน  ไม่ออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม )  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระท่ี  4  ข้อ  4.2  การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ ของส านักปลัด และ กองคลัง เชิญท่านปลัดฯ ช้ีแจงให้สภาฯ 
ได้รับทราบด้วยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัด และ ผู้อ านวยการกองคลัง ด าเนินการช้ีแจงใน
ระเบียบวาระข้อ 4.2 ในแต่ละรายการของครุภัณฑ์ท่ีจะขออนุมัติครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอให้ส านักปลัดด าเนินการช้ีแจงก่อน เชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว ได้มีนโยบายให้ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ขออนุมัติ
โอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  
2  รายการ  แต่จะขอช้ีแจงเป็นรายการ ๆ ดังนี้ค่ะ 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถุง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา  4,300.-  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
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Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 

19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือ ดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
โอนเพิ่มต้ังรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์และฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน  4,300.-  บาท (ส่ีพันสามร้อยบาทถ้วน) 

โอนลดจาก 
- แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง) จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนลดเพื่อไปต้ังรายการใหม่ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,300.-  บาท งบประมาณก่อนโอน 
65,492.-  บาท โอนครั้งนี้ 4,300.-  บาท คงเหลือ 61,192.-  บาท 

     ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณา 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ให้สภาฯ รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ส าหรับระเบียบ/ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การ
โอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาฯ ท้องถิ่น   ซึ่งระเบียบนี้จะใช้ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี  4  
ข้อ 4.2 และ ข้อ  4.3  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาก่อนท่ีจะอนุมัติ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดและเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์และฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จ านวน 1 
เครื่อง จ านวนเงิน  4,300.-  บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 
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ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์และฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
Ink Tank Printer จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน  4,300.-  บาท อนุมัติ  11  
ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญ หัวหน้าส านักปลัด น าเสนอรายละเอียดในการโอนรายการต่อไปครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ ส านักปลัดขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่  อีก 1 
รายการ คือ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ 

2. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่  1  
ราคม 17,000.-  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมั ติ (Auto 
Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  30  แผ่น 

- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
โอนเพิ่มต้ังรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 
(Aut Document Feeder) จ านวน  1 เครื่อง จ านวนเงิน 17,000.-  
บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

โอนลดจาก 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากร ประเภท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จ านวนงบประมาณท่ีขอโอนลดเพื่อไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Aut Document 
Feeder) จ านวน  1  เครื่อง จ านวนเงิน 17,000.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 61,192. - บาท โอนครั้ งนี้  17,000. - บาท คงเหลือ 
44,192.-  บาท  ขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ให้สภาฯ รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ 
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เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดและเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ชนิดป้อนกระดาษ
ขนาด A4 อัตโนมัติ (Aut Document Feeder) จ านวน  1 เครื่อง จ านวนเงิน 
17,000.-  บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ
เ อก สาร ระ ดับ ศู นย์ บ ริ ก า ร  ชนิ ดป้ อ นกร ะด าษข นาด  A4 อั ต โ นมั ติ                
(Aut Document Feeder) จ านวน  1 เครื่อง จ านวนเงิน 17,000.-  บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออก
เสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ กองคลัง เชิญผู้อ านวยการกองคลัง 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาฯเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยครับ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางธัญญา ศรนารายน์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กองคลังขออนุมัติ
งบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  1  
รายการ ดังนี้  

1.  ตู้เหล็กเอกเอกสาร แบบ  2  บาน จ านวน  2  ตู้ๆ ละ 5,500. -  
บาท รวมเป็นเงิน 11,000.- บาท  

คุณลักษณะ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ เดือน 

ธันวาคม พ.ศ.  2562   
โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  งบท่ีขอโอน 
11,000.-  บาท   
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โอนลดจาก 
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย 

เงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอน 
538,477.70  บาท  งบประมาณท่ีขอโอนลด 11,000.-  บาท  คงเหลือ  
527,477.70 บาท  ขอน าเรียนเพื่อสภาฯโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ให้สภาฯ รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลังและเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณ
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 บาน  จ านวนเงิน 11,000.-  บาท โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้ อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 บาน  
จ านวนเงิน 11,000.-  บาท อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออก
เสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไป ระเบียบวาระท่ี  4  ข้อ 4.3  การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อ
ด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าดอกไม้ หมู่ท่ี  
11  เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงรายละเอียด
ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับ  ในฐานะผู้บริหาร ขอน าเรียนว่าเดิมเป็น งบประมาณท่ีจะไป
ด าเนินงานของหมู่ท่ี  11 แล้วได้มีการเปล่ียนแปลง  เดิมโครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายไผ่มืด – เตาอิฐ หมู่ ท่ี  11 งบประมาณ 373,000. - บาท ต่อมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  1  และหมู่ท่ี  6 เห็นควรเปล่ียนการก่อสร้างเป็นสายบ้านป้า
ดอกไม้  ถ้างบประมาณ 373,000.- บาท ความยาวจะไม่ถึงบ้านป้าดอกไม้  ใน
โครงการนี้จะถึงบ้านป้าดอกไม้นะครับ เป็นความยาว 210  เมตร กว้าง  5 
เมตร รวมเป็นเงิน 490,000.-  บาท  
 
 
 
 



๑๘ 

 

โอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ 
- ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านป้าดอกไม้   หมู่ ท่ี  11  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  210  เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  1,050 ตารางเมตร  ตาม
แบบ คัดลอกจากแบบมาตรฐาน เลข ท่ี   ท .1 -01  กรมการปกครอ ง 
กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 490,000.-  บาท 
โอนลดจาก 

- 1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไผ่มืด – เตาอิฐ หมู่ท่ี  11  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือรวม
พื้นท่ีก่อสร้างเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร ตามแบบคัดลอกจาก
แบบมาตรฐานเลขท่ี  ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด เป็นเงิน  373,000.-  บาท 

- 1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 
ส่งน้ าสายท่อล้อ – อู่ทอง ฝ่ังขวา (บริเวณบ้านนายสมเดช) หมู่ ท่ี  2  ต้ังไว้  
500,000.- บาท ลงนามในสัญญา 358,000.- บาท เงินจากโครงการฯ 
จ านวนคงเหลือ 142,000.-  บาท แต่ขอใช้โอนลดเพื่อด าเนินการต้ังเป็น
รายการใหม่ จ านวน  117,000.-  บาท    ซึ่งโอนลดท้ัง 2 โครงการนี้รวมแล้ว
เป็นเงิน  490,000.-  บาท จึงขอน าเรียนเพื่อสภาฯ โปรดพิจารณาครับ ขอน า
เรียนท่ีประชุมว่า จ านวนเงิน 373,000.-  บาท จะได้ไม่ถึงบ้านป้าดอกไม้ มัน
จะได้ระยะทางเพียง 160  เมตร ยังขาดอีกประมาณเกือบ 60  เมตรนะครับ 
เพื่อท่ีจะด าเนินการให้ถึง จริงๆ แล้วเป็นงบประมาณของปีหน้า ซึ่งจะต้องต้ัง
งบประมาณในส่วนนี้อีก จึงเห็นว่าเรามีงบเหลือจ่ายจากการท าถนนลาดยาง จึง
น ามาด าเนินการให้จบในปีนี้ ไม่ต้องไปของบประมาณ ในปี พ.ศ.  2564  ซึ่ง
ตัวแทนหมู่ท่ี  11  สมาชิกสภาฯ นายกันยา หมู่ม่วง และ ประธานสภาฯ พอจะ
เข้าใจและ ท่านชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภาฯ เขต  2 ก็ได้น าเรื่องนี้พูดคุย ซึ่งผม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี ขอเสนอต่อสภาฯ ส่วนการพิจารณา
เป็นอ านาจหน้าท่ีของสภาฯ จึงน าเรียนเพื่อโปรดพิจารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ให้สภาฯ รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
 



๑๙ 

 

เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น   
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ข้อ 4.3  การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าดอกไม้ หมู่ท่ี  11   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ข้อสงสัยท่ีจะสอบถาม เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ 
สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าดอกไม้   หมู่ ท่ี  11  ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
210  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
1,050 ตารางเมตร  ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขท่ี  ท.1 -01 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 490,000.-  บาทโปรดยกมือขึ้น
ครับ  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าดอกไม้   หมู่ ท่ี  11  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  210  เมตร หนา  
0.15  เมตร หรือรวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  1,050 ตารางเมตร  
ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขท่ี  ท.1 -01 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 490,000.-  อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  
งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไป เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ  4.4  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการขุดดิน และ ถมดิน พ.ศ. 25.... ขอเชิญท่าน
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีฯ น าเรียนเพื่อสภาฯ จะได้พิจารณา
ด้วยครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาต เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เกี่ยวกับการขุดดิน และ ถมดิน รายละเอียด
ดังนี้ 
      โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ว่า
ด้วยการขุดดินและถมดินในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว อาศัยอ านาจ
ความในมาตรา….....  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขถึงฉบับท่ี 
13  พ.ศ. 2552  ประกอบกับมาตรา 8 (1)  มาตรา 17  มาตรา 18  และ
มาตรา 26  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  โดยได้รับ
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

 



๒๐ 

 

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  
เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  25…....... 

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวต้ังแต่
วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีท าการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว 

ข้อ 3  บรรดาเทศบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้
แล้ว  ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อเทศบัญญัตินี้
แทนข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 

 “ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  หรือทรายและอินทรีวัตถุต่างๆ  
ท่ีเจือปนกับดิน 

 “พื้นดิน”  หมายความว่า  พื้นผิวของท่ีดินท่ีเป็นตามสภาพธรรมชาติ 

 “บ่อดิน”  หมายความว่า  แอ่ง  บ่อ  สระ  หรือช่องว่างใต้พื้นดินท่ีเกิด
จากการขุด 

  “ขุดดิน”  หมายความว่า  กระท าแก่พื้นดินเพื่อน าดินขึ้นจากพื้นดินหรือ
ท าให้พื้นเป็นบ่อดิน 

“ถมดิน”  หมายความว่า  การกระท าใดๆ  ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้
ระดับดินสูงขึ้นนกว่าเดิม 

“เนินดิน”  หมายความว่า  ดินท่ีสูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน      

“แผนผังบริเวณ”  หมายความว่า  แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน  ท่ีต้ัง  
และขอบเขตของท่ีดิน  หรือถมดินรวมท้ังท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ข้างเคียง 

“รายการ”  หมายความว่า  ข้อความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของ
ดิน  ความลึกของบ่อดินี่จะขุดหรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน  ความลาด
เอียงขอบ่อดินหรือเนินดิน  ระยะห่างจากของบ่อดิน  หรือเนินดินถึงท่ีดินหรือส่ิง
ปลูกสร้างของบุคคลอื่น  วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  
และวิธีการในการขุดดินหรือการถม 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว 



๒๑ 

 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน   
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ 

“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว     

ข้อ 5  เทศบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นท่ีได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายได้
ตามกฎหมายนั้นแล้ว 

ข้อ 6  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูก
สร้างตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามเทศบัญญัติให้เป็นไปตามมาตรา 6  
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543   

ข้อ7  ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
สามเมตรหรือมีพื้นท่ีปากบ่อเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  หรือมีความลึกหรือพื้นท่ี
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ
ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
(2) แผนผังแสดงเขตพื้นท่ีและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
(3) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตร 6  แห่ง

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543    
(4) วิธีการขุดดินและขนดิน 
(5) ระยะท าการขุดดินครั้งละไม่เกิน  60 วัน 
(6) ช่ือ ผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 
(7) ท่ีต้ังส านักงานของผู้แจ้ง 
(8) ภาระผูกพันต่างๆ  ท่ีบุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินจะท าการ

ขุดดิน 
(9) ค่าประกันความเส่ียงและความเสียหาย  ครั้งละหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่

เกินสามหมื่นบาท  ตามสภาพปัญหาความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นและ
ระยะทางขนย้าย 

 
 



๒๒ 

 

(10) เอกสารหนังสือคู่มือทะเบียนรถชนิดท่ีใช้งานส าหรับรถบรรทุก
ต้องไม่เกิน  6 ล้อ  หรือน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน  15 ตัน  ส าเนาบัตร
ประชาชน  ส าเนาใบขับข่ี  ท้ังเจ้าของรถและผู้ขับรถ 

          (11) เอกสารรายละเอียดอื่นๆ  ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้วให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  เพื่อเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มท า
การขุดดินตามท่ีได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันท่ีได้รับใบแจ้ง 

 ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขใ ห้
ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้แจ้งไม่มาแก้ไขให้
ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันส้ินผล 

 ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดในวรรคสามให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ี
ถูกต้อง 

 ผู้ใดรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายตามท่ีก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 

 ข้อ 8  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก็บได้ตามข้อ 7  วรรคห้า ให้เป็น
รายได้ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 ข้อ 9  ในระหว่างท่ีการขุดดินผู้ขุดดินตามข้อ 7  จะต้องเก็บใบรับแจ้ง
แผนผังบริเวณและรายการไว้ที่สถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด  และพร้อมท่ีจะให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจดูได้ 

 ถ้าใบแจ้งช ารุด  สูญหาย  หรือถูกท าลายในสาระส าคัญให้ผู้ขุดดินตาม
ข้อ 7  ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามวันท่ีทราบถึง
การช ารุดสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 

 ข้อ 10  ผู้ขุดดินตามข้อ 7  ต้องขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงท่ีออก
ตามมาตรา 6  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543 

 



๒๓ 

 

 ข้อ 11  ผู้ขุดดินตามข้อ 7  ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติ
ตามข้อ 10  และจะต้องรับผิดชอบในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้
กระท าในทางการท่ีจ้างหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ 12  การได้รับใบรับแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 7  ไม่เป็นเหตุ
คุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม  ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของท่ีดินผู้ครอบครองท่ีดิน  ลูกจ้างหรือ
ตัวแทนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น  เว้นแต่จะมีเหตุท่ีไม่
ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 ข้อ 13  การขุดบ่อน้ าใช้ท่ีมีพื้นท่ีปากบ่อไม่เกินส่ีตารางเมตร  ผู้ขุดดินไม่
ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ 14  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร  เมื่อ
จะขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อ
ดินท่ีจะขุดต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า 

 ข้อ 15  ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกด าบรรพ์  
หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยาให้ผู้ขุดดิน
ตามข้อ 7  ข้อ 13  และข้อ 14  หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้ว
รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพบและให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือทรัพยากรธรณี  แล้วแต่กรณีทราบโดย
ด่วน  ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 ข้อ 16  ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่า
ระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียงโดยความสูงของเนินดินต้องไม่เกินสามสิบ
เซนติเมตรจากระดับถนนสาธารณะ  และมีพื้นท่ีของเนินดินไม่เกินสองพันตาราง
เมตรหรือมีพื้นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดต้องจัดให้มีการระบาย
น้ าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือ
บุคคลอื่น 

 พื้นท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกินสอง
พันตารางเมตร  โดยผู้ใดถมดินติดทางสาธารณต้องมีทางระบายน้ า  หรือมีท่อ
ระบายน้ าขนาดไม่น้อยกว่า  Ø 0.40 เมตร  ตลอดแนวทางสาธารณะ 

 



๒๔ 

 

การถมดินท่ีมีพื้นท่ีเกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพื้นท่ีเกินกว่าท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง  นอกจากจะต้องจัดให้มีการ
ระบายน้ าตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้วให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  เพื่อเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  และให้ผู้แจ้ง
เริ่มต้นการถมดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ต้ังแต่วันท่ีได้รับใบแจ้งให้น าเทศบัญญัติข้อ 7  
วรรคสาม  วรรคส่ี  วรรคห้า ข้อ 9  และข้อ 12  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 17  ผู้ถมดินตามข้อ 16  ต้องท าการถมดินให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. 2543 

 ข้อ 18  ผู้ถมดินตามข้อ 16  ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติ
ตามข้อ 17  และต้องรับผิดชอบในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้
กระท าในทางการท่ีจ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ 19  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจได้รับ
ความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามข้อ 10  ข้อ 14  หรือข้อ 
17  มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่ังให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ 

 เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่ังให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรือาจเกิดขึ้นจาก
การขุดดินหรือถมดินนั้น  ให้มีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือส่ังให้ผู้ขุดดินผู้ถมดิน  
หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน  หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามเทศบัญญัตินี้  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย 

 ข้อ 20  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุด
ดินตามข้อ 7  หรือการถมดินตามข้อ 16  ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  หรือกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้หรือประกาศ



๒๕ 

 

ท่ีออกตามเทศบัญญัตินี้หรือไม่  ท้ังนี้  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกหรือระหว่างเวลาท าการ  และให้ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดิน  หรือตัวแทนหรือ
เจ้าของท่ีดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ข้อ 21   ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินหรือถมดินได้ก่อ
หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีค าส่ังให้ผู้ขุดดินผู้ถมดิน  หรือ
เจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น  แล้วแต่กรณี  และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นเพื่อ
ป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้ 

 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีค าส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน  
ผู้ถมดิน  หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน  หรือจัดการป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามท่ีเห็นว่าจ า
เป็นได้  แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นชอบด้วยกับค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มีค าส่ังให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตาม
ค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและให้ถือว่าค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นค าส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาต้ังแต่ต้น 

 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือส่ังภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้ค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอันส้ินผล 

 ข้อ 22  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามเทศบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้อง
แสดงบัตรประจ าตัวพนักเจ้าหน้าท่ีต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 ข้อ 23  ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 ข้อ 24  ถ้าผู้ขุดดินหรือถมดิน  หรือเจ้าของท่ีดินผู้ใดไม่พอใจค าส่ังของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 19  วรรคสอง  หรือข้อ 21  วรรคหนึ่ง  หรือวรรค
สอง  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับ



๒๖ 

 

แต่วันท่ีทราบค าส่ัง 

 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าส่ังของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าส่ังของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ 

ในกรณีเช่นนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมี
เงื่อนไขหรือไม่ก็ได้หรือจะส่ังให้วางเงินหรือลักทรัพย์ประกันความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นก็ได้  

 ผู้ว่าราชการจังหวัดคือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีพิจารณาค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์  ค าวินิจฉัยของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

 ข้อ 25  ผู้ใดท าการขุดดินตามข้อ 7  หรือท าการถมดินตามข้อ 16  
วรรคสาม  โดยไม่ได้รับใบแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 7  วรรคสอง  หรือข้อ 
16  วรรคส่ี  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษตามมาตรา 35  หางพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543  มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดหรือห้ามถมตาม
ประกาศกฎกระทรวงผู้นั้นต้องระวางโทษตามมาตรา 35  วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543  มีโทษจ าคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ข้อ 26  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 10  หรือข้อ 17  ต้องระวางโทษตาม
มาตรา 36  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.  2543  มีโทษปรับ
ไมเกินสามหมื่นบาท  และปรับรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียัง
ไม่ปฏิบัติตาม 

 ข้อ 27  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 14  และข้อ 16  วรรคหนึ่ง  ต้องมีโทษ
ตามมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543  มีโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 ข้อ 28  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามข้อ 20  ต้องมีโทษตามมาตรา 38  แห่ง 



๒๗ 

 

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.  2543  มีโทษปรับไม่เกินสองพัน
บาท 

 ข้อ 29  ผู้ใดขุดดินไม่ปฏิบัติตามข้อ 15  ต้องระวางโทษตามมาตรา 39  
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543  มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ข้อ 30  ผู้ใดได้รับค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือ
การถมดินตามข้อ 19  วรรคสอง  หรือข้อ 21  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ไม่
ปฏิบัติตามค าส่ังนั้นต้องโทษตามมาตรา 40  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน  พ.ศ. 2543  มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือ
ท้ังจ าท้ังปรับ 

 ข้อ 31  ผู้ใดได้รับค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามข้อ 19  วรรค
สองหรือข้อ 21  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังต้องระวางโทษ
ตามมาตร 41  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543  มีโทษ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท
ตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม 

 ข้อ 32  อาศัยอ านาจตามมาตรา 42  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน  พ.ศ.  2543  บรรดาความผิดตามเทศบัญญัตินี้นอกจากข้อ 25  
วรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเ จ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
มอบหมาย  มีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับ
ตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ข้อ 33  ในกรณีท่ีห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือนิติบุคคลอื่นกระท า
ความผิดตามเทศบัญญัตินี้  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การการะท าอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิด
นั้นๆ  ด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้รู้เห็นหรือ
ยินยอมด้วย 

 

 



๒๘ 

 

 ข้อ 34  ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามเทศบัญญัตินี้ให้ถือว่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดหรือติต่อกับท่ีดินท่ีมีการกระท าผิดเกิดขึ้น
และได้รับความเสียหาย  เนื่องจากการกระท าความผิดนั้นเป็นผู้เสียหายตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

 ข้อ 35  ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามเทศบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ปฏิบัติตามข้อ 
7  ข้อ 16  แล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  
และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ 36  ผู้ใดขุดดินหรือถมดินหรือขนดินต้องด าเนินการจัดเก็บดินตก
หล่นตามถนนเส้นทางท่ีท าการขุดดินหรือถมดินหรือขนดินให้เรียบร้อยและแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปตรวจสอบก่อนเลิกงาน 

 หากผู้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ด าเนินการเก็บดินตกหล่นตามถนน
เส้นทางให้เรียบร้อยต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและปรับเป็นรายวัน
อีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตามหรือมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543 

 ข้อ 37  ผู้ ใดขุดดินและถมดินหรือขนดินท าให้ถนนภายในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวหรือทรัพย์อื่นเสียหาย  ผู้ขุดดิน
หรือถมดินหรือขนดินต้องรับผิดชอบปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพเช่นเดิมตามเจ้า
พนักงานท้องถิ่นส่ัง  หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม
หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543 

 ข้อ 38  รถบรรทุกขนดินต้องมีขนาดไม่เกินหกล้อและบรรทุกโดยมี
น้ าหนักต้องไม่เกินสิบห้าตัน  ความเร็วไม่เกินสามสิบกิโลเมตรต่อช่ัวโมงในเขต
ชุมชน  ห้วงเวลาขนดินระหว่างเวลาแปดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกา  หากฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้า
ร้อยบาทตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม  หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน  พ.ศ.  25433 

 

 



๒๙ 

 

 ข้อ 39  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาวมีหน้าท่ีรักษาการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
หรือค าส่ัง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

           ซึ่งสาระส าคัญอยู่ท่ี  ข้อ 16 นะครับ ขอให้ทุกท่านเปิดร่างเทศบัญญัติฯ 
ดูตามนะครับ  ข้อ 16 วรรค  2 ครับ ส่วนใหญ่จะน ามาจากกฎกระทรวง และ
พระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ.  2543 เราเองได้เพิ่มเติมเนื่องจากขณะนี้มี
การขุดถมดินและมีการปลูกสร้างบ้านโดยไม่มีการฝ่ังท่อ  ข้อท่ี  16  วรรค 2  
พื้นท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกินสองพัน
ตารางเมตร โดยผู้ใดถมดินติดทางสาธารณะต้องมีทางระบายน้ า หรือมีท่อระบาย
น้ าขนาดไม่น้อยกว่า Ø 0.40 เมตร  ตลอดแนวทางสาธารณะ  ตามจริงผมให้
เพิ่มในกรณีเดียวกับกรมทางหลวงก าหนดไว้นะครับ  ต่อไปถ้ามีการถมดินหรือมี
การก่อสร้างบ้าน ด้านท่ีติดกับทางสาธารณะจะต้องฝังท่อ หรือมีรางระบายน้ า
ชัดเจน ทุกวันนี้ความไม่ชัดเจนท าให้เกิดน้ าท่วมจากพื้นท่ีหนึ่งไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่ง 
ท่ีเห็นได้ชัดคือในกรณีของซอยบ้านนายอนุวัฒน์ หรือบ้าน ต้อม ถมดินจนปิดทาง
น้ าไหลหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในอนาคตท่ีว่าถ้าถมดินแบบนี้ก็จะ
ไม่มีทางระบายน้ า จึงขอน าเรียนมาเพื่อพิจารณา ในส่วนอื่นก็จะเป็นกฎกระทรวง
ส่วนใหญ่หลายๆ พื้นท่ีเขาก็จะออกตัวนี้ใช่ไหม ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เทศบัญญัติฉบับนี้ เราก็น ามาจากพระราชบัญญัติ ขุดดิน ถมดินเดิม พ.ศ.  
2543 เพียงแต่เพิ่มเติมในข้อท่ี  16 วรรค  2  นะครับ เพราะปัจจุบันเรา
ประสบปัญหาเรื่องการถมดินแล้วไม่มีทางระบายน้ าท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมตามท่ี
ท่านปลัดฯ ได้น าเรียนซอยบ้านนายอนุวัฒน์  ตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว 
2 จุด ก็น่าจะดีขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของปลายเหตุแล้ว ต่อไปเราน่าจะต้องป้องกัน
ต้ังแต่เริ่มครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตช้ีแจงระเบียบก่อนการพิจารณาครับ เทศบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้เป็นร่าง
เทศบัญญัติท่ีเกี่ยวกับงบประมาณ ในการพิจารณาของสภาเทศบาลฯ สามารถ
พิจารณา 3  วาระรวด ในการประชุมคราวเ ดียวกัน ไ ด้  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ  45  วรรค  3  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมขออนุญาตน าเรียนว่าร่างเทศบัญญัติ เกี่ยวกับการขุดดิน และ ถมดิน  ถ้า
เห็นชอบร่างเมื่อใด ก็จะใส่ปี พ.ศ.  ถ้าหากสภาฯ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
เกี่ยวกับการขุดดิน และ ถมดิน  ฉบับนี้ ก็จะเป็นปี พ.ศ.  2563  กฎหมายทุก
อย่างจะใส่เครื่องหมายจุดไว้ก่อน ถ้าเห็นชอบปีไหนก็จะใส่ปี พ.ศ. ในปีนั้นนะครับ 
 



๓๐ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว เพื่อพิจารณาในการรับหรือไม่รับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการขุดดิน และ ถมดิน พ.ศ. 2563  
ท่านใดเห็นชอบ โปรดแสดงความเห็นชอบรับหลักการฯ โดยการยกมือขึ้นด้วย
ครับ  

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องเกี่ยวกับ
การขุดดิน และ ถมดิน พ.ศ.  2563  ในวาระท่ีหนึ่ง วาระรับหลักการฯ โดย
เห็นชอบจ านวน  11  ท่าน ไม่เห็นชอบ 0  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นาย
อุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปวาระท่ี  2  วาระการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีต้องการจะแปร
ญัตติในร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องเกี่ยวกับการขุดดิน 
และ ถมดิน พ.ศ.  2563   หรือไม่   

ท่ีประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว เรื่องเกี่ยวกับการขุดดิน และ ถมดิน พ.ศ.  2563    

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติ ในวาระท่ี  2  ผมขอเข้าสู่วาระท่ี  
3  วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง
เกี่ยวกับการขุดดิน และ ถมดิน พ.ศ.  2563  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการเห็นชอบอนุมัติร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องเกี่ยวกับการขุดดิน และ ถมดิน 
พ.ศ.  2563  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง
เกี่ยวกับการขุดดิน และ ถมดิน พ.ศ.  2563     ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เห็นชอบ
จ านวน  11  ท่าน ไม่เห็นชอบ 0  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน  
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไป ระเบียบวาระที่  4  ข้อ  4.5 การพิจารณาขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อม
ปี (กรณีไม่ได้ก่อสร้างผูกพัน) จ านวน 2 โครงการ  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าริ้ว หมู่ท่ี  6 ต าบล 
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 290,000.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ าดาดคอนกรีตสายโมกมัน หมู่ท่ี  7  ต าบลหนอง 
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 92,500.-  บาท 
 ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงรายละเอียดให้
สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอช้ีแจงว่าการประชุมสมัยนี้ เป็นสมัย
สุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ถ้าหากเราไม่ด าเนินการกันเงินเบิก
เหล่ือมปีไว้ก่อน ในโครงการท่ีดินและส่ิงก่อสร้างก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ 
ถ้าหากงบประมาณตกมา ตอนนี้เราไม่มั่นใจในตัวงบประมาณ ซึ่งขอน าเรียนนะ
ครับว่างบประมาณตอนนี้ จะไปด าเนินงานโครงการถนนสายบ้าน 



๓๑ 

 

ป้าดอกไม้ หมู่ท่ี  11  ก่อน จ านวนเงิน 490,000.- บาท  ส่วนงบประมาณท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการคือ 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าริ้ว หมู่ท่ี  6  
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 290,000.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ าดาดคอนกรีตสายโมกมัน หมู่ท่ี  7  ต าบลหนอง 
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 92,500.-  บาท 
    ซึ่งคูส่งน้ าไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนี้ ก าลังท านาอยู่ ต้องรอเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเราจะกันเงินส่วนนี้ไปท าในเดือน พฤศจิกายน  ส่วนถนนสายบ้าน
ป้าริ้ว หมู่ท่ี  6 ถ้าเงินถึงก็จะท า แต่ถ้าไม่ถึง ก็ไม่ท า ก็ต้องน าเรียนว่าต้ังแต่เกิดโค
วิด รายได้เรามาไม่เต็มท่ีนะครับ จึงน าเรียนว่าต้องกันไว้ก่อนแต่ถ้ามีเงินเราก็
สามารถท าได้เลย จึงต้องเรียนให้สภาฯ ได้ทราบและพิจารณาเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบการกันเงินเบิกเหล่ือมปีโครงการพัฒนาท่ีเหลือ 2 โครงการ เรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4) พ.ศ.  2561  หมวด 5  ข้อ 59  ใน
กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่ งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
      กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว 
     หากยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้
เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม   ขอน าเรียนต่อสภาฯ เพื่อประกอบการพิจารณา 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ และ เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียน สมาชิกสภาฯ มีข้ อ
สงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติการกันเงิน
โครงการ ท้ัง 2  โครงการนี้ ส่วนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมครับ  



๓๒ 

 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าริ้ว หมู่ท่ี  6 ต าบล 
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 290,000.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างคูส่งน้ าดาดคอนกรีตสายโมกมัน หมู่ท่ี  7  ต าบลหนอง 
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 92,500.-  บาท  สมาชิกสภา
ฯท่านใด อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินเบิกเหล่ือมปี (กรณีไม่ได้ก่อสร้างผูกพัน) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าริ้ว หมู่ท่ี  6 ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 290,000.- บาท 
2.โครงการก่อสร้างคูส่งน้ าดาดคอนกรีตสายโมกมัน หมู่ท่ี  7  ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน 92,500.-  บาท อนุมัติจ านวน  
11  ท่าน ไม่อนุมัติ  0  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4  ข้อ  4.6  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564  เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว  น าเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาครับ เชิญครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ปลัดเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว  เรียนท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จะได้
เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภา และ สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
1.1    งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ณ  วันท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ.  2563  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  20,173,656.48  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน  8,142,014.24  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองสะสม จ านวน  10,807,914.49  บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิก จ่าย 
จ านวน  0  โครงการ รวม 0.00  บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 
โครงการ รวม  0.00  บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท 
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2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563   ณ วันที่  3 สิงหาคม    
พ.ศ. 2563 

2.1รายรับจริง จ านวน  23,198,012.83  บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอาการ   จ านวน  115,375.99  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน   222,362.70  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  184,588.44  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  1,239,560.05 
บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  64,580.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  12,805,905.65  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  8,565,670.00  บาท 

2. 2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  13,086.00  บาท 
3. รายจ่ายจริง  จ านวน  20,561,504.39  บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง           จ านวน  4,868,460.91  บาท 
งบบุคลากร       จ านวน  7,747,423.96  บาท 
งบด าเนินงาน     จ านวน  5,163,112.52  บาท  
งบลงทุน          จ านวน  1,738,979.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จ านวน              00.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน  1,043,528.00  บาท 

4. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลให้โดยระบุ วัตถุประสงค์ จ านวน 
13,086.00  บาท 

5. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  1,076,254.50  บาท 
6. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
7. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00  บาท 

      ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2564  ท้ังหมด 32,919,000.00  
บาท  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครับ ส่วนท่ีน าเรียนเป็นโครงการรายจ่ายพัฒนาท่ีให้ท่านดู  เมื่อสักครู่ ท่ี   
ท่านณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาฯ เขต 1 ได้สอบถามจะอยู่ในนี้ ครับ โครงการ
พัฒนาดูตามแผ่นตาราง 2 แผ่นท่ีแจกให้นะครับ โครงการพัฒนามีท้ังหมด 11  
โครงการ  
โครงการที่  1   ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1  

งบประมาณ  68,000.-  บาท 
โครงการที่  2   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไข่เน่า หมู่ท่ี  11  

งบประมาณ  358,000.-  บาท 
และ โครงการท่ี  1 และ  2  เป็นโครงการท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม ถามเม่ือสักครู่นี้  
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 โครงการที่  3  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าสายหนองมะค่า 
หมู่ท่ี  2  งบประมาณ  551,714.-  บาท  
โครงการที่  4  ปรับปรุงถนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาย

พิม หมู่ท่ี  3 งบประมาณ  168,000.- บาท 
โครงการที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทัศน์ หมู่ท่ี  3  

งบประมาณ  216,000.-  บาท 
โครงการที่   6  ปรับปรุงถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย

กลางบ้านห้วยตลุง หมู่ท่ี  6  งบประมาณ  140,000.-  บาท 
โครงการที่  7  ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านห้วยตลุง หมู่ท่ี  6  งบประมาณ  417,000. - 
บาท 
โครงการที่  8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนัด บุญเชิด หมู่

ท่ี  7  งบประมาณ  400,000.- บาท 
โครงการที่  9 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้านนาย

ปราโมช  หมู่ท่ี  11  งบประมาณ  385,000.- บาท 
โครงการที่  10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกานษุมา หมู่ท่ี  

13  งบประมาณ  200,000.- บาท 
โครงการที่   11  ก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ ท่ี  7,13 

งบประมาณ  200,000.- บาท  
     ร วม งบประมาณพัฒนาปี ง บประมาณ 2564   จ าน วน ท้ั ง ส้ิ น 

3,103,714.- บาท หากเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
2,366,000.-  บาท ปี พ.ศ. 2564  โครงการพัฒนาเพิ่มข้ึน 887,714.-บาท  
หากแยกเป็นรายหมู่ จะสรุป ได้ดังนี้ 
หมู่ท่ี  1   โครงการท่ี  1 และ 2  งบประมาณ  426,000.- บาท 
หมูท่ี่  2   โครงการท่ี  3    งบประมาร  551,714.-  บาท 
หมู่ท่ี  3   โครงการท่ี  4 และ 5  งบประมาณ  384,000.- บาท 
หมู่ท่ี  6   โครงการท่ี 6 และ 7 งบประมาณ 557,000.-  บาท 
หมู่ท่ี  7   โครงการท่ี  8  งบประมาณ  400,000.- บาท 
หมู่ท่ี  11  โครงการท่ี  9  งบประมาณ 385,000.- บาท 
หมู่ท่ี  13  โครงการท่ี  10 และ 11  งบประมาณ 400,000.-  บาท 
   และค่าจัดหาจัดซื้อท่ีดิน   150,000.-  บาท  งบพัฒนาในส่วนนี้ยังไม่รวม

งบครุภัณฑ์   รวมท้ังส้ิน  3,253,714.- บาท  ครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมยังติดใจอยู่ 1  โครงการ ในโครงการท่ี  1
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ ท่ี  1  งบประมาณ  
68,000.-  บาท แต่พอดูเอกสารด้านในแล้วมันไม่ตรงกับหัวข้อนะครับ เพราะ
ท้ัง 10 กว่าโครงการก็พอรู้ พอเข้าใจ มีปาดเกล่ียหินคลุก แต่พอด้านในมี
คอนกรีตด้วยตรงนี้นะครับ มีการผิดพลาดอย่างไร และอีกอย่างหนึ่งครับ ตอนท่ี



๓๕ 

 

หนังสือเชิญประชุมส่งมาคราวแรก ก็ส่งมาโครงการอีกอย่างหนึ่ง แต่พอตอนนี้ก็
ส่งมาอีกอย่างหนึ่ง ตรงนี้ท่านประธานยังไม่ได้ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาเลยครับ
ว่าจะเลือกแบบไหนอย่างไรครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบด้วยครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ถ้ายึดตามหลักการแล้วก็ต้องพิจารณาตามเอกสารท่ีแจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครับ  ส่วนเอกสารท่ีเพิ่มเติมก็จะเสนอแก้ไข ในการประชุมสภาฯครั้ง
ต่อไปนะครับ ยอดเงินเท่ากัน 426,000.- บาท  โครงการในตารางอันท่ี  1 
และ  2 งบประมาณ 68,000. - บาท และ 358,000. - บาท ในส่วน
รายละเอียดตรงนี้ ผู้อ านวยการกองช่างมีความเห็นว่าอย่างไรในรายละเอียดท่ี
น ามาแจก น ามาปรับแก้เสนอเปล่ียนแปลงโครงการในประชุมสมัยต่อไปดีกว่า 
ตรงนี้เราก็พิจารณาตามร่างเทศบัญญัติฯนี้ก่อนนะครับ จะไม่มีการเปล่ียนแปลง
จนกว่าเทศบัญญัติจะมีการเห็นชอบจนสุดวาระ 3 แล้ว จนกว่าจะถึงการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  แล้วเท่านั้น จึงจะเสนอได้ ต้องน าเรียนว่าต้อง
ด าเนินการตามระเบียบฯ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ตามท่ีท่านปลัดฯ ช้ีแจงผมก็พอเข้าใจครับ แต่การท่ีท าแผนฯต้ังแต่ทีแรก ตอนท่ี
เสนอโครงการครั้งแรกก็ถูกต้องครับ แต่พอไปท าแล้วมันผิดพลาดตรงนี้ครับ ใน
ความรู้สึกของผมครั้งแรกที่ไปส ารวจท่ีห้วยไข่เน่านะครับ 173  เมตร ความยาว
ถึงจุดส้ินสุด แต่พอมาคราวหลัง 144  เมตร นะครับ ถ้าท าแล้วมันเป็นช่วงๆ มัน
ไม่ใช่ ถ้าระยะทาง 173 เมตร ตัดท าเพียง 100 เมตร หรือครึ่งเดียวมันยังน่าดู
กว่า และหนองกะแหรบ ก็ผิดพลาดตรงนี้นะครับ ผมก็ขอต าหนิการท างานของ
กองช่างนะครับ ไม่ทราบว่าใครรับผิดชอบผมขอต าหนิตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนของการด าเนินการของโครงการห้วยไข่เน่า 
และ หนองกะแหรบนะครับ วันนี้ช่างท่ีลงตรวจสอบพื้นท่ีลาป่วยอยู่ ในส่วนของ
เรื่องความรับผิดชอบ กองช่างรับผิดชอบอยู่แล้วครับ จะด าเนินการแก้ ไขให้
ถูกต้องตามท่ีสภาฯ ได้น าเสนอมา ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ท่านตอบท่านก็ตอบถูกอีกอย่าง แต่ไม่ตรงกับ
ประเด็นทีแรกนะครับ ประเด็นทีแรกท่ีออกส ารวจ ผมไป ปลัดฯไป ผ.อ.ไป ช่าง
วิชา ไป ผมวัดกับ ช่างวิชา ท้ังหมดและเสนอไปท าดาดคอนกรีตท้ัง 2 ด้าน แต่
พอเวลาท ามันไม่ใช่  แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ    

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ วันท่ีส ารวจด าเนินการครั้งแรกผมไม่ได้ไปด้วยนะ
ครับ มีช่างวิชา สมาชิกสภาฯ นายณัฐวุฒิ ข าคม ท่านปลัด และ นายวารินทร์ 
ทองแท้ ขับรถไปส ารวจ แต่ว่าผมไม่ได้ไปด้วยก็เลยไม่ทราบว่าการท่ีไปพูดคุยกัน
ในพื้นท่ีจะท าดาดกี่ด้านนะครับ พอกลับมาแล้วช่างวิชา มาอธิบายว่าให้ท าด้าน
เดียวเพราะอีกด้านหนึ่งมันเป็นพื้นท่ีนาของชาวบ้าน ถ้าเราท าก็อาจจะมี
ผลกระทบต่อการท านาของชาวบ้านนะครับ จึงขอน าเรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ว่าในวันท่ีส ารวจครั้งแรก ผมไม่ได้ไปนะครับ แต่ในเรื่องความรับผิดชอบกองช่าง



๓๖ 

 

รับผิดชอบอยู่แล้วครับ ถ้ามันผิดพลาดเพราะช่างวิชาก็เป็นลูกน้องผม ผมก็ต้อง
รับผิดชอบอยู่แล้วครับ  ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออธิบายเพิ่มเติมในโครงการนี้ ซึ่งไปดูแล้ว เป็นคลองด้านถนนและด้าน
ประชาชนถ้าท าได้ด้านเดียวนะครับ ทีนี้มันเป็นปูนฝ่ังถนน ด้านท่ีเป็นดินฝ่ังตรง
ข้ามน้ ามันจะเซาะท าให้ท่ีดินฝ่ังชาวบ้านหายไปเขาก็ต้องมาว่าเทศบาลฯ ฉะนั้น
วันนั้นเราดูกันแล้วว่า 81  เมตร ประมาณเกือบ 40 เมตรจะมีช่องกลับรถและ
อีกช่องคลองหนึ่งก็ใกล้เคียงกันรวมแล้วประมาณ  81  เมตร แล้วมีช่องกลับรถ 
4 เมตร ก็บอกให้ท าคลองแล้วปากก็กว้าง 4 เมตรกว่า ให้เหลือ 3.50  เมตร พอ 
3.50  เมตร พื้นท่ีผิวจราจรก็จะกว้างขึ้น ซึ่งก็จะสามารถไม่ท าให้คลองท้ัง 2 ฝ่ัง
เสียหาย  จึงขอน าเรียนว่า วันนั้นบอกแล้วว่า ในวันประชุมร่างงบประมาณ กันว่า
ท าหนองกะแหรบ เหลือเท่าไรค่อยไปท าห้วยไข่เน่า จึงน าเรียนว่า การด าเนินงาน
ของกองช่างต้องด าเนินไปตามเจตนารมณ์ท่ีสมาชิกสภาฯ พื้นท่ีได้เสนอไว้  ซึ่งได้
พูดคุยกันตามนั้นนะครับ วันนั้นผู้อ านวยการกองช่างได้อยู่ในท่ีประชุมด้วย วันนั้น
ท่ีประชุมก็ประชุมตามนี้ ก าหนดตามนี้นะครับ ใช่ไหมครับ ท่านสมาชิกสภาฯ 
พนม สุขเผือก และ สมาชิกสภาฯ ณัฐวุฒิ ข าคม ประชุมว่าจะมีโครงการอะไร
และไปคิดเนื้องานมา วันนั้นก็คุยกันตามนี้แล้วว่าเอาหนองกะแหรบท า แต่ท าไป
แล้วห้วยไข่เน่าเต็มพื้นท่ีลงลูกรัง แต่พื้นท่ีของประชาชนเด่ียวน้ าเซาะพัง ทีนี้เรา
จะต้องน างบประมาณไปลงอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ต้องมาเสนอสภาฯ อีกครั้งหนึ่งซึ่ง
เป็นเรื่องท่ีสร้างปัญหายุ่งยากให้กับประชาชนและสภาฯด้วยจึงขอน าเรียนว่า เรา
ท าครั้งเดียวให้มันจบจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับ จึงขอน าเรียนให้ท่ีประชุมไ ด้
พิจารณารับทราบ  เด่ียวผู้อ านวยการกองช่างก็ไปตรวจสอบว่าตาม สมาชิกสภาฯ 
ณัฐวุฒิ ข าคม ในโครงการหนองกะแหรบนั้น ช่ือโครงการลงหินคลุกนั้นถูกไหม 
ในส่วนนี้ก็ขอให้ตรวจสอบและเสนอสภาฯ ในสมัยประชุมครั้งต่อไป เพราะใน
สมัยนี้ไม่สามารถเสนอได้ต้องรอให้จบวาระท่ี  3 แล้ว ส าเร็จเป็นรายจ่ายแล้ว ถึง
จะด าเนินการแก้ไขได้นะครับ จึงขอน าเรียนท่ีประชุมทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ณัฐวุฒิ ข าคม ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ผมก็มีข้อเสนอแนะ เรื่องห้วยไข่เน่านะ
ครับ โครงการแรก 173  เมตร จากจุดเริ่มต้นไปจุดส้ินสุดถึงคลองพอดีครับ แต่
พอระยะทางเหลือ 143 เมตร ถ้าเราท าไปแล้วเหลืออีก 30  เมตร ก่อนจะถึง
คลองแล้วมาหยุดตรงนี้ ชาวบ้านเขาถามเรา แบบของเก่าระยะทาง  173  เมตร 
เราท า 100  เมตร เหลือ อีก  73 เมตร ปัญหาไม่เกิดรับ ตรงนี้ และความจริงก็
ต้องรับตามเอกสารนี้ครับ  ผมเข้าใจตรงนี้ครับ แต่การด าเนินงานมันไม่ถูกต้องนะ
ครับ ตามจริงแล้วผมไปส ารวจกับช่างวิชา มาจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดส้ินสุด 
173 เมตร ถึงคลอง แต่พอท า 143  เมตร เหลืออีก 30  เมตรเว้นไว้ให้เขาว่า
หรือยังไงครับ ตรงนี้ ผมพูดตามความเป็นจริงนะครับ มันไม่สมควร ถ้า 173 
เมตร เราท า 100  เมตร เหลือ  73  เมตร ตรงนี้ผมเห็นด้วย แต่ถ้าท า 143  



๓๗ 

 

เมตร แล้วเหลือ 30  เมตร ผมไม่เห็นด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ผู้อ านวยการกองช่าง ขยายความให้สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่านปลัดฯ น าเรียนว่ามันเป็นข้อตกลงเมื่อการ
ประชุมครั้งท่ีแล้ว ว่าเราจะไม่ไปพันกับเรื่องงบประมาณ คือยอดเงินงบประมาณ
จ านวน 4 แสนกว่าบาท แต่เผอิญช่างวิชา อาจจะเข้าใจคลาดเคล่ือนครับว่าการ
ท าดาด ท าด้านเดียว ถ้าเราไปท า 2 ด้านมันก็จะไปกระทบกับยอดงบประมาณ
ของหมู่อื่นๆ นะครับ เราก็เลยมีความจ าเป็นต้องไปตัดงบประมาณในหมู่เดียวกัน
นะครับ  ไปเพิ่มยอดเงินท่ีหนองกะแหรบ และไปตัดยอดเงินท่ีห้วยไข่เน่า เพื่อให้
ยอดเงินมันคงเดิมท่ี 4 แสนกว่า ถ้าเราเอายอดคงเดิมท่ีห้วยไข่เน่า 173  เมตร 
แล้วเราไปเพิ่มหนองกะแหรบ มันจะไปกระทบยอดเงินท้ังหมดนะครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมตามตารางท่ีแจกให้ไปนี้  รายจ่ายก็ตามนี้ไปก่อนนะ
ครับ ขอน าเรียนท่ีประชุมทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีท่านใดจะสอบถาม หรือ อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564  และระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2554    
แล้ว และท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564 กันมาพอสมควรแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับหรือไม่รับร่างหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.   2564  ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านท่ีเห็นชอบรับร่างหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่ างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรา ยจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2564 ในวาระท่ีหนึ่ง วาระรับหลักการฯ  โดยเห็นชอบ
จ านวน  11  ท่าน  งดออกเสียงจ านวน  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) ไม่ออก
เสียง 0  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ในวาระแรก วาระรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564  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  

    



๓๘ 

 

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 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมนายชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ นายณัฐวุฒิ ข าคม  
สมาชิกสภาฯ เขต  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ผมรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

ผมรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  2  เชิญท่ีประชุมคัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายกันยา หมู่ม่วง) 

ผมนายกันยา หมู่ม่วง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ นายชูศักด์ิ  บัว
สด  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นางสมคิด บุญเชิด) 

รับรองค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นางสาวนภัสสร ต้นโพธิ์) 

รับรองค่ะ 

 

 



๓๙ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  3  เชิญท่ีประชุมคัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ผมนายณัฐวุฒิ ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอ นายอดิศร หล่อ
จิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ผมรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์ พัฒนมาศ) 

ผมรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  4  เชิญท่ีประชุมคัดเลือกครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว   สมา ชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   ขอ เสนอ          
นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ผมรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายกันยา หมู่ม่วง) 

ผมรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

สรุปตอนนี้เราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้วจ านวน 4 ท่าน คือ 

1.   นายณัฐวุฒิ ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

2.   นายชูศักดิ์ บัวสด  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

3.  นายอดิศร หล่อจิต  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

4.  นางสาวนภัสสร ต้นโพธิ์ 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 



๔๐ 

 

ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี
ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้  ซึ่งการก าหนดวันและเวลาการเสนอการแปรญัตติของวาระ 2 การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2564 ขอ
เสนอเพื่อให้สภาพิจารณา ว่าจะก าหนดเสนอให้รับค าแปรญัตติในวันเวลาใด ขอ
น าเรียนท่ีประชุมโปรดพิจารณา 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด)  

ผมนายชูศักดิ์  บัวสด สมาชิกสภาฯเขต 2  ขอเสนอให้เริ่มก าหนดรับค าแปรญัตติ
ต้ังแต่วันท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  ต้ังแต่เวลา 08.30  – 16.30 น. 
จนถึงวันท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ.  2563  ต้ังแต่เวลา  08.30 - 16.30 น. (ใน
วันและเวลาราชการ) ขอท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีสมาชิกสภาฯ เขต 2  นายชูศักดิ์ บัวสด ได้เสนอมา สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ
ด้วยหรือไม่ท่ีจะก าหนดวันและเวลาในการเสนอรับค าแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี  11 
สิงหาคม 2563  ต้ังแต่เวลา  08.30  น. จนถึงวันท่ี 17  สิงหาคม 2563 
เวลา  16.30  น. (ในวันและเวลาราชการ)  ถ้าท่ีประชุมเห็นชอบให้ก าหนดเวลา
การเสนอแปรญัตติตามท่ีก าหนดหรือไม่ครับ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันและเวลาในการเสนอรับค าแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี  11  
สิงหาคม  พ.ศ.  2563  ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. จนถึงวันท่ี  17  
สิงหาคม พ.ศ.  2563  เวลา  16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 

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  11  สิงหาคม พ.ศ.  2563  เวลา 15.00 
น. ครับ 
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ท่ีประชุม ทราบ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ตามท่ีประชุมสภาฯ ได้ก าหนดวันรับค าแปรญัตติ โดยเริ่มวันท่ี  11  สิงหาคม 
พ.ศ.  2563  ต้ังแต่เวลา  08.30  น. ถึง  วันท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ.  2563  
ต้ังแต่เวลา  08.30  -  16.30  น. (ในวันและเวลาราชการ)  ขอให้ท่ีประชุม
เสนอว่า เราจะประชุม เพื่อท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี  3 กันในวัน
เวลาใด ขอให้ท่ีประชุมเสนอวัน เวลา ในการประชุมในการประชุมพิจารณา วาระ
ท่ี  2 และ วาระท่ี  3  ด้วยครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมขอเสนอวันประชุมครั้งต่อไปในวันอังคาร 
ท่ี  25  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 เวลา  10.00 น.  เพื่อพิจารณาในวาระสอง 
และ วาระสาม ตามล าดับ   ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   
ขอน าเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้เสนอมาเพื่อให้สมาชิกสภาฯ 
พิจารณาก าหนดการในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาในวาระสอง 
และ วาระสาม ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบหรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบก าหนดให้ประชุมอีกครั้ง ในวันอังคาร ท่ี  25  สิงหาคม  พ.ศ.  
2563 เวลา  10.00 น.   เพื่อพิจารณาวาระสอง และวาระสาม ของร่างเทศ
บัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2564 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

แจ้งประชุมสภาอีกครั้ง  สภาเทศบาลฯ จะพิจารณาวาระสอง และวาระสาม ของ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2564   ในวันอังคาร 
ท่ี  25  สิงหาคม พ.ศ.  2563  เวลา  10.00  น. ผู้เข้าร่วมประชุมมีอะไรจะ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ในวาระนี้ ถ้าไม่มีผมขอเข้าวาระต่อไป                                      

วาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ สมาชิกสภาฯ หรือท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องน าเสนอเชิญ
ครับ                               

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ นายชูศักด์ิ  บัวสด สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2 ผมขอสอบถามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
บ้านนายอนุวัฒน์ หมู่ท่ี  6  นะครับ  ปัญหาตอนนี้ท่ีผู้อ านวยการกองช่างก็ได้
ส ารวจแล้ว 4 แสนกว่า ช่วยอธิบายด้วยครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง อัน
นี้ผมอยากให้ด าเนินการเร่งด่วนนะครับ ว่าจะโอนงบประมาณตัวไหนได้บ้างครับ
ขอให้กองช่างช่วยเพิ่มเติมด้วยครับ 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ชูศักด์ิ บัวสด ครับ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ได้รับข้อมูลมาจากช่าง ส าเภา ว่าท่านสมาชิกสภา
ฯ ชูศักดิ์  บัวสด ได้ให้ประมาณการไว้นะครับ  เดิมโครงการก่อสร้างบ้านอนุวัฒน์ 
นั้นเดิมเป็นโครงการก่อสร้างถนนนะครับ ไม่มีโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จึง
ขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทราบว่าตามท่ีเราเคยคุยกันครั้งแรก ๆ และ ท่ีเราได้
ประชุมนอกรอบ กันเมื่อคราวท่ีแล้ว ผมได้สอบถามท่านอดิศร หล่อจิต และได้
แจ้งไปแล้วว่า โครงการบ้านนายอนุวัฒน์มีแต่ถนน ไม่มีท่อนะครับ และท่าน 
อดิศร แจ้งว่าโครงการในหมู่ท่ี  6  มีความจ าเป็นต้ัง 2 โครงการ ท้ังท่อระบายน้ า
กลางหมู่บ้าน และ ปรับปรุงถนน ก็เลยไม่ทราบว่าท่านชูศักด์ิ บัวสด ต้องการ
โครงการนี้ ขึ้นมาอีก พึ่งจะทราบจากช่างส าเภา เมื่อวันศุกร์ ท่ีผ่านมานะครับ  ว่า
จะมีโครงการท่ีจะเพิ่มเติมเข้ามา ก็เลยไม่ทราบว่าท่าน สมาชิกสภาฯ จะให้น า
โครงการนี้เข้าท่ีประชุมสภาฯ ด้วย ท่าน สมาชิกสภาฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้
ด าเนินการนั้น ซึ่งถ้าจะให้เข้าในปี 2564  จะต้องมีการปรับปรุงแผนก่อนนะ
ครับ และขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ น่าจะยังทันนะครับ  เพราะตอนนี้กองช่างได้
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการระบายน้ าไปแล้ว ท้ัง 2 จุดนะครับ จุดแรกก็คือ
บริเวณท้ายซอยของบ้านนายอนุวัฒน์ จุดท่ี 2 ผมได้น ารถแม็คโคร ไปขุดบริเวณ
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์  ซึ่งขณะนี้ ถ้าฝนตกขนาดไหน น้ าก็ยังระบายลงห้วยทันอยู่
นะครับ  จะไม่มีเรื่องปัญหาของน้ าท่วมนะครับ แต่ว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาว
นั้นมันก็ต้องมีการก่อสร้างท่อระบายน้ าอย่างท่ีท่าน สมาชิกสภาฯเสนอนะครับ 
แต่ว่าจะต้องด าเนินการปรับแผนพัฒนาก่อนนะครับ  เนื่องจากแผนเดิมยังมีแค่
การก่อสร้างถนนไว้ ผมตรวจสอบแล้วนะครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอให้หัวหน้าส านักปลัด และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ช่วยตรวจสอบดู
ด้วยครับว่าโครงการถนน บ้านนายอนุวัฒน์  หมู่ท่ี  6 มีถนนอย่างเดียวหรือมีการ
วางท่อระบายน้ าด้วย  แต่พูดถึงถ้าเราท าท้ังถนน และ ฝังท่อด้วย งบประมาณจะ
มากกว่านี้ เกือบล้าน  แต่จะท าโครงการฝังท่อก่อนให้น้ าไม่เกิดท่วมขัง คือ
เบ้ืองต้นท่ีตัดออกมาเอาแต่ท่อไม่มีถนน  แต่ถ้าในแผนมีท้ังถนนและฝังท่อ ขอให้
ตรวจสอบก่อน บ้านนายอนุวัฒน์ ถ้าท าถนนแล้วไม่ฝังท่อน้ าก็ยังท่วมเหมือนเดิม 
มันท าอะไรไม่ได้ต้องตรวจสอบดูก่อน ในแผน ได้ก าหนดไว้หรือเปล่า เราต้องไป
ตรวจสอบแผนฉบับเต็ม และการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม ครั้งท่ี  1,2,3,4และ  
ครั้งท่ี  5  ทุกครั้งเลยครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่ีประชุมครับ ตามการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  
นะครับ มีระบุไว้ในแผน ระบุไว้ว่าเป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง คสล. (สาย
บ้านอนุวัฒน์ หมู่ท่ี  6) นะครับ ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว  200  เมตร  รวม
พื้นท่ี  800  ตารางเมตร อยู่ในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.  2564 ตรงนี้ผมได้
ตรวจสอบแล้ว จึงขอน าเรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า มันมีแต่ถนน มันไม่ได้มีท่อ
ระบายน้ านะครับ  



๔๓ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ครับ ตอนนั้นเราเสนอเป็นถนน  แต่ ตอนนี้ถนนต้องตัดออก ต้องดูเรื่องท่อระบาย
น้ าก่อนนะครับ  ถนนไว้ค่อยท าทีหลัง ตราบใดท่ีเราท าถนนแล้วไม่มีท่อเสียหาย
แน่นอนครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ก็ต้องมีการด าเนินการปรับแผนพัฒนาฯ ก่อนครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ตอนนี้ผมต้องการปรับเรื่องท่อระบายน้ าก่อน เรื่องถนนยังไม่เอานะครับ  ขอ
สอบถามท่านปลัดว่า มันมีงบประมาณพอจ่ายได้ไหม งบประมาณตรงไหนได้บ้าง 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

มันไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ไม่สามารถต้ังได้  ต้องด าเนินการปรับแผนพัฒนาฯ
ก่อนครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

เรื่องต่อไป ผมขอสอบถามปัญหาในเทศบาลฯ นะครับว่า การท่ีเราร้องเรียนหรือ
ทุกคนร้องเรียนมา เราจะมีนโยบายอย่างไรครับ ว่าผู้ถูกร้องรู้ชื่อผู้ร้องเรียน มันผิด
ตรงเทศบาลฯ เราท่ีเอาช่ือผู้ร้องเรียนไปให้คู่กรณีได้รู้อันตรายนะครับ เพราะคนท่ี
ร้องเรียนเขาก็ไม่ต้องการให้รู้ช่ือของเขา  แต่ตอนนี้ปัญหาของเรามันออกไปนะ
ครับ ผมขอฝากด้วยนะครับว่า ต่อไปนี้นะครับ ถ้ามีคนมาร้องเรียนอย่าให้มีช่ือ
ของเขาออกจากเทศบาลฯนะครับ เราเป็นหน่วยงานราชการ การท่ีประชาชนมา
ร้องเรียนเราจะต้องเก็บช่ือของเขาไว้เป็นความลับ  แต่ตอนนี้ ช่ือมันออกไป 
ต่อไปนี้ความมั่นคงของผู้ร้องของเขาก็จะไม่มีนะครับ ไม่มีคนมาร้องเรียนแน่นะ
ครับ ผมฝากด้วยนะครับ ปัญหาท่ีเกิดล่าสุด วันนั้นท่ีผมมาร้องเรียนถ้าไม่ใช่ผมก็
ต้องมีปัญหา แต่กรณีท่ีคนอื่นร้องแต่เราให้ช่ือคนร้องไป ท าไม่ถูกต้องนะครับ แต่
ท่ีเปิดช่ือผมๆ เป็นนักการเมืองผมกล้าชน แต่ถ้าประชาชนคนอื่นมาร้องแล้ว
เปิดเผยช่ืออีก คนท่ีร้องเขาก็จะไม่มาร้องอีก เพราะเขากลัวว่าจะเกิดปัญหานะ
ครับ ผมฝากผู้บริหารและส านักงานด้วยนะครับ ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้เด็ดขาดนะ
ครับว่า ถ้ามีผู้ร้องเรียน อย่าเปิดเผย หรือให้ช่ือใครเด็ดขาดนะครับ ถ้ามันรั่วไหล
คนนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ครับผมรับไว้ และจะน าเข้าท่ีประชุมประจ าเดือนต่อไป ขอแจ้งหัวหน้าแต่ละกอง
ไว้ก่อน ถ้ามีหนังสือร้องเรียน ให้ถ่ายส าเนาและขีดลบข้อความท่ีเป็นช่ือนามสกุล 
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก  เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง ให้เหลือ
แต่ข้อความท่ีเขาร้องเรียนเท่านั้น ซึ่งข้อความท่ีร้องเรียนสามารถให้ดูได้นะครับ 
แต่ข้อมูลส่วนบุคคล เราคงไม่ให้แต่ละกองเข้าใจนะครับ ขอก าชับ และให้ปฏิบัติ
ตามนะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ขอสอบถามท่านปลัดครับว่า ตอนนี้ถนน
สายล าหง หมู่ท่ี  3  ถนนพังแล้ว ตอนนี้รถวิ่งพังหมดแล้ว ท าอย่างไรได้บ้างครับ 

 



๔๔ 

 

 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

จะให้ช่างด าเนินการไปส ารวจให้ครับ เพราะตอนนี้หน้าฝน บางส่วนก็ต้องยอมรับ 
เพราะถนนลูกรัง  น้ ามันเปียกบ้างอะไรบ้าง  จะให้ช่างไปส ารวจก่อนอะไรท่ีมัน
พังจริงๆ ก็จะด าเนินการซ่อมแซมนะครับ จึงขอน าเรียนว่าถ้าถนนเปียกท่านก็
ต้องเข้าใจ แต่ถ้าถนนมันพังแล้ววิ่งไม่ได้ เราจะไปซ่อมให้ครับ  ถ้าช่างไปดูแล้ว
บอกว่าต้องซ่อม ไม่ใช่ช่างไปดูแล้วบอกว่าเอาหินคลุกไปลง  1 คันรถและไหล
ออกหมด มันก็ไม่ใช่ ก็ขอให้ดูรอบด้าน และท าอย่างไรก็ได้ให้ถนนนั้นเดินไปได้
โดยหลักวิชาช่างนะครับ  จึงน าเรียนว่าถนนเปียก 3-4 วันมันก็แห้ง และตอนนี้
ช่วงขณะท่ีเกิดโรคโควิด งบประมาณไม่มี และปัจจุบันนี้ฝนตกเราก็ต้องเข้าใจว่า
ปริมาณน้ ามันมี เราก็ต้องพยายาม ถนนท่ีพังหรือใกล้พัง ท่ีคนวิ่งไม่ได้ เราก็จะไป
ซ่อมแซมให้ก่อน งบประมาณมันมีจ ากัดจริงๆ   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่านณัฐวุฒิ ข าคม สมาชิกสภาฯ เขต 1 ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ผมก็ต้องขอรบกวนสมาชิกหมู่ท่ี  13  คาบ
เกี่ยวกับหมู่ท่ี  7  ครับ โครงการส านักโมกมัน ไร่ยุบ นะครับ ผมขอน าเรียนให้
ท่านผู้ท่ีรู้  ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เสนอแนะให้สมาชิกสภาฯ ในเขตพื้นท่ีได้รับทราบนะครับ 
งบประมาณ 2 แสนบาทไม่ใช่ตลอดสายนะครับ มันมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุด 
560  เมตรนะครับ ไม่ใช่ตลอดสายนะครับ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขอให้พูดอีกครั้งครับ ผมสมาชิกสภาฯในพื้นท่ีไม่ทราบว่า 560  เมตร คืออะไร 
แบบนี้นะครับ ถนนบ้านโมกมัน ไร่ยุบ ในพื้นท่ีจริงๆ เลย เขาด าเนินการแล้วแต่
ไม่เรียบร้อย จากวัดไปประมาณ 100  เมตร มันเป็นลูกรัง ซึ่งเราไม่ต้องลง หน้า
ป่าสัก ประมาณ 200  เมตรท่ีมีหินลูกรัง ซึ่งเราไม่ต้องลง เอารถไถ ไปไถพอ 
ส่วนท่ีท่าน สมาชิกสภาฯ ณัฐวุฒิ ข าคม กล่าวว่า 2 แสนบาท มันน่าจะตรงหน้า
บ้านผู้ช่วยไป ผมว่าประมาณ 4-5 ร้อยเมตรมันน่าจะได้อยู่ครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตามเล่มเอกสารโครงการประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  โครงก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ ท่ี 7,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 560 เมตร ลูกรัง
หนาโดยเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,800  ตารางเมตร  ท่ี
ท่านณัฐวุฒิ บอกให้ดูจุดเริ่มต้น จุดส้ินสุดให้ดีนะครับ  เพียงแต่บอกรายละเอียด
เวลาไปท าให้ดูให้ดีๆ ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญท่าน กันยา หมู่ม่วง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ครับ 

 

 



๔๕ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายกันยา หมู่ม่วง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ วันท่ี  12  สิงหาคม พ.ศ.  2563  เป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  ผมขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่านไป
ร่วมกันพัฒนา ถนนสายรางจ่ัน หมู่ท่ี  11  ไปจนถึงถนน หมู่ท่ี  13  ในวันพรุ่งนี้ 
ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่าน กันยา หมู่ม่วง เสนอมา ขอความร่วมมือจากทุก ๆท่าน ร่วมกันพัฒนา 
ถนนสายดังกล่าว ในวันพรุ่งนี้ เวลา  09.30  ขอให้ไปพร้อมกันท่ีหน้าปากทาง 
ตรงร้านคาร์แคร์ นะครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ในส่วนของกองช่าง ก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วครับ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ร้อง
ขอมาครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออธิบายเพิ่มเติมฯ  โครงก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ท่ี 7,13 ดู
ในแผนท่ีดูแล้ว โมกมัน – ไร่ยุบ  ต้ังแต่วัดโมกมันมายาว  560  เมตร จุดเริ่มต้น
จุดสุดส้ิน ท าเพียงเท่านั้นนะครับ ขอให้ท่านศรัณย์ ฟักทอง ดูแผนท่ีในเล่มสีขาว 
ล าดับท่ี  3  ประกอบด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอบคุณครับ ขณะนี้มีฝนตกเยอะ ยุงก็เยอะ ไม่ทราบว่าทางกองช่างได้ด าเนินการ
พ่นหมอกควัน ไปถึงไหนแล้วครับ บอกสัญญากับชาวบ้านไว้ว่าวันนี้พรุ่งนี้จะฉีด
พ่นหมอกควัน เขาก็ตั้งตารอว่าจะให้ฉีดพ่นให้ หมู่ท่ี  6  รับไม่ไหวแล้วครับ รอบ
ท่ีจะฉีดพ่นหมู่ท่ี  6  นี้ยังไม่ได้ด าเนินการเลยนะครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ผมฉีดพ่นทุกหมู่ครบ ไปแล้ว 1 รอบนะครับ ถ้าอย่างไร หมู่ท่ี  6 ผมจะจัดการฉีด
พ่นซ้ าให้ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านใดมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์ หรือ เสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์จาก ชลประทาน 
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการก าหนดการเปล่ียนแปลงการส่งน้ าของชลประทาน
สายหนองขาว หนองโรงนะครับ เดิมก าหนดไว้วันท่ี  7 สิงหาคม ถึง วันท่ี  24  
ธันวาคม  พ.ศ.  2563 เปล่ียนแปลงมาเป็นวันท่ี  เริ่ม  14  สิงหาคม ถึง วันท่ี  
31  ธันวาคม พ.ศ.  2563  รบกวนท่านสมาชิกสภาฯ รบกวนแจ้งผู้ใช้น้ า และ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นท่ีว่าทางชลประทานมีข่าวแจ้งเรื่องการปรับเปล่ียนเวลา
ในการส่งน้ าเนื่องจากการด าเนินการซ่อมคลองชลประทานยังไม่แล้วเสร็จนะครับ 
ขอบคุณครับ 



๔๖ 

 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเน้นย้ า เรื่องท่ี ท่านกันยา หมู่ม่วง แจ้งมาด้วยนะครับ เริ่มเวลา  09.30  น. 
ตรงปากทางคาร์แคร์ นะครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ก็ขอให้กองช่างเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อม เรื่อยยนต์ เครื่องตัดหญ้า และ ขอให้
ทุกท่านใส่เส้ือสีฟ้า ช่วงนี้ก็รณรงค์ขอความร่วมมือให้ใส่เส้ือสีฟ้า และขอน าเรียน
ว่าวันท่ี  12  สิงหาคม พ.ศ.  2563 ก็มีกิจกรรม ในช่วงเช้า และในช่วงเย็น จึง
ขอน าเรียนว่า พรุ่งนี้เราท ากิจกรรม 09.30  น. บริเวณท่ีท่านประธานสภาฯ ได้
แจ้งไว้นะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ผมยังคาใจเรื่องนี้ ผมอ่านแผนท่ีโดยสังเขป ถนน จุดเริ่มต้น และจุดส้ินสุด พื้นท่ี
มันอยู่แค่บริเวณวัดโมกมัน  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอให้กองช่างอธิบายด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ศรัณย์ ฟักทอง  ครับ แผนท่ี ท่ีท่านดูนั้นเป็นแผนท่ีพอ
สังเขปนะครับ  จุดเริ่มต้นนั้นอยู่ต้ังแต่หลังวัด  ยาวไป  560  เมตร ก็ต้องไปดูว่า
ถึงตรงไหน แผนท่ีท่ีดูเป็นแผนท่ีสังเขป ไม่ใช่แผนผังนะครับ  แผนท่ีสังเขป คือ
แผนท่ี  ท่ีใช้ดูคร่าว ๆ นะครับ เพื่อดูจุดเริ่มต้น และจุดส้ินสุดนะครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

แบบนี้นะครับ พรุ่งนี้ขอให้ท่านศรัณย์ ฟักทอง และนายช่างส าเภา คงธาร เอา
ลูกกล้ิงวัดระยะทาง  และวาดแผนท่ีให้ชัดเจน ว่าจุดเริ่มต้น เป็นช่วง ๆ ไป เพราะ
ท่ีผมพูดนั้น ช่วงไหนท่ีเป็นลูกรังก็ไม่ต้องท า  ตรงไหนท่ีเป็นดินก็ท าให้แน่น 
ตรงไหนท่ีไม่ดีก็ให้ไปเสริมตรงนั้นใช่ไหมครับ  เจตนาท่านต้องการแบบนั้นใช่ไหม
ครับ ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ท่านไปกับช่างส าเภา นะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ มีข้อหารืออีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอน าเรียนว่าทางเทศบาลต าบลหนองขาว เขาจะท าท่อน้ าเสีย น าน้ ามาท้ิงในเขต
พื้นท่ีเรา ท าไมไม่ท าในเขตพื้นท่ีเขา ไม่ต้องมาขออนุญาตเรา ผมจะถ่ายแล้วส่ง
ในไลน์ให้ดู เป็นแผนท่ีแล้วดูว่า ผมไม่เข้าใจอย่างน้อยๆ ถ้าท า 3 เดือน ซอยข้าง
ร้านพรรณพฤกษาข้างสหกรณ์ฯ การด าเนินการ 3 เดือน ก็เกะกะ ชาวบ้านก็มา
ว่า ก็ขอให้พิจารณาโดยรอบคอบ และอีกอย่างหนึ่งวิ่งเส้นทางนี้อ้อม กับวิ่งตรงๆ 
สามารถประหยัดงบประมาณได้อีก ท าไมเขาไม่ท า ยืนยันว่านายกเทศมตรีฯ 
หนองขาว ต้องการให้วิ่งเส้นอ้อม ไม่ท าเส้นตรงๆ  



๔๗ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ   ถ้าเราระบายน้ าเสียลงแม่น้ า พรบ.เรื่องน้ า
เขาเอาเราหนักนะครับ ปลายท่อจะต้องมีการบ าบัด  กฎมายของเขาแรงมาก
เรื่องการเอาน้ าเสียลงแม่น้ านะครับ   ชลประทานเล่นสภาฯ เราแน่ครับ ว่าเรา
อนุญาตให้เขาด าเนินการไปได้อย่างไรครับ เราต้องดูด้วยนะครับ ถ้าเขาผ่านเข้า
มาในเขตพื้นท่ีของเรา และเราให้เขาด าเนินการ เราจะต้องรับผิดชอบนะครับ 
สภาฯ รับผิดชอบ ถ้าผมยังอยู่ในสภาฯ ผมไม่ให้ผ่านเข้ามาแน่นอนครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตน าเรียนนะครับ  เมื่อวันท่ี  24  กรกฎาคม  2563  ผมได้ไปประชุม 
และได้น าเรียนกับท่านนายกเทศบาลต าบลหนองขาว ขอทราบตามท่ีท่านปลัดได้
บอกว่า ขอทราบแผนท่ีจากซอย ท่ี  11  เข้าไปถึงคลอง เส้นสีแดง กับเส้นสีน้ า
เงินจากปากซอยท่ี  11 และมุ่งหน้าสู่สหกรณ์สุวรรณภูมิไป เล้ียวซ้ายเข้าตรงซอย
พรรณพฤกษา  ระยะทางต่างกันยังไง จากวันนั้นถึงวันนี้ ยังไม่มีหนังสือตอบ
กลับมา เพราะผมได้แจ้งไปแล้วว่าเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จะมีการ
ประชุมสภาฯ ในวันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 ซึ่งท้ังหมดจะต้องเข้าสภาฯ 
เพื่อการพิจารณา ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แต่ขั้นตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะ
ครับ หลังจากถามเรื่องระยะทางไปก็ยังไม่มีหนังสือตอบกลับ และทางสภาฯของ
เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเข้าสภาฯมาแล้วหรือยัง คือตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า หนังสือ
ท่ีได้รับคือหนังสือร่วมชี้แนวเขต ยังไม่ได้มีการอนุมัติแต่อย่างใดนะครับ จึงแจ้งให้
ทางสภาฯ ทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอแนะ หรือ หารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ
ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  12.30  น. 

               
 

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

               ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 

 
 

 
                                   ลงช่ือ............................................................ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นายศรัณย์ ฟักทอง) 
                   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 

 

 
 



๔๘ 

 

 
                                      ลงช่ือ............................................................กรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นางสมคิด  บุญเชิด) 
                      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 

 
 

 
 
 
 

                                       ลงช่ือ............................................................กรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์) 

                        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2          
 
 
 
 
 
                         

                                        ลงช่ือ............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

                     ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 


