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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2564 

วันอังคาร  ท่ี  10  สิงหาคม   พ.ศ.  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายเพ็ชร์ บุญรอด ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายอดิศร  หล่อจิต ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายศักดา สิลาบังอร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางนุช เอี่ยมเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายไพฑูร บัวทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายสุชาติ อวยพร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายรณฤทธิ์ อวยพร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. นางขวัญจิตร ์ เสนาะค า ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
13. น.ส.สุนันทา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
2. นายประทีป พัฒนมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นายปัญญา สุขังพงษ์ ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
6. นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
7. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
8. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางธัญญา ศรนารายน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

10. นางสาวลภัสรดา หมื่นจอน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันอังคาร ท่ี 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.    
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาในการรับรอง
คร้ังนี้จะมีการรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด 2 คร้ังคือ 
 

1. การประชุมสภาคร้ังแรก เม่ือวันที่   6 พฤษภาคม พ.ศ.  2564 
เนื่องจากคร้ังที่แล้วไม่ได้มีการรับรองจึงจ าเป็นต้องมารับรองในคร้ังนี้ 

2. การประชุมสภาสมัยสามัญ  ส มัยที่   1   ค ร้ังที่   1  ป ระจ าปี          
พ.ศ.  2564 เม่ือวันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ.  2564 
 

ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาครั้งแรก และสมัยสามัญสมัย
ท่ี  1  แล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่
ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านจะเห็นในรายงานการประชุมนั้นนะครับจะมี
รายงานการประชุม 2 วาระด้วยกันนะครับ ก็คือ รายงานการประชุมครั้งแรกท่ี
เราได้มีการประชุมกันในวันท่ี  6  พฤษภาคม พ.ศ.  2564  ท่ีนายอ าเภอได้มา
เปิดประชุมสภา ในครั้งแรก และเมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ก็
ได้น ารายงานการประชุมครั้งแรกมาเพื่อรับรอง แต่ก็ไม่ได้รับรองรายงานการ
ประชุมนะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมได้คุยกับเลขานุการสภาฯ ว่าต้องน า
รายงานการประชุมสภาครั้งแรก เข้ามาในการประชุมสภาครั้งนี้เพื่อให้สภาได้รับ
รองรายงานการประชุม  ก็ขอน าเรียนให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบกันครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมมีการแก้ไข หรือ เพิ่มเติม รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก เมื่อวันท่ี  
6  พฤษภาคม พ.ศ.  2564  หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อแก้ไข 
ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันท่ี  6  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564  สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือข้ึนครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม 
 

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันท่ี  6  พฤษภาคม 
พ.ศ.  2564 จ านวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายเพ็ชร์ บุญรอด)       
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ต่อไปการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1 
ประจ าปี พ.ศ.  2564 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อแก้ไข ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ.  2564  สมาชิกสภาฯท่าน
ใดรับรอง โปรดยกมือข้ึนครับ เชิญครับ  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  
ป ระ จ าปี   2 5 6 4    จ าน วน   1 1   ท่ าน  ง ด อ อ ก เสี ย ง   1   ท่ า น                   
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไประเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.  2561 – 2564  เพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  8  
      ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรีฯ เสนอรายละเอียดต่อสภาฯ ทีละรายการ 
เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตให้ นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักด์ิ 
ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

เชิญ ท่านปลัด เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม เชิญครับ  
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ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้
มอบหมายให้ผมน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
2561 -2565) แก้ไขครั้ง ท่ี  8  ซึ่ งวันนั้นมีการประชุมแก้ไขและจัดท า
แผนพัฒนา ปี พ.ศ.  2566 – 2570 จะมีการน าเสนอในครั้งประชุมถัดไปนะ
ครับ แต่ครั้งนี้ จะมีโครงการท่ีแก้ไขท้ังหมด 27 โครงการ ซึ่งหลายท่านมองว่าไม่
ครบถ้วน จึงต้องด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนในการแก้ไขครั้งท่ี  8  นี้นะครับ ซึ่ง
รายละเอียดต่างๆ ท้ัง  27  โครงการ ถ้าโครงการไม่ได้มีอยู่ในแผน เราไ ม่
สามารถน ามาท าเป็นเทศบัญญัติได้  ฉะนั้นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเราได้
ให้ความเห็นชอบและแจ้งต่อสภาเพื่อทราบ  โครงการไม่ได้อยู่ในแผน เราจึงต้อง
แก้ไขให้อยู่ในแผน เพื่อสามารถท่ีจะต้ังในเทศบัญญัติได้  และโครงการในปี พ.ศ.  
2561 – 2565   ก็อยู่ในปี พ.ศ.  2566-2570  ด้วยครับ ให้เกินดีกว่าขาด
ไม่อย่างนั้น เราจะต้องประชุมอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งรายละเอียดของโครงการในการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 8  จ านวน  27  โครงการ ดังนี้ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565) 
เพิ่มเติม คร้ังที่  8   
โครงการที่  1   

- โครงการวางท่อเมนประปาสายกาญจนบุรี – อู่ทอง หมู่ท่ี  1 (ต้ังแต่
บริเวณร้านพรรณพฤกษา – สะพาน) 

เป้าหมายของโครงการ  
- วางท่อเมนประปา PVC ช้ัน 8.5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะ

ความยาว 249 เมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ  1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  39,900.-  บาท 

โครงการที่  2   
- โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาสายหน้าโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยา

คม หมู่ท่ี 1 
เป้าหมายของโครงการ  

- วางท่อเมนประปา PVC ช้ัน 8.5 ชนิดหัวบาน พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 
500 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ  1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  200,000.-  บาท 

โครงการที่  3   
- โครงการเปล่ียนท่อประปา หมู่บ้านส านักโมกมัน หมู่ท่ี  7 

เป้าหมายของโครงการ  
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- วางท่อ PVC จากเดิม 2 นิ้ว เป็น 4 นิ้ว โดยวางท่อ PVC ช้ัน 8.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว 4,500  เมตร พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
ประปาตามแบบ ทต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  980,000.-  บาท 

โครงการที่  4   
- โครงการวางท่อเมนประปา เลียบถนนทางหลวงแผ่นดิน เลข 324 ตอน

กาญจนบุรี – หนองขาว หมู่ท่ี  11  
เป้าหมายของโครงการ  

- วางท่อประปา PVC  ช้ัน 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  2 ฝ่ังถนน 
ช่วง กม.9+000 ถึง 10+800 ระยะความยาวรวม 3,200  เมตร 
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประปา ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  700,000.-  บาท 

โครงการที่  5   
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะทอง หมู่ท่ี  11 

เป้าหมายของโครงการ  
- ถนนขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240  ตารางเมตร ไม่น้อยกว่า 240  
ตารางเมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  120,000.-  บาท 

โครงการที่  6   
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านเมืองใหม่ (บริเวณ

บ้านนายสุดทัด) หมู่ท่ี  6 
เป้าหมายของโครงการ  

- ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้า
ดอกขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  1,775,000.-  บาท 

 
 
 
 



๖ 

 

โครงการที่  7   
- โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ท่ี  6 

เป้าหมายของโครงการ  
- ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 290 ตามรางเมตร  
- ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.หนอง
หญ้าดอกขาว ก าหนด 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  219,600.-  บาท 

โครงการที่  8   
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านผู้ใหญ่นิตยา หมู่ท่ี  

6 
เป้าหมายของโครงการ  

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอก
ขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  120,000.-  บาท 

โครงการที่  9   
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าริ้ว หมู่ท่ี  6  

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,250  ตารางเมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้า
ดอกขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  1,550,000.- บาท 

โครงการที่  10   
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพงษ์ เพ็งอร่าม 

หมู่ท่ี  6 
เป้าหมายของโครงการ  

- ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้า
ดอกขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  288,000.-  บาท 

 



๗ 

 

โครงการที่  11   
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโมกมันซอย 1 

– เลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ท่ี  7 
เป้าหมายของโครงการ  

- ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว 700 เมตร หรือรวมพื้นท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า 4,200 เมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  2,100,000.-  บาท 

 
โครงการที่  12   

- โครงการก่อสร้างทางเช่ือมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรางจิก บริเวณ
สะพานบ้านนายสุทัศน์ หมู่ท่ี  11 

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดกว้าง 8.00  เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 80 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  50,000.-  บาท 

โครงการที่  13   
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรางน้ าลึก หมู่ท่ี  7 

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  500 เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือพื้นท่ีลงลูกรังไม่น้อยกว่า 2,500  ตารางเมตร ตามแบบ ทต.
หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  875,000.-  บาท 

โครงการที่  14   
- โครงการก่อสร้างแนวกั้นดิน (ท้ิงหิน) ข้างถนนสายข้างสระน้ ารางจ่ัน หมู่

ท่ี  11 
เป้าหมายของโครงการ  

- ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาวลึกโดยเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว  90 เมตร 
ลาดเอียง 1 : 2 ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  913,000.-  บาท 

 



๘ 

 

โครงการที่  15  
- โครงการปรับปรุงสระน้ าสายหนองกะหมวก หมู่ท่ี  2 

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดกว้าง 20.00  เมตร ยาว 40  เมตร  

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  1,000,000.- บาท 

โครงการที่  16  
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บ้านรางจ่ัน หมู่ท่ี  11  

เป้าหมายของโครงการ  
- ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00 เมตร 

จ าน วน  6 7  ท่อน  พร้ อมบ่ อพั ก  ค .ส .ล . ท่ อระบายน้ า  ขน าด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 7 บ่อ ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี  
ท2-04 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ ทต.หนองหญ้าดอก
ขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  573,000.-   บาท 

โครงการที่  17   
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายอนุวัฒน์ หมู่ท่ี  

6 
เป้าหมายของโครงการ  

- วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร 
จ านวน  180 ท่อน พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร จ านวน  24 บ่อ ตามแบบมาตรฐาน
เลขท่ี  ท2-03 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ ทต.หนอง
หญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  766,000.-บาท 

โครงการที่  18   
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. สายเลียบถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 324 ตอน กาญจนบุรี – หนองขาว บริเวณบ้านร าพึง – 
เทียน หมู่ท่ี  11 

เป้าหมายของโครงการ  
- วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 

จ าน วน  6 7  ท่อน  พร้ อมบ่ อพั ก  ค .ส .ล . ท่ อระบายน้ า  ขน าด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  เมตร จ านวน 7 บ่อ ตามแบบ ทต.หนองหญ้า
ดอกขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 
 



๙ 

 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  575,000.-  บาท 

โครงการที่  19   
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายดอนหินไฟ หมู่ท่ี  1 

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก 360 

ลูกบาศก์เมตร 
ปีงบประมาณ  2565 

- งบประมาณ  48,000.-  บาท 
โครงการที่  20   

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายเสนอ 
หมูท่ี่  13  

เป้าหมายของโครงการ  
- วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

จ านวน  340 ท่อน  พร้อมบ่อพั ก  ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน  34 บ่อ ตามแบบ ทต.หนอง
หญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  1,275,000.-  บาท 

โครงการที่  21   
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ดาดคอนกรีตสายหนองมะค่า หมู่ท่ี  2 

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดปากคูกว้าง 1.30 เมตร ก้นคูกว้าง 0.30  เมตร ลึก 0.50 เมตร 

ยาว 85 เมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  100,000.-  บาท 

โครงการที่  22   
- โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตสายทุ่งโมกมัน (ต่อจากเดิม) หมู่ท่ี  7 

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดปากคูกว้าง 1.50 เมตร ก้นคูกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ยาว 500  เมตร ตามแบบ ทต.หนองหญ้าดอกขาว 
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  6000,000.-  บาท 

 
 



๑๐ 

 

โครงการที่  23   
- โครงการฝ่ังท่อระบายน้ า ค.ส.ล. สายล าหง – ป่าอีแมน หมู่ท่ี  3 

เป้าหมายของโครงการ  
- วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  จ านวน 16 ท่อน 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  100,000.-  บาท 

โครงการที่  24   
- โครงการฝังท่อระบายน้ า บ้านนายอัด – บ้านนายสุทัศน์ หมู่ท่ี  3 

เป้าหมายของโครงการ  
- วางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 พร้อม บ่อพัก 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  100,000.-  บาท 

โครงการที่  25  
- โครงการเปล่ียนฝาตะแกรงบ่อพักบริเวณหมู่บ้านเมืองทอง 

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดฝากว้าง  0.95 x0.95 เมตร จ านวน 50 ฝา ตามแบบ ทต.

หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด  
ปีงบประมาณ  2565 

- งบประมาณ  450,000.-  บาท 
โครงการที่  26   

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะเลียบ
คลองชลประทานสาย ท่าล้อ – อู่ทอง บริเวณบ้านนาย กบ การไฟฟ้า 
หมู่ท่ี  13 

เป้าหมายของโครงการ  
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะความยาว 

600  เมตร  
 

ปีงบประมาณ  2565 
- งบประมาณ  600,000.-  บาท 

รายละเอียดโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  8   
เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 5  
โครงการ  

- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี 1 
 
 



๑๑ 

 

เป้าหมายของโครงการ  
- ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00  เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้

ปริมาตรหินคลุก  50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปาดเกล่ียแต่งเรียบ พร้อม
ดาดคอนกรีต คลองระบายน้ า ระยะความยาวไม่น้อยกว่า 81.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ก าหนด 

ปีงบประมาณ   
- งบประมาณปี 2563 จ านวน  68,000.-  บาท 
- งบประมาณปี 2564 จ านวน  68,000.-  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จ านวน  68,000.-  บาท 

รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ 
โครงการ  

- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1 
เป้าหมายของโครงการ  

- ขนาดถนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้ปริมาณ
หินคลุก 49 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปาดเกล่ียแต่งเรียบพร้อมดาด
คอนกรีตคลองระบายน้ า ขนาดปากคูกว้าง 3.50 เมตรก้นคอลงกว้าง 
1 เมตร ลึก 1.36 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 67 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบคัดลอกและดัดแปลงจากแบบมาตรฐานกรม
ชลประทาน และ ทต.หนองหญ้าดอกขาว ก าหนด 

ปีงบประมาณ   
- งบประมาณ 2564  จ านวน  204,000.-  บาท 
- งบประมาณ 2565  จ านวน  204,000.-  บาท 

ขอน าเรียนสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  8  สภาฯทุก
ท่านทราบนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ล าดับต่อไป  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.  2561 – 2564  เพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  9 ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรีฯ เสนอรายละเอียดต่อ
สภาฯ ทีละรายการ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตให้ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ  

นักวิเคราะห์ฯ 
(น.ส.ลภัสรดา หมื่นจอน) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.  2561 
– 2564  เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  9 รายละเอียดดังนี้ 
 โครงการที่  1   

- อุดหนุนโครงการศูนย์พักคอยผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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อ าเภอท่าม่วง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
เป้าหมายของโครงการ  

- เพื่อรองรับผู้ป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ได้รับการ
รักษาอาการและดูแลรักษาตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดและติดเช้ือ 

ปีงบประมาณ  2564-2565 
- งบประมาณ  100,000.-  บาท 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  9  สภาฯทุก
ท่านทราบนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว  เชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงด้วยครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้
ด าเนินงานเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นท่ี 
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งเป็นอ านาจ
หน้าท่ีในการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่ง
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.  2561 ข้อ 12 (3) ซึ่งได้
หมดวาระลงเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ได้ 
ก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันท่ี  28  
มีนาคม พ.ศ.  2564   ท้ังนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น หรือ พื้นท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2561 จึงขอให้ท่ีประชุมคัดเลือกสมาชิก
สภาในท่ีแห่งนี้ เพื่อด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
จ านวน 2 ท่านขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบเพื่อการพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภา เพื่อด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจ านวน  
2 ท่าน  ผมขอให้ท่ีประชุมช่วยกันพิจารณา และเสนอสมาชิกสภา เพื่อเป็ น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีละท่าน และขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
เชิญทีประชุมคัดเลือกได้เลยครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประทานสภา ครับ ผม นายศักดา สิลาบังอร  สมาชิกสภา เขต 1  
ขอเสนอ นายสุชาติ อวยพร  สมาชิกสภา เขต 2  เป็น คณะกรรมการกองทุน
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หลักประกันสุขภาพครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

นายศักดา  สิลาบังอร  สมาชิกสภา เขต 1 เสนอ นายสุชาติ อวยพร สมาชิกสภา
เขต 2 เป็นคณะกรรม คนท่ี  1 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายพจน์ พัฒนมาศ) 

ผมนายพจน์  พัฒนมาศ สมาชิกสภา เขต 1  ขอรับรองครับ  

สมาชิกสภา เขต 1 
(นางนุช เอี่ยมเจริญ) 

ดิฉัน นางนุช  เอี่ยมเจริญ สมาชิกสภา เขต 1 ขอรับรองค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอเชิญท่ีประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ท่านท่ี  2 เชิญครับ 

สมาชิกสภา เขต 2 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว สมาชิกสภา เขต 2  
ขอเสนอ นางขวัญจิตร์ เสนาะค า  สมาชิกสภา เขต 2 เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ คนท่ี  2 ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

นายอ านาจ โคกแก้ว  สมาชิกสภา เขต 2 เสนอ นางขวัญจิตร์ เสนาะค า สมาชิก
สภาเขต 2 เป็นคณะกรรม คนท่ี  2 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

สมาชิกสภา เขต 2 
(นายสุชาติ อวยพร) 

ผมนายสุชาติ อวยพร  สมาชิกสภา เขต 2 ขอรับรองครับ 

สมาชิกสภา เขต 2 
(นายรณฤทธิ์ อวยพร) 

ผมนายรณฤทธิ์  อวยพร  สมาชิกสภา เขต 2 ขอรับรองครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขณะนี้เราได้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แล้ว 2 ท่าน คือ 
1. นายสุชาติ  อวยพร สมาชิกสภา เขต 2 
2. นางขวัญจิตร์ เสนาะค า สมาชิกสภา เขต 2 

ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ  ต่อไป  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (2)  การโอน
งบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงเพื่อสภาพิจารณาด้วยครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ในเรื่องการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ผมขออนุญาต ให้หัวหน้าส านักปลัด ด าเนินการ
ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภา เพื่อการพิจารณา ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

อนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัด ด าเนินการช้ีแจงครับ เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ  ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว ได้มีนโยบายให้จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  3  รายการ  แต่จะขอ
ช้ีแจงเป็นรายการ ๆ ดังนี้ค่ะ 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับ
งานส านักงาน  1 เครื่อง  จ านวนเงิน 17,000.-  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core) 
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 
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1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB  
- มีหน่วย่จัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD –RW หรือดีกว่า  แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย 

- มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า  21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

โอนเพิ่มต้ังรายการใหม่ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One  ส าหรับ งานส านั ก งาน  จ าน วน   1   เครื่ อ ง  จ าน วน เงิน  
17,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

โอนลดจาก 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบั ติราชการท่ีไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการฝีกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน
งบประมาณท่ีขอโอนลด เพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานส านักงาน จ านวนงบประมาณ
ท้ังส้ิน 17,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 100,000.- บาท โอน
ครั้งนี้ คงเหลือ 83,000.- บาท  เพื่อสภาโปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ก่อนท่ีสภาจะพิจารณา เชิญเลขานุการสภา ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้สภาฯ รับทราบเพื่อประกอบการ
พิจารณา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

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

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามรายเอียดท่ีหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจง และ ตามข้อระเบียบท่ีเลขานุการสภาฯ 
ได้อธิบาย ท่ีประชุมมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการ
อนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน  17,000.- บาท สมาชิกสภาท่านใด
อนุมัติ โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน  17,000.- บาท อนุมัติ  11  ท่าน ไม่
ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

รายการล าดับต่อไป เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน  2  เครื่อง จ านวนเครื่องละ 7,500.- 
บาท รวมเป็นเงิน 15,000.- บาท  เชิญหัวหน้าส านักช้ีแจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ ส านักปลัดขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ อีก 2 
รายการ คือ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ 

2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) ราคา 7,500.- บาท จ านวน 2 เคร่ือง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ 

Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า

ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี)ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600  หรือ 

600 x 1,200  dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99  ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
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- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) ได้  

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter< Legal และ Custom 

โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวด

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์  เพื่ อจัดซื้ อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  จ านวน  2 
เครื่องๆ ละ 7,500.- บาท   รวมเป็นเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 

โอนลดจาก 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบั ติราชการท่ีไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการฝีกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน
งบประมาณท่ีขอโอนลด เพื่อไปต้ังจ่ายรายการใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ จ านวนงบประมาณท้ังส้ิน 15,000.- บาท  งบประมาณก่อน
โอน 83,000.- บาท โอนครั้งนี้ คงเหลือ 68,000.- บาท 
ขอน าเรียน เพื่อสภาโปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

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   จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาก่อนท่ีจะอนุมัติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีประชุมได้รับทราบรายละเอียดแล้ว สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะ
ซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ สมาชิกสภาฯ
ท่านใดอนุมั ติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์  จ านวน  2 เครื่องๆ ละ 7,500. - บาท   รวมเป็นเงิน 
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15,000.- บาท  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์  จ านวน  2 เครื่องๆ ละ 7,500. - บาท   รวมเป็นเงิน 
15,000.- บาท อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  
1  ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ กองคลัง เชิญผู้อ านวยการกองคลัง 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาฯเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยครับ เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางธัญญา ศรนารายน์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กองคลังขออนุมัติ
งบประมาณ เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  2  
รายการ  เนื่องจากกองคลัง ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564  เพื่ อ จัดซื้ อ  ครุภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์  รายการ เครื่องพิ มพ์
คอมพิวเตอร์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้  ดังนี้  

1.  เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า
ต่อนาที ) จ านวน 1 เคร่ือง จ านวนเงิน 2,600.- บาท จัดซ้ือตาม
บัญชีราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม  2563  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 

(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8  MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom 

โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวนงบประมาณท่ีต้ังไว้ – 
บาท   โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ
เลเซอร์หรือ Led ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) จ านวนเงิน 2,600.- บาท 
(สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

โอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ  รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ต้ังไว้ 100,000.- บาท จ านวนงบประมาณก่อนโอน 50,000.- บาท  จ านวน
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เงินท่ีขอโอนลด 2,600.- บาท จ านวนงบประมาณหลังโอนคงเหลือ 47,400.- 
บาท ขอน าเรียนเพื่อสภาฯโปรดพิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ให้สภาฯ รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ 
ท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลังและเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติการโอน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ แบบเลเซอร์หรือ Led ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) จ านวนเงิน 
2,600.- บาท สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบเลเซอร์หรือ Led ขาวด า (18 
หน้าต่อนาที) จ านวนเงิน 2,600.- บาท อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  
ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

รายการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ รายการท่ี  2  เชิญผู้อ านวยการกองคลัง ช้ีแจง
รายละเอียด  เชิญครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางธัญญา ศรนารายน์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ  รายการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่รายการท่ี 2 
กองคลังขอจัดซื้อ 
2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) ราคา 7,500.- บาท จ านวน  1  เคร่ือง จัดซ้ือตามบัญชี
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน พฤษภาคม  2563  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า

ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี)ได้ 
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600  หรือ 
600 x 1,200  dpi  

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99  ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) ได้  

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter< Legal และ Custom 

โอนเพิ่มต้ังจ่ายรายการใหม่ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวนงบประมาณท่ีต้ังไว้ – 
บาท   โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวนเงิน 
7,500.- บาท 

โอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ต้ังไว้ 100,000.- บาท จ านวน
งบประมาณก่อนโอน 47,400.-บาท  จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 7,500.- 
บาท จ านวนงบประมาณหลังโอนคงเหลือ 39,900.- บาท ขอน าเรียน
เพื่อสภาฯโปรดพิจารณาค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ให้สภาฯ รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ 
ท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลังและเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
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ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติการโอน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด ต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จ านวนเงิน 7,500.- บาท สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวนเงิน 7,500.- บาทอนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออก
เสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไป ระเบียบวาระท่ี  4  ข้อ 4.3  การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เชิญท่าน นายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงรายละเอียด
เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เรื่องการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
สายหนองกะแหรบ ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านปลัด ช่วยด าเนินการช้ีแจงแทน
ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอช้ีแจงรายละเอียดตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี
มอบหมายครับ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่
ท่ี  1 เป็นโครงการก่อสร้าง งบลงทุน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้องเป็นอ านาจของ
สภาท้องถิ่น ขอน าเรียนว่าตอนท่ีต้ังงบประมาณไว้ เดิมโครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 49 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปากเกล่ียแต่งเรียบ 
พร้อมดาด คสล.ท้ัง 3 ด้าน ระยะความยาวไม่น้อยกว่า 67.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย งบประมาณต้ังไว้ 68,000.- บาท ซึ่งเป็นการลงหินคลุก
เท่านั้น แต่ มีการเปล่ียนแปลงแก้ไข ก่อนท่ีจะหมดวาระ เมื่อวันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.  2564 แต่ยังไม่ได้ผ่านสภา ต้องน ามาเข้าสภาจึงจะสามารถด าเนินการได้ 
ซึ่งตอนนั้น ท่านสมาชิกสภา พนม สุขเผือก ได้เป็นผู้น าเสนอแต่ไม่ผ่านสภา ก็ไม่
สามารถด าเนินการได้งบประมาณก็ยังเป็นเพียงลงลูกรัง มันมีห้วยหนองกะแหรบ
อยู่ท่ีซึ่งเจตนาจะท าเป็นคลองปูน งบประมาณท่ีจะต้องใช้ 204,000.- บาท 
ครับ ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะกะเทาะพังหมด  พื้นท่ีห้วยตรงนั้น  81  เมตร และมี
พื้นท่ีกว้าง 4 เมตร  จึงขอน าเรียนว่าเมื่อไม่มีการเข้าสภา ก็ต้องน าเข้าสภา และ
มีการเปล่ียนแปลงแผน เมื่อสักครู่ท่ีมีการรายงานให้ท่านได้ทราบแล้ว ซึ่งมีหลาย
ขั้นตอน จึงเป็นเหตุให้น ามาเสนอสภา ในครั้งนี้ครับ การด าเนินการครั้งนี้ 
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 

- -     ในแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่า
ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะ
แหรบ หมู่ท่ี  1  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ขนาดถนน
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กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 49 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปากเกล่ียแต่งเรียบ พร้อมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ า 
ขนาดปากคูกว้าง 3.50  เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00  เมตร ลึก 1.36 เมตร 
หนา 0.07 เมตร ยาว 67.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
คัดลอกและดัดแปลงจากแบบมาตรฐานกรมชลประทานและเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว ก าหนด เดิมมีงบประมาณ 68,000.- บาท ขอโอนเพิ่มอีก 
136,000.-  บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 204,000.- บาท     
โอนลดจาก  

- แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ต้ังไว้ 695,520.- บาท โอนลด
จ านวน 136,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 559,520.- บาท  

ขอน าเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณา การพิจารณาเป็นอ านาจหน้าท่ีของสภาฯ  
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ในเรื่องของการโอนงบประมาณ ในเอกสารเป็นหมวดเงินเดือนของผู้บริหารครับ 
กองช่างขอแก้ไขการโอนงบประมาณ โดย 
โอนลดจาก 

- -     แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณท่ีต้ังไว้
ตาม เทศบัญ ญั ติ  300 ,000 .-  บาท  งบประมาณคงเห ลือก่อน โอน 
196,743.78 บาท  โอนลดครั้งนี้  136,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 60,743.78  บาท 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ดังนั้นการโอนลดจากหมวดเงินเดือนของผู้บริหารไม่ได้มีการโอน ไม่ได้ใช้ แต่ไป
ใช้จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
วงเงินเท่ากันนะ  136,000.-  บาทนะครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

งบประมาณเท่ากันครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขอสอบถามครับ ในส่วนของเงินเดือนของผู้บริหารชุดเก่า ครับ 
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรื่องเงินเดือนของผู้บริหารชุดเก่า 1. ไปท าลูกรังเมื่อเดือน ธันวาคม 2563  2. 
น าไปด าเนินการซื้อถุงยังชีพโควิด ก่อนหมดวาระก็น าเงินตรงนี้ไปด าเนินการ
เกี่ยวกับถุงยังชีพ  

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

คือจริงๆ ใน ส่วนนี้  ด้วยผม ท่ีฐานะเป็นสมาชิกสภา ไม่ ได้รับรู้ ในตรงนี้ 
เพราะฉะนั้นการท่ีใช้เงินตรงนี้ จะต้องด าเนินการแจ้งให้สภาได้รับทราบด้วย 
เพราะเงินตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือน ท่ีท่านบอกว่าเป็นเงินเดือนของคณะ
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บริหาร ถึงไม่เข้าสู่สภา คณะผู้บริหารต้องช้ีแจงแจ้งให้กับสมาชิกสภา ได้รับทราบ
บ้าง ในฐานะท่ีเราร่วมท างานด้วยกัน ถ้าท่านไม่แจ้ง เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเงินใน
ส่วนนั้น เราสามารถน ามาด าเนินการในส่วนของงบประมาณอะไรได้บ้าง ในส่วน
ของการคลังก็ดีนะครับ เพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้า ผมคาดว่าการท างานน่าจะ
สัมพันธ์กว่านี้ครับผม  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอเรียนนะครับ ต้ังแต่ 1 เมษายน พ.ศ.  2563  ถึง  31 มกราคม พ.ศ.  
2564 เป็นช่วงท่ีผมรักษาราชการแทนฯ ช่วงนั้นเงินเดือนผู้บริหารก็จะน ามา
เกี่ยวกับโควิดซะเยอะนะครับ จึงขอน าเรียนว่าเราแจกถุงยังชีพไป 553  ถุง เงิน
เราไม่ ได้ ต้ั งคาดการณ์ ไว้ ล่วงหน้ า เป็น เห ตุการณ์ ท่ีคาดการณ์  ไม่ถึ ง ใช้
งบประมาณไป 200,000.- บาท ถึง  300,000.- บาท และมีการเสนอให้
ซ่อมแซมถนนในช่วงเดือน ธันวาคม  ก็ใช้เงินเดือนของผู้บริหาร ซึ่งตอนนั้น
สมาชิกสภา ก็ยังมีฐานะการเป็นสมาชิกสภาอยู่ ซึ่งในส่วนนี้จึงขอน าเรียนว่าเป็น
อ านาจการโอนของผู้รักษาราชการ ก็คือผมฉะนั้น ผมก็น าเงินตรงนี้ไปท า
ประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชน และก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัด เกี่ยวกับเรื่องโควิด นะครับ ว่าจะต้องแจกถุงยังชีพ โควิดให้แก่ผู้ท่ีมา
ลงทะเบียนให้ได้  ผมก็แจกให้แก่ผู้ท่ีมาลงทะเบียนจ านวน  553  คน ซึ่งขอน า
เรียนว่าเงินในส่วนนี้มันโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว ในบางกรณี 4 
เดือนประชุมครั้ง มันก็ไม่สามารถคาดเดาในส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น แต่ในส่วนนี้พอเรา
โอนออกไปแล้ว ในภายหลังตรวจสอบแล้วว่า ถ้าหากโอนเงินตรงนี้ออกไป 
เงินเดือนผู้บริหารท่ีจะจ่ายในเดือนกันยายน 2564 ไม่เพียงพอ เงินจริงๆ เหลือ 
5 หมื่นกว่าบาทแต่ถ้าโอนไป 136,000.- บาท เงินยังขาดอีก 8 หมื่นกว่าบาท 
ถ้าจ่ายถึงเดือนกันยายน 2564 เงินขาดแน่ๆ  ซึ่งเราคิดตอนนี้เงินเดือนของ
ผู้บริหาร กับ เงินเดือนของสมาชิกสภา เป็นเงินคนละส่วนกัน เงินเดือนของ
สมาชิกก็ของสมาชิก เงินเดือนของผู้บริหารก็ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี, รอง
นายกเทศมนตรี, ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี, เลขานุการนายกเทศมนตรี และเงิน
ตอบแทนพิเศษ  เงินประจ าต าแหน่ง ซึ่งรวมอยู่ในช่องหมวดเงินเดือนของ
ผู้บริหาร  ส่วนของสมาชิกสภาก็เป็นของสมาชิกสภา  ไม่ได้น ามารวมกันนะครับ 
เป็นเงินคนละส่วนกัน แต่การคิดเงินเดือน เราจะคิดท้ัง 12 เดือน แต่เดือนไหนท่ี
ไม่ใช่หลังจากการเลือกต้ัง 28  มีนาคม  2564  เราก็ต้องใช้ตลอด  จนถึงปี  
พ.ศ.  2566 นอกนั้นก็ต้องใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เราไม่สามารถไปแตะต้องได้อยู่
แล้ว  แต่ในช่วงท่ีผู้บริหารไม่อยู่จริงๆ  พอท่านนายก ล้อม ทองแท้ ลาออก คณะ
ผู้บริหารก็ต้องหลุดไปท้ังชุดตามท่านนายก ล้อม ทองแท้  ฉะนั้นเงินส่วนนี้ไม่ใช้ 
เราก็น ามาเพื่อพัฒนาในพื้นท่ี ให้กับประชาชนเป็นหลัก ส่วนเงินสมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรี ถ้ายังด ารงต าแหน่งอยู่ก็ไม่สามารถไปแตะได้อยู่แล้ว มันจะเป็น
ปัญหาทางระบบวินัยทางการเงินอยู่แล้ว จึงขอน าเรียนทุกท่านในท่ีประชุมได้รับ
ทราบครับ   
 



๒๓ 

 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องของงบประมาณ เพราะว่ามันจะมีในส่วนของ
งบประมาณท่ีท าในส่วนของงบลงทุน ก็คือในส่วนของงบในการพัฒนาของ
เทศบาล เรานะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากตรงนี้เรา มีงบประมาณสามารถ
ท่ีจะมาท าแผนในเรื่องของการท าแผนพัฒนาในเทศบาลของเรา คาดว่ามีเงิน
พอจะเข้ามามากน้อยเท่าใด ในขณะนี้ขอถามครับ ขอทราบจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่
ในส่วนของการคลัง งบประมาณของเราเหลืออยู่เท่าใดครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 ผมขอให้เรื่องนี้ไปอยู่ในข้อสอบถาม ใน
วาระอื่น ๆ ดีกว่าครับ  

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

คือมันเป็นการแจงต่อเนื่องผมก็อยากจะให้จบ ตามท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจงไว้ในส่วนนี้
ครับ  ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่ท่านประธานสภา ครับ ถ้าอย่างไรก็ช่วยช้ีแจงให้ผมใน
ฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภา ช่วยชี้แจงให้ผมทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ผมขอให้ด าเนินการในเรื่องการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1 ให้เสร็จส้ินก่อนครับ 

 เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ ให้
สภาฯ รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี  ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ 
ท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ  เพื่อด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ ท่ี  1  จ านวนงบประมาณท่ีขอโอน  
136,000.-  บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถาม เพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติจากสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรด
ยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเพื่อด าเนินงานโครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1  จ านวนงบประมาณท่ีขอ
โอน  136,000.-  บาท อนุมัติ  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน  งดออกเสียง 
จ านวน  1  ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมว่าถ้ามันไม่มีผลกระทบ ผมว่ามันไม่ใช่
ปัญหา เพราะจริงๆ แล้วในส่วนท่ีช้ีแจงมันมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของ
งบประมาณ เดิมนั้นเป็นเงินจ านวน 68,000.- บาท แต่ในส่วนของงบประมาณ
ใหม่นั้นมัน 3 เท่า ก็คือ 204,000.- บาท ใช่ไหมครับท่ีเราจะด าเนินการใน 
ระยะ 70 เมตร สายหนองกะแหรบ นี้ เพราะมันไม่ได้เป็นโครงการเดิมแล้ว มัน
เป็นโครงการท่ีด าเนินการสร้างใหม่  
 



๒๔ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไป เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.4  การขออนุมัติกันเงินเบิกเหล่ือมปี (กรณี
ไม่ได้ก่อสร้างผูกพัน)  5 โครงการ ตามล าดับ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน 
ห้วยตลุง  

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ท่ี 7,13 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไข่เน่า หมู่ท่ี  1 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกานษุมา  

หมู ่13 
5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี 1 

        ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงรายละเอียดเพื่อให้สภาพิจารณาครับ  
นายกเทศมนตรีฯ 

(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
ขอบคุณท่านประธานสภา ครับ การขออนุมัติกันเงินเบิกเหล่ือมปี กรณีไม่ได้
ก่อสร้างผูกพัน  5 โครงการ  ผมขออนุญาตให้ท่านปลัด ช้ีแจงแทนครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ขอเชิญท่านปลัด ช้ีแจงครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมขอช้ีแจงแทนท่านนายกเทศมนตรี ในกรณีกัน
เงินเบิกเหล่ือมปี กรณีไม่ได้ก่อสร้างผูกพัน  ท้ัง 5 โครงการนี้ครับ  อยู่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564  ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ท่ีจะส้ินสุดในวันท่ี  30  กันยายน พ.ศ.  2564  
หมายความว่าถ้าเงินมาแล้วเราไม่ได้กันไว้ก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ในวันท่ี  
30 กันยายน พ.ศ.  2564  ฉะนั้นเราต้องกันเงินไว้ก่อน กันเงินไว้ถ้าเงินมาเราก็
เริ่มท า มันก็สัมพันธ์กับเมื่อสักครู่ท่ีท่านศักดา สิลาบังอร ถามนะครับ ฐานะทาง
การเงินตอนนี้สถานการณ์โควิด ทางรัฐก็จัดสรรมาก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าเต็ม
เม็ดเต็มหน่วยก็คงไม่มีปัญหากับสถานะการเงินของเทศบาล ในช่วงหลังจากการ
เลือกต้ังมาก็มีการด าเนินการ และสถานะการเงินก็ด าเนินการตามพื้นท่ี และ
สภาพสถานการณ์นะครับ จึงขอน าเรียนว่าอย่างโครงการสายหนองกะแหรบ 
ตอนแรกก็จะด าเนินการแต่ยังไม่ได้ผ่านสภา จึงไม่สามารถจะท าได้ ถ้าหากจะท า
ตอนนี้ น้ าก็มาก็ท าไม่ได้อีก แต่ถ้าเรากันเงินไว้ก็กันได้อีก 1 ปี เงินตัวนี้ก็สามารถ
ด าเนินงานโครงการสายหนองกะแหรบ หลังหน้าน้ าได้ จึงขอน าเรียนว่าทุกอย่าง
จะต้องให้มีปัญหาน้อยท่ีสุด เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งก็
เหมือนกันได้เงินมาแค่นี้ ท่านจะท าทุกอย่างไม่ได้ จะต้องได้อย่างเสียอย่าง โดย
การคิดทุกอย่างของผู้บริหารและสมาชิกสภา มีอะไรเขาก็จะรีบประชุม และทาง
ข้าราชการก็ท าตามนโยบาย จึงขอน าเรียนว่ากรณีซ่อมแซมลูกรังก็คือเงินท่ีพวก
ท่านตัดสินใจ แต่เงินท่ีจะท าโครงการก็ต้องล่าช้าตามไปด้วยซึ่งทางเราก็ไม่ได้มี
ส่วนอะไร แต่ในส่วนนี้ท่านต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันอยู่แล้ว จึงขอน าเรียนว่า
เป็นส่วนท่ีเรากันเงินตามระเบียบถ้าเราไม่กันปัญหาก็จะตก อย่างหนองกะแหรบ
จะท าในเดือน ท่ีหลังจากหมดหน้าน้ าก็สามารถด าเนินการได้นะครับ แต่ถ้าไม่กัน
เงินก็ตกไป ไม่สามารถด าเนินการได้  ยกตัวอย่างนะครับ อาจจะเป็นโครงการอื่น
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ก็ได้ จึงขอน าเรียนท่ีประชุมพิจารณา การกันเงินเบิกเหล่ือมปี กรณีไม่ได้ก่อสร้าง
ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านห้วยตลุง หมู่ท่ี  6 ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงินท่ีขอกัน 417,000.- 
บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ท่ี  7,13 ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน ท่ีขอกัน 
200,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไข่เน่า หมู่ท่ี  1 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงินท่ีขอกัน 
358,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกานษุมา หมู่ท่ี 
13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงินท่ีขอ
กัน 200,000.- บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงินท่ีขอกัน 
204,000.-  บาท 

        รวมจ านวนโครงการขอกันเงินท้ังส้ิน  5  โครงการ จ านวนเงินท่ีขอกัน 
1,379,000.-  บาท  ท่ีประชุมจะลงความคิดหรือ หรือลงมติ ขอให้ท่ีประชุม
โปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือ เสนอแนะ เชิญครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 
อย่างโครงการท่ีผมได้พูดเมื่อสักครู่ เป็นโครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพราะว่า
ในส่วนของงบประมาณจริงๆ  งบประมาณท่ีท่านรองนายกได้เคยท าหน้าท่ีอยู่
และขอสภา แต่ว่าไม่ผ่าน แต่ว่ามาในครั้งนี้ ทุกท่านก็ต้องลงไปดูในพื้นท่ีว่ามี
ความจ าเป็นหรือไม่ ชาวบ้านเดือดร้อนหรือไม่ สมควรท่ีจะท าให้กับชาวบ้าน
หรือไม่ ตรงนี้มันเป็นปัจจัยหลัก ผมว่าตรงไหนก็ได้ถ้าเราสามารถท าแล้วชาวบ้าน
สามารถคลายทุกข์ เราก็สามารถด าเนินการได้ แต่เรื่องของงบประมาณหรือการ
ด าเนินการจัดท านั้น ผมบอกได้เลยว่าพื้นท่ีของเราเป็นพื้นท่ี ท่ีเกี่ยวกับท้องทุ่ง ใน
เรื่องของพื้นท่ี และงบประมาณตามท่ีท่านปลัดพูดมันเป็นเรื่องจริง เพราะว่าถ้า
เงินเข้ามาแล้ว เรากันเงินไว้เราก็จะสามารถด าเนินการได้  แต่ถ้าพื้นท่ีๆ อยู่
ข้างบนโดยท่ีงบประมาณมันไม่เกิน  เราก็สามารถท าในระหว่างปี ได้เลยใช่ไหม
ครับท่านปลัด  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ใช่ครับ 
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ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะ
เข้าสู่กันตอนการขออนุมัติกันเงินเบิกเหล่ือมปี  เชิญเลขานุการสภา อธิบาย
ระเบียบเกี่ยวกับการกันเงินเบิกเหล่ือมปี กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้สภาได้รับ
ทราบก่อนพิจารณาลงมติด้วย เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4) พ.ศ.  
2561  หมวด 5  ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
     กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่ งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
      กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว 
     หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้
เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม   ขอน าเรียนต่อสภาฯ เพื่อประกอบการพิจารณา 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ และ เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียน สมาชิกสภาฯ มีข้อ
สงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติการกันเงิน
โครงการ ท้ัง 5  โครงการ คือ 

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านห้วยตลุง หมู่ท่ี  6 ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงินท่ีขอกัน 417,000.- 
บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโมกมัน – ไร่ยุบ หมู่ท่ี  7,13 ต าบล
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน ท่ีขอกัน 
200,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไข่เน่า หมู่ท่ี  1 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงินท่ีขอกัน 
358,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกานษุมา หมู่ท่ี 
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13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงินท่ีขอ
กัน 200,000.- บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงินท่ีขอกัน 
204,000.-  บาท 

        รวมจ านวนเงินท่ีขอกัน 1,379,000.- บาท สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ 
โปรดยกมือข้ึนครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการกันเงินเบิกเหล่ือมปี (กรณีไม่ได้ก่อสร้างผูกพัน) จ านวน  5 
โครงการ จ านวนเงินท่ีอนุมัติ 1,379,000.-บาท 
อนุมัติจ านวน  11  ท่าน ไม่อนุมัติ  0  ท่าน งดออกเสียง  1  ท่าน(นายเพ็ชร์ 
บุญรอด 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4  ข้อ  4.5  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2565  เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว  น าเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาและ ขอให้สมาชิก
สภาดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.  2565 ประกอบกับค าช้ีแจง
ด้วยครับ เชิญครับ  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมนายอุดร  เพ็งอร่าม นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เรียนท่าน
ประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  บัดนี้ถึงเวลา
ท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จึงขอ
ช้ีแจงให้ท่านประธานสภา และ สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบ รายละเอียดต่าง ๆ 
ผมขออนุญาต ให้ท่านปลัด ด าเนินการแทน ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ 
ขอบคุณครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมนายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ขออนุญาตด าเนินการแทน  ท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว  จึงขอช้ีแจงรายละเอียดให้ท่านประธานสภา และ 
สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
1.1    งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ณ  วันท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ.  2564  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  23,004,808.67  บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน  26,825,619.74  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองสะสม จ านวน  12,737,502.14  บาท 
1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน  1  โครงการ รวม 4,198.04  บาท 
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1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน จ านวน 0 
โครงการ รวม  0.00  บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท 
2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564   ณ วันที่  3 สิงหาคม    

พ.ศ. 2564 
2.1   รายรับจริง จ านวน  27,263,896.50  บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอาการ   จ านวน  217,739.25  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน   343,879.70  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  226,723.87  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  1}459,780.41 
บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  64,800.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  15,469,858.27  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  9,481,115.00  บาท 

2. 2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  13,086.00  บาท 
2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน  24,469,046.56  บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง           จ านวน  5,763,282.71  บาท 
งบบุคลากร       จ านวน  9,206,883.96  บาท 
งบด าเนินงาน     จ านวน  6,384,292.89  บาท  
งบลงทุน          จ านวน  1,804,059.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน  1,310,528.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จ านวน                 0.00 บาท 

2.4 รายจ่ายจากเงินอุดหนุน ท่ีรัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
13,086.00  บาท 
2 .5  มี ก าร จ่าย เงิน สะสม เพื่ อ ด า เนิ น การตามอ าน าจห น้ า ท่ี  จ าน วน 
1,076,254.50 บาท 

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00  บาท 

      และตามเอกสารร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี 
2565  ท้ังหมด 33,367,770.00  บาท  (รายละเอียดเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ .ศ.  2565 ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย) ท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับ ตรงนี้ขอน าเรียนว่า
เป็นญัตติด้านงบประมาณ ด้านการเงิน โดยญัตติเกี่ยวกับเทศบัญญัติต้องมีการ
พิจารณา 3 วาระ  ซึ่งในด้านการเงินจะพิจารณา 3 วาระรวดไม่ได้ ในวาระท่ี 1 
คือวาระรับหลักการ วาระท่ี  2 คือ วาระแปรญัตติ  วาระท่ี 3 คือวาระลงมติ
เพื่อเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ   ในส่วนวาระท่ี  1    วาระรับหลักการแห่ง



๒๙ 

 

ร่างเทศบัญญัติ  ซึ่งตามระเบียบข้อ  42  วรรค  3  จะเห็นชอบเลยไม่ได้  เมื่อ
สักครู่ผู้บริหารได้แถลงเหตุผลไปแล้วนะครับ  ผมขอน าเรียนโดยย่อว่าเราต้ัง
งบประมาณเท่ากับปีท่ีแล้ว และในหน้าท่ี เรา ท่านจะเห็นรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 
34,188,765.- บาท  ซึ่งในส่วนนี้เราต้องท าให้เสร็จก่อนท่ีเราจะประชุมสภา 
คณะผู้บริหารก็ได้ให้ผม และหัวหน้าส่วนต่างท่ีเกี่ยวข้องคิด ว่าถ้าเราเอาตามนี้ 
มันจะเกินอยู่จ านวน 1,279,765.- บาท นะครับ จึงขอน าเรียนว่าผู้บริหารได้ 
ให้ปรับลดในส่วนต่าง ๆ  ซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของจ านวนเงิน 34,188,765. - 
บาท อยู่ในทุกกองก็จะเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงิน ขอน าเรียนว่าเราได้ปรับ
ลดใหม่ ปัจจุบันเหลือ 33,367,765.- บาท ตามเอกสารท่ีเราได้แจกให้ท่านไป
นะครับ   หลายส่วนเราก็ปรับลดลง เช่นรายจ่ายในก ารเลือกต้ัง ท่ี ต้ั ง
งบประมาณไว้ 200,000.- บาท  ซึ่งมันยังไม่จ าเป็น ตอนนี้เงินรายจ่ายสูงเกิน
กว่าเหตุ แต่ถ้างบประมาณเกิน 4-5 แสน บาท เรายังสามารถช้ีแจงได้ว่า เหตุ
ท่ีต้ังงบประมาณรายจ่ายสูงขึ้นเพราะ (1). เงินบ าเหน็จบ านาญต้ังเพิ่มตาม ฐาน
เงินเดือน 261,310.- บาท  (2). เงินอุดหนุนให้โรงเรียน 3 โรงเรียนในเขต
พื้นท่ี เพิ่มขึ้นจาก 96,000.- บาท เป็น 225,000.- บาท และนม อาหาร
กลางวัน เพิ่มขึ้น 73,920.-บาท  ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถตอบได้ว่าส่ิงท่ีเพิ่มข้ึน 
458,000.-  บาท นั้นมันมาจากสาเหตุนี้ แต่ถ้าจ านวนมากกว่านี้ก็ต้องอธิบาย
เยอะ เราจ าเป็นต้องลดงบประมาณให้มาก ซึ่งเราสามารถช้ีแจงกับทางอ าเภอได้ 
ส่วนรายละเอียดต่าง ๆในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2565  
ท่ีได้แจกกับท่านไปแล้วก่อนการประชุม งบประมาณอย่างอื่นไม่เท่าไร ซึ่งอย่างปี
ท่ีแล้วงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนา เราต้ังไว้ประมาณ 3 ล้าน 2 แสนกว่า
บาท แต่ปีนี้งบพัฒนามีอยู่ 3 ล้าน 5แสนเศษนะครับ ขอน าเรียนสมาชิกสภา 
เปิดดูร่างเทศบัญญัติ หน้า 73 ครับ โครงการพัฒนาท้ังหมด 3,376,600 บาท 
9 มี   โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไข่เน่า หมู่ท่ี  1  ต้ัง

งบประมาณไว้ 482,000.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีตสายหนองมะค่า  หมู่ท่ี 

2  ต้ังงบประมาณไว้  422,500.- บาท 
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายล าหง 

หมู่ท่ี 3 ต้ังงบประมาณไว้ 493,700.- บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ท่ี 6 

ต้ังงบประมาณไว้ 220,500.- บาท 
5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านห้วยตลุง 

บริเวณบ้านนายอนุวัฒน์ หมู่ท่ี 6 ต้ังงบประมาณไว้ 766,000.- บาท 
6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโมกมัน ซอย 

1 บริเวณบ้านผู้ใหญ่ต่าย หมู่ท่ี  7 ต้ังงบประมาณไว้ 498,000.- บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกะทอง  หมู่ท่ี  11   



๓๐ 

 

บ้านรางจ่ัน  ต้ังงบประมาณไว้ 121,400.- บาท 
8. โครงการงานติดต้ังราวกันตก Guard Rail บริเวณคอสะพาน คอสะพาน 

บ้านรางจิก หมู่ท่ี 13  ต้ังงบประมาณไว้ 130,000.- บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกานษุมา หมู่ ท่ี  

13  บ้านรางจิกพัฒนา ต้ังงบประมาณไว้ 192,500.- บาท 
          ขอน าเรียนท่ีประชุมว่า โครงการพัฒนาในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 
2565  มีท้ังหมด  9 โครงการ จ านวนเงิน 3,376,600 บาท ส่วนอื่นก็จะเป็น
ในส่วนท่ีน าเรียนให้ท่านทราบ ส่วนเงินอุดหนุนท่ีเพิ่มเติมได้น าเรียนท่านให้มา 
บางท่านไม่ทราบ  ขอให้ท่านเปิดดูเอกสารร่างฯ หน้าท่ี  28  ครับ ปีท่ีแล้ว
งบประมาณไม่ถึงแสน ปีนี้แสนกว่าบาท  
1.  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอท่าม่วง  
    ต้ังไว้ 40,000.-บาท 
2. อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี   
    ต้ังไว้ 25,000.- บาท 
3. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวนัส าคัญของชาติและกิจกรรมงาน    
    ตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี ต้ังไว ้6,000.- บาท 
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยตลุง จ านวน 1  โครงการ เป็นเงิน 48,000.- บาท 
5. อุดหนุนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จ านวน 2 โครงการ 
    1.   โครงการเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
กิจกรรม อย.น้อย เป็นเงิน 13,240.- บาท 
    2.  โครงการส่งเสริมการศึกษาจ้างครูสอน จ านวน 1 อัตราๆ ละ 7,000.- 
บาท เป็นเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 42,000.-บาท 
6.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านรางจิก จ านวน 1 โครงการ  โครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงเรียน (อย.น้อย) เป็นเงิน 9,285 บาท  
     ซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านรางจิก มี 2 โครงการ อีกโครงการคือโครงการ
เกี่ยวกับยาเสพติด   แต่โครงการนี้เทศบาลฯ จะใช้งบประมาณของเราเป็นผู้
ด าเนินงานจัดโครงการร่วมกับโรงเรียนบ้านรางจิก ประมาณหมื่นกว่าบาท 
7. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนเทศบาลต าบลม่วงชุม)  จ านวนเงิน 30,000.- บาท 
     รวมเงินอุดหนุนท้ังส้ิน 233,525.-  บาท  ซึ่งปีท่ีแล้วอุดหนุน 96,000.-
บาท ซึ่งอุดหนุนโรงเรียนปีนี้ 137,525  บาท  ในส่วนของโรงเรียนห้วยตลุง
งบประมาณท่ีขอมาคือ 96,000.- บาท และมีเงินสมทบของตนเอง แต่โรงเรียน
หนองขาวโกวิทพิทยาคม ต้ังเดือนละ 7,000.- บาท และขอเทศบาล 70,000.-  
บาท  แต่ท่ีเราไม่ให้เต็มจ านวนเพราะในช่วงนี้โรงเรียนอยู่ในช่วงการสอนออนไลน์ 
ครูก็ไม่จ าเป็นต้องจ้างสอน จึงมีมุมมองว่าเรายังไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะ
จริงๆ แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ ครูออนไลน์ ถ้าเกิดเขางดสอนออนไลน์ 
1 ปี ตามข่าว เขาก็จะไม่ได้ใช้งบประมาณไปจ้างสอน ในเบื้องต้นคณะผู้บริหาร
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จึงให้แค่กึ่งหนึ่งนะครับ แต่ท่ีนี้ในส่วนนี้เราเองก็ยังไม่แน่ใจว่าทางโรงเรียนจะสา
มารรถด าเนินการในเรื่องการเรียนการสอนแบบ ออนไซต์ หรือ สอนแบบ
ออนไลน์ตลอดนะครับ  ถ้าแบบนี้เงินตัวนี้เขาเองเขาก็ไม่สามารถน าไปใช้ได้ และ
เงินอบรมก็ยังไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ งบประมาณนี้ใช้ได้ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.  2565  นะครับ  ซึ่งเทอม 1 ก็คงออนไลน์ ท้ังเทอมแน่ ๆ แต่
เทอม 2 ถ้าสถานการณ์ยังอยู่แบบนี้เรื่อยๆ ก็ยังไม่แน่ชัด แต่เราก็ต้ังงบประมาณ
ไว้ก่อนเพียงแต่ว่า ต้ังงบไว้ก่อน จึงน าเรียนท่ีประชุมได้พิจารณาในส่วนนี้ซึ่ง
เอกสารได้ส่งมอบให้ท่านแล้ว และรายละเอียดอื่นๆ ก็ขอให้ท่านตรวจสอบ แสดง
ความคิดเห็นและสอบถามได้ครับ  

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขอสอบถามในส่วนของเงินท่ีเราจะสนับสนุนนี้นะครับ จริงๆ ผมคิดว่าทาง
สถานศึกษาถ้าเขาต้องการเงิน เขาจะมีหนังสือเพิ่มเติมเข้ามาหาเราอีกครั้งหนึ่ง
ไหม ใช่ไหมครับ และตามท่ีปลัดบอกในเรื่องงบประมาณ  ทีนี่คาดว่าในเรื่องของ
การศึกษาอาจจะได้ไม่เต็มท่ี เพราะว่าเรียนออนไลน์ แต่ว่างบประมาณนี้มันต้ังไว้
แล้วใช่ไหมครับ ในเรื่องของการจ่ายเงินหรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนของ
โรงเรียนต่าง ๆ นี้ ขอให้ช่วยชี้น าแนวทางด้วยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

โดยระเบียบงบประมาณอุดหนุนแล้วเขาต้องมาขอเบิกงบประมาณอีกครั้ง  ทีนี้
พอเขาขอเบิกเราก็จะขอทราบเหตุผล และความเป็นไปได้ท่ีเขาจะสามารถน าเงิน
ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เช่น เอาไปจ้างครูสอน ถ้าเรียนออนไลน์แล้ว
มันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายหลังหรือไม่ ถ้าหากถูกเรียกเงินคืนท่านจะต้อง
รับผิดชอบ ในส่วนนี้จึงน าเรียนว่าเราก็ต้องถามเขาตอนท่ีมีหนังสือมา และถาม
เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ถามเป็นวาจานะครับ ถามว่าท่านมีการเรียนการสอน
ประเภทใด  เรียนแบบปกติ หรือ ออนไลน์ ออนไซต์   ถ้ามีการเรียนการสอน
แบบออนไลน ออนไซต์ ก็ต้องพิจารณาว่าควรให้หรือไม่ควรให้ จึงขอน าเรียนให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบครับ  

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ก็หมายความว่าดุลยพินิจ หรือ อ านาจ อยู่ในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ จะ
ด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนของงบประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ครับ ท้ังงบประมาณครูจ้างสอน และการอบรม อย่างการอบรมถ้าไม่ขัดต่อ
กฎหมายเราก็โอเค แต่ถ้าครูจ้างสอนยังเรียนออนไลน์ อยู่ก็คงไม่ได้ เพราะการ
อบรม และครูจ้างสอนยังไงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของคณะกรรมการควบคุม
โรคระดับจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอยู่แล้วนะครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถาม หรือ อภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ  

ท่ีประชุม ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ตามท่ี ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2565  และระเบียบมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2) 
พ.ศ.  2554    แล้ว และท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศ
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บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2565 กันมาพอสมควรแล้ว และไม่
มีสมาชิกสภาอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว    ต่อไปผมขอมติท่ีประชุมรับหรือไม่รับร่าง
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.    

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญั ติ เรื่องงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2565 ในวาระท่ีหนึ่ง วาระรับหลักการฯ  โดยเห็นชอบ
จ านวน  11  ท่าน  งดออกเสียงจ านวน  1  ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) ไม่ออก
เสียง 0  ท่าน 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ในวาระแรก วาระรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565  เรียบร้อย
แล้วต่อไปให้สภาฯเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติโดยคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาฯท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ  โดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.  
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2554   หมวด 8  คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2  ประเภท คือ  

1.   คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน                                                                                          

2.  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

        การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญโดยให้คัดเลือกกันเองภายในสภาท้องถิ่น
ครับในท่ีนี้ ขอเชิญท่ีเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ล าดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่ีประชุมจะคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่ท่านครับ  

ท่ีประชุม มีมติให้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  ท่าน 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามมติท่ีประชุมให้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5  ท่าน
จากสมาชิกสภาท้องถิ่น ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาและเสนอช่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติ และผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
ท่านท่ี  1   ท่ีประชุมจะเสนอท่านใดเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอ  นายพจน์  
พัฒนมาศ สมาชิกสภาฯ เขต  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว  สมาชิกสภา เขต 2 ขอรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(น.ส.สุนันทา อ่อนจันทร์) 

ดิฉัน นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์  ขอรับรองค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  2  เชิญท่ีประชุมคัดเลือก
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอ านาจ โคกแก้ว) 

ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ นายศักดา 
สิลาบังอร   สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์  พัฒนมาศ) 

ผมนายพจน์  พัฒนมาศ  สมาชิกสภา เขต 1 ขอรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายรณฤทธิ์ อวยพร) 

ผมนายรณฤทธิ์ อวยพร  สมาชิกสภา เขต 2 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  3  เชิญท่ีประชุมคัดเลือก
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์ พัฒนมาศ) 

ผมนายพจน์ พัฒนมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1  ขอเสนอ นายอ านาจ 
โคกแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ) 

ดิฉัน นาสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ  สมาชิกสภา เขต 1 ขอรับรองค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายรณฤทธ์ อวยพร) 

ผมนายรณฤทธิ์ อวยพร สมาชิกสภา เขต 2 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  4  เชิญท่ีประชุมคัดเลือก
ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายสุชาติ อวยพร) 

ผม น าย สุ ช า ติ   อ วย พ ร   สม า ชิ ก สภ า เท ศบ าลฯ  เข ต  2   ข อ เสน อ              
นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 ขอรับรองครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

ผมนายอ านาจ โคกแก้ว สมาชิกสภา เขต 2 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านท่ี  5  เชิญท่ีประชุมคัดเลือก
ครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ) 

ดิฉัน นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ สมาชิกสภา เขต 1 ขอเสนอ นางสาวสุนันทา 
อ่อนจันทร์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่าน ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายสุชาติ อวยพพร) 

ผมนายสุชาติ อวยพร สมาชิกสภา เขต 2 ขอรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายรณฤทธิ์ อวยพร) 

ผมนายรณฤทธิ์ อวยพร สมาชิกสภา เขต 2 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สรุปตอนนี้เราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้วจ านวน 5 ท่าน คือ 

1.   นายศักดา สิลาบังอร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

2.   นายพจน์ พัฒนมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

3.  นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

4.  นายอ านาจ โคกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

5.   นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 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 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญั ตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้  ซึ่งการก าหนดวันและเวลาการเสนอการแปรญัตติของวาระ 2 การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2565 ขอ
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เสนอเพื่อให้สภาพิจารณา ว่าจะก าหนดเสนอให้รับค าแปรญัตติในวันเวลาใด ขอ
น าเรียนท่ีประชุมโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)  

ผมก็ขอเสนอให้เริ่มก าหนดรับค าแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ.  
2564  ต้ังแต่เวลา 12.30 – 16.30 น. จนถึงวันท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.  
2564  ต้ังแต่เวลา  08.30 - 13.00 น. ก็ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา  ถ้า ท่ี
ประชุมเห็นชอบตามท่ีผมเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันและเวลาในการเสนอรับค าแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี  10  
สิงหาคม  พ.ศ.  2564  ต้ังแต่เวลา 12.30 – 16.30 น. จนถึงวันท่ี  16  
สิงหาคม พ.ศ.  2564  เวลา 08.30 - 13.00 น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ตามท่ีประชุมสภาฯ ได้ก าหนดวันรับค าแปรญัตติ โดยเริ่มวันท่ี  10  สิงหาคม 
พ.ศ.  2564  ต้ังแต่เวลา  12.30  น. ถึง  วันท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.  2564  
ต้ังแต่เวลา  08.30  -  13.00  น. ขอให้ท่ีประชุมเสนอว่า เราจะประชุม 
เพื่อท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี  3 กันในวันเวลาใด ขอให้ท่ีประชุม
เสนอวัน เวลา ในการประชุมในการประชุมพิจารณา วาระท่ี  2 และ วาระท่ี  3  
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขออนุญาตท่ีประชุมครับ  ผมขอเสนอวันประชุมครั้งต่อไปในวันอังคาร ท่ี  24  
สิงหาคม  พ.ศ.  2563 เวลา  10.00 น.  เพื่อพิจารณาในวาระสอง และ วาระ
สาม ตามล าดับ   ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   ขอน าเรียน
เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบหรือไม่ ถ้าเห็นชอบ
โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบก าหนดให้ประชุมอีกครั้ง ในวันอังคาร ท่ี  24  สิงหาคม  พ.ศ.  
2564 เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
เพื่อพิจารณาวาระสอง และวาระสาม ของร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2565 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

แจ้งประชุมสภาอีกครั้ง  สภาเทศบาลฯ จะพิจารณาวาระสอง และวาระสาม ของ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.  2565   ในวันจันทร์ 
ท่ี  23  สิงหาคม พ.ศ.  2564  เวลา  10.00  น. ผู้เข้าร่วมประชุมมีอะไรจะ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ในวาระนี้ ถ้าไม่มีผมขอเข้าวาระต่อไป                                      

 ต่อไปวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.6  แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ขอ
ความเห็นชอบขออนุญาตให้พื้นท่ีป่าไม้ในเส้นทาง (1). กาญจนบุรี – หนองขาว 
หมู่ท่ี  6  และ หมู่ท่ี  11  (2). ท่าม่วง – หนองขาว  หมู่ท่ี  7 หมู่ท่ี  11 และ
หมู่ท่ี  13  เชิญท่านปลัด ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้สภารับทราบด้วย
ครับ 



๓๖ 

 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอบคุณท่านประธานสภา ครับ ได้มีหนังสือจากแขวงทางหลวง สรุปย่อๆนะครับ
แขวงทางหลวงได้รับหนังสือช้ีแจงจากกรมป่าไม้ ให้ท าเรื่องขออนุญาตถนนทุก
เส้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ต่อกรมป่าไม้ทุกเส้น แขวงทางหลวงจึงขอความ
อนุเคราะห์มายังเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ในการเปิดประชุมเพื่อขอ
อนุญาตใช้พื้นท่ีป่าไม้ ในเส้นทางรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี กรม
ทางหลวง ซึ่งตัดผ่านพื้นท่ีควบคุมของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เพื่อน า
ผลการพิจารณาประกอบเอกสารการขอใช้พื้นท่ีป่าไม้ ตามเอกสารหน้าสุดท้าย
แผ่นขวาง มี 2 เส้นคือ  

เส้นท่ี  1  หมายเลขทางหลวง 3254   

- ช่ือตอน กาญจนบุรี – หนองขาว  ช่วงท่ี  1  กม.ต้น 6+200  กม.
ปลาย 9+000  หมู่บ้าน หมู่ ท่ี  6  ห้วยตลุง ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพื้นท่ี  เทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว  หมวดทางหลวงผู้รับผิดชอบเส้นทาง หมวดทางหลวงปากแพรก พูด
ง่าย ๆ ก็คือต่อจาก ต าบลปากแพรก จนถึงหัวสะพานมอเตอร์เวย์ 

- ช่ือตอน กาญจนบุรี – หนองขาว ช่วงท่ี 2  กม.ต้น 9+000  กม.ปลาย 
11+000  หมู่บ้าน หมู่ท่ี  11  รางจ่ัน ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี  หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพื้นท่ี  เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  
หมวดทางหลวงผู้รับผิดชอบเส้นทาง หมวดทางหลวงปากแพรก 

เส้นท่ี  2  หมายเลขทางหลวง  3084   

-         -  ช่ือตอน ท่าม่วง – หนองขาว    ช่วงท่ี 1 กม.ต้น  5+000  กม.ปลาย 
5+500  หมู่บ้าน หมู่ท่ี  13 รางจิกพัฒนา  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพื้นท่ี เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว หมวดทางหลวงผู้รับผิดชอบ หมวดทางหลวงปากแพรก 

-         -  ช่ือตอน ท่าม่วง – หนองขาว  ช่วงท่ี 2 กม.ต้น  5+500  กม.ปลาย 
6+900  หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  รางจิก ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพื้นท่ี เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
หมวดทางหลวงผู้รับผิดชอบ หมวดทางหลวงปากแพรก 

-         -  ช่ือตอน ท่าม่วง – หนองขาว  ช่วงท่ี 3  กม.ต้น  6+900  กม.ปลาย 
8+900  หมู่บ้าน หมู่ท่ี  11 รางจ่ัน  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของพื้นท่ี เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
หมวดทางหลวงผู้รับผิดชอบ หมวดทางหลวงปากแพรก 

-       ซึ่งจริงๆ แล้ว เราก็ทราบกันดีว่ามันไม่ใช่พื้นท่ีป่า 



๓๗ 

 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขอเพิ่มเติมครับ เส้นทางในเขตพื้นท่ีท่ีแยกเข้าไปบ้านโมกมัน รางจิก ด้วยใช่ไหม
ครับ เพราะตามเอกสารแล้วมีลงพื้นท่ีของหมู่ท่ี  7  และ หมู่ท่ี  13 ด้วย 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ใช่ด้วยครับ ซึ่งแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ขอให้เราให้ความเห็นชอบถึงอย่างไร
พื้นท่ีตรงนั้นก็ไม่ใช่พื้นท่ีป่าไม้อยู่แล้ว ถ้าดูจาก 2 เส้น นี้ ไม่ว่าจะเส้นโมกมัน ราง
จิก  หรือเส้น 324 ไม่ใช่พื้นท่ีป่าไม้อยู่แล้ว  เฉพาะ 2 เส้นนี้  ผมน าเรียนว่าโดย
ปกติแล้วเขาเองเขาต้องมา ฉะนั้น รายงานการประชุมเราจะเขียนว่าเราให้ความ
เห็นชอบตามข้อมูลท่ีแขวงทางหลวงกาญจนบุรีให้มาเท่านั้น  ในการประชุมครั้งนี้
เราจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเฉพาะถนนหมายเลขทางหลวงท่ี 324 ระยะท่ี 
1. กม.ต้น 6+200  ถึง กม.ปลาย 9+000  ระยะท่ี  2.  กม.ต้น 9+000 ถึง 
กม.ปลาย 11+000  และ  3084   ระยะท่ี 1. กม.ต้น 5+000 ถึง กม.ปลาย 
5+500   ระยะท่ี 2.  กม.ต้น 5+500 ถึง กม.ปลาย 6+900  ระยะท่ี 3. กม.
ต้น 6+900 ถึง กม.ปลาย 8+900   เท่านั้นนะครับ ถ้าโดยปกติเขาจะต้องบอก
พิกัด เส้นรุ้ง เส้นแวง จุดตรงนี้ ถึงจุดตรงนี้เท่าไร นะครับโดยปกติแล้ว แต่ตรงนี้
เขาบอกให้เราพิจารณาตามเพียงแค่นี้ เราก็ต้องบอกว่าเราพิจารณาตามข้อมูล
เท่านี้ เราอนุญาตให้เขาใช้พื้นท่ีกับป่าไม้ได้ ถ้าหากอยู่ในพื้นท่ีของป่าไม้นะครับ
ต้องลงรายละเอียดแบบนี้นะครับ เพราะจากท่ีผมเคยอยู่อ าเภอทองผาภูมิ เช่น
เข่ือนวชิราลงกรณ์ สร้างต้ังแต่ปี พ.ศ.  2522 สร้างเสร็จปี พ.ศ.  2529  มาขอ
อนุญาตเทศบาล ปี พ.ศ.  2550  เข่ือนใช้พื้นท่ีป่าเต็มๆ แต่พึงจะมาขออนุญาต
ใช้พื้นท่ีป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ.  2550 และเรือนจ า ก็พึ่งจะมาขออนุญาตนะครับ ส่ิง
ต่างๆ  ท่ีเขาท าคือท าให้ถูกต้อง ภายหลังถ้าถูกตรวจสอบเด่ียวจะถูกด าเนินคดี  
ตอนนี้ก็ขอให้ท่านประธานสอบถามท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของท่ี
ประชุมแห่งนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามเอกสารของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี และ รายละเอียดท่ีท่านปลัดได้น า
เรียนช้ีแจงในท่ีประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีป่าไม้ในเขต
ทางรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซึ่งตัดผ่านพื้นท่ีควบคุมของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งการ
อนุญาตจะตามข้อมูลท่ีแขวงทางหลวงกาญจนบุรี กรมทางหลวง ส่งมาให้เท่านั้น 
ตามหนังสือท่ี คค 06070/1567 ลงวันท่ี  7 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์เปิดประชุมเพื่อลงมติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่าไม้ 
พิจารณาตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (2) ข้อมูลรายละเอียดของพื้น ท่ีในเส้นทาง
รับผิดชอบของแขวงฯ รายละเอียดดังนี้ 

เส้นที่  1  หมายเลขทางหลวง 3254  ช่ือตอน กาญจนบุรี – หนองขาว 

- ช่วงท่ี  1  กม.ต้น 6+200  กม.ปลาย 9+000  หมู่บ้าน หมู่ ท่ี  6  
ห้วยตลุง ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  

- ช่วงท่ี 2  กม.ต้น 9+000  กม.ปลาย 11+000  หมู่บ้าน หมู่ท่ี  11  



๓๘ 

 

รางจ่ัน ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  

เส้นที่  2  หมายเลขทางหลวง  3084  ช่ือตอน ท่าม่วง – หนองขาว     

-         -  ช่วงท่ี 1 กม.ต้น  5+000  กม.ปลาย 5+500  หมู่บ้าน หมู่ท่ี  13 
รางจิกพัฒนา  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

-         -  ช่วงท่ี 2 กม.ต้น  5+500  กม.ปลาย 6+900  หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  ราง
จิก ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

-         -  ช่วงท่ี 3  กม.ต้น  6+900  กม.ปลาย 8+900  หมู่บ้าน หมู่ท่ี  11 
รางจ่ัน  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

-        ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมจากสมาชิกสภาในท่ีนี้นะครับ    สมาชิกสภา
ท่านใด เห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีป่าไม้ในเขตทางรับผิดชอบของแขวงทาง
หลวงกาญจนบุรี ตามข้อมูลและรายละเอียดท่ีผมแจ้ง ในครั้งนี้โปรดให้ความ
เห็นชอบด้วยการยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม มีสมาชิกสภาเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีป่าไม้ในเขตทางรับผิดชอบของแขวงทาง
หลวง รายละเอียดตาม หนังสือท่ี คค 06070/1567 ลงวันท่ี  7 กรกฎาคม 
2564  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปิดประชุมเพื่อลงมติเกี่ยวกับการขออนุญาต
ใช้พื้นท่ีป่าไม้ พิจารณาตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (2) ข้อมูลรายละเอียดของพื้นท่ีใน
เส้นทางรับผิดชอบของแขวงฯ จ านวน  10  ท่าน ไม่เห็นชอบ  0  ท่าน  ไม่ออก
เสียง 2 ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด และ นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ)  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.7 การพิจารณาอนุมัติเงิน
อุดหนุนเทศบาลต าบลท่าม่วง โครงการศูนย์พักคอยอ าเภอท่าม่วง จ านวนเงิน 
100,000.-  บาท  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ฯ อธิบายรายละเอียดให้สภา
ได้รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา เชิญครับ  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านประธานสภา ครับ ผมขออนุญาตให้ท่านปลัด อธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติมให้สภา ได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

อนุญาตให้ท่านปลัด ด าเนินการแทนท่านนายกเทศมนตรีครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมขอด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดแทนท่าน
นายกเทศมนตรี ครับ การอุดหนุนการด าเนินการโครงการศูนย์พักคอยผู้ติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  อ าเภอท่าม่วง ในเอกสารนี้  จากมติท่ีประชุม
เมื่อวันท่ี  22  กรกฎาคม  2564  ได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลท่าม่วง เป็นท่ี
ศูนย์รวมพักคอย ของผู้ติดเช้ือโควิด ของอ าเภอท่าม่วง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้อุดหนุนเงิน ตามเอกสารหน้าท่ี  3 งบประมาณท่ีใช้



๓๙ 

 

ท้ังหมด 7,4000,000.-  บาท  เป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลท่าม่วง 
5,000,000.- บาท   ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอท่าม่วง  จ านวน 16 แห่ง เป็นเงินจ านวน 2,400,000.- บาท  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 1. เทศบาลต าบลส ารอง จ านวน 100,000.- บาท 

 2. เทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 200,000.- บาท 

 3. เทศบาลต าบลหนองตากยา จ านวน 100,000.- บาท 

 4. เทศบาลต าบลวังขนาย จ านวน 300,000.- บาท 

 5. เทศบาลต าบลวังศาลา จ านวน 300,000.- บาท 

 6. เทศบาลต าบลท่าล้อ จ านวน 300,000.- บาท 

 7. เทศบาลต าบลม่วงชุม จ านวน 200,000.- บาท 

 8. เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จ านวน 100,000.- บาท 

 9. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จ านวน 100,000.- บาท 

 10. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง จ านวน 100,000.- บาท 

 11. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย จ านวน 100,000.- บาท 

 12. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จ านวน 100,000.- บาท 

 13. องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ จ านวน 100,000.- บาท 

 14. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะคร้อ จ านวน 100,000.- บาท 

 15. องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี จ านวน 100,000.- บาท 

 16. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา จ านวน 100,000.- บาท 

       ขอน าเรียนว่า ถ้าเราใช้งบประมาณ 100,000.- บาท เพื่อท าศูนย์พักคอย 
งบประมาณคงไม่เพียงพอ แต่เราอุดหนุนเทศบาลต าบลท่าม่วงเป็นผู้รับผิดชอบ
แทนเรา อ าเภออื่นๆ  นะครับ องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล ใคร
ต าบลมัน เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ท า  ค่าใช้จ่ายสูงกว่านี้ครับ  จึงขอน าเรียนว่าเรา
ต้องอุดหนุน ซึ่งต้องเสนอเข้าสภาแห่งนี้ ซึ่ งรายการนี้เป็นรายการโอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่ออุดหนุน ส่วนราชการ โดย 

 



๔๐ 

 

โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบเงินอุดหนุน ประเภท
รายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์พักคอยผู้ติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ าเภอท่าม่วง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท โอนเพิ่ม 100,000.- บาท   เพื่อต้ัง
อุดหนุนตามโครงการฯ 

โอนลดจาก 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร ประเภท
รายจ่าย เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ตามเทศบัญญัติ 120,000.-  บาท งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 85,870.97 บาท โอนลดครั้งนี้ 50,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 35,870.97  บาท 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร ประเภท
รายจ่าย เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  งบประมาณท่ีต้ังไว้
ตามเทศบัญญัติ 120,000.-  บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 
85,870.97 บาท โอนลดครั้งนี้ 50,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 35,870.97  บาท   ขอน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้
เลขานุการสภา ด าเนินการอธิบายระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ 
ท้องถิ่นและงบลงทุนจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ (8) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อ
การลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ   

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บญุรอด) 

ขออนุมัติการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่  เพื่อด าเนินงาน
โครงการศูนย์พักคอยผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ าเภอท่าม่วง 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  งบประมาณท่ีขอโอนเพื่ออุดหนุน
จ านวน 100,000.-  บาท  และขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ  (8) เงินอุดหนุน  



๔๑ 

 

และ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือข้ึนครับ  
ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่  เพื่อด าเนินงานโครงการศูนย์

พักคอยผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ าเภอท่าม่วง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  งบประมาณท่ีขออนุมัติ  100,000.- บาทและ
เห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ (8) เงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖   อนุมัติ  11 ท่านไม่ออกเสียง 0 ท่าน งดออกเสียง จ านวน  1  
ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

วาระท่ี  5  เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภา หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะ
หรือ ปรึกษาหารือในท่ีประชุมแห่งนี้ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ผมนายอุดร  เพ็งอร่าม นายกเทศมนตรีต าบล
หนองหญ้าดอกขาว ก็เป็นเรื่องท่ีฝ่ายบริหารน าเรียนให้ท่ีประชุมและสมาชิกสภา
ได้รับทราบเกี่ยวการท างานของเราท่ีผ่านมานะครับ ก็มีช่วงนี้เรื่องลงลูกรังเราก็
ได้ลงไปเรียบร้อยแล้วในทุ่งนะครับ ซ่อมแซมคูคลองบางท่านก็อาจจะไม่รู้ ซึ่งเรา
ได้ด าเนินการซ่อมแซมไปเรียบร้อยแล้ว  และรถแบคโฮของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก็ได้มาลอกคลอง มาขุดคลอง ซึ่งตรงนี้ผู้บริหารได้น าเครื่องมือเข้ามาขุด
ลอกคูคลองในพื้นท่ีของเรานะครับ และโครงการท่ีก าลังด าเนินการอยู่ก็คือ
โครงการท าคลองระบายน้ าของบ้านนายปราโมทย์ หมู่ท่ี  11 ตอนนี้เทศบาลก็
ก าลังด าเนินการท าอยู่นะครับ ถ้าโครงการบ้านนานปราโมทย์ หมู่ท่ี  11  เสร็จ
ส้ินก็จะมีโครงการต่อไปในหมู่ท่ี  6  และหมู่ท่ี  11 ก็ยังมีอยู่อีกโครงการหนึ่ง คือ
โครงการสายหนองกะทอง นะครับ ก็จะด าเนินการไปเรื่อยๆ นะครับ ตรงนี้ก็ขอ
ช้ีแจงให้สมาชิกสภา ท่ีเข้าร่วมประชุมได้รับทราบนะครับ และอีกโครงการหนึ่งท่ี
เราได้รับการสนับสนุนมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือถนนสายหนอง
มะค่าอันนี้เป็นโครงการถนนลาดยาง  ความยาว 2,050  เมตร เป็นงบประมาณ 
6,700,000.-บาท ท่ีเราได้รับการสนับสนุน แต่ก าลังรอการจัดจ้างท่ีกรมต้องส่ง
หนังสือมาอีกครั้ง และมีอีกโครงการหนึ่งท่ีเราเล่าให้ฟังว่าเราน่าจะได้นะครับ 
เป็นโครงการท่ีอยู่ในหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ท่ี  6 เป็นโครงการถนนประมาณ 
2,000 เมตรนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเห็นชอบแล้ว เราก็ยังรออยู่ 
ถ้าเราได้ตรงนี้อีกโครงการหนึ่ง งบประมาณก็ 6 ล้าน 4 แสนกว่าบาท ซึ่งตรงนี้ท่ี
ฝ่ายผู้บริหารได้เข้ามาแล้วก็ได้ติดตามเพื่อให้งบประมาณเข้ามาในหมู่บ้านของเรา
นะครับ  และต่อไปโครงการอื่น ๆ เราก็คงจะท าเรื่องขอรถเกรด ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก็ได้ติดต่อไปเขาก็จะรีบเข้ามาด าเนินการอีกที
หนึ่ง ในส่วนของผู้บริหารก็ขอช้ีแจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร ) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และ สมาชิกสภา ครับ ผมนายศักดา 
สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ วันนี้
เราได้มีการประชุมในส่วนของสภา ผมด้วยความจริงใจนะครับ ขอช่ืนชมผู้จัดท า
ในส่วนของเอกสาร วาระการประชุม ของเลขานุการสภาฯ นะครับท่ีได้
ด าเนินการในเรื่องการจัดท าเอกสาร ผมดูแล้วมีการจัดเป็นสัดส่วน เป็นหมวดหมู่ 



๔๒ 

 

สามารถท่ีจะดูได้มีรายละเอียดต่างๆ ให้ทุกท่านท่ีประชุมได้ดู ก็ขอช่ืนชมในส่วน
ของตรงนี้นะครับ ก็ขอให้ท าหน้าท่ีต่อไปครับ  และเรื่องท่ีผมจะคุยกับท่าน
ประธานสภา และท่ีประชุมแห่งนี้นะครับ ด้วยตัวผมเองเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา ซึ่งมีการแต่งต้ังเมื่อการประชุมสภา ครั้งแรก ด้วยความ
สัจจริงนะครับ ผมขออนุญาตนะครับ ผมค่อนข้างท่ีจะมีเวลาน้อยก็คือผมมองว่า
ผมไม่เหมาะกับการเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะครับ ผมขอให้
ใน ส่วนของสมาชิกสภา แห่ งนี้น ะครับ คัดเลือกสมาชิกสภา ขึ้นมาเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนผม ผมมองว่าคนท่ีจะเข้ามาท า
หน้าท่ีตรงนี้นะครับ 1. จะต้องเป็นคนท่ีละเอียดในเรื่องของหนังสือ ไม่ว่าจะเป็น
เอกสาร ต่างๆ ค าอ่าน ค าผิด ค าถูก  ในเรื่องของการตรวจรายงานการประชุม 
จากท่ี เราได้ประชุมนะครับ โดยผ่านจากเลขานุการสภา ได้ด าเนินการ
คณะกรรมการมีหน้าท่ีตรวจสอบซึ่งเดิมมี ผมนายศักดา สิลาบังอร, คุณสุชาติ 
อวยพร และ คุณไพฑูร บัวทอง เป็นคณะกรรมการ ผมก็ขอน าเรียนแจ้งให้ท่ี
ประชุมสภาทราบ ผมนายศักดา สิลาบังอร ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมครับ ก็ขอให้ท่ีประชุม และท่านประธาน คัดเลือก
คณะกรรมการ 1 ท่าน มาแทนผมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีท่านศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 ได้ขอลาออกจากการเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภา 1 ท่าน เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแทนคุณศักดา สิลาบังอร ท่ีขอ
ลาออกด้วยครับ เชิญสมาชิกสภา คัดเลือกและเสนอช่ือ ครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1  ขอเสนอ นางสาวศิรินทร์ทา มณี
โชติ  สมาชิกสภา เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

คุณศักดา สิลาบังอร เสนอ คุณศิรินทร์ทา มณีโชติ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  ขอสมาชิกสภารับรอง 2 ท่านครับ 

สมาชิกสภา เขต 2 
(นายอ านาจ โคกแก้ว) 

ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว  สมาชิกสภา เขต 2 ขอรับรองครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นางนุช เอี่ยมเจริญ) 

ดิฉัน นางนุช เอี่ยมเจริญ สมาชิกสภา เขต 1 ขอรับรองค่ะ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตอนนี่เราได้คัดเลือก คุณศิรินทร์ทา มณีโชติ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม  แทนคุณศักดา สิลาบังอร เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปท่านใดมีเรื่อง
จะปรึกษา หรือ สอบถามอื่นๆ เชิญครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 
ผมมีอีก 2 เรื่อง ซึ่งในเรื่องท่ี 2 ท่ีผมจะพูดก็คือจากการท่ีเราได้ร่วมประชุมกันนะ
ครับในตอนนั้นท่านปลัดได้พูดถึงเรื่องตลาด อบต. เพราะฉะนั้นผมจ าเป็นท่ี
จะ ต้องติดตาม เรื่ องว่าความ คืบหน้ าเป็นอย่ างไร ท่ี เรื่ อง ค่าเช่ า ศาลา
เอนกประสงค์  หมู่ท่ี  11 ผมเรียกติดตอนท่ีเป็นตลาด อบต. ครับ ช่วยช้ีแจงด้วย
ครับว่าผลเป็นอย่างไรครับ  ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้รับทราบถึงการด าเนินการ
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ต่างๆ  ว่าการด าเนินการต่างๆ ระหว่างครัวอนงค์ และ ของเทศบาล มันเป็น
อย่างไร และอนาคตจะด าเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับ  ก็ขอให้ท่านช้ีแจง
เพราะเรื่องนี้มันได้เข้าสู่สภาเมื่อคราวประชุมสมัยท่ีแล้ว ผมจึงต้องน าเรื่องนี้เข้า
มาพูด ช่วยช้ีแจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอช้ีแจงในเรื่องของศาลาเอนกประสงค์เริ่มแรกท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี ในส่วนครัว
อนงค์ รถยนต์เขาก็มาจอดประจ าอยู่แล้ว และเราก็ไม่ได้ให้เขาเช่า ซึ่งต่อมา
เทศบาลก็ได้ปรึกษากับทางส านักงานพระพุทธศาสนา ว่ามี ผู้ร้องเรียนมา เพราะ
ตอนนี้คนท่ีร้องเรียนมา ผมจะบอกนะครับว่ามีท้ังหมด 5 ท่ี คือ ศูนย์ด ารงธรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี, ปปช. สตง, ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน คือคนร้องเรียน ร้อง
แบบให้อยู่นะครับ ท่ีผมช้ีแจงให้ฟังนะครับ ในส่วนของเรา ๆ ก็ได้ช้ีแจงทุก
หน่วยงานแล้วนะครับ  เราอาจจะต้องไปช้ีแจงด้วยตนเองอีกทีหนึ่ง ในส่วนตรงนี้
ผมขอช้ีแจงให้กับสมาชิกสภาบางท่านท่ีอยากจะทราบนะครับ เราไม่ได้รับเงิน ถ้า
ท่านไม่ชัดเจนท่านก็ต้องไปหาข้อมูล  ในส่วนท่ีเขาร้องเขาไม่ได้ร้องเรียนในส่วนท่ี
เทศบาลเป็นผู้รับเงินนะครับ เขาร้องนายกเป็นผู้รับเงิน หรือว่าคนท่ีมีอ านาจตรง
นี้รับเงินไปใช้คนเดียว ไปกินคนเดียว ผมจะช้ีแจงให้ฟังนะครับ ว่าข้อมูลมันน่าจะ
มาเป็นแบบนี้ แต่วันนี้ทุกหน่วยงานเขาก็สอบถามแล้วว่า ครัวอนงค์ได้เสียเงิน
ให้กับใครหรือไม่ ในส่วนของผู้บริหารก็ได้ตอบไปว่าไม่ได้เสียให้ใคร หลักฐานก็ไม่
มี ก็เหลือแต่ว่าเราก็ต้องช้ีแจงเขาต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้ละครับ ผมมองแล้วมันเป็น
การท่ีว่า เอาเรื่องคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เอาเรื่องในส่วนของเทศบาล เพราะเทศบาล
ไม่ได้มีอ านาจท่ีจะให้เช่าต่อ หรือ เช่าช่วงได้นะครับ และเทศบาลยังรอส านักงาน
พระพุทธศาสนาอยู่ว่า ปรึกษาส านักงานพุทธฯ ว่าให้เช่าช่วงได้หรือไม่ ถ้าให้เช่า
ช่วงได้เราก็จะได้บอกชาวบ้านไปว่าส านักงานพระพุทธศาสนา เขาให้เช่าช่วงนะ
เพราะเราไม่ได้เป็นผู้ท่ีมีอ านาจจะให้เช่าเอง เพราะเราเช่าเขามาแล้ว แต่เขาไม่ให้
เช่าช่วงเราก็ไม่เช่า  ในส่วนของตรงนี้เราก็ได้ช้ีแจงไปเรื่อยๆ ผมก็คงจะช้ีแจง
รายละเอียดได้ไม่ชัดเจนไปกว่านี้ ผมขอให้ท่านปลัด  ได้ช้ีแจงขยายความเพิ่มเติม
ครับ เพื่อจะได้รับทราบท่ัวกันและ ไปพูดคุยกับคนนอกท่ีอยากจะทราบให้รู้
ข้อมูลเหมือนๆ กัน  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่านปลัด ช้ีแจง ขยายความเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบครับ  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ก็ขอน าเรียนว่า เรื่องท่ีมาครั้งแรกเป็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้สอบถามมา 2-3 ประเด็นว่า เทศบาลได้อนุญาตให้ครัวอนงค์ใช้ประโยชน์โดย
การใช้เป็นท่ีจอดรถยนต์หรือไม่  ได้รับผลประโยชน์ไหม นะครับ  ซึ่งในส่วนนี้เรา
ก็ตอบเขาไปว่า เราไม่ได้ให้เขาเช่า และเราก็ไม่ได้รับประโยชน์ และเราก็ปิดกั้น
พื้นท่ีศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี  11 นะครับ แล้วเราก็ส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไป 
ซึ่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องก็คือสัญญาเช่าท่ีดินกับส านักงานพระพุทธศาสนา หรือกรม
ศาสนาเดิม ตอนนั้นยังเป็นกรมศาสนา สมัยยังเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาว เช่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เมื่อ 30 ปี  ซึ่งการเช่าในข้อ 8 ระบุไว้ว่าเรา
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เช่าแล้วจะให้ใครเช่าช่วงต่อไม่ได้ จนกว่าส านักพุทธฯ จะอนุญาต และเราก็ตอบ
กลับไปว่าเราไม่สามารถให้เขาเช่าช่วงได้นะครับ เรื่องเดียวกันนี้ส่งไปส านักพุทธฯ 
เรื่องเดียวกันนี้ส่งไปท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  ส่งท่ีอ าเภอท่าม่วง ท้ังหมดเขาก็ถาม
และเราก็ตอบไปตามท่ีเขาถาม  น าส าเนาตอบไปท้ัง 3 แห่งนี้  ภายหลังคุณ
วาสนา ฟักเขียว เจ้าของครัวอนงค์ ก็มาท าเรื่องขอเช่าศาลาเอนกประสงค์  เราก็
ส่งเรื่องไปส านักพุทธฯ  และส านักพุทธฯ ตอบว่าต้องส่งเรื่องให้ส านักพุทธฯ 
แห่งชาติ ส านักพุทธฯ ระดับจังหวัดพิจารณาไม่ได้ ต้องให้ส านักพุทธฯ แห่งชาติ
เป็นผู้พิจารณา ซึ่งยังไม่ได้รับค าตอบ ต่อมา ปปช. เมื่อประมาณเดือน กรกฎาคม 
2564  ได้มาถาม 5 ประเด็นลักษณะค าถามคล้ายๆ กัน ซึ่งเราเองก็ตอบไป
ตามนั้นว่าเราไม่ได้ให้เช่าหรืออะไรท้ังส้ิน ต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2564 
ผู้ตรวจการแผ่นดินถามใหม่อีกว่า  

1. ศาลาเอนกประสงค์ ของเทศบาล ใช้ท าอะไร เราก็ท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
งานวันเด็กแห่งชาติ  งานเลือกตั้งล่าสุดนี้ และการเลือกต้ังระดับจังหวัด 
และ เลือกตั้ง สส. เราก็ใช้ตรงนั้น  งานอบรม งานฝึกอาชีพอะไรต่าง ๆ 
หรือการประชุมของหมู่บ้าน เราก็ใช้ตรงนั้น ถามเทศบาลว่ารู้ข้อมูลของ
ร้านอาหารครัวอนงค์  เปิดกี่โมง ปิดกี่โมง ลูกค้าเป็นคนภายในพื้นท่ี 
หรือ เป็นนักท่องเท่ียว มีรถยนต์มาจอดกี่คัน  ลูกค้าวันละกี่คน ซึ่ง
ประเด็นนี้เราสอบถามไปท่ีครัวอนงค์ แต่ครัวอนงค์ยังไม่ตอบ แต่เมื่อ
ทราบผลอย่างไรเราก็จะแจ้งให้เขา  

2. เกี่ยวกับเรื่องของสระน้ ารางจ่ัน มีคนร้องเรียนไหม ซึ่งสระน้ า เราก็ตอบ
เขาไปว่าเมื่อ ปี พ.ศ.  2561 เราสอบถามเรื่องสระน้ า ตอนนั้นรอง
นายกเทศมนตรี สมเกียรติ รอดสูง อยู่ เขาจะบริหารและพัฒนาสระน้ า
รางจ่ัน จะต้องท าอย่างไร  เราท าหนังสือสอบถามไปยังส านักพุทธฯ ซึ่ง
ส านักพุทธฯ ตอบมาว่าสระน้ าไม่ใช่พื้นท่ีสาธารณะ เป็นพื้นท่ีของส านัก
พุทธฯ ฉะนั้นสระน้ าเราจะไปแตะต้องไม่ได้ รอบสระน้ าใช้ไม่ได้  และ
เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2562 ผู้อ านวยการส านักพุทธฯ ท่ีตอบหนังสือคือ 
คุณบุญเลิศ  โสภา ท่ีเป็นคนตอบได้มาเยี่ยมและมาถามหารือเกี่ยวกับ
การจะให้เช่าพื้นท่ีรอบสระน้ ารางจ่ัน ทางเทศบาลตอนนั้นก็แจ้งเขาไปว่า
เราจะ ประสงค์เช่าพื้นท่ีรอบสระน้ ารางจ่ัน เพื่อท าเป็นกิจกรรมส่วนรวม
หรือท าเป็นสาธารณะสมบัติของคนส่วนรวม เราก็ท าหนังสือไปว่าคุณคิด
ค่าเช่าอย่างไร ต้องใช้เอกสารหลักฐานใด เรามีหนังสือ เขามาหาเรา
เดือน สิงหาคม เราท าหนังสือไปหาเขาเดือน กันยายน เขาไม่ตอบเรา 
เราเอาส่วนนี้ส่งไปท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมภาพถ่าย สมัยก่อนตาม
ภาพถ่ายท่ีหลายๆ ท่านคงจะเคยเห็นภาพนี้ ปัจจุบันไม่ได้เป็นดังภาพท่ี
ท่านเคยเห็นแล้วนะครับ แต่ก่อนเป็นท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้าน 
ปัจจุบันเป็นรั้วกั้น เราก็ส่งภาพจ านวนหลายภาพให้กับเขา  ตัวผมเองไป
ค้นเจอรูปภาพและหนังสือต่างๆ ท่ีทางโน้นได้พูดไว้ ตอนนั้นปี พ.ศ.  
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2561  ยังมีอุปกรณ์เด็กเล่นอยู่ แต่ตรงนั้นเขาเริ่มสร้างศาลาติดกับสระ
น้ า และภาพปัจจุบัน มีรั้วและแนวกันตรงไปขอบสระฝ่ังครัวอนงค์ 
(เอกสารตามภาพประกอบ)  ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้เราก็น าเรียนช้ีแจงเขา
ไปนะครับ เพราะพื้นท่ีสระน้ าไม่ใช่ของเรา เราไม่สามารถท าอะไรได้  
รอบสระการเช่าหรือท าอะไรกับรอบสระน้ าเป็นดุลยพินิจของส านักพุทธ
ฯ นอกเหนืออ านาจของเรา  จึงขอน าเรียนว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เราก็ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปว่าเราขอเช่า แต่เขาก็ไม่ให้เราเช่า แต่
เขาใช้ดุลยพินิจอะไรให้ครัวอนงค์เช่า  ซึ่งตอนนี้เราต้องให้ส านักพุทธฯ
เป็นผู้ตอบ นะครับ เพราะเราไม่เกี่ยวข้อง และเอกสารท้ังหมดเราก็ส่งไป
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไปหมดแล้ว ก็ขอเรียนช้ีแจงตามนี้นะครับ  

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาต จริงๆแล้วท่ีเรียนถามก็คือในส่วนของศาลาเอนกประสงค์ หลังจากท่ี
ได้ด าเนินการแล้วก็เห็นมีป้ายไปปิดไม่ให้รถยนต์ทุกชนิดเข้า เพราะฉะนั้นพื้นท่ี
ตรงนี้มันเป็นพื้นท่ีของ ท่ีเรียกว่าพื้นท่ีสาธารณะ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้น
ประชาชนหรือชาวบ้านถ้าเขาจะมีอะไรร่วมตรงนี้ ผมยกตัวอย่างนะครับพื้นท่ีของ
บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นท่ีเพาะปลูก ท านาถ้าเขาน าเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตาก
เขาสามารถใช้พื้นท่ีตรงนี้ได้ไหม ขออนุญาตตากช่ัวคราวสามารถใช้สถานท่ีแห่งนี้
ได้ไหม ผมยกตัวอย่างนะครับ เพราะมันเป็นพื้นท่ีของสาธารณชน เป็นสมบัติของ
ชาวบ้าน เพราะว่ามันจะได้ไม่ขัดแย้งในเรื่องของชุมชน ก็คงจะตัดในเรื่องของการ
ให้เช่าเพราะมันขัดอยู่แล้ว เพราะมันเป็นของเทศบาล เพราะเช่ามาต้ังแต่ปี พ.ศ.  
2541 ใช่ไหมครับ ตามท่ีท่านปลัดกล่าว  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตรงนี้นะครับ ถ้าวันนี้เราไม่มีผู้ท่ีมาร้องเรียน ไม่มีมาแจ้งโทษว่าเราได้ความผิด
หมายถึง การท่ีร้องเรียน สตง.  ปปช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ถ้าเราปล่อยปะละเลย
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ มันก็ต้องเป็นผมท่ีจะต้องรับผิดชอบ แต่การท่ีผมปิดผม
ไม่ได้ปิดโดยพลการ ผมปิดเพราะมีการร้องเรียน ตอนนี้ผมกับท่านปลัดก็ต้องท า
หนังสือส่งไป ไม่ได้ท าอื่น 5-6 เรื่อง ผมก็ท าเรื่องตอบไป เอกสารเป็นลังๆ นะ
ครับท่ีจะต้องตอบเขาไป  สมาชิกสภา ก็ต้องเข้าใจว่าท่ีผมปิด ผมไม่ได้ปิดเพื่อไม่
ใช้ชาวบ้านเข้า แต่วันนี้ต้องบอกให้สมาชิกสภาทุกคนได้ทราบว่า ตอนนี้เทศบาล
เรามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจนไม่ต้องท าอะไรกันแล้วครับ ผมขอตอบให้เข้าใจตาม
นี้นะครับ ก็คงจะไปพูดคุยหรือบอกกับคนท่ีเขาอยากจะรู้ว่ามันถึงไหนอย่างไรก็
ฝากไปครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับ เรียนท่านสมาชิกสภา  ท่านนายกเทศมนตรี และท่ีประชุมนะ
ครับว่า วันนั้นเอกสารของผู้ตรวจการแผ่นดินท่ีส่งมาล่าสุดเมื่อ เดือนท่ีแล้วได้โทร
คุยกัน ซึ่งเขาโทรหานายกฯ แต่ท่านนายกเทศมนตรี ให้คุยกับผมเพราะผมเป็นผู้
รวบรวมเอกสาร เขาบอกว่าท าไมเทศบาลให้เขาไปจอดรถยนต์ ผมบอกว่าตรงนี้
เป็นเรื่องท่ีเกิดมานานแล้ว  เท่าท่ีผมมาอยู่ ต้ังแต่ปี พ.ศ.  2558 ปีนี้ปี พ.ศ.  
2564 ก็เกือบจะ 8ปี  ฉะนั้นผมน าเรียนว่า สืบราวเรื่องว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2541 ถึง ปี พ.ศ.  2543 ตลาดก็ไม่ได้ใช้งาน มีการค้าท่ีซบเซาก็เหลือแม่ค้า
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เพียง 1 ราย  ภายหลังแม่ค้ารายนั้น ประมาณปี 2543-2544 ก็เสียชีวิต และ
รื้อแพงตลาดออก และกลายเป็นพื้นท่ีโล่งๆ แบบนี้ และพื้นท่ีโล่งๆ แบบนี้สมัยนั้น
ครัวอนงค์ ยังไม่มี ซึ่งครัวอนงค์อยู่แถวข้างๆ โรงพัก ย้ายมาเช่าท่ีตรงนี้   จน
เกิดบูมขึ้นมาภายหลัง ผมบอกว่าพื้นท่ีศาลาและครัวอนงค์ เป็นพื้นท่ีโล่ง เป็น
พื้นท่ีต่อเนื่องกัน และการจอดรถยนต์มันเป็นมาต้ังนานแล้ว เขาบอกว่าเป็นการ
เอื้อประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่ง   ถ้าแบบนี้ผมก็ต้องหางบประมาณอีกหลายแสน
มาท ารั้วกันแนวตลอดท้ังศาลา  ซึ่งมีพื้นท่ีเช่าท้ังหมด 700 ตารางวา แต่พื้นท่ี
ศาลา 600  ตารางเมตร  ซึ่งเราก็ท าเรื่องไปแล้ว ถ้าจะเช่าส านักพุทธฯตอบ
อย่างไรเราก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับเรื่องนี้เทียบเคียงกับท่ีท่านศักดา 
สิลาบังอร พูดว่าถ้าอย่างนั้นประชาชนน าข้าวมาตากได้ไหม มันก็เป็นการเอื้อ
ประโยชน์ต่อคนใดคนหนึ่ง แต่ถ้าเพื่อส่วนรวมไม่มีปัญหาครับ น าข้าวของคนใด
คนหนึ่งมาตาก มันก็เหมือนกับน ารถยนต์ของคนใดคนหนึ่งมาจอด แบบนี้ผิด แต่
ถ้าเพื่อส่วนรวมไม่ผิด ผมขอน าเรียนว่ามาเทียบเคียงกันนะครับ ตอนนี้เราปิดกั้น
งดใช้พื้นท่ีจนกว่าจะได้รับอนุญาต  แต่ถ้าเพื่อส่วนรวมมาใช้ผมคิดว่าท่าน
นายกเทศมนตรี คงไม่มีปัญหา แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือจุดประสงค์ของผู้ร้อง ร้อง
ร้องเรียนเพื่อต้องการอะไร ผมไม่ทราบ แต่ผมในฐานะคนนอกไม่ใช่คนหนองขาว 
ผมเองผมก็มองว่าเราท าเพื่อส่วนรวมท้ังนั้น ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น นี่คือความ
ขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่า แต่เรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นหลังการเลือกต้ัง หลังรู้ผลการ
เลือกต้ัง แพ้ ชนะ ของผู้บริหารเทศบาต าบลหนองหญ้าดอกขาวแล้วนะครับ ใน
ส่วนนี้จึงขอน าเรียนว่าเราเองข้าราชการไม่ได้มีส่วนร่วม ไม่ได้วิตกกังวล เพราะว่า
ก่อนปี พ.ศ.  2558  การจอดรถยนต์ท่ีนี่ก็มีการจอดกันมาต้ังนานแล้ว มันไม่ใช่
พึ่งจะมาจอดตอนนี้  ฉะนั้นจึงน าเรียนว่าท่ีมาท่ีไปมันสามารถตอบค าถามได้ แต่
พื้นท่ีสระน้ ารางจ่ันเราก็ถามแล้ว แต่เขาไม่ให้เราเช่า เป็นดุลยพินิจของส านักพุทธ
ฯ ไม่ใช่ว่า เรามีอ านาจเจ้าของพื้นท่ีจริงตามกฎหมาย และทางผู้ตรวจการ
แผ่นดินเขาเข้าใจแล้วว่า เราไม่มีอ านาจ เป็นอ านาจของส านักพุทธฯ เทศบาล 
เป็นผู้อาศัยและเป็นพื้นท่ีต้ังเท่านั้นเอง แต่เอาภาระความรับผิดชอบมาเป็นของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ณ หลังวันเลือกต้ัง วันท่ี  28  มีนาคม พ.ศ.  
2564  ผมว่าน่าจะมองประเด็นอื่นมากกว่าประเด็นนี้ จึงน าเรียนว่าสามารถ
ตอบค าถามได้ทุกค าถามเพราะเราไม่ได้ทุจริต หรือท าในส่ิงท่ีมิชอบนะครับ 
เพียงแต่ว่าจุดประสงค์หลักของการร้องเรียนเพื่อจุดประสงค์ใด เพราะก็มองไม่
ยากครับ ขอเรียนช้ีแจงตามนี้ครับ  

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ อีกเรื่องเดียวครับ หลังจากท่ีพวกเราได้ไปลง
ในท้องท่ี ได้มีการไปซ่อมแซมลูกรังในพื้นท่ีหมู่ ท่ี  1  ผลของการตอบรับจาก
ชาวบ้าน ผมพูดด้วยความจริงใจนะครับ มี ท้ังดี และ ติ พูดกันตรง ๆครับ 
เพราะว่าบางท่านก็อาจจะได้ยินอยู่แล้วนะครับ  เพราะว่ามันมีท้ังติและชม และ
การท างานมันจะให้ เป็นไปตามใจคนทุกคน มัน เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แต่
จุดประสงค์ท่ีเราลงเหมือนกันครับคืออยากไปอ านวยความสะดวก ให้กับพี่น้องท่ี



๔๗ 

 

อยู่ในพื้นท่ี ท่ีจะลงไร่ ลงนา ถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อ  เพราะฉะนั้นตามท่ีเราได้
ไปด าเนินการก็คือผมจะไม่พูดแต่ทุกท่านรู้ดี ส่ิงท่ีเราท า  การท างานเราก็
อยากจะท าให้ดี ไม่อยากให้เป็นไปอย่างอื่น  เพราะด้วยอุปสรรค์ในหลายๆ 
ท้องท่ี คนท่ีไปร่วมจะเข้าใจปัญหา คนท่ีคุมงาน คนท่ีไปดู จะรู้หมดว่าอะไรคือ
อะไร  แต่ผมขอฝากในส่วนของคณะผู้บริหาร หลังจากตรงนี้ ซึ่งเรายังไม่ได้ตกลง
อนุมัติในเรื่องการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา  ผมขอให้เอาเครื่องจักรลงไปสายต่างๆ 
ในพื้นท่ีช่วยปาดเกล่ียอีกซักรอบหนึ่ง  ท่านลองไปดูซิครับ ตอนท่ีเราลงไปรถยนต์
หนักมันก็ตาม พอเหยียบมันก็จะปล้ิน เพราะฉะนั้นปัญหาท่านไปดูเลยครับ คือ
เสียงสะท้อนนะครับ ผมไปลงท้องทุ่งแล้วก็ไปเจอ ก็อย่างท่ีผมพูดนะครับ มีท้ังชม
และติ แต่ด้วยเราก็พยายามท าให้เต็มท่ีแล้ว  เพราะฉะนั้นก็ขอฝากผู้บริหารอีก
รอบหนึ่งช่วย ปาดเกล่ียให้มันดี เพราะช่วงท่ีเราท าฝนมันอาจจะตก ฝากผู้บริหาร
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะ สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  

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 เพื่ อด าเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั้น เมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติครบแล้ว ข้าพเจ้า นายไชยยศ  บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาท้องถิ่น 
ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 5 ท่านร่วมประชุมเพื่อด าเนินการคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  วันนี้ 
วันท่ี  10  สิงหาคม พ.ศ.  2564  เวลา 12.10 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว พอการประชุมสภาท้องถิ่นเสร็จส้ิน ขอผมนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ต่อเลยครับขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะ สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิด
การประชุมครับ 
 

ปิดประชุม เวลา 12.00  น. 
 

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

                  (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
               ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภา  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เห็นว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริง  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ)............................................กรรมการ 

(นายสุชาติ  อวยพร) 

 

(ลงช่ือ)............................................กรรมการ 

(นายไพฑูร บัวทอง) 
 

 

(ลงช่ือ)............................................กรรมการ 

(นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ) 

 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับรองแล้ว  ตามมติท่ีประชุมสมัย
สามัญสมัยท่ี.........ครั้งท่ี.........ประจ าปี  2564  เมื่อวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. 2564 

 
 

 

             (ลงช่ือ)............................................ประธานสภาเทศบาล 

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

 

 


