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การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 1/2562 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒562 เวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

……………………………………………………..………………………. 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

1. นายบัณฑิต  ศรีทับทิม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิโรจน์  เอกจิต   รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายโกศล  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสุนทร  จันทนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายวันเพ็ญ  สุขกรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางอารมย์  เอกฉันท์   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวันชัย  กมลวิบูลย์นันท  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสมยศ  นาคะ   สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายพยอม  ผ่ึงผาย   สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายเสนาะ  อ านวย   สมาชิกสภาเทศบาล 
     11. นายทศพร  ใจทัศน์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  
๑. นายทรงพล  เอกจิตต์   นายกเทศมนตรี 
๒. นายชอบ  ปานธรรม  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายขวัญเมือง เอกจิตต์   รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสัมฤทธิ์  พัฒนมาศ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายประสาน  ชุ่มช่ืน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายสิทธิพร  อ่ าพันธุ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นางเกสา  ฝาเงิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.  นายคมสัน    ค าบุดดี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
9.  นางอารยา    ภักดีฉนวน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10. นางสาวมุกดา พัฒนมาศ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นายพูลศักดิ์  สุภัตรศักดา  นายช่างโยธาช านาญงาน 
12. นายชินภัทร  เพ็งบุตร   นักการ 
 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม นายทศพร ใจทัศน์  เลขานุการ
สภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุม 
 
 

 .../ นายบัณฑิต   
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นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เชิญ นายทศพร ใจทัศน์  เลขานุการสภาเทศบาล อ่าน
ประธานสภาเทศบาล    ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
นายทศพร ใจทัศน์                   ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
เลขานุการสภาเทศบาล             เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว  

            สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 
              ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

                 …………………………………… 
ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้มีมติในคราว

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ครั้งแรก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ท่ีประชุมมีมติ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62   
มีก าหนด ๓๐ วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62  
เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๒๒ แห่งระเบียกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยประชุมสามัญ สมัย ท่ี 2 
ประจ าปี ๒๕62 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62     
เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
                ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕62 

 

      บัณฑิต  ศรีทับทิม 
                           ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

                                                                                          ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- แนะน าตัวข้าราชการโอนย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
1. นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายพูลศักด์ิ สุภัทรศักดา ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 วันท่ี 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อผิดพลาด
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีต้องแก้ไขหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ 

และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  โปรดยกมือ 
 

…/ มติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย 

ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2562 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ไม่มี 

   

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ือง เพื่อทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ือง เพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.บริเวณ
ภายในโรงผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 241,400 บาท  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 

 ด้วยกองคลัง (งานกิจการประปา) เทศบาลต าบล
หนองขาว จะด าเนินการโครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. บริเวณ
ภายในโรงผลิตน้ าประปา หมู่ ท่ี 9 ต าบลหนองขาว อ าเภอ   
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
241 ,400. -บาท เพื่อให้สถานท่ีดังกล่าวมีความสะอาด 
สวยงาม และเหมาะสมกับสถานท่ีน่าอยู่ น่าท างาน ในการผลิต
น้ าประปาให้กับประชาชนใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภคและ 
งานกิจการประปามิได้มีการต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62        
แต่อย่างใด  

โอกาสนี้  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองขาวเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.
บริเวณภายในโรงผลิตน้ าประปา หมู่ ท่ี 9 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 โครงการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

…/ หลักการ 
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หลักการ 
       ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

      รายการโอนเพิ่ม (เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)    
   ด้าน   เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
   แผนงาน   การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
   งาน   กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
   หมวด   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
   ประเภท   ค่าก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.  
   รายการ   โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.บริเวณ 
   ภายในโรงผลิตน้ าประปา หมู่ท่ี 9  ต าบลหนองขาว อ าเภอ  

ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 โครงการ 
   งบประมาณต้ังไว้     ๐.๐๐ บาท   
    งบคงเหลือก่อนโอน       0.๐๐ บาท   
   โอนเพิ่ม    241,400.๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนเพิ่ม   241,400.๐๐ บาท 
   รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น    241,40๐.00 บาท 

รายการโอนลด  
   1. ด้าน   เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
   แผนงาน   การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
    งาน   กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
     หมวด   งบกลาง 
     ประเภท   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   งบประมาณต้ังไว้    40,000.๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน  20,694.๐๐ บาท   
   โอนลด          9,600.๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนลด   11,094.00 บาท 
   2. ด้าน   เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
   แผนงาน   การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
    งาน   กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
     หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   งบประมาณต้ังไว้    602,400.๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน  250,736.๐๐ บาท 
 
 

  …/ โอนลด 
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   โอนลด          49,000.๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนลด   201,736.00 บาท 
   3. ด้าน   เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
   แผนงาน   การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
    งาน   กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
     หมวด   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     ประเภท   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
   งบประมาณต้ังไว้    82,620.๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน  48,169.๐๐ บาท   
   โอนลด      28,000.๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนลด   20,169.00 บาท 
   4. ด้าน   เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
   แผนงาน   การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
    งาน   กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
     หมวด   ค่าใช้สอย 
     ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
   งบประมาณต้ังไว้    150,000.๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน  150,000.๐๐ บาท   
   โอนลด      104,800.๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนลด       45,200.00 บาท 
   5. ด้าน   เศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
   แผนงาน   การพาณิชย์  (๐๐๓๓๐) 
    งาน   กิจการประปา (๐๐๓๓๒) 
     หมวด   ค่าสาธารณูปโภค 
     ประเภท   ค่าโทรศัพท์ 
   งบประมาณต้ังไว้       50,000.๐๐ บาท   
   งบคงเหลือก่อนโอน     50,000.๐๐ บาท   
   โอนลด            50,000.๐๐ บาท 
    งบคงเหลือหลังโอนลด                         0.00 บาท 
    รวมโอนลดทั้งสิ้น        241,400.-บาท 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ 
 

…/ ส่ิงก่อสร้าง 
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ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ เป็นอ านาจอนุมั ติของสภา
ท้องถิ่น” 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม ท่านใดอนุมัติให้ โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการ
ดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ัง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.บริเวณ
ภายในโรงผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 9 ต าบลหนองขาว อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 241,400 บาท 
ด้วยเสียงเป็น เอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอื่นๆ  
นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายโกศล  นาคะ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเรื่องการด าเนินโครงการ 

ก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด 
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ด้วยคณะผู้บริหารและ 

ปลัดเทศบาลไ ด้ประชุมหารือโครางการดังกล่าว เรื่ อง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อท่ีดินเพิ่มเติม และได้มีมติว่างบประมาณ
ของเทศบาลไม่เพียงพอ จึงต้องเป็นการใช้งบประมาณจากการ
กู้เงินจากสถาบันการเงินจึงจะสามารถด าเนินโครางการได้ และ
ถ้าการด าเนินโครงการพร้อมแล้วจะเสนอต่อท่ีประชุมสภา เพื่อ
ขออนุมัติ ต่อไป 

นายทศพร ใจทัศน์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายทศพร ใจทัศน์
เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล ปัญหาคือโครงการดังกล่าวยังไม่ได้ 

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี หลายโครงการ และปัญหาของ
เทศบาลคือความเดือดร้อนของประชาชนไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 5 ปี 
 ปัญหาเรื่องการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปาก็เช่นกันยัง
ไม่มีในแผนพัฒนา 5 ปี พร้อมท้ังมีท่ีดินคับแคบจึงไม่สามารถ
ขยายเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะส่งผลให้ช่วงฤดูแล้งน้ าประปาไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 
 
  

…/ เทศบาลต าบลหนองขาว 
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 เทศบาลต าบลหนองขาวได้หารือกับ กองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล ( ก.ส.ท. ) ได้แนะน าว่า หากจะท าการกู้เงิน
ควรกู้ซื้อ ท่ี ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารไปด้วย แต่ก่อนจะ
ด าเนินการในขั้นตอนดังกล่าว ควรด าเนินการส ารวจความ
ต้องการการใช้น้ าประปาของประชาชน รวมท้ังส ารวจท่อ
ประปาว่าเพียงพอหรือไม่ และเมื่อส ารวจเรียบร้อยแล้วจึงจะ
สามารถมาบรรจุเข้าแผนพัฒนา 5 ปี  
 และปัญหาท่ีเป็นความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
ต้องการการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน คือปัญหาน้ าท่วมบริเวณ
ท้ายซอยเทศบาล 4 เทศบาล 5 และเทศบาล 7 ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวคณะผู้บริหาร พนักงานรวมถึงผู้อ านวยการกองช่างได้
หารือกับสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อหาวิธีแก้ไข โดยได้ข้อสรุปว่า
จะด าเนินการตั้งโรงสูบน้ า เพื่อระบายน้ าจากการท่วมขังให้เร็ว
ท่ีสุด ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนท่ีต้องท าการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เรื่องน้ าท่วมเป็นปัญหาที่สะสม 

มานานท่ียังไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างถาวรได้ จากการปรึกษา
การแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีมติโดยจะด าเนินโครงการติดต้ัง  
โรงสูบน้ าบริเวณท้ายซอยเทศบาล 5 โดยติดต้ังเครื่องสูบน้ า
ขนาดใหญ่ ซึ่งได้มอบหมายผู้อ านวยการกองช่างท าการส ารวจ
ราคาและรายเอียดท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ตามล าดับ 

นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายโกศล  นาคะ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล จากการสังเกตทุกครั้งท่ีเกิดปัญหาน้ าท่วม 

อาจเกิดจาก  ท่ีอง ค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาญจนบุ รี          
ได้ด าเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ าบริเวณริมถนนสาย   
หนองขาว-ดอนเจดีย์ ซึ่งมีบ่อพักน้ า จ านวน 4 จุด และทุกจุด
ชาวนามักน าไม้กระดาน กระสอบปุ๋ย หรือป้ายไวนิลปิดกั้นไว้ 
เพื่อให้น้ าไหลเข้าท่ีนาตัวเอง  
 จุดท่ี 2 คือ บริเวณท่อมุด ท่ีลอดใต้คลองชลประทาน 
มีจ านวน 3 ท่อ ซึ่งใช้งานได้ จ านวน 1 ท่อ เนื่องจาก 2 ท่อท่ี
เหลือ มีดินอุดตันท่ีเกิดจากการสะสมมาเป็นเวลานาน และไม่
อาจท าการขุดลอกได้เพราะไม่มีอากาศภายใน 
 และขอเสนอให้ท า ท่อระบายน้ า เพื่อข้ ามคลอง
ชลประทานบริเวณบ้านข้างบ้าน นายสามารถ เอกฉันท์ และ 
 

.../ ข้างบ้าน 
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ข้างบ้าน นางสาวเสาวนีย์ อ้นเชิด เพื่อน าน้ าท้ิงลงรางระบายน้ า
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ตามท่ี นายโกศล  นาคะ   

สมาชิกสภาเทศบาล เสนอมานั้น เทศบาลต าบลหนองขาวได้
ท าการหารือกับส านักงานชลประทาน ท่ี 13 แล้ว แต่ไม่ได้รับ
อนุญาตเพราะจะเป็นการกีดขวางการไหลของน้ า 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว  ได้ท าการส ารวจจุด
ประธานสภาเทศบาล    ท่ีจะติดต้ังโรงสูบน้ าบริเวณหรือไม่   
นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เทศบาลต าบลหนองขาวได้ 

ส ารวจไว้แล้วว่าจะท าการติดต้ังบริเวณข้างบ้าน นายสามารถ 
เอกฉันท์ และเชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดให้
สภาเทศบาลทราบ 

นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง จากการที่ได้ส ารวจปัญหาน้ าท่วมร่วมกับ  

นายวันเพ็ญ สุขกรม สมาชิกสภาเทศบาล และ นายวิโรจน์  
เอกจิต รองประธานสภาเทศบาล บริเวณประตูน้ าหรือท่อมุด 
ซึ่งโครงการท่ีจะด าเนินการเป็นการบรรเทาน้ าท่ีรอการระบาย 
ซึ่งเป็นน้ าท่ีไหลมาจากฝ่ังของโรงเรียนวัดอินทาราม ฝ่ังวัด    
อินทาราม ถนนทุกๆสาย ฝ่ังตะวันตกจะไหลมาทางถนน
เทศบาล 4 ถนนเทศบาล 5 ถนนเทศบาล 7 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหลังจากท่ีพนักงานของเทศบาลต าบลหนองขาวได้ท าการ
ลอกท่อระบายน้ า  ซึ่ งพบว่ ามี ขยะและ ดินอุ ด ตันและ           
กีดขวางทางน้ าจ านวนมาก ยิ่งท าให้การไหลของน้ าเร็วขึ้นและ
ท่วมมากขึ้น ส าหรับปัญหาการอุดตันของท่อมุดกองช่างจะต้ัง
งบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะด าเนินการ
ก่อนฤดูฝน  
 ส าหรับการแก้ปัญหาโดยวิธีการก่อสร้างโรงสูบน้ า     
ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งว่า ส านักงานชลประทานท่ี 13 
ไม่อนุญาตให้ปล่อยน้ าท้ิงลงคลองชลประทาน เทศบาลต าบล
หนองขาวจึงจ าเป็นต้องน าปัญหาดังกล่าวเสนอต่อนายอ าเภอ
ท่าม่วง โดยขอให้ชาวบ้านผู้ประสบปัญหาร่วมลงลายมือช่ือเพื่อ
น าเสนอต่อนายอ า เภอท่าม่วง  และผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรีอนุญาตตามล าดับ ด้วยเหตุผลท่ีว่าการจะท า
โครงการดังกล่าวเราจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นท่ีก่อน 
 

.../ จึงจะสามารถ 
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จึงจะสามารถด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ และต้องไม่ขัดต่อ
ระเบียบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ส าหรับขนาดของท่อท่ีจะท าการติดต้ังจากการสืบ
ราคาจากผู้ขายโดยตรง คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว 
ใช้เครื่องยนต์ ขนาด 8 สูบ  ผลิตจากสแตนเลส   มีความหนา 
3 มิลลิเมตร ระยะดูดแนวต่ิง 2.50 เมตร ราคาเฉพาะท่อ 
280,000 บาท ส าหรับราคาเครื่องยนต์จะขอสืบราคาและ
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบภายหลัง ลักษณะการใช้งานเหมือนการ
สูบน้ าเข้านาข้าว ส่วนการวางท่อจะเป็นการฝังท่อลงใต้พื้นถนน 
เครื่องยนต์ก็จะใช้กับน้ ามันดีเซลไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกัน
ปัญหาไฟฟ้าดับและประหยัดงบประมาณการขอขยายเขต
ไฟฟ้า  

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    เรียนผู้อ านวยการกองช่าง ขอให้ช้ีแจงประสิทธิภาพการท างาน
ของประธานสภาเทศบาล    เครื่องสูบน้ าให้สภาเทศบาลทราบ  
นายสิทธิพร อ่ าพันธุ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายสิทธิพร อ่ าพันธุ์
ผู้อ านวยการกองช่าง    ผู้อ านวยการกองช่าง จากการได้สอบถามเรื่องประสิทธิภาพ 

การใช้งานกับผู้เช่ียวชาญ และอธิบายลักษณะของการท่วมขัง
ของน้ าท่ีเป็นปัญหาของเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับค าตอบ
ว่ า ใ ช้ ระยะ เวลาไม่น านและสามารถแก้ปัญหาไ ด้ ตาม
วัตถุประสงค์กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากสาเหตุน้ าท่วม
ขังรอการระบาย  

นายขวัญเมอืง  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพผมนายขวัญเมือง เอกจิตต์ 
รองนายกเทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอเรื่องการปิดประตูน้ าบริเวณ 

ส านักงานประปา ทุกครั้ งก่อนท่ีจะมีการสูบน้ าลงคลอง
ชลประทาน เพื่อความสะอาดของน้ าประปาและความเช่ือมั่น
ของประชาชน 

นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว เรื่องการปิดประตูน้ าประปา  

จะมอบหมายให้ งานป้องกันและบรร เทา สาธารณภัย
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีประปาทุกครั้งก่อนท่ีจะท าการสูบน้ า 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายโกศล  นาคะ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณหน้า 

ห้องสมุดประชาชน 
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นายทรงพล  เอกจิตต์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายทรงพล เอกจิตต์ 
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว ปัญหาน้ าท่วมบริเวณห้องสมุด

ประชาชน คณะผู้บริหารได้มีการวางแผนว่าจะด าเนินโครงการ
ก่อสร้างวงเวียนเพื่อไม่ให้มีการจอดรถยนต์ พร้อมปรับพื้นถนน
ให้สูงขึ้น และติดต้ังเสาไฮแมส จ านวน 1 ต้น 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายวันเพ็ญ  สุขกรม    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมนายวันเพ็ญ สุขกรม
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ส ารวจและซ่อมแซมถนนทุกสายท่ี 

ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
เร่ืองที่ 2 ขอให้ติดต้ังกระจกโค้งบริเวณถนนหลังโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน 2 จุด เนื่องจากไม่
สามารถตัดแต่งต้นไม้ท่ีบดบังวิสัยทัศน์การมองได้ 
เร่ืองที่ 3 ซ่อมแซมเสียงตามสายบริเวณถนนเทศบาล 3 

นายโกศล  นาคะ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผม นายโกศล  นาคะ  
สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ต้ังงบประมาณในการติดต้ังกล้อง 

วงจรปิดบริเวณท้ายซอยฝ่ังทิศตะวันตกทุกซอย บริเวณต้นซอย
ของถนนกาญจนบุ รี -อู่ ทอ ง  ทุกซอยและ ท้ ายซอย ฝ่ั ง           
ทิศตะวันออกทุกซอย ซึ่ งจะเป็นประโยชน์และประหยัด
งบประมาณ 

นางอารมย์  เอกฉันท์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ดิฉันนางอารมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล    เอกฉันท์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ปรับปรุงเนินสะดุดบริเวณ 

ด้านข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาวออก 
เนื่องจากกว้างเกินไปเกรงว่าจะเกิดอันตราย 

นายบัณฑิต  ศรีทับทิม    สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายคมสัน  ค าบุดดี    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ผมนายคมสัน ค าบุดดี 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ด้วยวันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน 2562  

เทศบาลต าบลหนองขาวจะด า เนิน โครงการวั น เฉ ลิม         
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดย
กิจกรรมจะเริ่มต้ังแต่เวลา 08.30 นาฬิกา และหลังจาก
กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสา 
จ านวน 3 จุด ได้แก่ ท าความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณ
ศูนย์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 
 

.../ กิจกรรม 
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กิจกรรมท่ี 2 ร่วมท าความสะอาดกรวยจราจรบริเวณถนน
กาญจนบุรี-อู่ทอง และกิจกรรมท่ี 3 ปลูกต้นไม้บริเวณ 3 แยก
ไฟแดง 
 

เลิกประชุมเวลา 11.49 นาฬิกา 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
              ( นางสาวมุกดา  พัฒนมาศ ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ลงช่ือ )......................................................เลขานุการสภาเทศบาล                  

       ( นายทศพร  ใจทัศน์ )   

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองขาวตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว สมัยสามัญ สมัย ท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 ประจ าปี 2562 
เรียบร้อยถูกต้องแล้ว เมื่อวันศุกร์ ท่ี............เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ๒๕62 

 
( ลงช่ือ )......................................................ประธานกรรมการ        
                  ( นายโกศล  นาคะ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ 
                 ( นายพยอม  ผ่ึงผาย ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
 

 
( ลงช่ือ )......................................................กรรมการ   
                ( นางอารมย์  เอกฉันท์ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 

 
ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ในการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม.........................สมัยท่ี............ครั้งท่ี........../๒๕62  เมื่อวัน.................................
ท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

( ลงช่ือ ).............................................................. 
                 ( นายบัณฑิต  ศรีทับทิม ) 

               ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองขาว 
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