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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕62 

วันอังคารที่  30  เมษายน  2562  เวลา  10.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายปราณี  ข้อสว่าง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัชชัย  ควรฟุ้ง  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายถาวร  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมส่วน  เสรีสิริพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายประดิษฐ์  ปานทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายสุทิน  พิผ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางสาวแสงจันทร์ พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายไสว   สุดหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๐. นางดาวรุ้ง  มืมขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายประเสริฐ  พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสมพร    พิมพ์อุบล นายกเทศมนตรี  
 2. นายดาวรุ่ง  ลำขุนทด รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายทอง   ศิลป์ประกอบ รองนายกเทศมนตรี 

4 นายสนั่น   เพชรเสน่ห์กุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5.นายวิเชียร  อยู่รักษาสิทธิ์ ปลัดเทศบาล 
6. นายสุกรีย์  ศุภมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นายกัมปนาท  กฤตฌาพนธ์ ผู้อำนวยการศึกษา 
8. นางพรพรรณ  สุทธิสา  หัวหน้าฝ่ายกองคลัง 

 9. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญสุข  นิติกร 
 10.นางสาวศิรินทิพย์ รวงกลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

12.นางสาววรรณิษา  เสรีสิริพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13.นางคะนึง  น้อมจันทึก พนักงานจ้างทั่วไป 
14.นายกิตติชัย  ปรีอารมณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
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       เปิดประชุม    เวลา  10.00 น. 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาพร้อมแล้วนายปราณี  ข้อสว่าง  

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จึงดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 
       

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ 
สมัยที ่1 ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 

ที่ประชุม   มตริับรอง 10    เสียง 

   งดออกเสียง   1    เสียง  

   (องค์ประชุม 11 เสียง)   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายสมพร  พิมพ์อุบล    เรียนประธานสภาที่เคารพ  กระผมขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม  
  (นายกเทศมนตรี) มีรายละเอียดดังนี้ 
  หลักการ    
  เทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง

ที่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
พ.ศ.2542 โดยมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พ่ึงตนเองได้ มีอิสระใน
การจัดการตนเองและจัดการบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนของท้องถิ่น และ
มาตรา 16  ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์กรบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง
ระบายน้ำ ประกอบกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
(2) ให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำ และมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ำสะอาด
หรือการประปา 

  เหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรุนแรงในเขตเทศบาล

ตำบลหนองน้ำใส เป็นเหตุให้แหล่งเก็บน้ำดิบเพ่ืออุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ
ขาดแคลน ไม่มีแหล่งน้ำสำรอง หรือกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่เพียงพอ ทำให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาด
แคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคประกอบกับฤดูฝนที่ผ่านมาได้ทำให้ถนน
ชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก ประชาชนได้รับผลกระทบ ในการขนถ่ายสินค้า
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ทางการเกษตร และใช้เป็นเส้นทางการติดต่อสัญจรเพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ได้ทันท่วงทีและ
อย่างทั่วถึงจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  2๐  โครงการ   

      1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำใส 
          เป็นเงิน ๒๙๑,000 บาท    
                    รายละเอียดโครงการ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๙๗ ตาราง
เมตร                     
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
บ้านไทรงาม  เป็นเงิน ๒๓๕,000 บาท    
 รายละเอียดโครงการ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร    
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที๓่ บ้านหนองไทร
เป็นเงิน 1๙๗,000 บาท 

        รายละเอียดโครงการ 
- ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร    
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเหนือ - ไทรงาม 
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกต ุ เป็นเงิน ๔๔๕,000 บาท    
 รายละเอียดโครงการ       
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร 
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ - คลอง
มะเกลือ หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่สามัคคี เป็นเงิน 4๔๕,000 บาท   
 รายละเอียดโครงการ      
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตาราง
เมตร            - 
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
บ้านคลองไทร เป็นเงิน ๒๙๗,000 บาท     
 รายละเอียดโครงการ        
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร 
                    - พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสง่า
พัฒนา  เป็นเงิน ๔๕๒,000 บาท      
 รายละเอียดโครงการ          
- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL  กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตารางเมตร   - พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย         
 8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโนน
กระถินศรีประทาน  เป็นเงิน ๓๓๖,000 บาท    
 รายละเอียดโครงการ       
- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL  กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ตารางเมตร 
 - พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
บ้านคลองแจ้ง    เป็นเงิน ๒๘๒,000 บาท     
 รายละเอียดโครงการ       
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร  
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนน
เพชร เป็นเงิน ๒๓๓,000 บาท      
 รายละเอียดโครงการ       
- ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร    
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง
ผักบุ้ง เป็นเงิน 4๔๕,000 บาท      
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รายละเอียดโครงการ                   
- ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร    
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
   12. โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านลาดพัฒนา
เป็นเงิน 3๙๒,000 บาท       
   รายละเอียดโครงการ                           
- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๒๕.๐๐ 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร              
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑๓ บ้านเขากระโดน เป็นเงิน 4๑๗,000 บาท    
 รายละเอียดโครงการ        
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร 
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย                
  ๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน      
ดงเคง็  เป็นเงิน ๒๖๖,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

              รายละเอียดโครงการ 
- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร   
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
  15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านซับ
น้ำทิพย์ เป็นเงิน 3๐๐,000 บาท      
  รายละเอียดโครงการ       
- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๒๕.๐๐ 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร  
 - พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
  16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ 
บ้านชุมสามเรณู เป็นเงิน ๒9๗,000 บาท     
  รายละเอียดโครงการ       
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร  
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
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17. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านทรัพย์ทวี  เป็นเงิน 
๒๕1,000 บาท        
 รายละเอียดโครงการ           
- ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร    
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 18. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านทับ ๖ 
พัฒนา เป็นเงิน 2๐๘,000 บาท          
 รายละเอียดโครงการ           
- ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร    
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 19. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านคลองไทร เป็นเงิน 
๒๙๐,000 บาท        
   รายละเอียดโครงการ       
- ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø ๖ นิ้ว ท่อกรุ-ท่อกรอง PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ 
ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร และได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร
ชั่วโมง 

- ติดตั ้งเครื ่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ เครื ่อง                   
- ติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติขนาด ๒ แรงม้า ๑ ตู้                            
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย      
 20. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านคลอง
ไทร  เป็นเงิน 1๓๑,000 บาท      
 รายละเอียดโครงการ           
- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL  กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๘๐.๐๐ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร    
- พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย             
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๑๐,000 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

  ในปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองน้ำใสมีเงินสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน 
256๒ เป็นจำนวนเงิน 2๑,๙๖๙,๗๒๘.๕๗ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)   เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่าย
ได้ ๙,๙๘๕,๔๘๗.๙1 บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) 
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     ระเบียบ/กฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) ให้กระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ 
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อ
การเดินทางสัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาการขาดแคลน้ำเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค  นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 256๒ ต่อไป  

 
ที่ประชุม   มตอินุมัติ 10    เสียง 

   งดออกเสียง   1    ท่าน  

  (องค์ประชุม 11 เสียง)  
  
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง ขอแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

จำนวน 1  โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 1 โครงการ  
นายสุกรีย์ ศุภมงคล   เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุกรีย์  ศุภมงคล  
(ผอ.กองช่าง)    ๑. หลักการ    

 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
พ.ศ.2542 โดยมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้ มีอิสระใน
การจัดการตนเองและจัดการบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนของท้องถิ่น และ
มาตรา 16  ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์กรบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน



๘ 
 

ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง
ระบายน้ำ ประกอบกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (2) 
ให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำ และมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล
ตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการ
ประปา 

      ๒. เหตุผล 
 เนื ่องจากกองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ได้ตรวจสอบตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256๒ ซึ่งสภาเทศบาลตำบล
หนองน้ำใสได้อนุมัติไปแล้วนั ้น มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน ๑ โครงการ ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลน และโครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จำนวน ๑ โครงการ ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
ดังนี้ 

               ๑. แก้ไขแบบแปลน ๑ โครงการ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๒ 
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1๘ 
บ้านทับ ๖ พฒันา จำนวน 3๐๑,000 บาท 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร  ยาว  
1๑๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 
ปรากฏในแผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อที่ 
๑๔๖ หน้า ๑๒๒ 
แบบแปลน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1๘ บ้าน
ทับ ๖ พัฒนา  
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร  ยาว  
1๓๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๒ 
แก้ไขแบบแปลน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1๘ บ้าน
ทับ ๖ พัฒนา  
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร  ยาว  
1๑๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 
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       ๒. แก้ไขรายละเอียด 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๒ 
๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  
บ้านหนองไทร จำนวน ๒๔๗,000 บาท 
- ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๓๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 
ปรากฏในแผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อที่ ๒๘ 
หน้า ๙๖ 
 

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๒ 
แก้ไขรายละเอียด 
๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  
บ้านหนองไทร จำนวน ๒๔๗,000 บาท 
- ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 
 

  

                     ๓. ระเบียบ/ข้อกฏหมาย 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ิการงบประมาณขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 และ 3) พ.ศ. 2543 
หมวด 4 ข้อ 27 “ การการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ที่ประชุม  มีมติ  10    เสียง 

  งดออกเสียง 1      ท่าน  

  (องค์ประชุม 11 เสียง)  

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองผักบุ้ง 
นายกัมปนาท กฤตฌาพนธ์   เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก รองนายกที่เคารพทุกท่าน 
(ผอ.การศึกษา) กระผม  นายกัมปนาท  กฤษตฌาพนธ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส  สำหรับในญัตติตามวาระที่  6  เรื่องขออนุมัติจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง  เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสอนุมัติ  
ด้วยในปัจจุบัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  มีจำนวน   
1  แห่ง  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรับบริการเด็กอายุ  2  -  5  ปี  ซึ่งประกอบกับ
พื้นที่หมู่บ้านหนองผักบุ้งอยู่ห่างไกลกันจนไม่สามารถส่งเด็กบางส่วนลงมารับ
บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  เช่น  บ้านคลองไทร  บ้านหนองผักบุ้ง  บ้านสง่า
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พัฒนา  และบ้านชุมสามเรณู  ซึ่งออกสำรวจและสอบถามชาวบ้านปรากฏว่าส่วน
ที่มีบุตรหลานก็อยากให้ทางเทศบาลตำบลหนองน้ำใสได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขึ้นเพื่อรับบริการเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน  แบ่งเบาภาระจากผู ้ปกครอง  และ
ต้องการให้เด็กมีพฤติกรรมเป็นไปตามวัยมีระเบียบวินัย  มีพัฒนาร่างกายสมวัย  
ด ้วยข้อเท ็จจร ิง  4  หมู ่บ ้านเป ้าหมาย  ม ีสถานศึกษาท ี ่ส ังก ัด  สพฐ.            
จำนวน      2  แห่ง  คือ   
1. โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 
2. โรงเรียนสง่าพัฒนา 

แต่ด้วยระเบียบแล้ว  สถานศึกษา  2  แห่ง  มาสามารถรับเด็ก  2  -  3  
ปีได้  ซึ่งในปีที่แล้วทดลองรับเด็ก  3  ปี  ไปอยู่ในสถานศึกษาแล้วปรากฏว่ามี
ปัญหาข้อมูลทับซ้อนกับบางส่วน  การจัดสรรงบประมาณรายหัว  คนเดียว
บางครั้งมีชื่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และชื่อในโรงเรียน  ซึ่งเขาสามารถตรวจสอบ
ได้จากการายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนผ่านระบบ  CCIS  และ  SIS  จากการ
สำรวจของกองการศึกษาเม่ือเดือนมีนาคม  2562  ในการสำรวจปัญหา/ความ
ต้องการของ  4  หมู่บ้าน  ได้จัดส่งคำร้องมาให้เทศบาลได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้  ทางกองการศึกษาก็ได้ออกสำรวจปัญหา/ความต้องการพบว่า 

     ปัญหา  คือ 
1.หมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อันได้แก่  บ้านคลองไทร  

บ้านหนองผักบุ้ง  บ้านสง่าพัฒนา  และบ้านชุมสามเรณู 
2. 4  หมู่บ้านไม่มสีถานศึกษาที่รองรับเด็กเล็กอายุ  2  -  3  ปี   
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เดิมรับเด็กได้จำนวนจำกัดเพราะสถานที่ไม่พอ

รองรับ 
     ความต้องการ  คือ  
      1.อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งอยู่ในระหว่างกลาง  4  หมู่บ้าน 

2.อยากได้ครูที่มาดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงาน/มีการจัดการ
เรียนการสอนจริงๆ   

3.อยากให้เด็กในหมู่บ้านมีคนอบรมเลี้ยงดู  แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  
เด็กมีระเบียบวินัย  มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

ดังนั้นกองการศึกษา  จึงเสนอให้ทางสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  ได้
อนุมัติจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ภายใต้ในการตั้งชื่อว่า  “ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองผักบุ้ง”  ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่  11  บ้านหนองผักบุ้ง  
ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   

     ระเบียบ/ขั้นตอนการขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.ระเบียบหรือข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่เราจะขอจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  อันดับแรก  ต้องมีนโยบายของผู้บริหารในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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อันดับสอง  ต้องมีแผนพัฒนาของเทศบาล  (2561  - 2564)  ปรับปรุง  
อันดับสาม  ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  อำนาจในข้อ  20  (6)  
มีหน้าที่จัดการศึกษา  

2.ขั้นตอนหลังจากได้รับหนังสือความต้องการของประชาชน 
     -กองการศึกษาออกสำรวจความต้องการ 
     -ประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน  ขอความเห็นชอบ 
     -รายงานผลการสำรวจให้ทางผู้บริหารทราบความเป็นมา 
     -นำเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

-หลังจากสภาเทศบาลอนุมัติ  เทศบาลตำบลหนองน้ำใสประกาศจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง  ลงประกาศ  ณ  วันเทศบาลอนุมัติ 
-ขั้นตอนสุดท้าย  เทศบาลตำบลหนองน้ำใสก็จะต้องรายงานการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปยังจังหวัดเพ่ือให้เขาดำเนินการต่อไป  ก็คือเมื่อจังหวัดรับทราบ
ก็จะรายงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือบันทึกข้อมูลว่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้งจัดตั้งแล้ว 

สถานที่ก่อสร้าง  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองนายกเทศมนตรี  
นายทอง  ศิลป์ประกอบ  (ท่านยังยืนยันเหมือนเดิม)  จำนวน  2  ไร่  ซึ่งเป็นที่
ของแม่ท่าน  ท่านยังที่จะให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาเหมือนเดิม  
สถานที่ตั้งอยู่บนถนนระหว่างบ้านหนองผักบุ้ง  -  บ้านสง่าพัฒนา  เป็นที่สวยงาม
มากเหมาะที่จะทำเป็นสถานที่ราชการ  ภูมิทัศน์สวยงาม  มองเห็นกังหันลม  
มองเห็นภูเขารอบด้าน  (เป็นเนิน  360  องศา) 

การเปิดการเรียนการสอน  จะเปิดในปีการศึกษาหน้า  ปีการศึกษา  
2563  (16  พฤษภาคม  2563  -  31  มีนาคม  2564)   

     เด็กที่เราจะรับได้  อายุตั้งแต่  2  -  5  ป ี
     ข้อมูลเด็กใน  4  หมู่บ้าน  เป็นข้อมูลน่าสนใจมาก 
     -บ้านคลองไทร  63 คน 
     -บ้านหนองผักบุ้ง  22 คน 
     -บ้านสง่าพัฒนา  42 คน 
     -บ้านชุมสามเรณู  12 คน 
     รวมทั้งสิ้น 139 คน  (เด็กอายุ  2  -  5  ปี) 

สุดท้าย  เป็นเรื่องสำคัญมากการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาอะไรตามมา 
     -เรื่องงบประมาณ  (ต้องเริ่มในปี  2563)  ส่วนที่เหลือเทศบาลต้องรับผิดชอบ 

-ค่าอาหารกลางวัน/นม/สื่อการเรียนการสอน  ระยะแรกเทศบาลจะต้อง
รับผิดชอบในการตั้งงบสนับสนุนจนกว่าทางรัฐบาลจะได้อุดหนุนมา 
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-บุคลากร  คือ  ผู้สอน  (วุฒิปริญญาตรี)    ผู้ช่วย  (ม.6)    ผู้ส่งเสริม  (ม.3)  
(นักการภารโรง/แม่บ้าน)  อัตราส่วน  ครู  1  คน  ต่อเด็ก  10  คน 
-สำหรับอาคารสถานที่แรกผมตั้งใจจะขอใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองผักบุ้ง  แต่ดู
แล้วไม่เหมาะสมเท่าไร  เลยเปลี่ยนใจจะขอสภาอนุมัติอาคารเอนกประสงค์
ชั่วคราวก่อนสักราคาประมาณ  5  -  6  แสนบาท  ใช้งบเทศบาลเมื่อเข้ารูปเข้า
รอยแล้วก็จะขอดำเนินการขออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด  80  - 100  คน  
ประมาณ  4  ล้านบาท  จากกรมส่งเสริมต่อไป   

    สุดท้ายก็หวังว่าทางสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสจะพิจารณาอนุมัติให้ 
    จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง  ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสมีมติเห็นชอบให้ดำเนิน
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้งด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 

   

ที่ประชุม  มีมติ  10    เสียง 

  งดออกเสียง 1      ท่าน  

  (องค์ประชุม 11 เสียง)  
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
   -ไม่มี- 
 
ปิดประชุม  เวลา  12.00  น.   

 

 

 
(ลงชื่อ)     นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข ผู้จดรายงานการประชุม 

                 นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      นายปราณี  ข้อสว่าง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         นายปราณี  ข้อสว่าง       
    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  

 

 

 


