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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3  ประจำปี ๒๕62 

วันอังคารที่ 3  กันยายน 2562 เวลา 13.๐๐ 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. นายประเสริฐ  พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นางดาวรุ้ง  มืมขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิเชียร  อยู่รักษาสิทธิ์ ปลัดเทศบาล 
 2. ว่าที่ร้อยตรีทองเหม ชำนิสูงเนิน หัวหน้าสำนักปลัด 
 3. นางพรพรรณ  สุทธิสา  ผู้อำนวยการคลัง 

4. นายกัมปนาท  กฤตฌาพนธ์ ผู้อำนวยการศึกษา 
5. นายสุกรีย์  ศุภมงคล ผู้อำนวยการช่าง 
6. นางเนตรนภา  พรมพันธ์ใจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
7. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญสุข  นิติกร 
8. สิบเอกหญิงพิมพ์แสง อรชุน  นักประชาสัมพันธ์ 
9. นายนภดล  ธีรภัทรางกูร นายช่างโยธา 
10. นางสาวธนิดา  ธนาคมเพชร นักพัฒนาชุมชน 
11. นางสาวจิตรลัดดา คงเพียร  นักวิชาการศึกษา 
12. นางสาวฐราภัทร  ตั้งธีรภัทร นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ   
13. นางสาววรรณิษา เสรีสิริพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางสาววภิาดา  คึมสูง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15. นางคนึง  น้อมจันทึก พนักงานจ้างทั่วไป 
16. นางสาวชลธิชา  พิผ่วนนอก พนักงานจ้างทั่วไป 
17.นายณรงค์ศักดิ์  พลโดด  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
18.นายวิษณุ  ขัดโพธิ์  นายช่างไฟฟ้า 
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เปิดประชุม    เวลา  13.00 น. 

     เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาพร้อมแล้ว นายปราณี  ข้อสว่าง  
    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จึงดำเนินการเปิดประชุมตาม 
    ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื ่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2  ประจำป ี2562  วันที่ 26 สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62   

นายปราณี  ข้อสว่าง     ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการส่ง 
   (ประธานสภาฯ)    รายงานการประชุมพร้อมวาระการประชุมแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด 

  ประสงค์จะขอ แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   มตริับรอง 10      เสียง 
   ไม่รับรอง    -      เสียง  
   งดออกเสียง   1      ท่าน 
   (องค์ประชุม 11 เสียง) 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   (คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) 

นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
   (สมาชิกสภา)  หนองน้ำใส กระผมขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดังนี้  
 

จากวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562  ได้มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองน้ำใส ได้ขอยื่นญัตติแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2563 จำนวน 23 ญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเสร็จ 
มีรายงานดังนี้ 

รายการที่ 1   นายสมส่วน  เสรีสิร ิพันธ์  ขอแปรลดเกี ่ยวกับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

- สำนักปลัด ตั้งไว้ 100,000 บาท แปรลด 80,000 บาท 
- กองคลัง ตั้งไว้ 30,000 บาท  แปรลด 20,000 บาท 
- กองการศึกษา 30,000 บาท  แปรลด 20,000 บาท 
- กองสาธารณสุข 20,000บาท  แปรลด 15,000 บาท 
ที่ประชุมโครงร่างเดิมด้วยเสียง 3 ต่อ 2 เสียง 

รายการที่ 2  นายสมส่วน  เสรีสิริพันธ์  ขอแปรลดรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ    ตั้งไว้ 80,000บาท แปรลดเหลือ 70,000 บาท 

        ที่ประชุมมีมติ แปรลดตามด้วยเสียง 3 ต่อ 2 เสียง 
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รายการที่ 3  นางดาวรุ้ง  มืมขุนทด  ขอแปรลด รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที ่ ไม่เข ้าล ักษณะอื ่น ๆ (หน้า 7) เดินทางไปราชการตั ้งไว้ 
200,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 100,000 บาท  

           ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 3 ต่อ 2 เสียง  

รายการที่ 4     นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์  ขอแปรลดรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นคำ 
ซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน (หน้า 9 ) ตั้งไว้ 150,000 บาท  ขอแปรลดเหลือ 
100,000 บาท  

           ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 3 ต่อ 2 เสียง  

รายการที่ 5      นายประดิษฐ์  ปานทอง ขอแปรลด วัสดุงานบ้านงานครัว 
- สำนักปลัด ตั้งไว้  50,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 40,000 บาท 
- แผนงานการศึกษา ตั้งไว้  50,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 40,000 

บาท 
- แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 40,000 

บาท 
ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 4 ต่อ 1 เสียง 

รายการที่ 6               นายสมส่วน  เสรีสิริพันธ์  ขอแปรลดวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด ตั้ง
ไว้  30,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 20,000 บาท  

          ที่ประชุมมีมติ 3 ต่อ 3 เสียง ประธานได้ใช้สิทธิ์ชี้ขาดคงร่างเดิม 
รายการที่ 7    นายไสว  สุดหา  ขอแปรตัดรายการต่อเติมอาคารสำนักงาน 

700,000 บาท ที่ประชุม มีมติ 3 ต่อ 3  เสียง ประธานใช้สิทธิ์ตัดตามขอ 
รายการที่ 8   นายไสว  สุดหา ขอแปรตัดโต๊ะพับหน้าขาว จำนวน 20 ตัว ตั้งไว้ 

40,000 บาท 

          ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 3 ต่อ 0 เสียง  

รายการที่ 9    นายไสว สุดหา  ขอแปรตัดเครื ่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ ๊ค ตั ้งไว้ 
32,000 บาท 

      ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 3 ต่อ 2 เสียง 

รายการที่ 10   นายไสว  สุดหา  ขอแปรลดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท ขอแปรลด
เหลือ 50,000 บาท 

           ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 4 ต่อ 0 เสียง 

รายการที่ 11   นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์  ขอแปรลดรางจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ(หน้า 22)ตั้งไว้ 108,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 58,000 บาท  

           ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 3 ต่อ 2 เสียง 

รายการที่ 12   นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์  ขอแปรลด โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 92,600 บาท ขอแปรลดเหลือ 42,600 บาท  
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          ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 3 ต่อ 2 เสียง  

รายการที่ 13   นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์  ขอแปรลดค่าวัสดุสำนักงาน (หน้า 23 ) 
ตั้งไว้     100 ,000 บาท  ขอแปรลดเหลือ 50,000 บาท 

           ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 5 ต่อ 1 เสียง 

รายการที่ 14   นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์  ขอแปรลดค่าบริการสื ่อสารและ
โทรคมนาคม (หน้า27) ตั้งไว้ 100,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 50,000บาท 

           ที่ประชุมมีมติแปรลดด้วยเสียง 3 ต่อ 1 เสียง  

รายการที่ 15   นายไสว  สุดหา  ขอแปรลด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ    (หน้า29) ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 20,000 บาท  

           ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 6 ต่อ 0 เสียง  

รายการที่ 16   นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์ ขอแปรลดรายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ตั้งไว้ 982,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 782,000 บาท  

           ที่ประชุมมีมติ 3 ต่อ 3 เสียง ประธานใช้สิทธิ์ ชี้ขาดเห็นควรคงร่างเดิม  

รายการที่ 17    นายชาตรี  อินทรประดิษฐ์  ขอแปรลดโครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 20,000 บาท  

        ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 3 ต่อ 2 เสียง  

รายการที่ 18   นายสมส่วน  เสรีสิริพันธ์ ขอแปรลด วัสดุก่อสร้าง (หน้า 34) ตั้งไว้ 
  50,000 บาท ขอแปรลดเหลือ 40,000 บาท  

  ที่ประชุมมีมติแปรลดด้วยเสียง 4 ต่อ 1 เสียง 

รายการที่ 19   นางดาวรุ่ง  มืมขุนทด ขอแปรตัดวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน้า46) ตั้งไว้ 
30,000 บาท   

           ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 4 ต่อ 1 เสียง 

รายการที่ 20   นายประดิษฐ์  ปานทอง ขอแปรลดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หน้า69) 
ตั้งไว้ 200,000 บาท  

           ที่ประชุมมีมติ 3 ต่อ 3 เสียง ประธานใช้สิทธิ์ชี้ขาดให้คงร่างเดิม 

รายการที่ 21  นายไสว  สุดหา ขอแปรลดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขอ
แปรลดจำนวนเงินรายจ่าย 

1. คสล. ม.2  แปรลดเหลือ 374,000 บาท 
2. คสล. ม.3  แปรลดเหลือ 297,000 บาท  
3. คสล. ม.4  แปรลดเหลือ 322,000 บาท 
4. คสล. ม.5  แปรลดเหลือ 349,000 บาท 
5. คสล. ม.7  แปรลดเหลือ 452,000 บาท 

    ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 6 ต่อ 0 เสียง 
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รายการที่ 22  นายไสว  สุดหา  ขอแปรลดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีและครัวเรือน ตั้งไว้ 50,000 
บาท ขอแปรลดเหลือ 20,000 บาท 

          ที่ประชุมมีมะติคงร่างเดิม 

รายการที่ 23  นายปราณี  ข้อสว่าง  ขอแปรตัดโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
1 สามแยกตลาดหนองน้ำใส  ตั้งไว้ 90,000 บาท ขอแปรตัด 

        ที่ประชุมมีมติคงร่างเดิมด้วยเสียง 6 ต่อ 0 เสียง  
  คณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2563 จึงรายงานที่ประชุมเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
       

นายปราณี  ข้อสว่าง    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสเห็นควรว่าจะให้ตราเป็น      
(ประธานสภาฯ)    เทศบัญญัติหรือไม่ 

มติที่ประชุม   เห็นควรตราเทศบัญญัติ  10    เสียง 
   ไม่ควรตราเทศบัญญัติ   -      เสียง 
   งดออกเสียง    1     ท่าน 
    (องค์ประชุม 11 เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ 2562 

 

นายวิเชียร  อยู่รักษาสิทธิ์   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดญัตติ 
   (ปลัดเทศบาล)   ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกีณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 
      หลักการ    

 เทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ พ.ศ.2542 โดยมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พึ่งตนเอง
ได้ มีอิสระในการจัดการตนเองและจัดการบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชน
ของท้องถิ่น และมาตรา 16  ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์กรบริหาร
ส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี ้ (2) การจัดให้มีและ
บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ประกอบกับ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล
มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (2) ให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำ 
และมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการ
ใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
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       เหตุผล 
 เนื่องจากกองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ได้ตรวจสอบโครงการ
ก่อสร้างฯพบว่าในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวนทั้งหมด 20 โครงการยังไม่สามารถดำเนินการได้ทัน          
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขออนุมัติกันเงินไว้ในปีถัดไป จำนวน  7  
โครงการ   

     1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองไทร 
         เป็นเงิน 247,000 บาท    
                   รายละเอียดโครงการ 

  - ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่
สามัคคี  เป็นเงิน 826,000 บาท 

        รายละเอียดโครงการ 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารงเมตร 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้าน
คลองไทร เป็นเงิน 826,000 บาท 

        รายละเอียดโครงการ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารงเมตร 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้าน
สง่าพัฒนา  เป็นเงิน 606,000 บาท 

        รายละเอียดโครงการ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารงเมตร 

     5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักบุ้ง 
         เป็นเงิน 654,000 บาท 
        รายละเอียดโครงการ 

- จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่        ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 444 ตารงเมตร 
- จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่        ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 750 ตารงเมตร 
6.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนทุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านลาด
พัฒนา เป็นเงิน  411,000 บาท 
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         รายละเอียดโครงการ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 750 ตารงเมตร 

     7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 18 บ้านทับ 6 พัฒนา 
       เป็นเงิน 301,000 บาท 
        รายละเอียดโครงการ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 550 ตารงเมตร 

     ระเบียบ/กฎหมาย 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน 
ตามระเบียบฯ  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติกันเงิน  10    เสียง 
   ไม่อนุมัติ      -      เสียง 
   งดออกเสียง    1     ท่าน 
   (องค์ประชุม 11 เสียง) 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8  

โนนกระถินศรีประทาน 
นายวิเชียร  อยู่รักษาสิทธิ์   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดญัตติ 
   (ปลัดเทศบาล)   จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ดังนี้ 
   หลักการ 

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พึ่งตนเอง
ได้ มีอิสระในการจัดการตนเองและจัดการบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชน
ของท้องถิ่น และมาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์กรบริหารส่วน
ตำบลมีอำนาจและหน้าที ่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (2) ให้การจัดให้มีและ
บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ประกอบกับ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล
มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (2) ให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำ 
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และมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการ
ใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 

     เหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรุนแรงในเขต
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นเหตุให้แหล่งเก็บน้ำดิบเพื่ออุปโภคและบริโภค
ไม่เพียงพอขาดแคลน ไม่มีแหล่งน้ำสำรอง หรือกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่เพียงพอ ทำ
ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อน ทำให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค จึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน 1 โครงการ 
  1.โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระถิน เป็นเงิน 
494,000 บาท รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
- ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 1 แห่ง 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม 
จำนวน 1 เครือง 

           -ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 
    สูง 12 เมตร จำนวน 1 แท่ง 
    -พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ  10    เสียง 
   ไม่อนุมัติ    -      เสียง 
   งดออกเสียง   1     ท่าน 
   (องค์ประชุม 12 เสียง)  

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง อ่ืน (ถ้ามี)  

- ไม่มี -  

 

ปิดประชุม   เวลา  12.00  น.   

 

 

(ลงชื่อ)     นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
                 นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข  

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
 
 

    (ลงชื่อ)      นายปราณี  ข้อสว่าง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         นายปราณี  ข้อสว่าง       
          ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
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