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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2563 

วันอังคาร   ท่ี  25  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายณัฐวุฒิ ข าคม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางสมคิด บุญเชิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

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

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

   -  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

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

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุมองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันอังคาร  ท่ี  25  สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 
น.    ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ  เมื่อวันท่ี  24  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  ไปร่วมงานกับชาวบ้านท่ีหมู่บ้าน
รางจิก หมู่ท่ี  13 ท่ีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางจิก 
และไปดูการท างานของรถแม็คโคร ขุดลอกคันคลอง ส านักโมกมัน หมู่ท่ี  7 และ
ไปดูจุดสูบน้ า ส่งน้ าขึ้นหน้าเขา ไปกับท่านปลัดเทศบาลฯ สรุปแล้วเราคงไม่ต้อง
ใช้งบประมาณของเราในการจัดซื้อ มีเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ  
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับ เพิ่มเติมจากท่ีท่านประธานได้พูดไว้ ดูตามหน้าจอนี้
นะครับ ตามรายละเอียดนี้จะเห็นว่ามีคลองชลประทาน จะมีเสาไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาไฟฟ้าแรงสูงนับจากจุดกึ่งกลางนี้ ไป 2 ด้านๆ 20 เมตร จากจุดนี้ 4 
เมตร และแนวนี้อีก 8  เมตร รวมแล้ว  12  เมตรนี้ เป็นแนวท่ีเขาจะไม่อนุญาต
ให้ด าเนินการนะครับ แต่ถ้าแนวท่ี  13 – 20  เมตร อีก 8 เมตรหลังนั้นเขาจะ
ผ่อนปรนได้นะครับ แนวท่อสามารถวางไว้ตรงนี้ได้ ท่ีเมื่อวานเราไปดูปรากฏว่า 
แนวสุดท้ายห่างจากพื้นท่ีๆ เราจะซื้อ  53 เมตร  ถ้าเราต้ังอยู่ตรงนี้ประมาณ 6 
เมตร แนวชลประทานมีหลักของชลประทานอยู่ 12  เมตร เมื่อวานคุยกันแล้ว
น่าจะใช้พื้นท่ีของเขตชลประทานในการก่อสร้างโรงสูบน้ า โดยไม่ต้องใช้
งบประมาณของเราแล้ว ตามท่ีก านันพูดว่าไม่เอาแล้ว เพราะมันอยู่ไกลจากแนวท่ี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่ีเขาอธิบายจากแนวเสาไฟฟ้า  20  เมตร แต่เขาจะผ่อนปรน
ในระยะ 8 เมตรหลัง ซึ่งท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 40 -60  ลูกบาศก์เมตร 2 
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ท่อนี้จะเดินไป ขนาดโรงสูบน้ าเขาบอกขนาด 5.5  เมตร เราตีขนาดไป  6  เมตร  
ซึ่ง 6 เมตร กับ  8 เมตร พื้นท่ียังเหลืออยู่อีกต้ังเยอะ เหลือด้านข้างอีกข้างละ
เมตร ฉะนั้นในเบ้ืองต้นเพียงพอ แต่ชลประทานบอกว่าการออกแบบยังไม่เสร็จไม่
ขอพูดอะไร แต่ถ้าท าแบบนี้ เขาจะอนุญาตให้ ซึ่งทางก านันผู้ใหญ่บ้าน น า
มาตรการ การขอและไปพูดกับชาวบ้านว่าแนวนี้มันจะตรงขั้นไปได้เลย แนวนี้จะ
ขึ้นตรงไปหน้าเขา ท่ีคุยกัน แต่ตรงท่ีเราจะซื้อมันห่างไกลจากจุดนี้ 53 เมตร มัน
ห่างไกลจากจุดส่งขึ้นหน้าเขาเยอะ จึงขอน าเรียนว่าข้อมูลก็มีเพียงเท่านี้ ซึ่งข้อมูล
นี้ก็เป็นข้อมูลเมื่อวันท่ี  24  สิงหาคม พ.ศ.  2563 นะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่  3  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2563    
ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1 เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม 2563  ท่านใด
รับรองขอให้ยกมือข้ึนครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี  2563   เมื่อวันท่ี  10 สิงหาคม  พ.ศ.  2563  จ านวน  11  ท่าน     
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1   วาระที่  2  วาระการแปรญัตติ 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ผ่านวาระท่ี  1  รับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  แล้วนั้น วาระท่ี  
2  แปรญัตติ ก็ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ช้ีแจงต่อสภาฯ ด้วย
ครับ เชิญครับ 

ประธานคณะกรรมการฯ 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ.  2563 เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  2563  
ได้พิจารณาวาระ 1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564  แล้ว และมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาการแปรญัตติฯ
รวมถึงได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี  11 – 17  สิงหาคม 
2563 มีสมาชิกสภาฯ ยื่นค าแปรญัตติ 1 ท่าน คณะกรรมการได้ประชุมและ
พิจารณา ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  รายละเอียดดังนี้ 
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รายการที่  1 

รายจ่ายท่ีเสนอแปรญัตติ(เดิม) 

- แผนงานพาณิชย์ ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าซื้อท่ีดินในพื้นท่ี
รับผิดชอบเทศบาล เพื่อเป็นสถานท่ีต้ังสูบน้ าให้กับประชาชน หรือโรงผลิตประปา
เทศบาล ต้ังไว้ จ านวน 150,000.-บาท    

รายจ่ายท่ีแปรญัตติ (ใหม่) 

- แผนงานพาณิชย์ ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าซื้อท่ีดินในพื้นท่ี
รับผิดชอบเทศบาล เพื่อเป็นสถานท่ีต้ังสูบน้ าให้กับประชาชน หรือโรงผลิตประปา
เทศบาล ต้ังไว้ จ านวน 70,000.-บาท 

เหตุผล 

          โดยปรับลด งบประมาณจ านวน 80,000.-บาท เนื่องจากหนังสือ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง ท่ี กจ 0020.0003/7974 ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอทราบราคาประเมินท่ีดิน 
และข้อมูลการซื้อขายท่ีดิน กรณีท่ีดินท่ีจะเทศบาลจัดซื้อจัดหาท่ีดินตามโฉนด
ท่ีดิน (น.ส.4 ก) เลขท่ี 21153 เลขท่ีดิน 245 หน้าส ารวจ 3607 ต าบลหนอง
ขาว โดยได้แจ้งราคาประเมินท่ีดินดังกล่าวมีราคา 310 บาทต่อตารางวา ซึ่งโดย
ตามท่ีประชาคมต าบลหนองขาวจะจัดหาจัดซื้อประมาณ 200 ตารางวา ราคา
ท่ีดินจะมีราคาประมาณ 62,000 - 70,000 บาท งบประมาณจะใช้จ านวนไม่
เกิน 70,000.-บาท 

รายการที่ 2 ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

รายจ่ายท่ีเสนอแปรญัตติ(เดิม) 

- แผนงานพาณิชย์ ในหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าซื้อท่ีดินในพื้นท่ี
รับผิดชอบเทศบาล เพื่อเป็นสถานท่ีต้ังสูบน้ าให้กับประชาชน หรือโรงผลิตประปา
เทศบาล ต้ังไว้ จ านวน 150,000.-บาท    

รายจ่ายท่ีแปรญัตติ (ใหม่) 

- แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การแพทย์ ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จ านวน 8 เครื่อง ต้ังไว้ จ านวน 
20,000.-บาท 

 



๕ 

 

เหตุผล 

ต้ังจ่ายรายการใหม่จ านวน 20,000.-บาทเพื่อส าหรับการป้องกันแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) เพื่อใช้ในการป้องกันส าหรับใน
ส านักงาน หรือปฏิบัติในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงในประจ าหน่วยเลือกต้ังสมาชิก
สภา/ผู้บริหารท้องถิ่นฯ  ฯลฯ    

รายการที่  3  ต้ังจ่ายรายการใหม่  

รายจ่ายท่ีเสนอแปรญัตติ(เดิม) 

- แผนงานเคหะและชุมชน ในงานไฟฟ้าถนน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม เดิมต้ังจ่ายไว้ จ านวน 30,000.-บาท 

รายจ่ายท่ีแปรญัตติ (ใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน ในงานไฟฟ้าถนน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นต้ังจ่ายใหม่ไว้ จ านวน 90,000.- บาท   

เหตุผล 

       ปรับงบประมาณเพิ่มจ านวน 60,000.-บาทโดยในฤดูฝนปีนี้ฝนตกชุกมาก 
เป็นเหตุให้ถนนภายในหมู่บ้านได้รับความช าชุดเสียหายในหลายสาย ควรจะต้ัง
งบประมาณไว้ในส่วนนี้ให้รองรับกับการบ ารุงซ่อมแซมถนนภายในต่างๆ ฯลฯ 

           ซึ่งค าเสนอแปรญัตติมีสมาชิกสภาฯรับรองแล้ว 2 ท่าน และผมได้เสนอ
ไปยังท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีฯ รับรองเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ตามระเบียบข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ้นใหม่ หรือ เพิ่มเติมรายจ่าย
หรือเปล่ียนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ซึ่งผมก็ได้เสนอไปยังท่านผู้บริหารและ ท่านผู้บริหารเห็นชอบแล้วครับ  และท่ี
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบค าแปรญัตติจ านวน  4  ท่าน ไม่
เห็นชอบ  0  ท่าน งดออกเสียง  0  ท่าน ขอน าเรียนสภาฯพิจารณาครับ 
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนตรงนี้  เป็นเรื่อง ท่ีประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติน าเรียนในท่ีประชุมสภาฯ ตามระเบียบห้ามไม่ให้มีการ
แปรญัตติรายจ่ายขึ้นมาใหม่ หรือ เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงความประสงค์ของ
เงินท่ีอนุมัติ เว้นแต่จะได้มีค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ค าแปรญัตตินั้น
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ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ซึ่งในเอกสารค าแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯรับรอง
จ านวน 2  ท่านครับ และท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีฯ ได้
เซ็นรับรองแล้ว ซึ่งก็ได้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 60 เรียบร้อยครบถ้วน การแปร
ญัตติและ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2564  ในวาระท่ี  
1 ท่ีสภาฯ ได้พิจารณาผ่านไปแล้วจะมีการ ปรับแก้ไขอยู่  3  รายการดังท่ี
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเรียนมา  ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564  จะไม่เหมือนในวาระท่ี 1 แล้วนะ
ครับ  เนื่องจากมีการปรับลด และปรับเพิ่ม จึงน าเรียนสภาเพื่อทราบในการ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการแปรญัตติในครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อธิบายช้ีแจงมา ซึ่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดของร่างเทศ
บัญญัติฯ จะไม่เหมือนในวาระท่ี 1 วาระรับหลักการฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะ
สอบถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ วาระท่ี  2  
การแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม  มมีติเห็นชอบการแปรญัตติฯ จ านวน  11  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน งดออก
เสียง 1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม)  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไปวาระท่ี  3  ข้อ  3.2  วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบฯท่ี
เกี่ยวข้องในวาระการลงมติตราเป็นเทศบัญญัติฯ ด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.  2554  ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  3 ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอัน
สมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ขอน าเรียนเพื่อสภาท้องถิ่นพิจารณา ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ท่ี
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบแล้ว ท่ี
ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการ
เห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เห็นชอบจ านวน  11  ท่าน  ไม่ออกเสียง  
0  ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่น ๆ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือ เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมนายชูศักด์ิ บัวสด สมาชิกสภาฯเขต 2 
ขอปรึกษาโครงการบริเวณบ้านของ ต้อม ในโครงการมีถนน ถ้าไม่มีท่อก็ท าไม่ได้
วันนี้ผมขอปรึกษาสภาฯ จะว่าอย่างไรกับการท่ีไม่ท าถนน แต่ให้ท าเป็นท่อก่อน 
เพราะตอนนี้น้ ามันขังอยู่ในหมู่บ้านนะครับ ขอเรียนถามท่านปลัดว่าจะท าอย่างไร
ได้บ้างครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ทางกองช่างได้เสนอโครงการมาแล้วนะครับ เป็นการก่อสร้างแต่โครงการไม่มีอยู่
ในแผนพัฒนาฯ และโครงการนี้งบประมาณสองแสนกว่าบาท ทีนี้เขาวางท่อ 12 
ท่อน แล้วก็มีท่อบ่อพักประมาณ 12  จุด ฉะนั้นขอปรึกษาช่างว่า เป็นไปได้ไหม
ครับผู้อ านวยการกองช่าง ว่าเราวางแต่ท่อไม่มีบ่อพัก ซึ่งไม่มีอยู่ในแผนแต่
สามารถท าได้ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

กลัวเรื่องความยาวนะครับ เพราะท่อมีขนาดยาว เวลาท าความสะอาดจะเป็น
ปัญหา 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ไม่เป็นไร ในปีต่อไป เราเพิ่มแผนพัฒนา และค่อยเพิ่มบ่อพักค่อยมาท าทีหลัง 
เบ้ืองต้นท าให้น้ ามันออกมาด้านหน้า หรือด้านใดด้านหนึ่งท่ีท าให้น้ ามันสามารถ
วิ่งออกมาได้  

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตครับเบื้องต้นท่ีผมคุย ผมอยากให้น้ ามันไหลออกไปก่อน พอเข้าแผน
เพิ่มเติมแล้วค่อยด าเนินการใส่ท่อพัก แต่ตอนนี้น้ าไม่มีทางท่ีจะระบายออกไปได้
เลย นี่คือปัญหาครับ ผมจึงต้องมาปรึกษากันก่อน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอน าเสนอแบบนี้ได้ไหมครับว่า ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
ได้หรือไม่ ท่านปลัด เราจ้างเหมารถแม็คโคร และ ให้คนงานของเราด าเนินการ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เจตนาก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับ  แต่ท่ีนี้มันไม่ได้มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ แต่ใน
เบื้องต้นนั้นจะต้องให้เขาเห็นภาพว่าเรามีเจตนาท่ีจะแก้ไข ท่ีจะท า แต่เวลาท า
แล้วถ้ามันติดขัด เราก็น ามาเข้าแผนพัฒนา พอเข้าแผนแล้วเรามาดูกันว่าจะท า
บ่อพักกี่จุด เราจึงค่อยมาท า อย่างน้อยเบื้องต้นเราก็บรรเทาความเดือดร้อนให้
ประชาชนบริเวณนั้น เทศบาลมีเจตนาท่ีจะวางท่อในจุดท่ีน้ ามันขัง ให้น้ ามันไหล
ออกมาข้างหน้า หรือด้านไหนท่ีจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาได้เป็น
การบ าบัดทุกข์ให้ประชาชน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ถ้าอย่างนั้นเราจะด าเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้างเหมารถแม็คโครมาขุด และ
ให้คนงานของเราเป็นคนท า  เราจะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  
หรือ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ถ้าสามารถด าเนินการได้ในปีนี้ ก็ยิ่งเป็นการดี  ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างไปคิด
มาว่าจะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการเท่าไร  เพราะตรงนี้เป็นการแก้ไขได้
โดยอ านาจผู้บริหาร ถ้าแก้ไขได้ยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีครับ  เบื้องต้นนายช่างส าเภามี
ข้อมูลอยู่แล้ว ขอให้ประสานช่างส าเภา ถามดูครับว่าใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการเท่าไร  ส าเภาตอนนั้นคิดท่อยาวประมาณกี่เมตร  

นายช่างช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ความยาวอยู่ประมาณ  120  เมตรครับ งบประมาณ  435,000.-บาท ครับ มี
การวางท่อ มีบ่อพัก และมีหินคลุกลง 
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ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ความยาว  120  เมตร  ขอสอบถามว่าราคาท่อ หน่วยละเท่าไร 

นายช่างช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

ท่อขนาด 40  นิ้ว ช้ัน 3  ราคา  380  บาทตามราคาพาณิชย์ จังหวัด 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมตีราคาท่ี  390  บาท  จ านวน  120  ท่อน ราคา  47,000. -บาท คิด
เบ้ืองต้นง่าย ๆ ก่อนนะครับ ทีนี้เราจะฝังท่ออย่างเดียว ส่วนงบประมาณท่ีจะท า
ถ้าประมาณ 150,000.- บาท จะต้องน าเสนอสภาฯ หรือไม่  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

มีค่าท่อตามท่ีท่านปลัดบอก  120  ท่อน เป็นวัสดุ คอนกรีตก็เป็นวัสดุ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เพียงแต่ตอนนี้งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 150,000. -บาท ต้องขอสภาฯ
หรือไม่ ถ้าไม่ต้องขอก็จบ สามารถด าเนินการได้เลย 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักด์ิ บัวสด) 

ก็ขอฝากให้ด าเนินการให้ด้วยครับ เพราะตอนนี้ยุงเต็มไปหมดครับ ในเรื่องต่อไป
ผมอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของท่านศรัณย์ ฟักทอง ถนนทีแรกเป็นโครงการ 
ตอนนี้เราน่าจะด าเนินการเป็นซ่อมแซมนะครับ โครงการตรงบ้านรองสมเกียรติ 
นะครับ ทางผู้อ านวยการกองช่าง บอกว่าเป็นโครงการท าไม่ได้ แต่ผมไม่เข้าใจว่า
เป็นซ่อมแซมหรือเป็นโครงการ  ขอให้ท่านปลัดอธิบาย ครับ ถ้าซ่อมแซมเราจะ
ท าได้ไว เพราะถนนมันพังไปแล้ว ผู้รับเหมาท้ิงงานไป 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับ ค าถามของท่านว่าถนนลูกรังไร่ยุบ – โมกมัน หมู่ท่ี  7  เป็นการ
ก่อสร้าง หรือ เป็นการซ่อมแซมใช่หรือไม่ครับ ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างตอบ
ด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

โครงการเป็นก่อสร้างถนนลูกรังนะครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออธิบายว่า เนื้องานโครงการท่ีอยู่ในเทศบัญญัติ ฯ เป็นเกล่ีย บด อัดแน่น เป็น
งานก่อสร้าง แต่ถ้าไม่ใช่งานก่อสร้างแต่เป็นซ่อม ก็ไม่ต้องด าเนินการเกล่ีย บด อัด 

นายช่างช านาญงาน 
(นายส าเภา คงธาร) 

จะเปล่ียนโครงการใช่หรือไม่  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เขาอยากรู้ว่าคืออะไร ฉะนั้นก็ต้องตอบให้เขาเข้าใจจะได้ไม่ ต้องมีปัญหา
ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งเรื่องท้ิงงานโครงการนี้ กองคลังพัสดุก็ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน  แล้วการประเมินได้แจ้งมาหรือยัง ว่าทางท่ีน าไป
แล้วนั้นท าเนื้องานไปแล้วจ านวนเท่าใด 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

แจ้งมาแล้วครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ในคราววันประชุมวันนั้น คุณณัฐวุฒิ บอกว่าตามแผนท่ีมันมีความยาว 560  
เมตร แต่ คุณศรัณย์ บอกว่าต้องการให้ลงในจุดท่ีมันเสียหายใช่ไหมครับ ในบาง
ช่วงมันยังเป็นหินคลุก เป็นลูกรังท่ียังมีสภาพใช้งานได้ปกติอยู่ ตรงไหนท่ีเป็นดิน
ให้ลงตรงนั้นก่อนใช่ไหมครับท่ีท่านคุยไว้เมื่อคราวประชุมครั้งท่ีแล้ว  
 



๙ 

 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ใช่ครับ ผมมีความเข้าใจผิดหรือถูกก็ไม่ทราบนะครับ ต้ังแต่ผู้รับเหมาเขาท้ิงงานไป 
ผมได้ยินว่ามีงบประมาณมา 2 แสนบาทมาซ่อมแซม ผมเข้าใจว่าจะลงลูกรัง ปาด
เกล่ียในช่วงท่ีไม่มีลูกรัง ผมเข้าใจแบบนั้น พอช่างส าเภาไปประมาณการราคาและ
วัดระยะทางมาได้  560  เมตร และ ได้ยินมาว่าโครงการไม่สามารถแก้ไขอะไร
ได้ผมก็เลยต้องนิ่ง แต่ผมเข้าใจในความหมายของท่านชูศักดิ์ คือลงลูกรังและไถใน
ส่วนท่ีเป็นดิน  จริงๆแล้วผมต้องการแบบนั้นนะครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ถ้าเราจะซ่อมแซมเราจะต้องรอขั้นตอนของการบอกเลิกสัญญาเสร็จส้ิน เรียบร้อย
ก่อนนะครับ เราถึงจะเข้าไปด าเนินการตรงนั้นได้ การบอกเลิกสัญญามันมี
ขั้นตอนไม่ได้มีแค่วันเดียวนะครับ มันจะต้องมีการประมาณราคาว่าท่ีเขาท าไป
แล้วมันเป็นจ านวนเงินเท่าไร แล้วต้องท าการจ้างใหม่อีกขั้นตอนหนึ่ง 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

คือตอนนี้เราท าอย่างไรก็ได้ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นท่ีเท่านั้น 
ขอให้คุณศรัณย์ พูดตรงๆ ไปเลยคุณต้องการอะไร ถ้าท่านบอกว่าแบบนี้ดีแล้วไม่
ต้องแก้ไข แต่ถ้าท่านต้องการอะไรท่านก็พูดมา ท่าน และ สท.สมคิด และ สท.
วินัย ท่านเป็นเจ้าของพื้นท่ี พูดคุยปรึกษากัน จะได้สบายใจกันทุกฝ่าย ปัญหาจะ
ได้จบ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตครับ ผมขอเป็นตัวแทนนะครับ ผมขอยืนยันว่ายังให้มีการไถ และ ปาด
เกล่ียครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ผมขออนุญาตครับ ผมยังติดใจเรื่องท่ีท่านศรัณย์ ฟักทอง  เขาจะให้ท า แต่
โครงการตัวนี้มันเข้าในเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564  ไปแล้ว ต้องรอประชุม
สมัยหน้า ถึงจะมีการเปล่ียนแปลงโครงการท าได้ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอเรียนว่าท่ีท่านณัฐวุฒิ ข าคม พูดถึงจะด าเนินการได้ต้องหลัง 1 ตุลาคม พ.ศ.  
2563  ไปแล้วนะครับ แต่ตอนนี้อธิบายถึงวิธีการท า แต่จะท าในงบประมาณปี 
พ.ศ.  2564  คือ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไปนะครับ การด าเนินงาน
จะต้องท าระยะทางยาว 560  เมตร รวดเดียวกันไม่มีสิทธ์ท่ีจะหย่อนเป็นจุด ๆ 
นะครับ แต่ถ้าก าหนดเป็นพื้นท่ีหนึ่ง ช่วงท่ี 1  เริ่ม 1 เมตร ถึง 100  เมตร  ช่วง
ท่ี  2  เริ่ม 101 เมตร ถึง  200  เมตร  นั้นคือก าหนดช่วง แต่นี่เขาไม่ได้ก าหนด
ช่วง ดังนั้นการด าเนินการจะต้องต่อเนื่อง 1 – 560  เมตร ต้องท าความเข้าใจ
กับท่านสมาชิกฯให้ชัดเจนก่อน  เวลาตรวจงานผมก็ต้องตรวจตามนั้นนะครับ จะ
มาเขียนแบ่งช่วงทีหลังไม่ได้นะครับ ช่างส าเภาต้องเข้าใจตรงนั้นนะครับ ต้องคุย
ให้ชัดเจนให้กับสมาชิกสภาฯ ในพื้นท่ีได้รับทราบ  และท่านศรัณย์ ฟักทอง ท่าน
บอกท่านเป็นตัวแทนของพื้นท่ี ดังนั้นผมจะถามท่านให้ชัดเจน ท่านต้องการแบบ
ไหน คือ ระยะ 1 – 560  เมตร จบ มาบอกให้หย่อนตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ ผมพูด
ได้แค่นี้นะครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ ข าคม) 

ผมขอเพิ่มเติมครับ ท่านศรัณย์ ฟักทอง ถ้าท่านมีเวลาท่านก็คุยกับช่างส าเภา ให้
ด าเนินการเปล่ียนแปลงโครงการ เพราะยังมีเวลาแก้ไขครับ 
 
 



๑๐ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ บอกและท่ีท่านศรัณย์ ได้พูด ผมได้ไปดูแล้วในพื้นท่ีนะครับ
ถ้าท ายาวตลอดมันจะขึ้นไปบนถนนท่ีเขาปูไว้แล้วในดงสัก เราจะต้องคุยกับช่าง
ส าเภาให้ด าเนินการเป็นช่วง ๆ ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้บอกไว้สักครู่นี้  ถ้าท ายาว 
560  เมตร  มันจะทับซ้อนกับถนนท่ีเขาท าไว้แล้วในป่าสักครับ ขอให้เราคุยกัน
ก่อนนะครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอให้ท่านพิจารณาตามนี้ครับ 
1. ท าตามเทศบัญญัติฯ คือ ท ารวดเดียว 560  เมตร 
2. การท าเป็นช่วงๆ   ช่วงท่ีเป็นดิน หรือ ท่ีเสียหาย 

สองข้อนี้ ท่านศรัณย์ ฟักทอง ต้องการแบบไหน ขอให้ท่านบอกครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์ ฟักทอง) 

ขออนุญาตครับ ต้องการในแบบข้อท่ี  2  ท าเป็นช่วง ๆ ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ดังนั้น ท่าน และ ช่างส าเภา ไปช้ีจุดและรวมพื้นท่ีแล้วต้องไม่เกิน 560  เมตร ได้
แค่นั้น  ต้องลงพื้นท่ี ไปตรวจสอบกันว่าจะเริ่มจากตรงไหน ท่านจะด าเนินการ
แบบไหน เกล่ียบดอัด แน่น หรือ เกล่ียธรรมดา ท่านพูดให้ชัด ท าให้ถูก มันจะได้
ท าได้ถูก  ท่านท าอย่างไรท่านก็ต้อง ช้ีแจงให้ชาวบ้านเขาทราบว่า ผมขอ
งบประมาณมาด าเนินการเพียงเท่านี้ ถนนวิ่งดี ไม่ดี ห้ามโทษเทศบาลฯ ต้องโทษ
ท่านแล้ว เพราะให้ท่านลงพื้นท่ี ดูความเหมาะสมแล้ว  ช่างส าเภาเขาก็มีเจตนาดี 
เพราะเกล่ีย บดอัดแน่น ก็จะท าให้ถนนมีคุณภาพท่ีดีนะครับ  ส่วนท่ีท่านบอกว่า
ไม่เอาบดอัด เอาเกล่ียธรรมดา ต่อไปชาวบ้านบ่น ท่านต้องเป็นคนช้ีแจงและ
รับผิดชอบเองนะครับ ขอให้ลงพื้นท่ีและน ามาแก้ไขเพื่อเข้ารอบในครั้งประชุม
ถัดไปนะครับ ขอช้ีแจงให้เข้าใจตรงกัน ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์ พัฒนมาศ) 

ขอถามเรื่องการซ่อมแซมถนน สายห้วยบอน – หนองคล้าว ท่ีเคยบอกไว้ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมน าเรียนทุกท่านนะครับ ขอให้เขียนเป็นค าร้องแล้วผมจะให้ช่างเขาไปส ารวจ
และประมาณราคามา  ถ้าบอกกล่าวเป็นวาจา มันบอกกล่าวไม่ได้มันลืมนะครับ 
ขอให้เขียนค าร้องมาครับ ทุกครั้งผมยืนยันครับว่าให้เขียนค าร้องมาท่านสามารถ
จะมาทวงถามผมได้  ถ้าเขียนค าร้องแล้วผมจะให้ช่างไปส ารวจ และท่ีช่างเขียน
และประมาณการเสนอมาผมก็เซ็นต์ออกไปทุกครั้งไม่เคยค้างอยู่บนโต๊ะท างานผม 
ถ้ามีงบประมาณผมก็เซ็นต์ผ่านทันทีนะครับ ถ้าเขียนค าร้องมันจะสามารถไล่เรื่อง
ได้ทันทีว่าติดอยู่ท่ีใคร มันสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้นะครับ ถ้าไม่ได้เขียนค า
ร้องมันก็ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายพจน์ พัฒนมาศ) 

เจอชาวบ้านเขาก็บอกมาว่า สายห้วยบอน – หนองคล้าว หลายจุดพอฝนตกถนน
ใช้งาน ไม่ได้ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

อีกอย่างพอถึงเวลาหน้าฝนเข้าไปท าก็ไม่ได้ผล ถนนมันก็เละ ตอนนี้พูดตรงๆ ว่า
ตรงไหนท่ีสามารถท าได้ก็ท า และตอนนี้ชาวบ้านหมู่ท่ี  1  มาเขียนหนังสือ
ร้องเรียน   ซึ่งเทศบาลฯว่าจะน าแผ่นพื้นกั้น และเอาหินคลุก ไปลงช่วงนั้นให้ แต่
ตอนนี้ไม่ทราบว่ารถสามารถเข้าได้หรือไม่  



๑๑ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตรงนั้นรถไม่สามารถเข้าไปได้ ผมไปตรวจสอบแล้ว 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมก็จะไปตรวจสอบว่าบ้านคนท่ีร้องเรียน เป็นบ้าน หรือ เป็นเพิงนา 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เป็นเพิงนาครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอน าเรียนว่าทุกเรื่องท่ีเกิดขึ้น เทศบาลฯ พยายามท่ีจะด าเนินการแก้ไข แต่
ตอนนี้ถ้าสามารถท าได้ก็ท า แต่ท่านพนม สุขเผือก บอกว่าลงแล้วมันเละ เราก็ไม่
สามารถด าเนินการได้  ตรงไหนท่ีพังจริงๆ และท าได้ เทศบาลก็จะท าให้ท่านเลย 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านใดมีข้อปรึกษา หารือ เชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมมี 2 เรื่อง ขอปรึกษาครับ 
เรื่องแรก  เรื่องเสียงตามสายผมอยากจะฝากท่านปลัดเทศบาลด้วยครับว่า 
ด าเนินการซ่อมแซมเสร็จหรือยัง ถ้าเสร็จแล้วผมขอให้ท่านปลัดฯ  คุยกับ
ส านักงานว่าน่าจะมีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เพราะชาวบ้านเขาพูดว่าเทศบาลฯ 
เราไม่มีเสียงตามสาย ไม่มีการประกาศข่าว น่าจะมีการวางเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ข่าวออกไปบ้างนะครับ ฝากด้วยนะครับ 
เรื่องท่ีสอง  เรื่องไฟฟ้าเส้นหลังโรงเรียน  เวลา  07.00 น. ไฟฟ้ายังไม่ดับครับ
ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง บอกเจ้าหน้าท่ีช่วยไปปรับให้ด้วยครับ และไฟในซอย
บ้านนายบุญ ไฟดับ 1 จุด ไม่มีแสงสว่าง ฝากด้วยครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอแนะ หรือ ประชาสัมพันธ์ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอแจ้งว่าวันท่ี  27  สิงหาคม พ.ศ.  2563  เทศบาลฯด าเนินการจัดอบรม ให้
ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและอบรม
ให้ความรู้ด้านกฏหมายท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว และ ใส่เส้ือสีฟ้าท่ีทุกท่านได้รับไปนะครับ ก าหนดการ
รายละเอียดตามเอกสารเชิญเข้าร่วมโครงการฯครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์ บัวสด) 

ขอฝากผู้อ านวยการกองช่างอีกเรื่องครับ เรื่องยุง หมู่ท่ี  6 เยอะมากๆ ครับ ช่วย
ด าเนินการฉีดพ่นหมอกควันให้ด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ผมได้นัดเจ้าหน้าท่ีไว้แล้ว ช่วงบ่ายๆ ของวันนี้จะออกไปด าเนินการฉีดพ่นให้ครับ 

 

 



๑๒ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอแนะ หรือ ปรึกษาหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 

 

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

               ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 

                                   ลงช่ือ............................................................ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายศรัณย์ ฟักทอง) 

                   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 
 
 
 

                                      ลงช่ือ............................................................กรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสมคิด  บุญเชิด) 

                      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 
 
 
 

 

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

                        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2     
 
 
 
                             

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

                  ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 

 


