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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2563 

วันจันทร์ที่  7 ธันวาคม   พ.ศ.  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 

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

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

 
1. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
1. นายสุกิจ  ตันโสภนธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัตหน้าท่ีนายกฯ 
2. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
3. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นางธัญญา ศรนารายน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. น.ส.กนกนพรรศ แพงไตร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 
ไม่มี 
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น. 
เลขานุการสภาฯ 

(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 
    เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวมาประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

 
ระเบียบวาระที่  1 

    เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ท่ี  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.    
ตามระเบียบวาระต่อไป 
เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- เรื่องเลขานุการสภาฯขอลาออก  ซึ่งเราจะพิจารณาคัดเลือก ในระเบียบ
วาระท่ี 4 ต่อไป 

ระเบียบวาระ ที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  คร้ังที่  2 ประจ าปี 
พ.ศ.  2563   

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)  

 

     ต่อไป เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  คร้ังที่  2 
ประจ าปี พ.ศ.  2563   
      ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะ
เกี่ยวกับรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใดควรแก้ไข
หรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อแก้ไข ผมขอมติท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2 ประจ าปี พ.ศ.  
2563  สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือขึ้น  เชิญครับ  

ท่ีประชุม       มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  
ประจ าปี  2563    
จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ต่อไประเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 

ขอเชิญผู้บริหาร ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาฯด้วยครับ เชิญครับ 
ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตใหห้ัวหน้าส านักปลัดผู้รับผิดชอบ ได้ช้ีแจงต่อสภาฯด้วยครับ 
 
เชิญหัวหน้าส านักปลัด เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม เชิญครับ 
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หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

    ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ ดิฉัน นางประนอม ก าเนิดสิงห์ หัวหน้าส านัก
ปลัด ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมสภาฯ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้ด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท้ังหมดจ านวน 69 โครงการ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ จ านวน ผลด าเนินการ 
  (โครงการ) ไมเ่สร็จ เรียบร้อย 

 1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   3  √ 
 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8  √ 
 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7  √ 
 4.การพัฒนาด้านการศึกษา 8  √ 
 5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
3  √ 

 6.การพัฒนาด้านคนและสังคม 22  √ 
 7.การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ 17  √ 

     นี่คือผลการด าเนินประจ าปีงบประมาณ 2563 ท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ค่ะ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

3.2 รายงานผลแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ขอเชิญ
ผู้บริหารรายงานผลแผนฯ ให้สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ 
ขออนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัดผู้รับผิดชอบ ได้รายงานต่อสภาฯด้วยครับ 
 
เชิญหัวหน้าส านักปลัด เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564  
คณะผู้บริหารได้ก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปีตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 มีท้ังหมด 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวน 3 โครงการ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 12 โครงการ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จ านวน 2 โครงการ  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 

โครงการ  
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม จ านวน 22 โครงการ  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ จ านวน 9 โครงการ  

จ านวนโครงการท้ังส้ินท่ีจะด าเนินการในปี 2564 คือ 54 โครงการ 
     ขอน าเรียนท่ีประชุมทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้รายงานผลให้สภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ           
ทุกท่านทราบนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 
3.3 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  2561-2565  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
คร้ังที่  6   ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว ช้ีแจงให้สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอช้ีแจงเพิ่มเติมงานเกี่ยวกับแผน
ด าเนินงานปี 63 และ 64 ในวาระท่ี 3.1 และ 3.2  เป็นไปตามขั้นตอนของ
ระเบียบแผนซึ่งต้องมีการรายงานต่อสภาและยังมีเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆท่ีแจ้ง
เพื่อทราบใน 3.3 ก็คือการเปล่ียนแปลงแผน ในบางเรื่องถ้าไม่ตรงปีก็จะแก้ไข
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ในในหลายๆโครงการ ไม่ตรงปีงบประมาณ  ก็แก้
เพื่อให้ด าเนินการได้ เช่นกรณีวางท่อเปล่งขาม  หมู่ท่ี  2 ถ้าไม่ตรงปีก็จะแก้ไข จาก
ปี 2563 เป็น ปี 2564 ให้ตรงปท่ีีจะมีการด าเนินการ เชิญหัวหน้าส านักฯ ช้ีแจง
รายละเอียดครับ  
เชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯค่ะ ขอรายงานรายละเอียดโครงการท่ี ขอ
เปล่ียนแปลงจากปีงบประมาณ 2563 มาเป็นปี 2564 โครงการเดิมโครงการ
สร้างท่อส่งน้ า PVC สายเปล่งขาม หมู่ท่ี  2  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างท่ัวถึง    เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 6 หน้า 77 ล าดับท่ี  109   
                  เดิม 

โครงการ ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

โครงการฝังท่อส่งน้ า PVC สายเปล่ง
ขาม หมู่ท่ี 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
กินน้ า ใช้  ระยะความยาว 250 
เมตร ใช่ท่อ PVC ชนิดหัวบานขนาด 
Ø6นิ้ ว  พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 
64,000 บาท 

  √   
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เปล่ียนแปลงเป็น 
โครงการ ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

โครงการฝังท่อส่งน้ า PVC สายเปล่ง
ขาม หมู่ท่ี  2  เพื่อให้ประชาชนมี
น้ ากินน้ าใช้ ระยะความยาว 250 
เมตร ใช่ท่อ PVC ชนิดหัวบานขนาด 
Ø6นิ้ว พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณ
ปี 2564 จ านวนเงิน64,000บาท 

   √  

 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุม 
ระเบียบวาระที่ 4 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ สภาฯ ทุกท่าน
ทราบนะครับ 
ทราบ 
เร่ืองเสนอพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มี 7 รายการ ดังนี้ 

1. พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาฯเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี 
2. พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์ปล่อยสัตว์ตาม

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใช้การควบคุมโดยเฉพาะสุนัข
และแมว 

3. พิจารณารับมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูสิทธิ์
ออยล์ เพื่อเช่ือมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าดอกไม้ หมู่ท่ี 11 

4. แก้ไขเปล่ียนแปลงและโอนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุกหนองกระแหรบ หมู่ท่ี 1 

5. โอนต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการวางท่อส่งน้ า PVC สายเปล่งขาม หมู่ท่ี 2 
6. โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ ฯ 
7. ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ประจ าปี พ.ศ.

2564 
สภาฯจะพิจารณาเป็นรายการไป 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุญาตประธานสภาฯครับ ขอเพิ่มเติมวาระเร่งด่วน ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 2 รายการ คือ  
     1.  เรื่องการอุดหนุนขยายเขตจ่ายน้ าประปา บริเวณบ้านโมกมัน หมู่ ท่ี 7 
ต าบลหนองขาว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 
     2.  การโอนงบประมาณเพิ่มเติมเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กทบ.) จากเดิม 446,190 บาท เป็นต้ังจ่ายใหม่ 666,190 บาท  
     เนื่องจากได้รับเอกสารทั้งสองฉบับก่อนการประชุมสภาฯแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนใน
การแก้ไขปัญหาประชาชนและของเทศบาลฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพิ่มเติมวาระครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย ์ ฟักทอง) 

 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

 
 
 

     ขออนุญาตประธานสภาฯครับ ขอเพิ่มเติมวาระเร่งด่วน ในระเบียบวาระท่ี 4 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 1 รายการ คือ  

1. การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีด าเนินการของโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมก
มัน-ไร่ยุบ หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 13 

     ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมวาระครับ   
ตามท่ีท่านปลัดฯและท่านศรัณย์ ฟักทอง สมาชิกสภาฯ ได้เสนอเพิ่มเติมวาระ
เร่งด่วนในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน 3 ญัตติ คือ  
     1. เรื่องการอุดหนุนขยายเขตจ่ายน้ าประปา บริเวณบ้านโมกมัน หมู่ ท่ี 7 
ต าบลหนองขาว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 
     2. การโอนงบประมาณเพิ่มเติมเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กทบ.) จากเดิม 446,190 บาท เป็นต้ังจ่ายใหม่ 666,190 บาท  
     3. การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีด าเนินการของโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมก
มัน-ไร่ยุบ หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 13 
     ผมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้มกีารเพิ่มเติมญัตติท้ัง 3 เรื่องข้างต้น ให้เพิ่มเติมเป็น
วาระเร่งด่วน ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณาต่อจากเดิม ท่ีประชุม
รับทราบนะครับ 
      ทราบตามท่ีประธานแจ้งมีญัตติเพิ่มจากเดิม ดังนี้ 

1. เรื่องการอุดหนุนขยายเขตจ่ายน้ าประปา บริเวณบ้านโมกมัน หมู่ ท่ี 7 
ต าบลหนองขาว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 

2. การโอนงบประมาณเพิ่มเติมเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (กทบ. ) จากเ ดิม 446,190 บาท เป็น ต้ัง จ่ายใหม่ 
666,190 บาท  

3. การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีด าเนินการของโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมก
มัน-ไร่ยุบ หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 13 

เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบผมขออนุมัติ เพิ่มเติมวาระเร่งด่วนจ านวน 3 รายการ ดังนั้น 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีหัวข้อดังนี้ 

1. พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาฯเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี 
2. พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์ปล่อยสัตว์ตาม

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใช้การควบคุมโดยเฉพาะสุนัข
และแมว 

3. พิจารณารับมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูสิทธิ์
ออยล์ เพื่อเช่ือมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าดอกไม้ หมู่ท่ี 11 

4. แก้ไขเปล่ียนแปลงและโอนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุกหนองกระแหรบ หมู่ท่ี 1 
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5. โอนต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการวางท่อส่งน้ า PVC สายเปล่งขาม หมู่ท่ี 2 
6. โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ ฯ 
7. ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ประจ าปี พ.ศ.

2564 
8. เรื่องการอุดหนุนขยายเขตจ่ายน้ าประปา บริเวณบ้านโมกมัน หมู่ ท่ี 7 

ต าบลหนองขาว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 
9. การโอนงบประมาณเพิ่มเติมเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น  (กทบ. ) จากเ ดิม 446,190 บาท เป็น ต้ัง จ่ายใหม่ 
666,190 บาท 

10. การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีด าเนินการของโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมก
มัน-ไร่ยุบ หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 13 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ขอเชิญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว ช้ีแจงให้   
สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

   เมื่อเลขานุการสภาฯ คนเก่าลาออกก็ต้องคัดเลือกนะครับก็มี 1 ต าแหน่งถ้ามีผู้
ถูกเสนอช่ือเพียง 1 ต าแหน่งผู้นั้นในต าแหน่งท่ีพึงมีก็จะได้รับคัดเลือกเลย แต่ถ้ามี
การแข่งขันก็จะ ก็จะลงคะแนน  ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นเลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ผมขออนุญาตประธานสภาครับ ผมขอเสนอช่ือ น.ส.กนกนพรรศ  แพงไตร         
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า  2 ท่านครับ  
 

สมาชิกสภาฯ เขต 1  
(นางสมคิด  บุญเชิด) 

ดิฉันขอรับรองค่ะ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

ผมขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

      มีการเสนอคุณกนกนพรรศ  แพงไตร ได้เป็นเลขาสภาฯโดยนายชูศักด์ิฯและมี
นางสมคิดฯและนายณัฐวุฒิฯ รับรอง เป็นไปตามระเบียบแล้ว  มี ท่านใดเสนอ
บุคคลอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนอช่ือผู้อื่น  จะถือว่าคุณกนกนพรรศ  แพงไตร      
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเร่ืองการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้การควบคุม
โดยเฉพาะสุนัขและแมว ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี ได้
ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบด้วยครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

 
 
 

ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบต่อไป 
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบครับ 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ  สุขกรม) 

     กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลฯนะครับเรื่อง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ในการควบคุมโดยเฉพาะสุนัขและแมว 
เดิมเราเคยเข้าสภาไปแล้วหนึ่งรอบและจัดส่งให้อ าเภอไปแล้วแต่เอกสารท่ีเราจัดส่ง
ไปไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อ าเภอจึงตีกลับ ให้เราน ากลับมาเข้าประชุมสภาใหม่อีกรอบ
หนึ่ง ต้องมาน าเรียนในประธานสภา ให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. สาธารณสุขเรื่องการ
ควบคุมสุนัขและแมวอีกรอบนะครับจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

มีท่านใดมีข้อสงสัยซักถามไหมครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

    กรณีนี้เทศบาลขาดรายงานการประชุมแนบส่งไปด้วย  ในขณะนี้ของจังหวัด
กาญจนบุรี มี 2 แห่งของเรา 1 ใน 2 นะครับ แต่ในอ าเภอท่าม่วงของเราท่ีเดียวท่ี
ยังไม่ได้ผ่านคืออันนี้ใช้กันท้ังจังหวัดนะครับจึงน าเรียนมาเพื่อ ให้ครบขั้นตอน เพื่อ
เสนอนายอ าเภอและจังหวัดพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นผู้ว่าแต่โดยหลักแล้วเขามอบ
อ านาจให้นายอ าเภอเป็นผู้ลงนามในการใช้เทศบัญญัตินะครับเหมือนกับกรณี
เกี่ยวกับเทศบัญญัติขุดฝังดินการฝังท่อลักษณะเดียวกันหากมีข้อสงสัยโปรดซักถาม
หากไม่มีก็ให้ท่านเห็นชอบและโปรดยกมือด้วยครับเพื่อจะได้เป็นลายลักษณ์อักษร
ส่งให้กับทางอ าเภอต่อไปครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(น.ส.กนกพรรศ แพงไตร ) 

       ขออนุญาตค่ะ อนึ่ง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเล้ียง
หรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. ... จะพิจารณา
สามวาระ ตามข้อ ๔๕ ญัตติแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
หากเห็นท้ังสามวาระ จะระบุ พ.ศ.ปีปัจจุบัน คือ 2563 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

   ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างและเลขาฯช้ีแจง มีท่านใดสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
จะพิจารณาและขอทราบมติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเล้ียง
หรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. ... ใช้การ
ควบคุมโดยเฉพาะสุนัขและแมว ในวาระท่ี 1 (รับหลักการ)  ขอมติเห็นชอบด้วย
ครับ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบโครงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สัตว์ตามพระราชบัญญั ติสาธารณสุข พ.ศ.  2535 พ.ศ.  . . . ในวาระ ท่ี  1                
(รับหลักการ)     
จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 

ประธานสภาฯ    เมื่อท่ีประชุมได้เห็นชอบในวาระท่ี 1 แล้ว จะเป็นการพิจารณาในวาระ 2          
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(นายอุดร เพ็งอร่าม) มีท่านใดสอบถามใดหรือไม่ หากไม่จะพิจารณาและขอทราบมติการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. ... ใช้การควบคุมโดยเฉพาะสุนัขและแมว ในวาระท่ี 
2 (แปรญัตติ)  ขอมติเห็นชอบด้วยครับ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบโครงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สัตว์ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. ... ในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ)     
จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

   ตามท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 แล้ว  ล าดับต่อไป
จะพิจารณาในวาระท่ี 3 เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติต าบลฯ มีท่านใดสอบถาม
ใดหรือไม่ หากไม่มีจะพิจารณาและขอทราบมติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง
การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พ.ศ. ... ใช้การควบคุมโดยเฉพาะสุนัขและแมว ในวาระท่ี 3 (ตราเป็นเทศบัญญัติ
ต าบล)  ขอมติเห็นชอบด้วยครับ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบโครงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สัตว์ตามพระราชบัญญั ติสาธารณสุข พ.ศ.  2535 พ.ศ.  . . . ในวาระ ท่ี  3               
(ตราเป็นเทศบัญญัติต าบล)    เพื่อใช้การควบคุมโดยเฉพาะสุนัขและแมว    
จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ต่อไป ต่อไประเบียบวาระที่ 4.3 นะครับ
พิจารณารับมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดภูสิทธิ์ออยล์เพื่อ
เชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าดอกไม้หมู่ที่  11 ขอเชิญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ       
ด้วยครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ หนังสือนี้พึ่งมาเมื่อเช้านะครับผมก็เลยถ่ายแจก
หนังสือข้อหารือนะครับปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบ
พัสดุพุทธศักราช 2560 หนังสือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 จากอ าเภอนะครับ
ถึงเราเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 หนังสือฉบับนี้นะครับลงวันท่ี 3 ธันวาคม 
พ.ศ.2563 ครับท่านรองดูครับเปิดหน้าท่ี 2 เลยครับข้อท่ี 1 นะครับเกี่ยวกับ
มหาดไทยหารือกระทรวงการคลัง กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจของสภาท้องถิ่นใน
การรับเอาพัสดุท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25๖๐ มาตรา๓ บัญญัติว่า ให้
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ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ี
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการพัสดุ ส าหรับกรณีอื่นท่ีมิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ ก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
กรณีท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว มีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์
นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
และเป็นไปตามระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้ว
จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ต่อไป  
   ขออนุญาตน าเรียน ระเบียบพัสดุของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับเก่า
ท่ีถูกยกเลิกโดยปี 2560 ท่ีบังคับใช้เมื่อ 24 สิงหาคมปี 2560 ระเบียบเก่าของ
ท้องถิ่นมีก าหนดว่าถ้าจะรับพัสดุต้องให้เสนอสภาพิจารณาเห็นชอบ จึงต้อง
น าเสนอหนังสือตัวนี้ ในส่วนช่วงแรกท่ีเราท าไปประมาณ 210 เมตรและส่วนช่วง
หลังท่ีต่อจากบ้านป้าดอกไม้จนสุดอีก 240 เมตร ซึ่งทาง หจก.ภูสิทธิ์ออยล์ ได้ท า
แล้วส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาล การรับมอบต้องให้สภาเห็นชอบจึงน า
เรียนเสนอ เพื่อให้พิจารณา ขออนุญาตท่านประธานสภาอธิบายถนนเส้นนั้น
เพิ่มเติมครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ถนนเส้นนี้เราได้ท าแผนมานานและยังไม่ได้ด าเนินการ  วันนี้ได้ด าเนินการและมีผู้
ใจบุญได้สร้างต่อไป คงจะให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณามีท่านใดมีข้อ
สงสัยสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอทราบมติพิจารณารับมอบถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดภูสิทธิ์ออยล์เพื่อเช่ือมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านป้าดอกไม้หมู่ท่ี 11 ช่วงระยะขุดความยาวท่ี 210 ถึง ช่วงระยะความยาวท่ี 
450 หากท่านใดเห็นชอบ โปรดแสดงความเห็นชอบโดยการยกมือด้วยครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่ 4.4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณเพื่อเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกหนองกะแลบหมู่ที่ 1 

  แต่เนื่องด้วย  รายละเอียดโครงการไม่ตรงกับแผนพัฒนา จะต้องมีการแก้ไข
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เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาให้ตรงกับโครงการก่อน  จึงจะน ามาพิจารณา โดยขอถอน
เรื่องนี้ออกจากวาระประชุมครับ หากไม่มีผู้ใดเสนอใดๆ จะขอมติการถอนวาระนี้  
หากท่านใดเห็นชอบ โปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือด้วยครับ 

ท่ีประชุม 
 

เห็นชอบ จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

 
ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่ 4.5 โอนต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการวางท่อส่งน้ า PVC สาย
เปล่งขามหมู่ที่ 2 ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบด้วยครับ  
ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบครับ 
 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ด้วยกองช่างได้รับค าร้องของจาก
ประชาชนหมู่ 2 บริเวณบ้านเปล่งขาม  ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร โดยได้
ประมาณการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงความจ าเป็นท่ีจะโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป งบลงทุนหมวดรายจ่าย
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เป็นโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ า PVC สายเปล่งขามหมู่ท่ี 
2  ต าบลหนองขาววางท่อ PVC ชนิดหัวบาน ช้ัน 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ 
นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะความยาว ๓๑๖ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน ๑๐๗,๗๐๐ บาท  
โดยต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างวางท่าส่งน้ า
สายเปล่งขาม ม.๒ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จ านวนเงินต้ังจ่ายไว้และ
จะขอโอน ๑๐๗,๗๐๐.- บาท โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย 
เงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณก่อนโอน ๖๙๕,๕๒๐.- บาท จ านวนเงินท่ีขอ
โอน ๑๐๗,๗๐๐.-บาท เรียนสภาเพื่อพิจารณาต่อไปครับ  
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(น.ส.กนกพรรศ แพงไตร ) 

    เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ 
    ดิฉันขอเรียนแจ้งกรณีการโอนต้ังรายการใหม่ จะต้องด าเนินการตามข้อ 27 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. พ.ศ. 2563 ท่ีก าหนดไว้ว่า ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งตาม 
รายละเอียดท่ีแจ้งอ านาจอนุมัติเป็นของสภาเทศบาลคะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

    ตามท่ี ผอ.กองช่างและเลขานุการสภาฯช้ีแจง และได้ขยายความให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบ  มีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม
เพิ่มเติม  ขอทราบมติการพิจารณาโอนต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการวางท่อส่งน้ า 
PVC สายเปล่งขามหมู่ท่ี 2 ต้ังจ่ายไว้ 107,700 บาทท่านใดเห็นชอบโปรดแสดง
ความเห็นชอบด้วยการยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม เห็นชอบ จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

 
ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
ประธานสภาฯ 

(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่ ๔.6 โอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์    
ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบ
ด้วยครับ  
ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบครับ 
 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก ครับกองช่างมีความจ าเป็นท่ีจะโอน
งบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมติดต้ังหมึกพิมพ์ใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 

๑๙ หน้าต่อนาที  (ppm)หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้า

ต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑ ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Cuttom  
โดยโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข          
งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา   
ซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท จ านวนเงิน ท่ีขอโอน     
๔,๓๐๐.- บาท จึงเรียนมาเพื่อสภาฯพิจารณา ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(น.ส.กนกพรรศ แพงไตร ) 

    เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ 
    ดิฉันขอเรียนแจ้งกรณีการโอนต้ังรายการใหม่ จะต้องด าเนินการตามข้อ 27 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. พ.ศ. 2563 ท่ีก าหนดไว้ว่า ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งตาม 
รายละเอียดท่ีแจ้งอ านาจอนุมัติเป็นของสภาเทศบาลค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมใน
การพิจารณาโอนต้ังจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่ 4.7 ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
ประจ าปี 2564  เชิญเลขาฯสภาขยายความให้ท่ีประชุมทราบครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นางสาวกนกนพรรศ  แพงไตร) 

ในการประชุมสภาสมัยสามัญจะมีท้ังหมด 4 รอบใน 1 ปีสมัยแรกเดือนกุมภาพันธ์
สมัยท่ี 2 เดือนพฤษภาคมสมัยท่ี 3 เดือนสิงหาคมสมัยท่ี 4 เดือนธันวาคมซึ่งเดือน
ธันวาคมนี้จะครบแล้ว เราจะก าหนดการประชุมสภาปี 2564 ก็คือปีหน้าสมัยแรก  
ตามท่ีเราประชุมคือสมัยแรกเดือนกุมภาพันธ์สมัยท่ี 2 เดือนพฤษภาคมสมัยท่ี 3 
เดือนสิงหาคมสมัยท่ี 4 เดือนธันวาคมท่ีประชุมเห็นชอบตามเดิมหรือไม่ เชิญเสนอ
ค่ะ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมขอท าความเข้าใจพูดคุยเล็กน้อยก่อนนะครับโดยปกติแล้วคือ ระเบียบข้อบังคับ
ในการประชุมสภาขององค์กรปกครองท้องถิ่นถ้าเป็นอบต.ต้องไม่น้อยกว่า 2 สมัย
แต่ว่าเทศบาลถูกก าหนดประชุมให้ไม่น้อยกว่า 4 สมัยในรอบ 1 ปี ไม่รวมวิสามัญ 
สมัยสามัญโดยปกติฉะนั้นเมื่อสักครู่พาดพิงไปต้ังแต่เรื่องแรกแล้วว่า ถ้าวันท่ี 28 
ธันวาคม 2563  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เสร็จขั้นตอนคงประมาณเดือนมีนาคม 
2564  พอถึงขั้นตอนนั้นแล้วจริงๆก็ต้องก าหนดสมัยสามัญการประชุมใหม่  
 
ให้ครบ 4 ครั้ง ตรงนั้นค่อยว่ากันใหม่นะครับเบื้องต้นเอาตามนี้ไปก่อน เราท าให้ไม่
ผิดระเบียบดีกว่าเพียงแต่ต้องท าความเข้าใจให้ท่านทราบว่าเราประชุมไปแล้วเมื่อ
เดือนธันวาคมปี 63 แต่มีนาคม 2564 ท าไม หนังสือผู้ว่า จะเรียกประชุม เขาถือ
ว่าเป็นครั้งแรกในชุดบริหารและชุดสภาชุดใหม่ของเก่าจะถูกยกเลิกโดยปริยาย    
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จึงน าเรียนเพื่อให้ท่านท าความเข้าใจ โดยท่ัวกัน ครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงก็จะเป็นไปตามเดิมใช่ไหมครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ถ้าไม่มีการเลือกตั้งพอจะเป็นไปตามเดิมแต่ถ้ามีการเลือกตั้งท่ีเราเห็นชอบในท่ี
ประชุมไปแล้วก็จะถูกยกเลิกโดยปริยายครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ถ้าท่านใดเห็นชอบตามท่ีปลัดได้ขยายความให้ ท่ีประชุมให้รับทราบ ขอมติการ
พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวประจ าปี 
2564 มีจ านวน 4 สมัย คือ 
    1.เดือนกุมภาพันธ์ 
    2.เดือนพฤษภาคม 
    3.เดือนสิงหาคม 
    4.เดือนธันวาคม 
ท่านใดเห็นชอบ โปรดแสดงความเห็นชอบ โดยการยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่ 4.8. เร่ือง การอุดหนุนขยายเขตจ่ายน้ าประปา บริเวณบ้านโมก
มัน หมู่ที่ 7 ต าบลหนองขาว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 
จุดท่ี 1 บริเวณบ้านโมกมัน ซอย 2ถึงบ้านโมกมันซอย2/1 เป็นเงิน 330,000 
บาท , จุดท่ี 2 บริเวณบ้านโมกมันซอย 3 เป็นเงิน 130,000 บาท , จุดท่ี 3 
บริเวณบ้านโมกมันซอย 4 เป็นเงิน 310,000 บาท , จุดท่ี 4 บริเวณบ้านโมกมัน
ซอย 5 เป็นเงิน 95,000 บาท รวม 4 จุด เป็นเงิน 865,000 บาท 
ครับ มีท่านใดมีข้อเสนอ หรือพูดคุยในท่ีประชุม เชิญครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตามท่ีเคยต้ังเทศบัญญัตินะครับว่าเราจะด าเนินการ เป็นโครงการก่อสร้างถนนบ้าน
นายสนัด บุญเชิด งบประมาณ 400,000 บาท แต่ในขณะเดียวกัน ก็เสนอให้
ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตประปาซึ่ง สท.สมคิด เสนอไป 4 จุดตามนี้
ใช่ไหมครับแต่ยอดท่ีแจ้งกลับมา 4 จุดเป็นเงิน 865,000 บาท มากกว่าโครงการ
นายสนัด 465,000 บาท ครับคือถ้ามันอยู่ใน พิกัดมันก็คงไม่มีปัญหา  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นางสมคิด  บุญเชิด) 

เราท า 2 จุดก่อนได้ไหมคะ ท่านปลัด โดยขอให้ท าจุดท่ี 1 บริเวณบ้านโมกมัน ซอย 
2 ถึงบ้านโมกมันซอย2/1 เป็นเงิน 330,000 บาท , จุดท่ี 2 บริเวณบ้านโมกมัน
ซอย 3 เป็นเงิน 130,000 บาท รวมเป็นเงิน 460,000 บาท  
 
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

สามารถเนินการได้ครับ โดยการอุดหนุนครั้งนี้ ตามงบประมาณท่ีมี กล่าวคือตามท่ี
ท่านสมคิด จะโอนงบประมาณของโครงการก่อสร้างบ้านนายสนัด บุญเชิด จ านวน 
400,000.- บาท และเพิ่มงบประมาณให้ครบตามจ านวน คือ 460,000 บาท 
โดยจะโอนจากเงินเดือนข้าราชการประจ าฝ่ายบริหาร จ านวน 60,000 บาท หาก
เมื่อรวมกันแล้ว จะมีงบประมาณ 460,000 บาท 
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เลขานุการสภาฯ 
(น.ส.กนกพรรศ แพงไตร ) 

    เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ 
    ดิฉันขอเรียนแจ้งกรณีการโอนต้ังรายการใหม่ จะต้องด าเนินการตามข้อ 27 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. พ.ศ. 2563 ท่ีก าหนดไว้ว่า ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งตามรายละเอียด
ท่ีแจ้งอ านาจอนุมัติเป็นของสภาเทศบาลค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

จากความเห็นของคุณสมคิด และปลัดฯ มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอข้อคิดเห็นใด
หรือไม่  หากไม่มี จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการ โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ โครงการอุดหนุนขยายเขตจ่ายน้ าประปาบริเวณบ้านโมกมัน หมู่ 7  
จ านวน 2 จุด จุดท่ี 1 บริเวณบ้านโมกมัน ซอย 2ถึงบ้านโมกมันซอย2/1 เป็นเงิน 
330,000 บาท , จุดท่ี 2 บริเวณบ้านโมกมันซอย 3 เป็นเงิน 130,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 460,000 บาท ในท่ีประชุมขอทราบมติข้างต้นท่านใดเห็นชอบโปรด
แสดงความเห็นชอบด้วยการยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม เห็นชอบ จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการอุดหนุนขยายเขต
จ่ายน้ าประปาบริเวณบ้านโมกมัน หมู่ 7  จ านวน 2 จุด จุดท่ี 1 บริเวณบ้านโมก
มัน ซอย 2ถึงบ้านโมกมันซอย2/1 เป็นเงิน 330,000 บาท , จุดท่ี 2 บริเวณบ้าน
โมกมันซอย 3 เป็นเงิน 130,000 บาท รวมเป็นเงิน 460,000 บาท      
ซึ่งเป็นโครงการเข้าลักษณะงบรายจ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งตามมาตรา 67 ทวิ      
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 ก าหนดให้   กรณีต้ังจ่ายเงินอุดหนุนใหม่ 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา และอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอมติ
ของท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามมาตรา 67 ทวิฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดแสดง
ความเห็นชอบ โดยการยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

4.9. โอนงบประมาณเพิ่มเติมเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กทบ.) จากเดิม 446,190 บาท เป็นต้ังจ่ายใหม่ 666,190 บาท    
ขอเชิญปลัดฯช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบด้วยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

       ในกรณีนี้ มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 080.5/ว6038 ลงวันท่ี 
7 ตุลาคม 2563 แจ้งเทศบาลในการเพิ่มเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
พนักงานเทศบาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563    
โดยเดิมเทศบาลต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติในอัตราร้อยละ 2 หรือเท่ากับจ านวน 
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446,190.- บาท หนังสือแจ้ง  ให้แก้ไขใหม่ เทศบาลต้องเพิ่มเป็นเทศบาลอัตรา  
3 % คิดออกมาเป็น 669,285.- บาท  เทศบาลต้องด าเนินการตามหนังสือส่ัง
การ ซึ่งเทศบาลท่ัวประเทศต้องด าเนินการ ท่ีประชุมสันนิบาตจังหวัด ของนายกฯ     
ทต.ทองผาภูมิแจ้งว่าเดิมต้ังไว้ 1,000,000.-บาท  ต้องเพิ่มเป็น 1,500,000.- 
กว่าบาท โดยในส่วนนี้ได้พิจารณาจากงบประมาณท่ีไม่จ าเป็นเช่นจาก งบของ 
สปสช     เป็นเงิน 106,000.- บาท ซึ่งคาดว่าในปีนี้เทศบาลคงไม่ได้รับงบสมทบ 
เพราะเงินสะสมมากกว่า 2 เท่าของเงินท่ีด าเนินการ และงบจัดหาจัดซื้อท่ีดินเพื่อ
ก่อสร้างโรงสูบน้ า ต้ังไว้ 70,000.- บาท เบื้องต้นรวมแล้วจะมีเงินโอนเพื่อกรณี
จ านวน 176,000.-บาท โดยจะต้องเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 220,000.-บาท คงยัง
ขาดอีกจ านวน  44,000.- บาท ซึ่งในส่วนนี้คงจะปรับลดจากงบเงินเดือนของ
พนักงานฯ ในส่วนนี้ก็น่าจะครบ แจ้งมติให้สภาเพื่อเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเชิญ
ท่านพิจารณา หรือมีกรณีสอบถามเชิญครับ ถ้าหากไม่มีการซักถามท่านใดเห็นชอบ
ในกรณีท่ี โอนเพิ่มเงินสมทบ กองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานเทศบาลจาก 
446,190.- บาท เป็น 666,190.- บาท โดยโอนลดจากกองทุน สปสช. จ านวน 
107,000 บาทและก็โครงการจัดหาจัดซื้อท่ีดินฯจ านวน 70,000.-บาทและงบ
เงินเดือนของพนักงานฯจ านวน 44,000.-รวมเป็น 666,190.- บาท  

เลขานุการสภาฯ 
(น.ส.กนกพรรศ แพงไตร ) 

    เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ 
    ดิฉันขอเรียนแจ้งกรณีการโอนต้ังรายการใหม่ จะต้องด าเนินการตามข้อ 27 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. พ.ศ. 2563 ท่ีก าหนดไว้ว่า ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งตามรายละเอียด
ท่ีแจ้งอ านาจอนุมัติเป็นของสภาเทศบาลค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

   มีท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะใดๆหรือ หากไม่มีจะขอทราบมติการโอนเพิ่มงบ
เพิ่มเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนักงานเทศบาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จ
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเดิมเทศบาลต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติใน
อัตราร้อยละ 2 หรือเท่ากับจ านวน 446,190.- บาท หนังสือแจ้ง  ให้แก้ไขใหม่ 
เทศบาลต้องเพิ่มเป็นเทศบาลอัตรา 3 % คิดออกมาเป็น 660,190.- บาท  
 
โดยโอนลดจากกองทุน สปสช. จ านวน 107,000 บาทและก็โครงการจัดหา   
จัดซื้อท่ีดินฯจ านวน 70,000. -บาทและงบเงินเดือนของพนักงานฯจ านวน 
44,000.-บาท รวมเป็น 666,190.- บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดแสดงความ
เห็นชอบด้วยการยกมือขึ้นครับ  

ท่ีประชุม เห็นชอบ จ านวน  10  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ       4.10 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด าเนินการของโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
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(นายอุดร เพ็งอร่าม) สายโมกมัน-ไร่ยุบ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 560 
เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตาราง
เมตร ตามแบบคัดลอกแบบงานบ ารุง รักษาทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคมและเทศบาลหนองหญ้าดอกขาวก าหนดพร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย     
เป็นเงินจ านวน 200,000.- บาท เชิญท่านศรัณย์ฯ หรือผู้บริหารได้ช้ีแจงเลยครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

      จากเดิมท่ีท าไว้เป็นลูกรังบดอัด 560 เมตรตามท่ีท่านปลัดได้แจ้งให้ทราบเมื่อ
สักครู่แต่ผมเห็นว่าถ้าท า 560 เมตรจะไม่ท่ัวถึงตลอดท้ังเส้นผมก็เลยเปล่ียน 
โครงการลูกรังปาดเกล่ียจะได้ตามในหนังสือท่ีกองช่างท ามา  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

      ขออนุญาตครับ ท่ีเราต้ังในเทศบัญญัติปี 2564 นั้น 560 เมตร  ท าแค่นี้และ
ของใหม่ จุดท่ี 1 ยาว 250 เมตร จุดท่ี 2 ยาว 190 เมตรจุดท่ี 3 ยาว 430 เมตร 
จุดท่ี 4  ยาว 320 เมตร ซึ่งเป็นช่วงเป็นจุดของการด าเนินการ ประเด็นผมขอถาม
ว่าบริเวณจุดท่ี 4 มีความส าคัญขนาดไหนครับ ตอนนี้เราต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผล 
ประธานสภาวันนั้นท่ีไปประชุมท่ีสันนิบาตจังหวัดเขาเล่าเรื่องอะไรครับนายก     
ทต.ทองผาภูมิ เอาความส าคัญก่อนแล้วกัน เพราะเมื่อท่านเสนอต้องมีผู้รับรอง 2 
ท่าน ตามระเบียบ และเสนอเรื่องงบประมาณนายกฯต้องเป็นคนรับรอง ซึ่ง
ผู้บริหารในขณะนี้ก็คือปลัด เรื่องใดท่ีสุ่มเส่ียงผมขออนุญาตผมไม่ สุ่มเส่ียงด้วย     
ขอเหตุผลความจ าเป็นท่ีมีน้ าหนักท่ีจะเซ็นได้ไหม 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ล่าสุดผมก็พอรู้มา ว่าถ้าท าแล้วก็มีผล ผมก็เพิ่งจะรู้จากท่านประธานสภา      
ความจ าเป็นมันก็ไม่จ าเป็นในกรณีท่ีถ้าผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้
ผมก็ควรเห็นว่าไม่ต้องท าแต่จุดท่ี 4 หรือมาร์คสีเขียวควรท าตามท่ีผมเสนอไป
เหตุผลความจ าเป็นมันก็ยังไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าเลยแปลนถ้าลักษณะท่ีคาบ
ลูกคาบดอกถ้าผิดกฎหมายถ้าผิดระเบียบครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ท่านต้องพูดให้ชัด เพราะเด๋ียวจะลงในบันทึกเทปส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นนะครับว่า
น าเสนอช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 ช่วงท่ี 3  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ผมเสนอช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 และช่วงท่ี 3 ครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

 
 

     งั้นช่วงท่ี 4 ตัดออกใช่หรือไม่ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ใช่ครับให้ตัดช่วงท่ี 4 ออกครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

    สท.สมคิด สท.วินัย ว่าไงครับ ต้องให้เจ้าของพื้นท่ี  ฉะนั้นกรณีนี้ผมถามเมื่อ
สักครู่แล้วว่ากรณีถ้า สท.ศรัณย์ เสนอ ต้องมีผู้รับรอง 2 ท่าน ผมจึงถามท่านท่ีเป็น
เจ้าของพื้นท่ี ขออนุญาตท่านประธานท าตามขั้นตอนระเบียบนะครับว่ากรณี      
สท. ศรัณย ์เสนอโครงการแก้ไขใหม่จากเดิม 560 เมตร เป็นการแก้ไขเหลือเพียง 
870 เมตรคือบริเวณในแบบ เริ่มช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 ช่วงท่ี 3  ของเดิม 1,190 
เมตรแต่เสนอครั้งนี้เพียง 870 เมตรโดยไม่มีช่วงท่ี 4  ตัวเงินก็จะลดลงเหลือเท่า
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ไหนเท่านั้น ท่านใดจะรับรองโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน ไร่ยุบ ตามท่ี 
สท.ศรันย์ เสนอ ยกมือขึ้นครับ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน สท.สมคิด และ สท.วินัย ผู้
รับรองถ้าเป็นช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 ช่วงท่ี 3 ผมก็จะสามารถลงนามได้ไม่ปวดหัวแต่ถ้า
มีช่วงท่ี 4 ผมสุ่มเส่ียง ผมก็ขออนุญาตไม่สามารถท่ีจะลงนาม  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

    ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมท่ีไปประชุมท่ีสันนิบาตจังหวัด ในลักษณะ
เดียวกันแต่เป็นไฟฟ้า ขยายไปบ้านหลังเดียวเหมือนกัน โดยท่ีมันเกี่ยวข้องกับสภา 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร เพราะหากเราท าไปแล้วมีชาวบ้านร้องเรียนพวกเราต้อง
รับผิดชอบ ตอนนี้นายกและสมาชิก เทศบาลนั้นติดคุกไปแล้ว 3 ปี 4 เดือน        
เราท างานเราก็ควรจะดูแลตัวเองให้รอบคอบเพื่อให้เราจะได้ไม่ผิดพลาด ตามท่ีมี
ข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่ครับ ก็คงจะเสนอให้ในท่ีประชุมได้รับทราบครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมจากประธานสภาครับโครงการนี้ ผมต้องให้ สท.
ศรัณย์ ตีกลับไปนิดหนึ่ง  คือโครงการนี้ท่ีล่ินถิ่น ผ่านประชาคมหมู่บ้านแล้วและ
เสนอสภาช่วงท่ีเสนอสภานายกถูก กกต. ให้ใบเหลือง รักษาการเป็นคนเสนอ เสนอ
ให้สภา สภาเห็นชอบตอนท่ีไม่มีนายก ตอนท าตอนนั้นเป็นเพียงสมาชิก มีบ้าน    
หลังเดียว เป็นเงินท้ังหมด 42,000.- บาท  ท่ีท าโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
42,000.- บาท เพื่อบ้านหลังเดียว นายกประเทศบอกว่าเพื่อบ้านหลังเดียวติดคุก 
3 ปี 4 เดือน จริงๆคือ 5 ปีกว่าแล้วลดโทษเหลือแค่ 3 ปี 4 เดือนส่วนสมาชิกติด
คุกไป 8 เดือน ตอนนี้ติดคุกอยู่ท่ีสมุทรสงครามท่ีศาลทุจริตภาค 7 สมุทรสงคราม 
4 เดือน ฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนท่ีเป็นนายกจงพึงคิดท าอะไรให้รอบคอบ นี่โอกาสท่ี
จะเป็นแบบนั้นแล้วครับ เป็นเหตุให้ท่ีมาว่าถ้าตัดสินใจจะเอาแบบไหนผมก็ว่าตาม
ท่านแต่ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่เห็นด้วยผมไม่เซ็นลงรับในกรณีถ้าเป็นช่วงท่ี 4       
แค่นั้นเอง  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

      กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมขอเท้าความไปเมื่อสมัยประชุม
ครั้งท่ีแล้วหน้าท่ี 9 ของรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจ สท. ศรัญบอก
ว่าจะไม่เปล่ียนแปลงโครงการเก่า ผมเอาตรงนี้มาเป็นบรรทัดฐาน  พอมา
เปล่ียนแปลง ผมจึงคิดว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใสต้ังแต่แรก โครงการไร่ยุบ หมู่ 7 และ
หมู่ 13  ท่านเปล่ียนไปเปล่ียนมา ตรงนี้ผมไม่ว่าท่านครับ แต่ต่อไปนี้ที่ถ้าท่านเสนอ
สภา ผมขอออกตัวครับผมไม่รับรองโครงการนี้ครับ  
 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     จริงๆแล้วประเด็นถนนเส้นนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยครับ  ผมไม่ได้เป็นคนมา
เปล่ียนแปลงโครงการท้ังหมดท่ี โครงการ 650 เมตร กองช่างออกไปส ารวจผมไม่รู้
เรื่องเลย  ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า สท.ณัฐวุฒิ นั้นมีประเด็นอะไรกับโครงการนี้หรือ
เปล่า เด๋ียวท่านตอบในสภาเลย ล่าสุดคุยกันก็คุยกันแบบมีอารมณ์นิดๆ เพราะท่าน
ไปประชุมมามันเกี่ยวกับผิดระเบียบผิดกฎหมายในฐานะท่ีผมเป็นสมาชิกท่ี
ประสบการณ์น้อยกว่าท่านท าไมท่านไม่มาบอก ท าแล้วมันอาจจะผิดระเบียบ
กฎหมาย ล่าสุดท่านมาบอกผมผมก็เข้าใจแล้วจริงๆแล้วมันมีผู้รับรองเรียบร้อยแล้ว
แล้วท่านจะไปถามความหลังเพื่ออะไร  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ในเมื่อท่านเสนอสภา ก็แล้วแต่ท่านเพราะว่าท่ีผ่านมามันก็ไม่มีอะไร ผมก็ขอออกตัว
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(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ว่าตอนนี้ถ้าท่านจะเสนอสภาให้รับรองโครงการนี้ ผมคนเดียว ผมไม่ได้ขัดขวางการ
ออกความคิดเห็นของสมาชิกท่านอื่นโปรดเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

หมายถึงวันนี้ท่าน สท.ศรัณย์ ไม่ได้เสนอจุดท่ี 4 แล้ว เสนอแค่จุด 3 จุด 
 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

ท่านจะเสนออย่างไร ตอนนี้ผมขอออกตัวก่อน ว่าผมไม่รับรองไม่ได้ห้ามคนอื่น 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ขออนุญาตประธานสภาครับ ผมอยากรู้เหตุผลจาก สท.ณัฐวุฒิ ลักษณะค าพูด
เหมือนไม่เห็นด้วย ด้วยความเคารพครับ ต้องมีเหตุผล ให้เพื่อนสมาชิกด้วยกัน
ทราบ เพราะอะไร ผมขยายความในใจท่าน สท. ณัฐวุฒิ ไม่ถูกว่าเป็นเพราะอะไร 
เชิญ สท. ณัฐวุฒิ  อธิบายให้สมาชิกท่านอื่นทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ผมขอช้ีแจงเอง ตามท่ีท่านศรัณย์เสนอมาครั้งแรก ก็ดูเหมือนเพื่อจะให้ชาวบ้าน
ได้รับทราบ แต่ไม่รู้ข้อกฎหมายท่ีตามหลังมา ผมกับท่าน สท.ณัฐวุฒิ ปลัด ได้ไป
ประชุมมาจึงได้ทราบว่าเป็นจุดเส่ียง จึงน ามาเรามาคุยกัน เมื่อพูดคุยกันแล้ว ท่าน 
สท.ศรัณย ์ก็เห็นด้วย ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

    ผมขอหารือเด๋ียวค่อยลงมติ พูดคุยท าความเข้าใจกันก่อนครับ สท. ศรัณย์ สท.
วินัย สท.สมคิด ท่ีอยู่พื้นท่ีใกล้เคียง อันนี้ปี 2563 เราไม่โอเคกับเส้นแดงนี้ เราก็
อนุมติให้จ่ายขาดเงินสะสม ล้านกว่าบาทเพื่อท าต้ังแต่ตรงนี้ อันนี้ปี 2563 แต่พอ 
ปี 2564 ตรงนี้ทีนี้มีข้อแตกต่างนะครับ ตรงนี้เกรดบดอัดแน่น 560 เมตร กับตรง
นี้ ปาดเกล่ียเรียบ 870 เมตร ทีนี้คุณภาพถนน ผอ.กองช่างให้ความหมายหน่อยว่า 
เกรดบดอันแน่น 560 เมตร กับ ปาดเกล่ียเรียบ 870 เมตร เป็นอย่างไร 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

     กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกนะครับ ในกรณีของเกรดบดอัดแน่น 
ตามหลักวิศวกรรม จะต้องมีการอัดด้วยรถบดซึ่งจะต้องมีการทดสอบความแน่น 
โดยการขุดเจาะลูกรังเพื่อเข้าแลบทดสอบ ซึ่งช้ันรองพื้นทางเดิมในถนนเส้นนี้เป็น
ช้ันดิน ไม่สามารถท่ีจะท า ให้แข็งแรงได้ จะต้องมีการออกแบบให้มีการเกรดบดอัด 
ถ้าเปล่ียนแปลงจากเกรดบดอัดไปเป็นปาดเกล่ีย ในกรณีปาดเกล่ียช้ันรองพื้นเดิม
จะต้องเป็นลูกรังท่ีบดแล้ว ถ้าไม่เช่นนั้นเราเอาลูกรังไปลง เหมือนเราเอาลูกรังไป
โรยในดิน ซึ่งเวลารถวิ่งยังไงมันก็ไม่แน่นครับ  
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ผมจึงน าเรียน ขอใหเ้ป็นเกรดบดอัดแน่น ระยะทางเดิม 560 เมตร ระยะทาง 
แต่ช่วงให้แบ่งเป็นช่วงใหม่  ไม่เป็นช่วงเดียว ท่านอาจจะมี 2 ช่วง 3 ช่วง แต่อยู่ใน
พื้นงานเดิม เราแก้ไขเฉพาะ คือเป็นเกรดบดอัดแน่นไม่ปาดเกล่ียแต่ให้ระยะทาง 
560 เมตร ไม่เปล่ียนแปลงในตัวงบแต่เปล่ียนช่วงทางจากการด าเนินการรวดเดียว
ต่อเนื่องเป็นช่วงเดียวซึ่งยาว 560 เมตร ถ้าความเป็นจริงแล้วตอนนั้น สท.ศรัณย์ 
ก็ไม่ได้ดูละเอียดเขียนรวดเดียวหมายความว่าทับกับลาดยางเดิม หรือทางดีเดิมก้อ
ได้ แต่ สท.ศรัณย์ ต้องการเอาถนนเกรดบดอันแน่นไปลงเป็นช่วงๆท่ีเป็นดินซึ่งเรา
จะปรับแก้ ในช่วงแค่ด าเนินการเดิม 560 เมตร แค่นั้น ช่ือโครงการเดิมแต่เปล่ียน
ช่วงทาง  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑      560 เมตร ได้แค่ไหนช่วงทาง 
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(นายศรัณย์  ฟักทอง) 
ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
    ถ้าช่วงทางเดิมจะอยู่แค่นี้ ตรงนี้อีกแค่ 250 เมตร ถ้ายังมีอีก 300 กว่าเมตร
จะแบ่งเป็นช่วงท่ี 2 ช่วงท่ี 3 ท่านพอเข้าใจไหมครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

    เข้าใจแล้วครับ 
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

    ช่วงทางเดิมท่ีก าหนดไว้ยาว 560 เมตร โดยก่อสร้างรวดเดียวจบ ทีนี้ตามท่ี
ท่านก าหนดใหม่และวัดมาใหม่ยาวช่วงท่ี1 ยาว  250 เมตร ช่วงท่ี 2  ยาวอีก 
190 เมตร ท่ีเหลือเป็นช่วงท่ี 3  190 + 250 เท่ากับ 440 ส่วนท่ีจะเป็นช่วงท่ี 
3  อีกยาว 120 เมตร  เมื่อรวม 3 ช่วงจะมีความ 560 เมตร รวมถึงแก้เป็นเกรด
บดอัดแน่นแต่เป็นช่วงตามเท่าท่ีงบเดิมเพียงแต่เปล่ียนแปลงจุดการสร้างเท่านั้น
ไม่ได้ตัดงบไม่ได้แตะหรือวิธีการท า จากบดอัดแน่นเป็นปาดเกล่ียซึ่งเราต้องตอบ
ค าถามแต่นี่เราแก้พื้นท่ีด าเนินการใหม่แค่นั้นจากท่ีของเดิมมีแค่นี้เอง   จุด1 แต่มี
ช่วง 2 ช่วง 3  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     เข้าใจแล้วครับ ก็ตามนั้นครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพผมก็ขอท าความเข้าใจ ไม่ได้มีอคติอะไร
ความคิดของผมเองโครงการอื่นท่ีผ่านมาไม่ซับซ้อนแบบนี้ท่ีผมออกตัวตรงนี้ทุก
โครงการ ไม่เคยมีปัญหายังไม่เคยแก้ไข โครงการนี้ ปี 2563  จุดแรกก็มีปัญหา
และตัดออกตรงจุดนั้น ผมเท้าความถึงรองสมเกียรติ ตอนท่ีท่านด ารงต าแหน่งอยู่ 
ความคิดของท่านโครงการเอาลูกรังเข้าบ้านของท่านโดยท่ีท่านมอบหน้าท่ีให้สภา
เป็นคนรับรอง เสนอโครงการเข้าไป รับรองโครงการ ด้วยความท่ีท่านได้ประโยชน์
แต่ถ้ามีปัญหาสภาต้องรับผิดชอบโดยจะถูกกเรียกคืนเงินหรือก็ติดคุกนี่คือเหตุผล
เหตุผลหนึ่ง ต่อมาเทศบัญญัติของปี 2564 นะครับ ก็เข้าเทศบัญญัติไป ความ
กว้าง  5 เมตร ความยาว  560 เมตรในเทศบัญญัติรับรองของปี 2564  และ
แก้ไขเปล่ียนแปลงก็เข้ามาบ้านรองบัวอีก ผมไม่มีอคติ ต่อไปนี้ท่านเสนอสภา ผมก็
ขอออกตัวผมคนเดียว ผมไม่ได้บังคับคนอื่น ให้เข้าใจนะครับ ขอบคุณครับ 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

   ครับ ก็พอสรุปเข้าใจกันแล้วนะครับ  ปลัดฯมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ 
     

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

   ไม่มีครับ ขอให้สท.ศรัณย์ เสนออีกครั้งครับ 
 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

    ตามท่ีปลัดแนะน าก็คือ  จุดท่ี 1 จุดท่ี2 จุดท่ี 3 รวมกันได้ 560 เมตร เป็น
ลูกรังบดอัด 560 เมตร ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

   คือไม่ได้เปล่ียนแปลงโครงการแต่เปล่ียนแปลงจุดด าเนินการแค่นั้น เข้าใจนะ
ครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

    เข้าใจครับ เข้าใจต้ังแต่ทีแรกแล้ว 
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ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

   สท.วินัย สท.สมคิด  รับรองเหมือนเดิมใช่ไหมครับ  
 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

   คือท่านไม่เข้าใจตรงนี้เลยนะครับ เพราะในการท่ีเสนอตรงนี้มีคนรับรองสองท่าน
ก็ขั้นตอนหนึ่ง คนรับรองก็ไม่ผิดครับ แต่ครั้งต่อไปท่านต้องเสนอให้สภารับรอง ตรง
นี้นะครับมันเป็นสองขั้นตอน นะครับ มันไม่คาบเกี่ยวกับใครตอนท่ีรับรองสองท่าน 
ไม่ผิดครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

    ใครจะรับรองยกมือ แต่ สท.ณัฐวุฒิ เขางดออกเสียง แต่ถ้า สท. เขต 1 และเขต 
2 ท่ีเหลือ ยกมือ ก็ผ่านผมก็ยก แต่ตอนนี้ท่ีผมดู ผมให้เพราะว่าแค่เปล่ียนระยะ 
เหลือ 3 จุด  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     ถ้า สท. ยกมือ 6-7 คนก็ผ่าน  
 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ท ายังไงก็ได้ สท.ชูศักดิ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ขอท าความเข้าใจว่าตอนนี้ ขั้นตอนเพียงเปล่ียนแปลงช่วงการด าเนินงาน      
ช่ือโครงการก็ยังเหมือนเดิม เปล่ียนเฉพาะเนื้องาน วิธีการท าเกรดบดอัดแน่น
เหมือนเดิม นะครับพื้นท่ีด าเนินการหมู่ 7 และหมู่ 13 เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งผม 
จะเท้าความว่า บางส่วนได้โทรมาสอบถามเรื่องลงลูกรังท่ีวัดซึ่งไม่สามารถท าได้แต่
จะให้ผู้รับเหมาไปเทให้สัก 2-3 เท่ียว ให้กับวัด ผู้รับเหมาคนไหนเราก็จะขอให้ไป
ลงท่ีวัด วันนี้มาประชุมจ านวน 11 ท่าน ต้องได้รับความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 6 
ท่าน จึงจะผ่าน แต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องเป็นไปตามโครงการเดิม ก็น าเสนอใหม่ในการ
ประชุมสภาครั้งต่อไป ซึ่งอาจจะเปล่ียนคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารชุดเดิม มีท่าน
ใดสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติ ท่ีประชุม  

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

      ขออนุญาต ประธานสภาเรื่องถนนเส้นนี้ผมเป็นคนให้หยุดด าเนินการเอง
เพราะเป็นทางเข้าบ้านอดีตรองนายกสมเกียรติ ต้ังแต่ปี 2563  มี 3 ขั้นตอนวันนี้
ผมมาลงเห็นชอบ คือท่ีเท้าความมาท่ีผ่านมาอันตราย มันเส่ียง อดีตรองนายก
สมเกียรติ ก็ไม่พอใจท่ีผมไม่ให้สร้างจุดท่ี 4 แต่วันนี้หากมีการด าเนินการจุดท่ี 4 
 
ผมจะไม่ออกเสียง  และผมจะต้องขอราย ช่ือกรรมการหมู่บ้านด้วยว่ าให้
เปล่ียนแปลงโครงการหรือไม่ แต่เมื่อวันนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วว่า จาก 560 เมตร เป็น 
3 จุดเป็นช่วงๆ ผมเข้าและท าได้ผมเห็นด้วย วันนี้ มีสท.ประชุม 11 ท่าน แต่ถ้า 
สท.ณัฐวุฒิ งดออกเสียงไม่ผิดครับ เพราะมีสิทธินะครับ แต่ส าหรับผม ผมให้ ท่าน
คุยกับผมเข้าใจแล้ว ท่านไปบอกอดีตรองนายกสมเกียรติ ด้วยว่า ส่ิงท่ีพวกเราท ามา 
เราเห็นความส าคัญทุกท่าน แต่ตอนนั้นท่านอดีตรองนายกสมเกียรติ ด ารงต าแหน่ง 
และตอนนี้ เป็นโครงการเดียวที่ท่านด ารงต าแหน่ง แต่วันนี้ท่านเป็นอดีตรองนายก 
กย็ังเกี่ยวพันธ์อยู่ แต่ถ้า สท.ศรัณย์ ยังยืนยันท่ีจะท าผมก็ไม่เห็นด้วย ตอนนี้จบแล้ว 
ตอนนี้เราท าแค่ 3 จุด จุดล่ะ 250 190 120 เมตร ผมเห็นด้วย  
ผมอธิบายโครงการท่ีผ่านมา เพราะเปล่ียนแปลง 2-3 ครั้ง มันอันตราย ในเมื่อวันนี้
ลงจุดแล้วนะครับ ผมให้ ท่าน สท.ณัฐวุฒิ ผมเข้าใจว่าส่ิงท่ีท่านคุยกับผมมาตลอด
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ครับ  ท่านต้องบอกจุดท่ี 4 ด้วยว่าเป็นโครงการต่อเนื่องอยู่และต้องตัดออก 
ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

    ผมขออนุญาตเพิ่มเติม ไม่ได้ตัดออกแต่ ระยะทางไปไม่ถึงเพราะประมาณมีเพียง
เท่านี้ เพราะว่าจริงๆแล้ว พอถึงตรงจุดท่ี 2 440 120 ได้แค่ครึ่งเดียว และไม่ถึง
ตรงแยก เพราะฉะนั้นจึงน าเรียนว่าสภาเทศบาลไม่ได้ตัด แต่งบประมาณไม่เพียงพอ 
เพราะเราท าตามงบและตามความเป็นจริง  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     เหตุผลท่ีผมไม่ยกมือ คือท่านศรัณย์ไว้ว่า ถ้าไม่ท าหรือท าไปไม่ถึงบ้านรองบัว 
จะมีการร้องเรียนเทศบาล 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ถ้ามีค าพูดแบบนี้ ผมก็รอให้นายกใหม่มาเซ็นต์ ผมไม่เซ็นต์ เพราะผมกลัวถูก
ร้องเรียน  ไม่ท าไม่ถูกร้องเรียน 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     เราคุยกันนอกประเด็น สท.ณัฐวุฒิ เอามาคุยในท่ีประชุมท าไม  
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     กรณีท่ีถ้าท าถนนไม่ถึงบ้านรองบัว แล้วเขาจะร้องเรียนเป็นค าพูดจากรองบัว
ผ่านมาถึงท่าน ท่านมาถึงพวกคนอื่นหรือเป็นค าพูดของท่านคนเดียว 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

วันนั้นผมไปกินกาแฟกับรองบัว ถามผมว่าถนนเส้นนี้ไปถึงไหนแล้ว ผมก็ตอบว่า
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน เขาบอกว่าเฮ้ยต้องท าให้ถึงบ้านกูนะเว้ยไม่งั้นกู
จะร้องเรียน เขาพูดในลักษณะนี้ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ถ้าลักษณะแบบนี้ท าไปแล้วผมถูกร้องเรียนคงไม่รู้จะท าไปเพื่ออะไร ถ้าสมมุติ
ท่านเป็นนายกท่านท าไปแล้วท่านถูกร้องเรียนไม่ท าก็ถูกร้องเรียนผมก็ยืนยันว่าผมก็
ต้องรอให้นายกคนใหม่มาเป็นผู้เซ็นโครงการนี้ จริงไหมครับท่านสท.วินัย โพธิ์ใบ 
ความคิดเห็นว่าไง 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ท่าน สท.วินัย มีความคิดเห็นว่าไง  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายวินัย  โพธิ์ใบ) 

 
 

     ถ้าท าไปแล้วมันก็น่ากลัว  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ถ้าท าถูกต้องไปแล้วมัน ไม่ใช่น่ากลัว แต่ไม่ถึงยังไงเขาก็ร้องเรียน 
 

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

     ค าพูดนี้ถ้าไม่พูดต่อ ถ้าท าไปแล้วท าถูกต้อง แล้วถูกร้องเรียน  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ผมยกเลิกผมไม่เอาเลยมีวิธีไหนผมเองผมก็พูดมานานแล้วถนนเส้นนี้  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     ท าตามเทศบัญญัติ แค่นั้นก็จบ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ก็ท าตามเทศบัญญัติแต่ช่วงระยะไม่ถึงหน้าบ้านรองบัวอยู่แล้ว  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑      ถ้าท าถึงก็ผิด ไม่ถึงถูกร้องเรียนแล้วจะท าได้หรือแบบนี้อีก 
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(นายศรัณย์  ฟักทอง) 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

      ถึงก็ผิดหมายถึงรองบัวร้องเรียน ท่านอย่าโมโห 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

      ถ้าท าแล้วถูกร้องเรียนอีกก็ท าไม่ได้ก็ต้องยกเลิก 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

      ถึงท าไปแล้วรองบัวร้องเรียน ใครจะรับผิดชอบ 

      เวลา 11.20 น.  สท. ศรัณยอ์อกจากห้องประชุม 
ปลัดเทศบาลฯ 

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
      ต้องพิจารณาให้จบอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ถ้าไม่เช่นนั้นโครงการนี้จะไม่น ามา
พิจารณา 

เลขานุการสภาฯ 
(นางสาวกนกนพรรศ  แพงไตร) 

      โครงการนี้ถือเป็นโมฆะนะคะ  

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

      ผู้เสนอโครงการ สท. ศรัณย์ ออกจากห้องประชุม  เวลา  11.20 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

      ท่านประธาน เมื่อผู้เสนอไม่รอมติการประชุมท่านประธานจะพิจารณาเช่นไร
เพราะว่าจะต้องลงในรายงานการประชุมด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

สท.วินัยและ สท.สมคิด จะเสนอแทน สท.ศรัญย์ หรือไม่  

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายวินัย  โพธิ์ใบ) 

      ถ้าอย่างนั้นก็รอนายกเทศมนตรีฯคนใหม ่ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 

      เมื่อผู้เสนอโครงการ ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ผมขอพิจารณา  ให้ถอนญัตตินี้
ออก หากจะด าเนินการโครงการนี้ ให้เสนอมาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป  
โครงการนี้ยังคงเป็นไปตามท่ีปรากฏในเทศบัญญัติฯเดิมท่ีมีอยู่   
 
 
 
 
เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

      ขอแจ้งท่ีประชุมเรื่องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท       เพื่อ
ซ่อมถนนภายในหมู่ 11 สายเล่ียงหน้าบ้านเจ๊เพ็ญ ไปสระน้ ารางจ่ันหมู่ ๑๑ ต้ัง 
๕๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อวัสดุเช่นปูน หินทรายฯลฯ ให้ประชาชนท าเอง    
มีสมาชิกท่านใด คิดเห็นอย่างไรครับ โดยส่วนตัวผมขอเสนอความเห็น โดยเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่งครับ เพราะประชาชนเดือดร้อนจาการใช้สัญจรไปมาล าบากมาก  
และมีจ านวนรถไปมาจ านวนมาก  ในขณะนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมากและเห็นด้วยท่ี
เสนอใหจั้ดซื้อวัสดุแล้วให้ชาวบ้านท าเอง  เพราะประชาชนพร้อมและไม่ต้องมีก าไร
ให้ใคร  จึงแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบครับ ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี
นายกเทศมนตรี แจ้งเรื่องอื่นๆให้ท่ีประชุมได้รับทราบด้วยครับ  

ปลัดเทศบาลฯ       ผมขออนุญาตน าเรียนท่ีประชุม  
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(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เรื่องท่ี ๑ กรณีประชุมอ าเภอท่าม่วง ทางอ าเภอแจ้งว่าให้หน่วยงานท่ีมีการ
ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ ให้สอดส่องดูแล เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีต่อภาพในหลวง 
ตอนนี้ของเรามี หมู่ ๗ หมู่ ๑๓ ท่านใดพบเห็นขอให้ช่วยแจ้ง  
      เรื่องท่ี ๒ คือเรื่องการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน เปิดรับทุกวันท่ี ๑-๑๐ ท่ี
งานทะเบียนอ าเภอท่าม่วง  
      เรื่องท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ได้เข้าร่วมประชุมท่ี เทศบาลต าบลหนอง
ขาว คุณทรงพล เอกจิตร แจ้งว่าชาวบ้านจ านวนมากร้องเรียนไปท่ีเขาว่า ถนนใน
ทุ่งเสียหายมาก ผักตบชวาท่ี กม.๑๒ เยอะมาก ได้แจ้งกองช่างแล้ว ถนนในทุ่งเรา
ได้เซ็นต์สัญญาแล้ว โอนงบประมาณมาท า 
      เรื่องท่ี ๔ ศูนย์อ านวยการเดินโฉนดท่ีดิน ๓ ต าบล ท่าล้อ ทุ่งทอง หนองขาว 
จะด าเนินการเดินหนองขาวก่อน แปลง นส๓ก ภบท.๕ ไม่ได้ ปี ๒๕๖๔ จะเดิน ให้
ไปตรวจสอบราบช่ือว่ามีหรือเปล่า ถ้ามีรายช่ือท าเรื่องขอให้ออกโฉนดได้  
     เรื่องท่ี 5 โครงการเสนอถนนเปล่งขามและหนองหนองอีแบ้ ท่ีไปของบอุดหนุน
เฉพาะกิจของกรมฯตอนนี้อยู่ท่ีกองช่าง ผมขอให้เสร็จพรุ่งนี้นะครับ  
     เรื่องท่ี 6 มอบทรายอะเบท มอบให้ อสม.ทุกหมู่บ้านได้มอบแล้วเมื่อเช้านี้  
     เรื่องท่ี 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตามีฯ งบประมาณลงนามใน
สัญญา จ านวน ๖,๖0๐,๐๐๐.-บาท  ลงนามเรียบร้อยแล้ว  
     เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องการลงนาม เมื่อวันเสาร์สองสัปดาห์ท่ีผ่าน นายอ าเภอ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเล้ียงหมูในพื้นท่ี หมู่ท่ี ๖ ผมได้ประสาน สท.โต้ง ให้
เข้าไปดู ซึ่ ง  สท.โ ต้งเข้าไปดูแล้วแจ้งว่าไม่มี  วันจันทร์ผมพร้อมด้วยท่าน
ประธานสภาได้เข้าไปดู พบว่าพื้นท่ีเป็นท่ีสงสัยเล้ียง เป็นของ ดร.อ านาจ  สุนทร
ธรรม เจ้าของไร่อิ่มสุข เขาท าคานและเทเสาเท่านั้น ยังไม่มีหลังคา จากการ
สอบถาม เข้าจะท าเป็นโรงเล้ียงไส้เดือนไม่มีการเล้ียงหมูใดๆ แต่ทางด้านซ้ายติดกับ
ท่ีดินของลูกพี่ของคนช่ือเบ่ิง คนนี้โทรหาผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯโทรหานายอ าเภอ นายอ าเภอ
โทรหาผม ผมจึงโทรหา ผอ.กองช่างโทรหาประธานสภา ซึ่งได้เข้าไปดูแล้วไม่มี
ฟาร์มเล้ียงหมู  
 
อีกด้านหนึ่งของคุณอารีย์  นามประดิษฐ์ มีการเล้ียงหมู ๒ ตัว ไม่มีกล่ิน เล้ียงวัว 
๒๐ ตัว แต่ของนายเบิ่ง เล้ียงวัว ๔๐ กว่าตัว วัวฝูงใหญ่ 
     เรื่องการเลือกต้ัง ๒๐ ธันวาคมนี้ มีหนังสือซักซ้อมให้ประธานสภา สมาชิก 
วางตัวเป็นกลาง เหมือนพนักงาน จะช่วยเหลือในวันหยุด ไม่ได้ แต่ถ้า อสม.ท าได้
เพราะไม่ใช่ข้าราชการการเมือง  
     กิจกรรมเดือนธันวาคม-มกราคม  
- วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปิดการแข่งขันฟุตบอล เสร็จส้ินไปแล้ว  
- วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับนักวิเคราะห์ฯท่ีเทศบาล เวลา ๑๐.๐๐ น.  
- วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๔ วันเด็กแห่งชาติ จัดงานท่ีศาลาหมู่ ๑๑ สวมเส้ือสีเขียว  
แจ้งท่านทราบไว้ก่อนผมเชิญท่านก่อนหมดวาระ ถ้าท่านไม่หาเสียงผมเชิญแต่ถ้า
ท่านหาเสียงผมไม่เชิญ  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     โครงการซ่อมถนนภายในหมู่บ้านท่ีจะด าเนินการในขณะนี้ คือโครงการซ่อมทุก
หมู่บ้าน ๑๘๑,๕๐๐ บาท , โครงการซ่อมถนนบริเวณห้วยหลุม ๓๐,๖๐๐ บาท 
และผมขออนุญาต เกี่ยวกับเรื่องงานวันเด็ก ท่านใดจะน าจดหมายไปขอรับการ
สนับสนุนจากร้านค้า แจ้งได้เลยนะครับ เช่น ร้านครัวอนงค์ คุณธนรัฐ วิเชียรรัตน์ 
โรงสีกิจบวร โรงสีศรีรังสรรค์ ฯลฯ มีท้ังหมด ๑๐๕ รายช่ือ แต่บางรายช่ือเราอาจ
ต้องตัดออก เราจะมอบให้รายท่ีท่านรูจัก รายใดท่ีไม่คุ้นเคย  ทางเทศบาลจะไป
แจกเองนะครับเพราะในรายท่ีท่านรู้จักจะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้น รายช่ือต่างๆทาง
คุณจันทร์จิรา ได้แจกให้ท่านแล้วนะครับ มีท่านใดสอบถามไหมครับ 
มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามไหมครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

ขออนุญาตสอบถามครับ ท่ีอยู่อาศัย ท่ีไม่ถึง ๑ ไร่ ต้องเสียภาษีท่ีดินหรือไม่ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ข้อมูลไม่ชัดเจน ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ช่วยอธิบายหน่อยครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางธัญญา  ศรนารายน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุญาตค่ะ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตัวใหม่ แบ่งการใช้ประโยชน์ ๒ ลักษณะ 
๑. เรื่องท่ีดินกับส่ิงปลูกสร้าง ท่ีดินถ้าเป็นโฉนดแล้วน ามาเป็นท่ีอยู่อาศัยรวมกันแล้ว
กับส่ิงปลูกสร้าง  ไม่ถึง ๕๐ ล้าน ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าท่ีดินเป็น นส๓ นส
๓ก ตัวบ้านได้รับการยกเว้น แต่เสียเฉพาะท่ีดิน ดูท่ีมูลค่าของท่ีดิน ไม่ได้ดูท่ีจ านวน
มากน้อย ดูจากราคาประเมิน แล้วจึงน ามาคิดภาษี ไม่เหมือนภาษีบ ารุงท้องท่ีแต่
ก่อนค่ะ  
     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ เรื่องของการช าระภาษี มีบางรายท่ีตกรอบ
การประเมิน ช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม รายใดท่ียังไม่ได้แจ้งการประเมิน ให้
มาสอบถามให้มาประเมินกับทางเทศบาลฯได้ แล้วเด๋ียวช่วงมกราคม กุมภาพันธ์  
 
 
ทางเทศบาลฯจะแจกแบบภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง แบบท่ี ๖ และแบบท่ี ๗ แจ้ง
ว่าจะต้องมาช าระภาษี แต่ถ้ารายใดท่ีเคยมาเสียเมื่อปีท่ีแล้ว เราจะไม่มีแบบการ
ประเมินไปให้ ให้มาช าระได้เลยต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน ถ้าเลย
ก าหนดไปแล้ว จะมีค่าปรับ หากมีข้อสงสัยให้มาสอบถามท่ีกองคลังได้เลย มาเช็ค
ข้อมูลได้เพื่อให้ตรงกัน หรือมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของภาษีป้าย อัตราภาษีป้ายก็
มีการเปล่ียนแปลงนะคะ ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องในหมู่บ้านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

   เพิ่มเติมนิดนึงนะครับ เค้าคิดสองส่วน ท่ีดินกับบ้านเขาแยกส่วน ท่ีดินต้องเป็น
โฉนดอย่างเดียวที่ได้รับการยกเว้น แต่ถ้าเป็น นส๓ นส๓ก ภบท.๕ สทก สปก ไม่ได้
รับการยกเว้น ท่ีดินคิดเป็นตารางวา สมติ ๑ ไร่เท่ากับ ๔๐๐ ตารางวา ราคา
ประเมิน ตารางวาละ ๓๐๐ บาท ๓๐๐x๔๐๐=๑๒๐,๐๐๐ ไม่ถึง ๕๐ ล้าน โฉนด
ได้รับการยกเว้นเอาตารางวาคูณราคาประเมินท่ีธนารักษ์ ให้มาดูได้ สูงสุด ๒,๐๐๐ 
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โซนท่ีเราท าโรงสูบน้ า ประมาณ ๓๐๐ ๒,๐๐๐ อยู่ริมถนน ท่ีอยู่รอบนอกก็จะถูกลง
ไปส่วนใหญ่จะอยู่ท่ี ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ส่วนในตัวอาคารจะคิดกว้างคูณยาวเท่าไหร่ 
กี่ตารางเมตร เช่น ๕x๑๐ =๕๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒,๐๐๐ ๕๐x๒,๐๐๐=
๑๐๐,๐๐๐ ไม่ถึง ๕๐ ล้านก็ได้รับการยกเว้น แต่ถ้าท่ีดินเป็น นส๓ก ไม่ได้รับการ
ยกเว้น สามารถดูตารางการประเมินท่ีกองคลังได้เลยครับ เขามีท่ัวประเทศ 
กรมธนารักษ์ จะประเมินให้ ไม่ได้ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีแล้ว 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีดินท ากินคิดเหมือนกันรึป่าว 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ต้องไปดูครับ เพราะกรมธนารักษ์เป็นผู้คิดราคาประเมินทรัพย์สินมา เป็นภาพถ่าย
ทางอากาศ ตรงนี้ท่ีดินของท่าน เด๋ียวเขาคิดเงินให้ท่านเสร็จเลย ท่ีกองคลังครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางธัญญา  ศรนารายน์) 

ซึ่งท่านใดต้องการทราบรายละเอียดใดเชิญท่ีกองคลังจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูให้ค่ะ 
แจ้งช่ือผู้เสียภาษีได้เลยค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีประชุมมีข้อหารือ หรือเรื่องท่ีจะปรึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๔๕ น. 
 

                        ลงช่ือ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวกนกนพรรศ   แพงไตร) 

                ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         ลงช่ือ............................................................ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

                ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 

 
                                  ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายศรัณย์ ฟักทอง) 
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                        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 
 

 
 

                                 ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสมคิด  บุญเชิด) 

                        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 
 
 

 
 

                                ลงช่ือ............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์) 

                      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2                                  
 
 
 
 
 
 
 


