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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2563 

วันจันทรท่ี์  25  ธันวาคม   พ.ศ.  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

 
1. นายอุดร เพ็งอร่าม ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 
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. นายศรัณย์ ฟักทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8. นายชูศักดิ์ บัวสด ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นางสาวกนกนพรรศ แพงไตร ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. นายวินัย โพธิ์ใบ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
3. นางสาวนภัสสร ต้นโพธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
1. นายสุกิจ  ตันโสภนธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนนายกฯ 
2. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
3. นางธัญญา ศรนารายน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวลภัสรดา หมื่นจอน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นายส าเภา คงธาร ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 
1. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นางสาวกนกนพรรศ แพงไตร) 

     เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวมาประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     เมื่อ ท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  4         
ครั้งท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 
10.00 น.    ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- มีแนะน าข้าราชการใหม่ ขอเชิญแนะน าตัวเลยครับ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(นางสาวลภัสรดา หมื่นจอน) 

     สวั ส ดี ท่ านประ ธานสภาฯ และ  สม า ชิกสภาฯ ทุก  ท่าน ค่ะ  ดิฉั น         
นางสาวลภัสรดา หมื่นจอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ย้ายมา
จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)  

 

     ผมก็ขอเป็นตัวแทนในส่วนของสมาชิกสภาฯ ก็ยินดีต้อนรับท่านท่ีย้ายมา
ปฏิบัติงานร่วมกันครับ  
     ต่อไป ระเบียบวาระ ที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยท่ี  4  คร้ังที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  2563   
ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อแก้ไข ผมขอมติท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ.  
2563  สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี  2563    
จ านวน  8  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ต่อไประเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ไม่มี 

 ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอพิจารณา 
 4.1 พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาของหมู่ที่13 
เดิม 
     โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน-ไร่ยุบ หมู่ท่ี7,13 ต าบลหนองขาว 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบ ารุงรักษาทาง 
กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม และเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
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ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 200,000.- บาท 
ใหม ่

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน-ไร่ยุบ หมู่ท่ี7,13 ต าบลหนองขาว       
ช่วงท่ี 1 ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมบดอัดแน่นลูกรัง
หนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,150 เมตร ช่วงท่ี 2 
ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร พร้อมบดอัดแน่นลูกรังหนา      
โดยเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,650 เมตร ตามแบบคัดลอก
จากแบบงานบ ารุงรักษาทาง กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม และ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 
182,900.- บาท 

ขอเชิญ ผู้เสนอญัตตินี้ ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เหตุผลท่ีผมขอเปล่ียนแปลงโครงการบดอัดถนน
ลูกรังสายโมกมัน-ไร่ยุบ หมู่ 7,13 จากเดิมท่ีท่านประธานสภาได้อ่านไปแล้วนั้น
ผมมองดูแล้วหากท าลงไปแล้วจะต้องมีผลลบผลบวกต่างๆนาๆ ผมจึงมาขอ
เปล่ียนเป็นสองช่วงตามรายละเอียดในหนังสือครับ เพื่อให้การด าเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ขออนุญาตน าเรียนท่ีประชุมครับ ตอนนี้ถ้าดูแผนท่ีนะครับอันใหม่ท่ีแก้ไข 
ช่วงท่ี 1 ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมบดอัดแน่นลูกรัง
หนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,150 เมตร หลังวัดโมก
มัน ช่วงท่ี 2 ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร พร้อมบดอัดแน่น
ลูกรังหนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,650 เมตร เลยทาง
แยกไปนิดเดียว เราตัดช่วงท่ี 2 ออก เหลือแค่ 2 ช่วง เหลือช่วงท่ี 3 และช่วงท่ี 1 
แค่นั้น ท่ีแก้ครั้งท่ีแล้วและยังไม่ผ่าน แต่ตอนนี้แก้ช่วง ท่ี 1 และช่วงท่ี 2 ถ้าเป็น
ความยาวเดิมรวมแล้ว 250 เมตร และอีก 310 เมตร จะไม่ถึงแยก นี้เลยแยก
ไปอีกประมาณ 5 เมตร ตัดจากช่วงนี้และไปเพิ่ม แต่เดิมจะไม่ถึง ตรงนี้เลยเป็น
ความยาว 330 ตรงนี้ 230 รวมแล้วคือ 560 เมตรนะครับ ของเดิม 560     
ท ารวดเดียว ส่วนของใหม่ ท า 2 ช่วง ช่วงแรก 230 และช่วงท่ีสอง 330     
ความหนาเท่าเดิมแต่วงเงินลดลง กว่าเดิม 18,000 กว่าบาท เรียนท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีเราได้เสนอโครงการนี้ไปท่านใดในท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นชอบหรือว่ามีข้อ
สงสัยสอบถามเพิ่มเติมมีไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม มติเห็นชอบพิจารณาเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาของหมู่ท่ี13
จ านวน  8  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
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ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ขอเชิญปลัดครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

    ขออนุญาตท่ีประชุมครับ เอกสารที่อยู่บนโต๊ะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ 
กรณีคุณศิตา พชรติยากร เรารับวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 หลังจากท่ีเราได้แจก
เอกสารรายงานการประชุมไปแล้ว ในหนังสือระบุว่า ขอความอนุเคราะห์ขอทาง
สาธารณะประโยชน์ กว้าง 4 เมตร ให้ทางเทศบาลเปิดทางและลงหินคลุกเพื่อ
สะดวกในการสัญจรไปมาตามแนวโฉนดเลขท่ี 96 1ป หน้า 46 รายละเอียด
ปัจจุบันท่ีเขาให้ท าคือแนวสีแดง ย้อนไปแผนท่ี อยู่ตรงนี้ครับจุดเริ่มต้น ตรงนี้ 
ท่านประธานดูจุดเริ่มต้นหลังวัดโมกมันท่ีเราจะท าถนนเส้นนี้ ใช่ไหมครับท่าน 
สท.ศรัญย์ และ ไม่ทราบว่าท่านไปแนะน าอย่างไรครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

    ผมไม่ได้แนะน า 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     เขาบอกว่า สท.ศรัญย์ แนะน าครับ จุดท่ีท าคือหลังวัดโมกมันตรงนี้ครับ    
ตรงไร่มันส าปะหลัง ท่ีดินจากแปลงเดิมเต็มไม่ได้แบ่ง ปัจจุบันแบ่งเป็น 5 แปลง
และมีทางขั้นกลาง ท้ัง 2 แปลง ท่านจะเห็นเสาแดงท่ีถนนเส้นนั้นนะครับ       
เสาแดงคือเสาหลักเขต มีเสาท่ีจะเห็นตรงกลางอีกตรงไร่มัน เขาจะให้เราท าผ่าไร่
มันและทะลุ และลงหินคลุก 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     แปลงนี้อยู่ในทางท่ีเราจะผ่าด้วยใช่ไหนครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ครับ ใกล้จุดเริ่มต้นท่ีท าเส้นทาง ท่ีเห็นชอบเมื่อสักครู่ ใช่ไหมครับ สท.ศรัญย์ 
ท่ีผมพูด ตรงนี้ถูกจุดไหม  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

    ครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     โดยหลักแล้ว หลักท่ีดินถ้าวิ่งตรงจริงๆ หมุด 2 หมุดเข้ามาในถนน ท่ีดิน      
5 แปลงเป็นท่ีของเขา เขาแบ่งขาย พึ่งแบ่งเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 นี้เอง  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นางสมคิด  บุญเชิด) 

     ใช่ค่ะ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ถ้าดูหลักฐานท่ีดินแล้ว แบ่งขาย จากท่ีดินเดิม พวกจัดสรรมาให้เทศบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบ ถ้าจะท าลงหินคลุกก็ต้องมาของบเทศบาล คือต้องเสนอผ่านสภา 
สภาจะเห็นชอบหรือไม่อย่างไรผมก็น าเรียนให้ท่านได้รับรู้นะครับ ผมขอเพิ่มเติม
ข้อมูล เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผมไปประชุมคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
จังหวัดกาญจนบุรี  ประชุมหลายราย รายท่ีประชุมท่ีผมให้ความเห็นคือ         
นายไพโรจน์ คงอยู่ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว ครับ ท่ีดินจัดสรร สาธารณูปโภคเขา
ต้องเป็น ถนนสายหลักนะครับ กว้าง 12 เมตร นะครับและมีสายรองร่วม
โครงการสวนสาธารณะสวนหย่อม ท่ีต้ังนิติบุคคล บ่อพักน้ าของโครงการ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดเก็บขยะ ค่าถนน 9 ล้านเขาจะเป็นคนเสีย       
ทางเท้าเขาก็เป็นผู้สร้าง ท้ังหมด 21 ล้าน ท่ีเจ้าของท่ีดินจัดสรรจะต้องเป็น
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ผู้รับผิดชอบ และค่าประมาณการบริการค่าส่วนกลาง ค่าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 24,000 พนักงานท าความสะอาด 12,000 ค่าน้ าประปา 2,000 
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ 4,000 ค่าจัดเก็บขยะ 7,080 เฉล่ีย เก็บค่าส่วนกลางเดือน
ละ 1,364 บาท หากใครซื้อบ้าน ซึ่งเทียบกับของเรา เขาจะโยนภาระให้เทศบาล
เป็นคนจ่ายนะครับ แต่แปลงนี้เทศบาลจะต้องเป็นผู้จ่าย กับของนายไพโรจน์ คง
อยู่ พอรู้ไหมครับว่าอยู่ตรงไหน ถนนท่ีจะสร้างใหม่อยู่ด้านหลัง นี้คือบ่อน้ าพัก  
บ่อบ าบัดน้ าเสีย นิติบุคคล ท่ีเขาต้องสร้างถนนท้ังหมด ถนนเขาต้องเป็นคนสร้าง 
ประปาเข้าต้องเป็นคนต่อ นี้คือของนายไพโรจน์ คงอยู่ ถนนสายหนองตามี ท่ีเรา
จะสร้าง นะครับนี่คือส่ิงท่ี หมู่บ้านจัดสรรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองนะครับ     
ถ้าไม่เช่นนั้นเราจะต้องท า แบบคุณคุณศิตา พชรติยากร ได้ รายอื่นๆ ท่ีแบ่งท่ีขาย 
ก็ต้องของบเทศบาลไปท านะครับ แต่เราก็มีกรณีของนายพิน ท่ีแบ่งท่ีขายแล้ว  
เราไม่ไปท าให้ สท.ชูศักด์ิ ก็ต้องไปวิ่งไฟ วิ่งน้ าอะไรเยอะแยะหมด ใช่ไหมครับ 
ลักษณะเดียวกัน อันนี้ก็เลยเป็นรายละเอียดมาให้ท่านได้พิจารณา กันว่าเรื่องนี้
สภาจะมีความเห็นชอบหรือจะมีความเห็นอย่างไรนะครับ ซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้ 
5 แปลง ผมก็ยังไม่รู้ว่าเข้าใคร  แต่ค่าใช้จ่ายค่าถนนท่ีเราต้องท าตามแนวเส้นแดง
จะให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ โดยหลักการแล้ว ระเบียบจัดสรรท่ีดิน
เจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคือหมายความว่าถนนไฟฟ้า น้ าประปา 
เจ้าของโครงการจะต้องท าให้เสร็จแล้วส่งมอบนะคับ แต่นี้ยังไม่ได้ท าแต่ให้
เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ โดยหลักการแล้วท าไม่ได้นะครับ จึงน าเรียนในท่ีประชุม
เพื่อพิจารณาหรือเสนอความเห็นเชิญครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ของคุณศิตา พชรติยากร ผมมองว่า ถ้าเขาถามว่าท าไมยื่นเรื่องมาท่ีเทศบาล
แล้วเทศบาลไม่ท าให้ เราคงต้องบอกว่า ท่ีเทศบาลยังไม่ท าให้ เพราะต้องเป็นท่ีท่ี
มีคนอยู่แล้ว ถนนเบ้ืองต้น เราเข้าไปท าแล้วไม่มีคนเข้าไปอยู่เลยเราท าไม่ได้มันผิด
ระเบียบ ต้องช้ีแจงให้คุณศิตา พชรติยากร ทราบ แต่ถ้ามีคนมาอยู่แล้วเรา
สามารถ ปรับปรุง บ ารุงย้อนหลังได้  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ตามเดิมท่ี คุณศิตา พชรติยากร ได้คุยกับผม ผมไม่ได้แนะน า เขาจะยกท่ีดิน
ให้เป็นทางสาธารณะ ผมก็เลยบอกว่า ถ้าแบบนั้นก็เตรียมเอกสารไปท่ีส านักงาน   
ยื่นค าร้อง 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ทางเขาระบุเป็นทางสาธารณะชัดเจนแต่หมายถึงว่าวันนี้ตามท่ีท่านปลัดแจ้ง 
เรายังไม่มีคนเข้าไปอยู่ ยังไม่มีบ้าน เด๋ียวก็จะมีตัวอย่าง แบบอื่นๆตามมา อย่างท่ี
ปลัดพูด คนอื่นจะท าโครงการหรืออะไรท าเรื่องมาเทศบาล เทศบาลต้อง
ด าเนินการให้ ก็คงไม่ถูกต้อง เราก็คงต้องแจ้งเขาตามนั้น นะครับ สมาชิกทุกท่าน 
ต้องให้มีคนเข้าไปอยู่ก่อนเราถึงจะดูแลตามหลังเขาไปอีกที ครับ  
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

    ขออนุญาตประธานสภาครับ ผมขอเพิ่มเติมกรณีนี้ ท่ีดินยังเป็นท่ีดินท่ีไม่มีใคร
ใช้งานครับ แล้วเราต้องอธิบายเหมือนท่ีเปล่งไผ่นะครับมีปัญหาบอกขายไปแล้ว
ให้เทศบาลมาท าถนนสาธารณะ มันไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นธุรกิจมีการแบ่งขายใน
เจ้าเดียวกันนะครับ ถ้าคุณศิตา พชรติยากร มา ให้มาฟังกันพร้อมๆหน้าก็ได้ 
ดีกว่าพูดกันคนละอย่างนะครับ เข้ามาคุยและอธิบายให้เขาฟังอย่างชัดเจนจะได้
ไม่ว่า สท. ทุกคนในเขต 1 ครับ ว่าเป็นเพราะอะไรท่ีเทศบาลท าไม่ได้ เส้นทางนี้
ไม่มีคนเดินเราจะบ ารุงพัฒนายังไม่ได้นะครับ ถ้าเขาสงสัย หรือไม่เข้าใจเรียกเขา
มาคุยพร้อมๆกัน เราจะได้อธิบายให้ชัดเจน เป็นเพราะอะไรท าไมถึงท าไม่ได้ ถ้า
เกิดเราท าไปเสียหายเรา เพราะว่าไม่มีคนเดิน มีคนร้องเรียนแน่ เราอย่าเอาเข้า
ตัวเรานะครับ ผมก็ช้ีแจง เพราะผมเคยเจอมาแล้ว หมู่ 6 นี่เองครับ ผมก็ต้องหา 
งบนอกช่วยเขาไปนะครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     น าเรียนประธานสภาในฐานะท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ก็น าเรียนว่าหมู่บ้าน
จัดสรรผู้จัดสรรจะต้องด าเนินการท าให้แล้วเสร็จ แล้วส่งมอบให้เทศบาลนะครับ 
เทศบาลจึงจะสามารถด าเนินการซ่อมแซมได้ แต่เวลาจัดสรรท่ีดิน ท่ีดินยังเป็นช่ือ
ของคุณศิตา พชรติยากร ท้ัง 5 แปลงคนเดียว ก็ยังไม่ได้เป็นช่ือของคนอื่น ท่ีดิน
ท้ัง 5 แปลงนี้ จึงเป็นอะไรท่ี ท าถนนเพื่อคนๆเดียว ก็จะเป็นอะไรท่ีมองแล้ว
เทศบาลมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรตรงนี้ก็ยังไม่ถนัด แต่ท่ีผมบอกว่า ผมถามคุณศิตา 
พชรติยากร เองโดยตรงว่าใครเป็นคนแนะน าเขาบอกว่า สท.ศรัณย์ ผมก็พูดตาม
ความจริงแค่นั้นนะครับ แล้วก็รายละเอียดอื่นๆ ผมไม่สามารถน าเรียนได้ว่าเป็น
อย่างไร คือโดยหลักแล้ว ต่อให้มีคนอยู่ เด๋ียวเขาไปขอบ้านเลขท่ีแล้วบอกมีคนอยู่ 
1 หลังนะครับ มีรายหนึ่งท่ีผมตรวจ ท่ีนาเขาอยู่กลางนาเลยครับ ขอไฟก็ไม่ได้ 
เสียค่าขยายเขตไฟฟ้า 300,000 แต่ไฟฟ้าบอกช่วยได้ 75,000 ก็จะมาขอรับ
เงินสนับสนุนจากเทศบาล อีก 200,000 นะครับ จึงน าเรียนว่าไปอยู่กลางนาไป
ตรวจถนนนะครับเส้นไหนนะ ช่างส าเภาท่ีไปตรวจถนนแล้วมีบ้านหลังเดียว  

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา  คงธาร) 

    เส้นทางไปบ้านน้อยครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     เข้าอยู่ตรงนั้นไม่มีไฟแล้วมาขอไฟ 300,000 แต่เขาได้แค่ 75,000 ยังขาด
อีก 200,000 กว่าบาท เขาจะให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกัน ผมก็บอก
ว่างบนี้ต้องเข้าสภาฯ ท่านเอาไปแจ้ง ใบประมาณการมาให้สภาฯพิจารณา      
งบของหมู่บ้านท้ังหมู่ เพื่อบ้านหลังเดียวท่านก็ต้องช่างน้ าหนักกัน เช่นกัน งบตรง
นี้ เป็นพื้นท่ีหมู่ 7 งบหมู่เดียวก็ต้องมาท าเพื่อคนๆเดียวนะครับ จึงน าเรียนว่าท่ี
ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไร โดยในเบื้องต้นความเห็นก็เพียงแต่ว่าโดยหลัก
ปฏิบัติตามระเบียบเราไม่สามารถด าเนินการได้เพราะยังเป็นท่ีดินส่วนบุคคล และ
โดยระเบียบกฎหมายจัดสรรกฎหมายท่ีดินจัดสรร เจ้าของโครงการจัดสรรจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบสาธารณูปโภคเองนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     มีท่านใดมีข้อสงสัยซักถามไหมครับ โครงการของคุณศิตา พชรติยากร        
ท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจงรายละเอียด ดูแล้วเบ้ืองต้นเราคงจะพิจารณาอะไรไม่ได้ 
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ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     เราต้องมีการลงมติครับ เขาเสนอมาเพื่อของบแล้ว ผมก็เสนอสภาเพื่อ
พิจารณา สภาเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ถ้าไม่ให้งบก็คือไม่ให้ 
เราก็น าเรียนเหตุผลแล้วว่า ในกรณีนี้ เป็นการจัดสรรและช่ือเจ้าของท่ีดินเป็น
ท่ีดินรายเดียวโดยระเบียบกฎหมายท่ีดินการจัดสรร เจ้าของโครงการจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบสาธารณูปโภค คือ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา อะไรพวกนี้จะต้องเป็นคน
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว นะครับ แต่ถ้าท่านใดเห็นชอบ ก็ต้องมีเหตุผลสนับสนุน
นะครับแต่ท่ีผมน าเสนอผมไม่เห็นชอบ เรามีเหตุผลตามนี้ครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

   ครับถ้าเช่นนั้นขอมติท่ีประชุมครับ ขอเชิญท่านสท.ณัฐวุฒิ ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

   ขออนุญาตสภาฯครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ความจริงเรื่อง
ไม่เป็นเรื่องไม่น่าโยนให้สภาเลย หนังสือร้องเรียนเรื่องนี้มาได้อย่างไร ผมไม่เข้าใจ 
คนท่ีเข้าใจจะท าโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะต้องท าทางบุกเบิกให้เรียบร้อย 
น้ าประปา ไฟฟ้า ให้เสร็จเรียบร้อย ยกตัวอย่างแบบหมู่บ้านเมืองทอง เขาท าเสร็จ
แล้วพร้อมอยู่ แล้วจึงยกผลประโยชน์ให้เรามาซ่อมแซม นี่คือส่ิงท่ีถูกต้อง แต่จุดนี้
ยังไม่มีอะไรเลย แล้วเอามาให้สภาแบบนี้ก็พูดยากนะครับ พอสภาไม่รับ เขาก็ว่า
ไม่ให้ความร่วมมือ จริงๆทางตรงนี้ท าไม่ได้หรอกครับพูดตรงๆ แต่เขาโยนให้สภา
ผลกระทบจะเกิดกับคนข้างเคียงนะครับลองคิดกันดูครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

    ก็ไม่เป็นไร ถ้าแบบนั้นเทศบาลตอบในหลักการเมื่อสักครู่ละกันนะครับ สท.
ศรัณย์ ช่วยน าเรียนเฉพาะท่ีเราพูดกันนะครับว่าในส่วนนี้ เจ้าของโครงการจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบท าเสร็จและส่งมอบโดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีดินการจัดสรรท่ีดิน
นะครับและผลประโยชน์นี่ตกอยู่แค่ท่ีดินจัดสรรท้ังหมด 5 แปลงนี้ ช่ือยังเป็นช่ือ
คุณศิตา พชรติยากร ท้ังหมด ท้ัง 5 แปลงเป็นคนคนเดียวท่ีรับประโยชน์ฉะนั้น
ยังไงก็ถ้าท าไปก็ถูกร้องเรียนแน่นอนครับ สท.ศรัญย์ เข้าใจใช้ไหมครับ  

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ครับเข้าใจครับ 
 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

   ขอให้เทศบาลฯท าหนังสือแจ้งไปนะครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

   ท าหนัง สือแจ้งคุณศิตาฯครับ คุณศรัณย์  เข้าใจนะครับ โดยคุณศิตาฯ           
ได้แบ่งแยกเป็นทางสาธารณะเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 และแจ้งเทศบาล
ทราบเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 เป็นเรื่องใหม่ท่ียังไม่มีบรรจุในแผนพัฒนาฯ   
ปี (61-65) เมื่อไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ไม่สามารถน ามาเป็นโครงการพัฒนา     
ท่ีบรรจุในเทศบัญญัติต าบลฯ เรื่องรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้ตาม
ระเบียบฯ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

    ครับ คงสรุปตามท่ีท่านปลัดว่านะครับ มีท่านใดมีข้อสงสัย ซักถามอีกไหมครับ 
ถ้าไม่มีผู้ใดเพิ่มเติม ขอมติท่ีประชุมครับ ว่าเรื่องนี้ให้เอาออกจากวาระโดยให้
เทศบาลพิจารณาตามกรอบอ านาจหน้าท่ี 
 



๘ 

 

ท่ีประชุม มติเห็นชอบตามท่ีประธานสภาฯเสนอ  
จ านวน  8  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเชิญครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     มีเกี่ยวกับเรื่องโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยา การเกษตร คือ
พ่นฆ่าเช่ือ โควิด 19 จ านวน 2 เครื่อง หลักจากแจกหนังสือแล้ว โรงเรียนหนอง
ขาวโกวิทขอให้เราไปพ่นฆ่าเช้ือนะครับ ซึ่งด าเนินการเสร็จไปแล้วและตอนนี้
โรงเรียนรางจิกก็มาขอซึ่งผมเกรงว่าถ้าสภา ไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหน ผมก็เลยต้ังซื้อ
เครื่องวัดอุณหภูมิเราต้ังไว้ 8 เครื่องแล้วแต่ตัวเครื่องพ่นยาเรามี 2 เครื่องเกรงว่า
ถ้าเสียข้ึนมา มันเป็นครุภัณฑ์การเกษตรนะครับ ซื้อเป็นเครื่องพ่นยาการเกษตรนี้
แหละ แต่ทีนี้น าไปใช้พ่นฆ่าเช่ือโควิด 19 เป็นเครื่องแบบไฟฟ้านะครับ ประมาณ
เครื่องล่ะ 10,000 กว่าบาท 2 เครื่องก็ประมาณ 30,000 น่าจะโอนจาก
เงินเดือนข้าราชการนะครับ ในส่วนนี้จึงน าเรียนท่ีประชุมว่าในสถานการณ์โควิด 
19 ตอนนี้ ท่ีแน่ๆคือโรงเรียน 2 แห่งขอ โรงเรียนหนองขาวโกวิท ไปแล้วและ
โรงเรียนรางจิกท าหนังสือขอเมื่อวานนี้ ก็จะให้กองช่างไปด าเนินการต่อ นะครับ 
ซึ่งในขณะนี้เราก็ไม่ทราบ สถานการณ์นะครับ ก็จึงเรียนมาเพื่อให้ท่ีประชุมได้
โปรดพิจารณา ต่อไปครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

     เครื่องล่ะ 10,000 กว่าบาทใช่ไหม ขนาดเท่าไร 
 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     เราเคยซื้อเท่าไรกองช่าง 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา  คงธาร) 

     ผมไม่แน่ใจราคา 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ประมาณ 12,000 หรือ 13,000 เป็นเครื่องมอเตอร์แบบชาร์จไฟ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

     ไม่น่าราคาสูงนะ ไม่น่าเกิน 4,000 เช็คราคาให้แน่ใจก่อน มันมีหลายราคา 
หลายยี่ห้อ ให้ซื้อครับ แต่ขอให้เช็คราคาก่อน หมื่นกว่าบาทราคาสูงเกินไป 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     เช็คราคาให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยส่ังซื้อแล้วกันนะครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ตามท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจงโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยา 
การเกษตร คือพ่นฆ่าเช่ือ โควิด 19 จ านวน 2 เครื่อง ท่านใดเห็นชอบ โปรด
แสดงความเห็นชอบด้วยการยกมือขึ้นครับ 
 
 
 



๙ 

 

ท่ีประชุม มติเห็นชอบพิจารณาการโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยา 
การเกษตร คือพ่นฆ่าเช่ือ โควิด 19 จ านวน 2 เครื่อง  
จ านวน  8  ท่าน  
งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอุดร  เพ็งอร่าม)   
ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เรื่องต่อไป ขอเชิญท่านปลัดครับ   

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ในเรื่องต่อไปหารือเรื่องการแก้ไขการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนบริเวณหมู่ท่ี 1 ซึ่งในสัปดาห์ก่อนมีปัญหาเรื่องน้ านะครับก็เลยอยากจะ
น าเรียนหารือในท่ีประชุม สท.ณัฐวุฒิ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องนี้ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ปัญหาน้ าประปาหมู่ท่ี 1 ตอนนี้
ท่ีเป็นปัญหา ก็ตรงหน้ามิเตอร์บริเวณหน้าปั้มชี นะครับ ถ้าเราไม่เอาขยะออกขยะ
จะอุดมิเตอร์น้ าก็จะไม่ไหล เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้คุยกับช่างโดยตรงนะครับ    
ถามว่ามีเวลาไปถอดไหม เขาก็ว่ามี แต่พอรุ่งขึ้นอีกวัน ช่างก็บอกกับผมว่าไปถอด
แล้ว แต่ความจริงไม่ได้ถอด น้ าถึงไม่ไหลไงครับ วันนั้นวันอาทิตย์วันหยุด 
ชาวบ้านหลายคนก็บ่นว่าจะร้องเรียน ผมก็บอกว่าไม่ต้องหรอก ผมก็แจ้งมาทาง
เทศบาล ไม่นานหรอกครับพอบ่ายน้ ามันก็ไหลดี ทีนี้ปัญหา ผอ.กองช่างดูคนงาน
ของท่านด้วยนะครับ ขอใหป้ระมาณ 1 สัปดาห์เอาขยะท่ีอุดมิเตอร์ออก นะครับ 
ผมก็ฝาก ผอ.กองช่างดูแลให้หน่อยนะครับ เพราะในเขตของเราเดือนหนึ่งก็ปลูก
บ้านกันเยอะบริเวณนั้น ประปาของเราไม่พอใช้ ผมฝาก ผอ.กองช่าง ให้คนงาน
น าขยะบริเวณคอสะพานปั๊มชีออกทุกสัปดาห์นะครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ฝากช่างส าเภา ทุกวันศุกร์ให้ไปท าความสะอาดและท าหนังสือแจ้งเทศบาล
หนองขาวว่าเราจะท าทุกวันศุกร์ คุณก าหนดเวลาเลย เพราะรู้สึกว่าท าความ
สะอาด ต้องปิด ต้องประสานกับประปาเทศบาลหนองขาว ก่อนวันเสาร์ อาทิตย์
ให้ไปท าความสะอาด ให้ เดชา มงคล หรือ พงพันธ์ 3 คน ช่วยกัน อย่างน้อยคน
หนึ่งไม่อยู่ ก็ยังมีคนสามารถท าแทนกันได้ ควรให้สามารถท าได้หลายๆคน ไม่ใช่
ต้องรอเดชาคนเดียว คนอื่นต้องท าได้ 
     จากการตรวจรับงานภายในหมู่บ้าน 26 สาย ตอนนี้เท่าท่ีไปตรวจนะครับ 
ถนนท่ีซ่อมมีทางแคบมากเกิดจากเจ้าของท่ีดินท่ีติดถนน เพิ่มพื้นท่ีแต่ลดพื้นท่ี
ถนน โค้งก็โค้งหักซอก รถกระบะเทศบาลเข้ายากขึ้นนะครับ ซึ่งในอนาคตถ้าเป็น
แบบนี้ ผู้รับเหมาเข้าไปไม่ได้ตอนนี้เส้นหนองประดู่ ดอนมะไฟ หนองกระพัน   
ห้วยบอน ส่วนสายนาผู้ใหญ่มน นะครับสุดเขตเราเข้าเขตทุ่งสมอ เป็น คสล. 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ถึงบ้านน้อยครับ ทาง อบจ.กาญจนบุรีเป็นผู้ท า 
ผ่านนาข้าว เป็นปูนอย่างดีเลยครับ สรา้งเสร็จแล้วนะครับเส้นนี้ จึงน าเรียนว่าส่ิง
ท่ีเกิดขึ้น ผมบอกช่างส าเภา ว่าให้ข้ึนเส้นนี้กับเส้นดงรังนะครับ เพราะเส้นนี้ อบจ.
เคยท าแล้ว เราอยากขอให้ อบจ. ท าในเขตเรา หลังจากท าทุ่งสมอเสร็จ เขาท า
อย่างดีเป็นปูน กว้าง 6 เมตร ยาวไปชนบ้านน้อยเลยครับ แต่ถนนต้องกว้าง     



๑๐ 

 

6 เมตร อบจ.ท าต้อง 6 เมตรนะครับ เราเสนอไปก่อนและให้ทาง อบจ.ส ารวจ
และออกแบบให้เรา เพราะเส้นนี้ท ามาจากทุ่งสมอแล้ว ทางคดตามคันนาเลย 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     ขออนุญาตครับ ต้ังแต่เป็น สท.มา 8 ปี ปีนี้เข้าไปในทุ่งนา ถนนทุกสายแคบ
มาก ถ้าอีก 5 ปี รถกระบะไม่ต้องเข้าเลย รถไถดันเอาถนนลงไป ส่วนใหญ่แทบ
ทุกสายเลยครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     พอเข้าไปแล้วยิ่งแคบ กลับรถไม่ได้ หักซอก พื้นท่ีมันหักเหล่ียมๆ รถตีโค้งเข้า
ล าบากนะครับ เด๋ียวจะบอกว่าท่ีนู่นเสีย ท่ีนี่ เสีย ท าไมเทศบาลไม่ไปท า           
คือผู้รับเหมาไปดูแล้วเข้าไม่ได้ มันจะเป็นปัญหาในอนาคต คือท่านร้องเรียนมา 
แต่ว่าถนนมันเข้าไม่ได้เพราะถนนมันแคบ ผมก็จะมีรายงานการประชุมไว้เวลา
อ าเภอ จังหวัด เจาะผมก็จะได้บอกว่าตรงนี้เป็นแบบนี้แล้วนะครับจึงน าเรียนว่า
ขอให้ท่านเอาแบบอย่างทุ่งสมอได้ไหมให้พื้นท่ีถนนมันกว้าง นาท่านเพิ่มอีกนิดแต่
คงไม่ท าให้รายได้ท่านเพิ่มขึ้นมากหรอกนะครับ เพื่อส่วนรวมให้รถวิ่ง ไป มา 
สะดวก แต่นี่วิ่งไปมาล าบาก  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

    เราพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ต้องจิตส านึกของเจ้าของนาแต่ละแปลงครับ เขากินพื้นท่ีถนนเข้าไปพอมีคน
ท าได้ คนอื่นก็ท าตาม  
     เรื่องต่อไปนะครับผมอยากจะขอความเห็นจากท่านเพื่อเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนา ปี 2561-2565 ท่ีมีปัญหาตอนนี้คือ ก่อสร้างดาดห้วยหนอง       
กะแหลบ ก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ าบ้านนายอนุวัฒน์ ก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนองอีแบ้ อีกอย่างคือ แอสฟัลติกท์ ต่อไปเส้นไหนเป็นเส้นยาวเราจะ
ท าเป็น 2 ลักษณะ หนองอีแบ้ คสล.ด้วยแอสฟัลติกท์ด้วยเวลาเสนอขอจะเอา
เป็น คสล. หรือ แอสฟัลติกท์ แล้วระเบียบแผนท าไม่ได้ เหมือนสักครู่นี้ ท่ีบอกไว้
เป็นห้วยหลุม และดงรัง นะครับ ท่ีจะเพิ่ม ท่านมีเส้นไหนท่ีเพิ่มบอกมาได้เราจะ
เพิ่มให้นะครับ ตอนนี้เราเพิ่มทุกเส้นท่ีเป็นลูกรัง เพิ่มท้ังหมดเลย ไม่อย่างนั้นเรา
ต้องมาขออนุญาตแผน เปล่ียนแปลงแผน ตอนนี้เจ้าหน้าท่ีแผนมาแล้วจะได้ท า
ทีเดียวนะครับ มีเส้นอื่นอีกไหมครับ ตอนนี้เป็นแผน 5 ปี เบื้องต้นมีแค่นี้นะครับ 
เพิ่มหนองมะค่า หนองแก ตามนี้นะครับ ใช้ช่างส าเภารวบรวมให้ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     ผมขอปรึกษาท่านปลัดครับ ท าอย่างไรให้โครงการทุกโครงการ ปี63 64 ท า
อย่างไรให้มันสะดวก 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ตอนนี้ให้ลงที 2565 เลย จะไม่ลงล็อคเป็นปีๆ แต่ช่ือรายละเอียดโครงการ 
สร้างถนนแต่วางท่อระบายน้ าไม่มี บ้านนายอนุวัฒน์ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     เราลง 63 64 65 แต่เราท ารวม 3 ปีเลยได้ไหมครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ได้ครับ เราจะให้ลงแบบนั้นครับ 
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สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     คือจะได้สะดวกกับการท าแผน 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ใช่ครับ เมื่อก่อนลงเฉพาะปี แต่ตอนนี้ผมให้ลง 5 ปี เบื้องต้นมีแค่นี้นะครับ 
หากท่านใดต้องการเพิ่ม ขอให้เพิ่มภายในวันนี้นะครับ เพื่อให้ช่างส าเภารวบรวม
ให้นะครับ 
     เรื่องต่อไป เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตามี เมื่อสักครู่ท่ีดู    
ท่ีของคุณไพโรจน์ เส้นนี้ยาวชนกับป่าสัก โดยขณะนี้มีปัญหาคือต้นตาล 5 ต้น 
พื้นท่ีท่ีวัด 6 เมตร จุดเส้ือสีแดงช่างส าเภา ตรงนี้เมตรกว่าๆ ถ้าวัดแล้วถนนจะกิน
พื้นท่ีฝ่ังนี้อีก 1 เมตร ต้องจดทะเบียนมอบท่ีให้เทศบาลเป็นทางสาธารณะ ถ้า
เอาไว้ และมีอีกต้น ถ้าแบบนี้จะกินถนนฝ่ังนี้ ซึ่งต้นสุดท้ายจะเป็นสระน้ า เลยต้อง
เอาต้นตาลออก โดยการล้อม คนล้อมคิดต้นละ 7500 ต้นท่ี 4 หรือต้นท่ี 3 เป็น
โพรง ต้นท่ี 2 ไฟไหม้หายไปครึ่งแล้ว คือสองต้นนี้มีโอกาสตาย เมื่อล้อมเสร็จ เขา
บอกว่าต้นตาลอายุกว่า 30 ปีเขาไม่รับประกันว่าจะยืนต้นได้หรือเปล่า เพราะ
โอกาสตายสูงนะครับ จึงน าเรียนว่าในส่วนนี้เราจะน าออก และเงิน 35,000 
น าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นดีกว่า แต่ถ้าเอาไว้โอกาสท่ีประชาชนผู้ใช้ถนนมืดๆ 
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เขาก็จะฟ้องเทศบาลได้ถ้าเขาเสียหาย ท้ังรถหรือชีวิต นะ
ครับ จึงเรียนว่าในเบื้องต้นเอามาให้ดูเป็นสังเขปซึ่งจะมี ท้ังหมด 5 ต้น นะครับ 
ต้นท่ี 2 อยู่ลึกเข้ามาในถนน เราให้ผู้รับเหมาเอาออกล้มเลยนะครับประธานสภา  
หากพิจารณาจากภาพ ระยะ 6 เมตร คือจุดขาว และจุดแดง นะครับก็น าเรียนว่า
เราให้ผู้รับเหมาเอาออก ประธานสภา มีความเห็นอย่างอื่นไหมครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ไม่มีครับ ก็มีคุณศักดาเขาจะขอ ทีนี้เขาสรุปว่าถ้าจ าเป็นจริงๆก็เอาออก เขาก็
ว่าเสียดายต้นไม้ต้นใหญ่ และความจ าเป็นของเราคืออยู่ในเขตทางและอันตราย
เขาก็ยินดีจะเอาต้นไม้ออกครับ เชิญท่านปลัดต่อครับ  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     เรื่องงานวันเด็ก มีหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดงานวันเด็ก  
ปี 2564 ก็สรุปว่า คณะกรรมการจัดงานวันเด็ก ปี 2564 มีมติเห็นชอบให้เล่ือน
การจัดงานวันเด็กในส่วนกลางและภูมิภาคออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะ
กลับมาสู่ภาวะปกติ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งเทศบาลก็ขอเล่ือนออกไปก่อน
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 ครับ ยังไม่สามารถ
ท่ีจะด าเนินการได้ เพราะ เป็นแหล่งชุมนุมคนจ านวนมาก รัฐบาลบอกว่าพื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบุรียังไม่ใช้พื้นท่ีเส่ียง แต่ต้องลดขนาด และควบคุมให้ดี ถ้าเกิด
ถ่ายภาพมาแล้วเด็กๆแย่งของขวัญกันจะต้องช้ีแจง เลยต้องขอเล่ือนงานวันเด็ก
ตามหนังสือนี้ออกไปก่อน จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไหมครับ  
     ขออนุญาตสภาฯ ให้นายไชยยศ  บ้านกล้วย เสนอเรื่องต่อสภาครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     เชิญครับ  
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นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

     ขออนุญาตท่านประธานสภา งานแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีหนองขาวคัพ     
วันเสาร์ท่ี 26 ธันวาคม 2563 วันสุดท้ายครับ มีการเตะ 2 คู่ คู่แรก เวลา 
10.00 น. หมู่ 6 กับหมู่ 11 ชิงท่ี 3 และคู่ท่ี 2 เวลา 11.00 น. ชิงท่ี 1 หมู่ท่ี 
2 กับหมู่ท่ี 4 จะเริ่มเตะและปิดไม่เกิน 12.00 น. โดยจะมีมาตรการว่า จะมีเจล
แอลกอฮอล์ ให้ผู้ร่วมงานและนักกีฬาและมีท่ีวัดไข้วัดไข้นักกีฬาทุกคนท่ีลงสนาม 
เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน  วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ขอเชิญทุกท่านพร้อม
กันเวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดอินทาราม ใส่เส้ือสีขาวท่ีท่าน
ประธานสภาแจกให้ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ผมขอแจ้งเรื่องปีใหม่ ผู้ใหญ่ต่าย ฝากเชิญมาทาง สท.สมคิดว่า ขอเชิญ
สมาชิกทุกท่านร่วมงานปีใหม่โดยจะมีการเตะบอลในหมู่บ้าน ในวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ครับ 
     เชิญ สท.อ านาจ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 (นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

     ผมอยากจะให้เปล่ียนท่อเมนประปา บริเวณหมู่ 11 สองฝ่ังถนน และขอให้มี
วาวปิดเปิดเป็นหมู่ๆไปครับ เพราะท่อเก่ามีปัญหาแตกบ่อย เวลาปิดวาวบริเวณ
หมู่ 2 น้ าไม่ไหลทุกหมู่เลย 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ตอนนี้วาวรวมกันใช่ไหมครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 (นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

     ครับ วาวหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3  พอปิดก็ปิดหมดเลย ท าให้น้ าประปาหมู่ท่ี 11 
ต้องปิดด้วย มีแค่นี้แหละครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ท่านปลัด มีความคิดเห็นอย่างไรครับ ท่อท่ีแตกบ่อยๆเป็นท่อใยหินเก่า 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     บริ เวณสะพานถึงบ้านนายสมเกียรตินะครับ ช่างส า เภาดูประมาณ
การงบประมาณ ปี 2564  

นายช่างโยธาช านาญงาน 
(นายส าเภา  คงธาร) 

     ประมาณ 400,000 กว่าบาท ต้องด าเนินการช่วงท่อใยหินก่อนครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ช่างส าเภาประมาณการมานะครับ ประตูน้ าให้ท าตามท่ี สท.แจ้งนะครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายศรัณย์  ฟักทอง) 

     ขออนุญาตสอบถามครับ กรณีโรงเรียนรางจิก สมบัติท่ีเป็นของ อบต.เก่า เรา
น าไปซ่อมแซมใช้ได้ไหมครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     คือมันไม่ใช่แบบสมัยก่อน จริงๆแล้วเป็นสมบัติของโรงเรียน ไม่ใช่สมบัติเรา
เมื่อก่อนได้ แต่สมัยนี้หากตรวจสอบแล้วไม่ใช่ของเรา ไม่ได้ ฉะนั้น ศาลาหรือ
สนามฟุตบอล หรืออะไรพวกนี้ไม่ได้ แต่เท่าท่ีทราบ คือจะมาคุยกับประธานสภา 
เรื่องการต่อน้ า ผมจึงเรียนว่าจะให้ช่างส าเภาและนายเดชาไปช่วยดู เขาจะต่อน้ า
ไปถึงสนามฟุตบอลให้ได้ ช่างส าเภาไปดูแล้วคิดให้ว่าต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเท่าไหร่ 
สมมติว่าตัวเงินคิดออกมา 80,000 บาท ทางโรงเรียนก็ต้องไปหาวิธีการหางบ
มาเท่านั้นเอง เทศบาลฯไปช่วยสนับสนุนไม่ได้แต่ช่วยสนับสนุนทางความคิดได้ 
ส่วนถังขยะ ผมจะขอเพิ่ม 4 ใบ หาวิธีการหาเงินนอกไปซื้อให้ เพราะของเราก็
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จ ากัดเท่าท่ีทราบ ส่วนเรื่องไฟให้ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าจัดซื้อเหมือนซ่อมไฟในหมู่บ้าน 
เท่าท่ีท าได้ก็จะท า ท่อน้ าเดิมถูกตัดหมด ตัดแล้วทุบท้ิงเทปูน ท่อผ่านสนามไม่ได้ 
ยุ่งยากเยอะ ให้ช่างส าเภาไปดู ถ้าผ่าถนนตรงแคบๆ ไม่ผ่าตรงถนนใหญ่ ตรงสาม
แยกเราไม่ผ่า ให้เลาะไปแล้วผ่าถนนตรงข้างรั้วจะง่ายกว่า เพราะสนามหญ้าไม่มี
น้ าแนะน าให้เขา แล้วคิด ปร4 ปร5 ค านวณจ านวนวัสดุอุปกรณ์ให้ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ สท.ชูศักดิ์ ครับ 
 

สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 (นายชูศักดิ์  บัวสด) 

 
 
 

     เสนอกองช่างนะครับ ผมเคยเสนอไปว่าเรื่องเสียงตามสาย เสาไฟฟ้าแต่ละหมู่
ช่วยติดเบอร์โทรตามซอย เพราะท่ีชาวบ้านพูดมาเวลาเสียแจ้งไม่ได้ จะขอเอา
เบอร์โทรของกองช่างผู้ท่ีรับผิดชอบ ให้เขาโทรโดยตรง  ถ้ายังท าไม่ทัน ขอแค่ 4-
5 ป้าย เขียนว่า ประปา ไฟฟ้า ขัดข้องเสียแจ้งใคร ท าเป็นสต๊ิกเกอร์ติดก็ได้
ติดตามเสาไฟฟ้า ติดให้ชาวบ้านเห็นให้ชัดเจน เขียนว่า ไฟฟ้าดับ ประปาเสียแจ้ง
ผู้รับผิดชอบโดยตรง จะได้ไม่เสียหายกับเทศบาลครับ ฝากด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ สท.ณัฐวุฒิ ครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) 

     เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่า จากเมื่อก่อนท่ีเราเคยท ากันมาแล้ว แต่ สตง. ไม่อนุญาต
ผมก็อยากจะทราบว่าติดข้อกฎหมายอะไรรึป่าว ในความคิดของผม ผมอยากจะ
จ่ายขาดเงินสะสม ให้ท าโครงการเอาลูกรังมาพัฒนา ในต าบลหนองขาวนะครับ 
เพราะชาวบ้านเดือดร้อน ท่ีเงินงบประมาณของเราไม่พอ ทีนี้ผมก็อยากจะหารือ 
กับท่านประธานสภาว่าเราจะติดข้อกฎหมายหรืออะไรยังไง ถ้าท่านท าได้หรือ
ไม่ได้ ท่านลองหาข้อมูลมาให้ดูด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ฝากท่านปลัด ช่วยดูให้ที  

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     ครับ คือซ่อมถนนอย่างถนนลูกรังผมมองว่ามันไม่เร่งด่วน งบจ่ายขาดเงิน
สะสมเป็นเรื่องเร่งด่วน ซ่อมถนนจึงต้องใช้งบปกติ ครั้งท่ีแล้วมีหนังสือส่ังการให้
เราจ่ายขาดจากเงินสะสม ท่ีท าล้านกว่าบาท เราจึงท าไป แต่ถ้ามีหนังสือมาอีก มี
ช่องทางท าได้เราก็สนับสนุนอยู่แล้วครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ตามท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจงนะครับ 

ปลัดเทศบาลฯ 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

     เด๋ียวผมลองปรึกษากับทางจังหวัดดูอีกทีว่าจะจ่ายขาดได้ไหมในกรณีนี้ครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ฝากปลัดด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

     ท่ีประชุมมีข้อหารือ หรือเรื่องท่ีจะปรึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๔๕ น. 
               



๑๔ 

 

 
 

                             
    ลงช่ือ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                 (นางสาวกนกนพรรศ  แพงไตร) 
            ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
 
 

 
                                               ลงช่ือ............................................................ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
                     ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
 

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

          (นายศรัณย์ ฟักทอง) 
                             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                                  
 


