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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2564 

วันพุธ  ท่ี  12  พฤษภาคม   พ.ศ.  2564  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

1. นายเพ็ชร์ บุญรอด ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอดิศร หล่อจิต ต าแหน่ง รองประธานสภา 
3. นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง เลขานุการสภา 
4. นายศักดา สิลาบังอร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายไพฑูร บัวทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางนุช  เอี่ยมเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นายพจน์  พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายสุชาติ อวยพร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นางขวัญจิตร ์ เสนาะค า ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. นายรณฤทธิ์ อวยพร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายอุดร  เพ็งอร่าม ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 
2. นายประทีป พัฒนมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
3. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
4. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นายปัญญา สุขังพงษ์ ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
6. นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ 
7. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
8. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางธัญญา ศรนารายน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

10. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30  น.  

เลขานุการสภา 
(น.ส.สุนันทา อ่อนจันทร์) 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  บัดนี้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญประธานสภา
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันพุธ ท่ี  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.    
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
แรก  เม่ือวันที่  6  พฤษภาคม  2564     
ขอให้สมาชิกสภา  ท่ีเข้าร่วมประชุม ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว      
มีท่านใดจะเสนอแนะ หรือ แก้ไข รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เชิญครับ  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ปลัดเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขอน าเรียนเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยแรก เมื่อวันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564   รายงานการประชุม
มีท้ังหมด 10 หน้า ได้ด าเนินการตามวาระเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม  2564 นะ
ครับ ซึ่งตามวาระการประชุมได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลือกประธานสภา, รอง
ประธานสภา,เลขานุการสภา,  การก าหนดสมัยประชุมสภา, การเลือก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการแปรญัตติ  เสนอเพื่อ
รับหลักการ เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป 
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ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่านสมาชิกสภา ท่านศักดา สิลาบังอร ครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขอบคุณครับ  ณ  วันนี้เป็นการประชุมเพื่อท่ีจะเปิดการประชุมสภา  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี  1  ผมจะขอพูดถึงเรื่องวาระการประชุมซึ่งจริงๆ แล้วในส่วนของวาระ
การประชุมจริงๆ แล้วต้องด าเนินการแจ้งต่อสมาชิกสภาก่อน  แต่ด้วยเหตุผล ณ 
วันนี้ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ผมมองว่าน่าจะช้านะครับ เพราะฉะนั้น ผมขอ
ฝากท่านสมาชิกสภา ช่วยพิจารณาดูรายละเอียดไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ถูกต้องก็ขอให้
ช้ีแจงภายหลัง  ในช่วงนี้ขอให้ด าเนินการเข้าสู่ตามระเบียบวาระท่ี 3 ต่อไปครับ 
ขอบคุณท่านประธานสภา ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบในรายงานการประชุมสภา สมัยแรก เมื่อวันท่ี  6  
พฤษภาคม  2564  ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบโดยการยกมือด้วยครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  ในเรื่องของรายงานการประชุม ตามท่ีผมได้น า
เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า ในการทบทวนวาระการประชุมรายละเอียดต่าง ๆ 
เช่นตัวอักษรต่าง ๆ อาจจะมีการขาดตกบกพร่องตรงนี้ ตามท่ีผมน าเรียน ก็ขอให้
สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบไปเบื้องต้น ถ้าจะขอรับรองรายงานประชุม ณ 
ตอนนี้เกรงว่าบางเรื่องอาจจะมีขาดตกบกพร่อง ก็ขอให้ยังไม่ต้องรับรอง แต่ก็ให้
ด าเนินการไป   แล้วถ้าอย่างไรก็ให้ด าเนินการรับรองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ 
เพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ดู  ในส่วนท่ีขาดตกบกพร่อง ถ้าเกิดว่ามีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดรับรองไปแล้ว ถ้ามีขาดตกบกพร่อง เพราะถ้ามีการแก้ไขก็จะต้องแก้ไขใน
ท่ีประชุมแห่งนี้นะครับ  เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารับรองไปแล้ว ถ้าหากมีการ
ผิดพลาดในส่วนนี้ ท่านประธานสภา มีความคิดเห็นอย่างไรครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ถ้าอย่างนั้นขอให้สมาชิกสภา ทุกท่าน ได้พิจารณาและทบทวน เราจะมารับรอง
รายงานประชุมกันในวาระสุดท้ายครับ ต่อไป 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว  เชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว ครับ  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมนายอุดร เพ็งอร่าม  นายกเทศมนตรีต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว  ขออนุญาตแถลงนโยบายต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว ครับ 
     เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว สมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  
2496  รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  มาตราท่ี  48  ทศ 
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ก าหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ีให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุม
สภา เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงม ติ 
ท้ังนี้การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องจัดท านโยบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งให้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบนั้น 
กระผมนายอุดร เพ็งอร่าม นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว อ าเภอ    
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งได้รับการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี  28  มีนาคม พ.ศ.  
2564  ขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลให้ท่ีประชุมทราบดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือการน าพาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวไปสู่
จุดหมายปลายทางของการพัฒนาท่ีจะ “เพิ่มโอกาส  พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
    “เพิ่มโอกาส” หมายถึง  การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกชุมชนได้รับบริการ
ความช่วยเหลือและพัฒนาจากเทศบาลอย่างท่ัวถึงและเพิ่มวิธีการให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ  
    “ พัฒนาอย่างยั่งยืน” หมายถึง  ผลการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
ผลส าเร็จในระยะยาวของ การพัฒนาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อทุกๆ ภาคส่วน
ได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กันในลักษณะท่ีบูรณาการ  วิถีการด ารงชีวิตของพี่
น้องชาวเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก็จะประสบแต่ความสุขตลอดไป  
กระผมจะด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้และ
จะรับผิดชอบต่อการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับเทศบัญญัติและนโยบายท่ีก าหนดขึ้น  ท้ังนี้ ในการบริหารงานจะ
ด าเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ด้วยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงให้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผล การปฏิบัติงานรวมท้ังจะท างานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง  ซึ่งได้รวมถึงนโยบายท่ีได้ให้ไว้เมื่อตอนหาเสียง คือ 
“ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ มุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น”  โดยแนวทางการ
บริหารงานเทศบาลตามนโยบายในด้านต่างๆ  มีรายละเอียดต่อไปนี้  

1. นโยบายการบริหารงานท่ัวไป จะน าหลักการบริหารงานท่ีดีมาใช้ เพื่อให้
เกิดการบริหารบนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
เพื่อท าให้ประชาชนศรัทธาการท างานของเทศบาล  เกิดความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของเทศบาลใน
ขั้นตอนต่าง ๆ มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน กระจายอ านาจในการตัดสินใจส่ังการ จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลท่ี เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น  และสร้างให้ประชาชน
มีสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
จะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถในการบริการท่ีประชาชนมีความพึง
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พอใจมากท่ีสุด  การจัดท าหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของเทศบาล  เพื่ออ านวยความสะดวกประชาชนเป็นส าคัญ หาก
กรณีได้รับความไม่สะดวกต่าง ๆ (เช่น ท่อน้ าแตก/ น้ าไม่ไหล ฯลฯ) 

2. นโยบายเศรษฐกิจ  จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วน
อย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ ผู้ ด้อยโอกาสได้ท างานมากขึ้น สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานท่ี ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีงานท า
อย่างท่ัวถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน การส่งเสริมสนับสนุนอบรมอาชีพ
ต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน /กลุ่มสตรี/ผู้ว่างงาน  จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ 
ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว ส่งเสริมสร้างอุตสาหกรรมในครอบครัวให้มีมาก
ขึ้น  สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลังของ
เทศบาล  สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 

3. นโยบายสังคม จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม 
บทบาท และคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมไทย  สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้าง
คุณ ค่าของคน   ให้ การ ช่วยเห ลือ เด็ก สตรี  คนพิการ คน สูงอายุ 
ควบคุมดูแลท่ีสาธารณประโยชน์ของชุมชน การลดการเสพสุรา และส่ิงมึน
เมา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับเทศบาล จัดต้ังศูนย์การเรียน
ชุมชน จัดให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย จัดต้ังหรือส่งเสริมกลุ่มกีฬาชนิดต่างๆ 
ในชุมชน จะจัดให้มีสวนสุขภาพหรือสวนสาธารณะ หรือท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจ 

4. นโยบายการเมือง จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  กระจายอ านาจให้มากขึ้น ส่งเสริมการออก
เสียงเลือกต้ังทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและสุจริต การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ง่าย ให้ประชาชนเข้า
มาร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในนโยบายต่างๆ แสวงหาการร่วมมือกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ และส่วนราชการ เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพแก่
สมาชิกสภาเทศบาล โดยให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ของสมาชิกสภา
เทศบาล หรือสนับสนุนกิจกรรมด้านการเมืองท่ีเป็นประโยชน์ด้านอื่น ๆ 

5. นโยบายด้านการศึกษา  พัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า สร้างโอกาสให้กับ
เด็กทุกระดับในพื้นท่ี  ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวไป  รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย  รวมถึงส่งเสริมวิชา
ความรู้ต่างๆ ของโรงเรียนในพื้นท่ี  เพื่อจะท าให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ได้รับการพัฒนาและยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เสริมสร้างความรู้และช่องทางการเข้าถึง
สารสนเทศเทคโนโลยี  ท่ีทันสมัย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่ อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านอาชีพ 
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6. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะจัดหาอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการป้องกันและระงับภัยต่าง ๆ ให้เพียงพอ จะส่งเสริมสนับสนุน
ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจภัยต่างๆ และความรู้
ความสามารถในการป้องกันภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  จะท างานร่วมกับ
องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานราชการอย่างเข้มแข็ง สนับสนุนงาน     
อ.ป.พ.ร. เพิ่มอุปกรณ์การเฝ้าระวัง เช่น กล้องวงจรปิดให้มากขึ้น เพื่อการ
เฝ้าตรวจระวังภัยต่างๆ ให้กับประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน มากขึ้น 

7. นโยบายด้านสาธารณสุข  จะน าวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตาม
หลักการของกระทรวงสาธารณสุข “สร้างดีกว่าซ่อม” เช่น จัดท าสถานท่ี
ออกก าลังกายอย่างเหมาะสมต่อสถานท่ีชุมชน มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
มีสวนสาธารณะให้มีเพิ่มขึ้นเพียงพอ  ป้องกันโรคติดต่อ จัดให้มีน้ าให้
ประชาชนได้สามารถมีน้ าเพื่อการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ  ให้มี
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันยาเสพติดในชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม  การจัดการขยะแบบปลอดมลพิษหรือน ามาสร้างประโยชน์ต่อ
ประชาชน หรือครบวงจร การจัดการผังเมือง 

8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ัวไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้าสาธารณะ  
ประปา สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า จัดท าเนินชะลอความเร็วใน
เขตชุมชนท่ีเหมาะสม จะติดต้ังป้ายสัญญาณจราจรให้ท่ัวถึง  จะเพิ่มหรือ
สร้างถนนให้เป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยางมากขึ้น  จัดท าป้ายซอย 

9. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จะเผยแพร่งานประเพณีของท้องถิ่น (งานสงกรานต์) ให้ประชาชนท่ัวไป
มาเรียนรู้และร่วมรู้ประเพณีวิถีชุมชนต าบลหนองขาว ให้ความส าคัญแก่
ผู้สูงอายุ  และปราชญ์ ผู้รู้ของท้องถิ่น  ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดี
งามท่ีมีแต่ด้ังเดิม การส่งเสริมผ้าทอชุมชนให้เหมาะกับยุคสมัยสอดคล้อง
เวลาด้วยการแต่งกายท่ีเหมาะสม ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็กและ
เยาวชน  ดูแลรักษาโบราณสถานในเขตเทศบาล จัดขึ้นทะเบียนปราชญ์
ท้องถิ่น จะส่งเสริมให้ภิกษุมาอบรมสอนศีลธรรมแก่ประชาชนในวันส าคัญ
ต่าง ๆ  

10. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม  การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ
ท่ีเกิดจากการเผาเศษวัสดุของประชาชนจนเกิดเป็นปัญหาฝุ่นละออง PM 
2.5  ให้เป็นรูปธรรม โดยการลดปริมาณการเผาอันก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ  การจัดการขยะแบบครบวงจรโดยจากต้นทาง ให้ส่งเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือนจนถึงปลายทางท่ีจะเหลือขยะท้ิงในปริมาณน้อยลง  
เช่น โครงการชุมชนร่วมแยกขยะ  จัดจุดบริการรับซื้อขยะ  โครงการ
จัดท าปุ๋ยหมักจากขยะ  จะท าให้ประชาชนสร้างรายได้ ลดรายจ่ายได้เป็น 
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อย่างดี  ขอบคุณครับ 
ประธานสภา 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่ีได้แถลงนโยบายการบริหาร เพื่อให้สภาท้องถิ่น 
ได้รับทราบครับ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแถลงนโยบาย
หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 ครับ ก็มีบางข้อในส่วนของเอกสาร แต่ก่อนท่ีจะกล่าวในส่วนนั้นก็ต้องขอ
ช่ืนชมในส่วนของค าแถลงนโยบาย ของท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว ท่านอุดร  เพ็งอร่าม  ท่ีได้แถลงนโยบายต่อหน้าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ซึ่ง
มีนโยบายท้ังหมดท่ีท่านได้ด าเนินการในค าแถลงไว้ ท้ังหมด 10 หัวข้อหลักๆ นะ
ครับ  ซึ่งหลักๆ แล้วนโยบายท่ีส าคัญๆ ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือใน
ส่วนของนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน ท าไมผมถึงต้องมาพูดเพราะว่า ณ ท่ีตรงนี้
เป็นนโยบาย เป็นค าแถลงของท่านนะครับ ก็คือหลักๆ แล้วในการบริหารของ
เทศบาลก็คือจะเป็นส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ก็คือน้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก 
นั้นคือเป็นหลักๆ ท่ีจะพัฒนาในเขตพื้นท่ี ท่ีเรารับผิดชอบกัน เพราะฉะนั้นในส่ิง
เหล่านี้ ผมก็ฝากท่านประธานสภาฯ ช่วยประสานในหลายๆเรื่อง ท่ีจะต้องผ่านไป
ยังคณะท่านผู้บริหาร ในส่วนของคณะท่านผู้บริหารท่ีจะต้องด าเนินการ  และอีก
หัวข้อหนึ่งท่ีส าคัญท่ีเรามองข้ามไม่ได้ก็คือนโยบายในด้านของส่ิงแวดล้อม ท่านจะ
เห็นว่าปัจจุบันนี้นะครับ มลภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ก็มีอยู่ และมีการร้องเรียน รับแจ้งมาจากพี่
น้องประชาชนในเรื่องของขยะมูลฝอยต่าง ๆ ก็มีนโยบายตรงนี้อยู่แล้วนะครับ 
ปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกิด ณ ตอนนี้ ก็ขอแจ้งท่านประธานสภาฯ นะครับว่าในการ
จัดเก็บในส่วนของขยะมูลฝอย ปัจจุบันนี้ในการด าเนินการของเทศบาลฯ ได้
ด าเนินการอย่างไร  เพราะส่ิงท่ีสะท้อนกลับมาจากพี่น้องประชาชน บอกว่าใน
การด าเนินการนั้น เวลาในการด าเนินการไม่เพียงพอในส่วนของความรับผิดชอบ 
เพราะฉะนั้นเมื่อเก็บขยะไม่หมดแล้ว  มันก็จะเกิดการเน่าเหม็น เพราะฉะนั้นจะมี
มาตรการอย่างไรท่ีจะช่วยเหลือไม่ให้เกิดส่ิงเหล่านี้ต่อพี่น้องประชาชนนะครับขอ
ฝากท่านประธานสภาฯ แจ้งในส่วนนี้ไว้ก่อน ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติมขอเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอื่น ๆ  สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอหรือน าเรียนให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

เลขานุการสภา 
(น.ส.สุนันทา อ่อนจันทร์) 

ขอสวัสดีท่าน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี และ ท่านปลัดเทศบาล ดิฉัน 
นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ตอนนี้ด ารงต าแหน่ง 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จะขอลาออกจากต าแหน่ง 
เลขานุการสภาค่ะ และขอเสนอให้ นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชนช านาญการ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว ค่ะ 
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ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขณะนี้ นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์  ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง เลขานุการสภา
แล้วก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ทุกท่าน พิจารณาและ
เสนอว่าจะให้ท่านใดมา ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภา แทน เชิญสมาชิกสภา 
เสนอช่ือ และ ขอผู้รับรอง จ านวน  2  ท่านด้วยครับ เชิญครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายพจน์ พัฒนมาศ) 

ผมนายพจน์  พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1  
ขอเสนอให้ นายไชยยศ บ้านกล้วย  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เป็นเลขานุการ
สภา คนใหม่ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

นายพจน์  พัฒนมาศ   สมาชิกสภาเขต 1 เสนอ นายไชยยศ  บ้านกล้วย เป็น
เลขานุการสภา   ขอสมาชิกสภา รับรอง จ านวน  2 ท่าน ครับ 

สมาชิกสภา เขต 2 
(นายอ านาจ  โคกแก้ว) 

ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว สมาชิสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2  
ขอเป็นผู้รับรอง ครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายไพฑูร บัวทอง) 

ผมนายไพฑูร บัวทอง สมาชิสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1  ขอ
เป็นผู้รับรอง ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ือบุคคล เพื่อด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภา อีก
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติตามท่ีประชุมได้เสนอมา โดยเสนอให้นายไชยยศ 
บ้านกล้วย  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  ด ารงต าแหน่ง เลขานุการสภา
โดยมีสมาชิกสภาฯ  รับรอง จ านวน  2  ท่าน คือ นายอ านาจ  โคกแก้ว และ  
นายไพฑูร  บัวทอง  เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมนายสุกิ จ  ตัน โสภณ ธนาศัก ด์ิ   ป ลัด เทศบาลขออนุญ าตครับ  ท่าน
นายกเทศมนตรี ได้ให้ผมน าเรื่องท่ีมีการร้องเรียนมาช้ีแจง  โดยเมื่อวานนี้ทาง
อ าเภอท่าม่วงได้แจ้งหนังสือเรื่องร้องเรียนมา วันท่ี  11  พฤษภาคม  2564  ท่ี 
กจ 0023.10 /621  ลงวันท่ี  11  พฤษภาคม  2564  หนังสือจากอ าเภอท่า
ม่วง เมื่อวานนี้  เรื่องขอให้ ช้ีแจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา เรียนนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย ส าเนาหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนท่ีสุด ท่ีกจ 0023.4/ว7474  ลง
วันท่ี  29  เมษายน  2564   ด้วยอ าเภอท่าม่วงได้รับแจ้งจากจังหวัดกาญจนบุรี
ว่า ผู้ร้องเรียนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาและ
แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีกล่าวอ้างว่า เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว อ าเภอ
ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  อนุญาตให้ร้านอาหารครัวอนงค์ใช้พื้นท่ีอาคารจอด
รถของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว บนท่ีดินวัดรางจ่ัน ร้าง ซึ่งเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวเช่าจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ใช้เป็นท่ี
จอดรถของลูกค้าอาหารครัวอนงค์  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าท่ีดิน 
และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลรับค่าเช่าท่ีจอดรถจากร้านครัวอนงค์โดยไม่น าเข้าเป็น
รายได้ของเทศบาล   อ าเภอท่าม่วงพิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตาม
ประเด็นดังกล่าว และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงแจ้งให้เทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาวช้ีแจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว  โดยละเอียดให้ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน 30  วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ พร้อมท้ังส าเนา
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รายงานให้อ าเภอท่าม่วงทราบและหากมีข้อขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบ
ก่อนครบก าหนดด้วย รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลงช่ือ ท่านฑรัท 
เหลืองสอาด  นายอ าเภอท่าม่วง  ท่านนายกเทศมนตรี จะแจ้งอะไรให้ท่ีประชุม
ทราบหรือไม่ครับ  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมก็ต้องออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอให้ท่านปลัดเทศบาล ช่วยด าเนินการ
ตรวจสอบและพูดคุยกับทางร้านอาหารครัวอนงค์ และทางส านักพุทธศาสนา 
ต่อไป เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยโดยท่ีไม่มีชาวบ้านหรือว่าผู้ท่ีมีเจตนาร้องเรียน 
ให้เข้าใจนะครับ ซึ่งผมรับทราบและจะด าเนินการต่อไปครับ  หากด าเนินการ
ได้ผลเป็นประการใด ผมจะแจ้งผลให้แก่สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมว่าท่ีดินตรงนั้นเราเช่า
จากกรมศาสนาในขณะนั้น และมาสร้างศาลาเอนกประสงค์ต้ังแต่สมัยยังเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว นะครับ ท่ีดินก็เพิ่มขึ้นเรื่อย จนทุกวันนี้เรา
เสียค่าเช่าพื้นท่ีเกือบสามหมื่นบาท แต่ระยะ 5 ปี สุดท้ายจะอยู่ท่ี สามหมื่นกว่า
บาท ซึ่งเฉล่ียออกมาแล้วประมาณ สองพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับ นั้นคือ
ต้นทุนท่ีเราจะต้องจ่ายรายเดือนจ่ายให้กับทางส านักพระพุทธศาสนา นะครับ ใน
เบ้ืองต้นเท่าท่ีตรวจสอบแล้วขอรายงานให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่า เราไม่เคยท า
สัญญาเช่ากับทางร้านอาหารครัวอนงค์  และต้ังแต่สมัยนายกเทศมนตรีคนก่อน ๆ 
ก็ไม่เคยท าสัญญาเช่ากัน รายละเอียดเราก็ท าไปตามนั้นนะครับ ในเบื้องต้น
หลังจากวันประชุมนี้แล้ว เราก็จะไปสอบถาม ท าเป็นหนังสือถาม – ตอบ  ตาม
รูปแบบ ป.ค. 14  การให้ถ้อยค าต่าง ๆ ว่าได้จ่ายเงินให้ใคร และเช่ากับใครหรือ
เปล่านะครับ  แต่เท่าท่ีสอบถามด้วยวาจาแล้ว เขาไม่เคยให้ใคร และไม่เคยท า
สัญญาเช่ากับใคร เราก็คงจะตอบส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัด อ าเภอ ให้
ทราบตามนี้ครับ เพราะเรามีหลักฐานการด าเนินการนะครับ ส่วนผลเป็นประการ
ใดจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบต่อไป มีท่านใดจะเพิ่มเติม หรือมีข้อคิดเห็นใด 
เชิญครับ   

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาต ท่านประธานสภาฯ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 ครับ ในเรื่องนี้จริง ๆแล้ว การด าเนินการในเบื้องต้นก็คงจะเป็นส่ิงปลูก
สร้างท่ีเราเรียกว่า ตลาด อบต.  อย่างท่ีท่านปลัดกล่าว นะครับ แต่ก่อนเป็น
โครงการท่ีด าเนินการเพื่อให้พี่น้องน าสินค้ามาขาย โดยเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ท่ีมา
ขายเป็นรายเดือน คงต้องผ่านไปทางส านักปลัด  คุณประนอม ก าเนิดสิงห์ 
หัวหน้าส านักปลัด ซึ่งแต่ก่อนเคยด าเนินการท าในส่วนนี้ ผมอยากเรียนถามในท่ี
ประชุมแห่งนี้นะครับว่า เมื่อปัญหามันเกิด ณ วันนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างไร เพราะว่าศาลา หรือ ท่ีเราเรียกติดปากกันว่าตลาด อบต. เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลฯ นะครับ ถ้าเราไม่ด าเนินการให้ผู้อื่นเข้ามาด าเนินการและท า
สัญญาให้ถูกต้อง แล้วเราเก็บค่าเช่านั้น จะท าได้หรือไม่ แต่ในส่วนรายละเอียด
อย่างท่ีมีผู้ร้องเรียนบอกว่าได้มีการท าสัญญาเช่า ก็คือครัวอนงค์ มาท าสัญญาต้อง
ถามว่า ตรงนั้นได้ท าสัญญากับเทศบาลหรือไม่ อย่างไร แต่ถ้าเป็นการท าสัญญา
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จริงเท็จ ดังนั้นเมื่อท าสัญญาแล้ว  ก็ต้องเกิดเป็นรายได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิด
รายได้มันจะต้องมีเงินเข้าในส่วนของการคลังใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
ตรงนี้ต้องไปย้อนดูในสัญญาอย่างท่ีท่านว่า มันเพียงแต่คุยด้วยวาจา มันอาจจะไม่
เกิดผลอะไรใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าส่ิงท่ีได้ด าเนินการมีการท าสัญญา เอกสาร
เรียบร้อย เพราะฉะนั้นในตรงนั้นก็ต้องมีมูล อย่างท่ีเขาแจ้งใช่ไหมครับ เพราะการ
ด าเนินการในส่วนของเทศบาล ก็ต้องด าเนินการใช่ไหมครับ ไม่อย่างนั้น สตง.ก็
ต้องตรวจสอบเรียกเงินคืนกับผู้ท่ีแสวงหาตรงนี้ นะครับ ท าไมเงินถึงไม่เข้าในส่วน
ของเทศบาลฯ  เพราะฉะนั้นก่อนท่ีเราจะด าเนินการตรงนี้ เราต้อง ไปดูใน
รายละเอียดต่างๆ ว่ามันถูกต้องมีข้อเท็จจริงอย่างไร ผมฝากในส่วนของท่าน
ประธานสภาฯ ไปยังท่านปลัดเทศบาลฯ ซึ่งดูแลในส่วนนี้ไปตรวจสอบในเอกสาร
ต่างๆ ในฐานะท่ีเราเป็นเทศบาลฯนะครับ ถ้าหากว่ามีคนร้องเรียนมาเราก็ไม่
สบายใจใช่ไหมครับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เพราะฉะนั้น การท างานให้ถูกต้อง
ต่อไปนี้ผมคิดว่าเราจะต้องมาด าเนินการร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน ถ้าหากว่า
ตรงไหนท่ีมันไม่ถูกต้อง เราก็ต้องมาด าเนินการแก้ไขให้มันถูกต้อง อย่างท่ีผมน า
เรียนนะครับ ว่าถ้าหากว่ามีคนเข้าไป ยกตัวอย่างว่ามีครัวอนงค์เข้าไป ภาพคือมี
รถยนต์ เข้าไปจอดนะครับ ทุกคนก็จะต้องว่า เทศบาลฯมีผลประโยชน์ทางธุรกิจ
นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปมันก็ต้องเกิดประโยชน์ ในส่วนของรายได้ 
เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหากว่าไม่ถูกต้อง ผมว่าน่าจะด าเนินการในการท่ีว่าให้
เจ้าของร้านมาท าสัญญากับเราได้หรือไม่อย่างไรครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 
 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับ ต้ังแต่ท่ีผมมาอยู่ท่ีนี่  ต้ังแต่ ปี พ.ศ.  2558 ไม่มีการท าสัญญา 
ก่อนหน้านั้นผมไม่ทราบ แต่การท าสัญญาส่วนใหญ่จะเป็นปี ต่อปีอยู่แล้ว 
เพ ราะฉะนั้ น เมื่ อ มั น ไม่ มี ท า สัญ ญ า แ ต่ สัญ ญ าท่ี เร าท ากั บส านั ก งาน
พระพุทธศาสนา มันมีเงื่อนไขหลายข้อมาก ฉะนั้นการจะด าเนินการใด ๆ การจะ
ให้ครัวอนงค์เช่า หรือ ใครเช่า ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานพระพุทธศาสนา
ก่อน  ตรงนี้มีจุดเริ่มต้นคือร้านอาหารครัวอนงค์จะมาขอเช่า  เบื้องต้นก็บอกแล้ว
ต้นทุนท่ีเราจะต้องจ่ายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาเดือนละ สองพันแปดร้อย
กว่าบาท ตีไปประมาณ สองพันเก้าร้อยบาท ฉะนั้นค่าเช่าท่ีเราจะก าหนดเด่ียว
วันนี้นายกเทศมนตรี เข้าปฏิบัติหน้าท่ี พรุ่งนี้ก็จะน าเรื่องเข้าหารือว่า ค่าเช่าต่อ
เดือนหรือท่ีประชุมช่วยกันคิดว่าค่าเช่าต่อเดือนจะเป็นเดือนละเท่าไรและจะเสนอ
ต่อส านักงานพระพุทธศาสนา เพื่อให้พิจารณาว่าจะอนุญาต หรือไม่อนุญาต ถ้า
อนุญาตเราก็จะน าเงินรายได้ตรงนั้นเข้ามา  แต่ผมขอยืนยันว่าต้ังแต่ปี พ.ศ.  
2558  จนถึงปัจจุบัน ไม่มีการเช่าใดๆ ส่วนการจอดเป็นโดยพลการนะครับ และ
ได้ก าหนดแล้วว่าจะเอาเชือกไปขึง และ เอาป้ายไปปิดว่าห้ามจอด จนกว่าจะมี
ค าตอบท่ีชัดเจนมา ว่าให้เช่าได้หรือให้เช่าไม่ได้กับทางร้านอาหารครัวอนงค์ ใน
เบ้ืองต้นคุยกับคณะผู้บริหารแล้วก็มีแนวทางอย่างนั้นนะครับ เพราะว่ามันจะได้
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หมดข้อปัญหานะครับ คือความหลากหลายของคนมันเยอะแต่เราก็ไม่อยากท า
อะไรท่ีมันผิด แต่ยืนยันว่าต้ังแต่ผมมาอยู่ท่ีนี่  1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2558  ไม่มี
สัญญาเช่าใดๆ มีสัญญาเช่าพื้นท่ีกับทางส านักงานพระพุทธศาสนา อย่างเดียว 
เงื่อนไขส านักพุทธฯ จะก่อสร้าง หรือ จะท าการใดจะต้องได้รับอนุญาต คือ
เมื่อก่อนนี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  11  ผู้ใหญ่สมบุญ  ชูใจ จะสร้างสนามกีฬา  ขอ
อนุญาตก่อสร้างไป  4 – 5  ครั้งก็ไม่เคยได้รับอนุญาตจากส านักพุทธฯ นะครับ 
จึงน าเรียนว่าเราจะน างบประมาณไปท าลานกีฬาให้แก่ประชาชน ไม่เคยได้รับ
อนุญาตจากส านักพุทธฯ เลยนะครับ สมัยท่ีผมมาอยู่ก็ 2 ครั้ง ก่อนหน้านั้นอีกไม่
เคยได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีเราต้องได้รับอนุญาต ไม่อย่างนั้นเขาก็จะ
ด าเนินคดีกับเราอีก จึงขอน าเรียนท่ีประชุมทราบครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมมีท่านใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศาลาเอนกประสงค์อีกหรือไม่ครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดเทศบาล ได้ขยายความผมว่าท่ีประชุมก็พอจะเข้าใจนะครับ ผมจะ
ขอปรึกษากันว่าจะดูในส่วนตรงท่ีเขาเช่า มันจะสามารถท าการให้เขาเช่าได้เท่าใด 
หรือจะปรึกษากับส านักงานพระพุทธศาสนา ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเช่าอีกที
หนึ่งครับ ผมขอประสานงานให้เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ตามท่ีท่าน
ปลัด ได้อธิบายไว้นะครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านใด มีข้อหารืออีกหรือไม่ครับ  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอเพิ่มเติมสระน้ าท่ีติดกับครัวอนงค์ เราได้
สอบถามแล้วสระน้ าไม่ใช่สระสาธารณะนะครับ  เป็นสระน้ าของส านักงาน
พระพุทธศาสนา จะท าการใดไม่ได้  ถ้าด าเนินการจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาครับ ตรงนี้มีการตอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเราไม่
สามารถท่ีจะไปยุ่งได้นะครับ บริเวณรอบสระต่าง ๆ เท่าท่ีทราบส านักงาน
พระพุทธศาสนา ให้เขาเช่า เขาก็ท าการรื้อท่ีเรียนรู้ และสนามเด็กเล่นออก
หมดแล้วนะครับ ไม่ได้เหลือพื้นท่ีไว้ส าหรับชุมชนนะครับ มองผลประโยชน์
มากกว่ามองคุณค่าทางสังคมของประชาชน  ซึ่งผมก็เคยร้องเรียนไปเมื่อสมัยพัน
ต ารวจโท แต่เรื่องก็เงียบไป จนผู้อ านวยการคนนั้นย้ายไป และเรื่องก็เงียบไป แต่
คนใหม่มาก็เดินหน้าให้เช่า  ให้ครัวอนงค์เช่า แบ่งพื้นท่ี ด้านหน้า ด้านข้าง 
ด้านหลัง ให้คนอื่นเช่าหมดนะครับ ผมมองว่าทุนสังคมสมัยก่อนสามารถเดินวิ่ง
กันได้ แต่ปัจจุบันนี้เป็นพื้นท่ีของเอกชน ต้องเสียเงินนะครับ ผมเองก็ไม่ใช่คน
หนองขาวผมก็มองว่าทุนสังคมยังคงต้องมีอยู่ แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเป็นไป
ตามหนังสือและข้อกฎหมายท่ีก าหนด เราไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของสระน้ านะครับ ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ท่ี  
11  ท่ีใช้ถนนรอบคันสระน้ า  ผมก็ได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการช ารุดทรุด
โทรม พังเสียหาย ซึ่งผมก็ได้รับเรื่องไว้ และก็คงต้องหารือกับท่านปลัด เพื่อไปคุย
กับทางส านักงานพระพุทธศาสนา  เพื่อด าเนินการซ่อมแซมถนนให้ดี  เพราะถนน
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มันพังเสียหาย ก็จะต้องด าเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นเรื่องแรกท่ีผม
เข้ามาด าเนินการและเข้ามาดูพื้นท่ีตรงนี้ก่อนนะครับ ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี มีเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือต่อท่ีประชุมหรือไม่ครับ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
(นายปัญญา สุขังพงษ์) 

ไม่มีครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ วันนี้ผู้อ านวยการกองช่างได้ไปประชุมท่ี
อ าเภอท่าม่วงมา  ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบด้วยครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมได้รับ
มอบหมายให้ไปประชุมท่ีอ าเภอท่าม่วง เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดกาญจนบุรี ได้มี
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามค าส่ังท่ี  
2294/2564  ลงวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
ใหค้วามช่วยเหลือก็จะเป็นกลุ่มท่ี 

1. ผู้ถูกกักกันตัว 
2. ผู้อาศัยในพื้นท่ีท่ีมีค าส่ังให้ปิดการเข้า – ออก 
3. คนยากจน ตามเกณฑ์ของ จปฐ. (รายได้ต่ ากว่า 38,000 บาทต่อปี) 
4. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
5. ลูกจ้างท่ีได้รับผลกระทบจากการท่ีสถานประกอบการมีค าส่ังให้หยุด

ประกอบกิจการ เช่น สถานบริการ เป็นต้น 
6. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ซึ่งท้ัง 6 กลุ่มเป้าหมายนี้ ทางอ าเภอท่าม่วงเน้นย้ าให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชนได้ส ารวจและรับรองบุคคลท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ขอน าเรียนให้สภาฯ ทราบ
ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขออนุญาตสอบถามครับ กรณีนายดอกบัว ฝอยทับทิม หมู่ท่ี  2 ต าบลหนองขาว 
ขณะนี้เส้นเลือดสมองตีบ และนอนติดเตียงอยู่ เรามีวิธีใดท่ีสามารถช่วยเหลือเขา
ได้บ้างครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ผู้ป่วยติดเตียง ไม่ทราบว่าได้แจ้งไปทาง อสม. หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองขาว หรือยังครับ   ถ้าแจ้งไปแล้วก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ป่วยติดเตียงนะครับ เทศบาลจะมีผู้ดูแลผู้ป่วยคือ อาสาบริบาล ท่ีจะคอยดูแล
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ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ของเรานะครับ แต่
ถ้าเป็นผู้ป่วยใหม่ ผมแนะน าให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี อสม. ท่ีอยู่ ในพื้น ท่ีหรือแจ้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองขาว โดยตรงครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีเทศบาลต้องแจ้งหรือไม่ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ถ้าแจ้งท่ีเทศบาลก็จะอยู่ในลักษณะงานของนักพัฒนาชุมชน เรื่องของสวัสดิการ
ใช่ไหมครับ 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตครับ ในกรณีผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ว่า
จะต้องอยู่ในการรักษาพยาบาลอย่างน้อย  6 เดือน ให้ส้ินสุดการรักษา แพทย์จึง
จะสามารถออกใบรับรองความพิการให้ได้นะครับ  ถ้าผู้ป่วยมีใบรับรองความ
พิการจากแพทย์แล้ว ก็สามารถข้ึนทะเบียนผู้พิการได้ครับ  และรับเงินสวัสดิการ
คนพิการได้ เดือนละ 800  บาทครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตน าเรียนครับว่า ในส่วนนี้เป็นผู้ป่วยท่ีพึ่งจะป่วย อายุ 60 กว่า ก็เป็น
ผู้สูงอายุด้วย  ส่วนท่ีจะได้รับเงินในส่วนท่ี 2 ก็คือเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ผู้ป่วยติด
เตียงไม่ได้ ผู้พิการต้องเข้าลักษณะท้ัง 6 ประเภทของความพิการ กรณีนี้เป็นการ
พิการทางการเคล่ือนไหว   เคล่ือนไหวไม่ได้ก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้ให้ความเห็น จึง
จะสามารถขอบัตรผู้พิการ และมาขึ้นทะเบียนท่ีเทศบาล  ถึงจะเข้าลักษณะ
องค์ประกอบของการเบิกเบี้ยยังชีพผู้พิการได้  ส่วนนักบริบาลเรา ถ้ามีรายใหม่
เกิดขึ้น นักบริบาลก็จะไปท ากายภาพบ าบัดให้ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะแจ้งกองช่าง  และ
กองช่างก็จะได้ด าเนินการแจ้งนักบริบาลให้ไปท ากายภาพบ าบัด เผ่ือว่าจะมี
โอกาสท าให้ร่างกายกลับมามีสภาพท่ีดีขึ้น  และส่ิงท่ีจะพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือ
เรื่องกลุ่มเป้าหมาย เป็นหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจ รับรอง และมาเสนอ
เทศบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือ   ช่วยเหลือในท่ีนี้ก็คือถุงยังชีพ ถุงหนึ่งไม่เกิน 
550.- บาท ผู้ถูกกักกันตัวก็ต้องเป็นข้อมูลจากสาธารณสุข  ผู้อาศัยในพื้นท่ีท่ีมี
ค าส่ังให้ปิดการเข้า – ออก ซึ่งในขณะนี้คงมีท่ีเดียวคือบ้านอีต่อง   ความยากจน
เกณฑ์ 38,000.-  บาทต่อปี ต้องเอาข้อมูลจาก จปฐ. ข้อมูลของพัฒนากรอ าเภอ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 5 -6 คนต่อต าบล คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ตรงนี้ใน
ส่วนหนึ่งก็ต้องมีหลักฐานว่าเป็นผู้ป่วย  ซึ่งของเราเดิมผู้ป่วยติดเตียงมี 8 ราย ผู้
พิการมี  86  ราย  ลูกจ้างท่ีได้รับผลกระทบก็ต้องมีเอกสารว่ามีการเลิกจ้าง  ผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีเยอะมากเราก็ไม่ทราบ แต่ท้ังหมดในค าส่ังนี้ก็ระบุว่า 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เสนอ ซึ่งตามหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงไว้ว่า
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา ได้มีการประชุมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้มอบหมายให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ส ารวจ ให้ความช่วยเหลือในพื้นท่ีและส่งรายช่ือให้ท้องถิ่นเทศบาล หรือ อบต.  
ขึ้นบัญชีจะให้ความช่วยเหลือแจกข้าวสารอาหารแห้ง หรือถุงยังชีพภายในวันท่ี 
19  พฤษภาคม  2564 ท่ัวท้ังจังหวัด เมื่อแจกในรอบแรกหมด รอบต่อไป 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะเป็นคนรับไม้ต่อ  การช่วยเหลือเพิ่มเติม จากการ
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ท่ีได้รับการร้องขอ จาก อบต.และเทศบาล  และการท่ีบุคคลท่ีไม่อยู่ ไม่เข้าข่าย 
เช่น เช่าบ้านอยู่ และ อยู่นอกพื้นท่ีภูมิล าเนา เหล่ากาชาดจังหวัดและภาค
ประชาชน หอการค้า จะรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับ และเขา
จะจัดวันรวมน้ าใจ ช่วยกัน ในวันท่ี  17  พฤษภาคม  2564  เพราะฉะนั้นโดย
สรุปนะครับว่าเขามอบให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ส ารวจ น าส่งรายช่ือให้เทศบาล
ซึ่งการส่งรายช่ือให้เทศบาล ก็จะเป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าส่งรายช่ือเสร็จ  ก็ต้องมี
การประชุม  และติดประกาศ  เมื่อปีท่ีแล้วเราก็ช่วยเหลือไปประมาณห้าร้อยกว่า
ถุง ก็หมดงบประมาณไป สองแสนกว่าบาทนะครับ  ซึ่งงบประมาณรอบนี้เราไม่รู้
ว่าเท่าไร  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน เขาจะส่งรายช่ือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนมาจ านวน
เท่าใด  ถ้าส่งรายช่ือมาจ านวนมาก บอกตรงๆ ว่างบส าหรับการพัฒนาของเราก็
จะลดน้อยลง ปีท่ีแล้วสองแสนกว่าบาท จ านวน ห้าร้อยกว่าถุง ๆละ 550.-  บาท
ไม่เกินนี้ แต่รู้สึกว่าซื้อประมาณถุงละ ส่ีร้อยกว่าบาท ในส่วนนี้  จึงขอน าเรียนว่า
ทุกอย่าง การส ารวจ และ รับรองรายช่ือ เป็นหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็
ต้องมานั่งดูกันว่า ใครได้ ใครตก แต่คราวท่ีแล้วบางส่วนประมาณ  5 เปอร์เซ็นต์  
เป็นช่ือผู้ท่ีไม่ถูกกักกันตัว แต่ก็ได้สิทธิ เมื่อปีท่ีแล้วเป็นเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นนะครับ  
ฉะนั้นผู้ถูกกักกันตัวของเรานั้นแทบจะน้อยมาก อย่างล่าสุดก็ประชาชน หมู่ท่ี  3  
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ากลุ่มเส่ียงมีอยู่กี่คน  แต่ตอนนี้ถ้าเรามองภาพรวม
แล้วต้องเข้าหลักเกณฑ์ และ เข้าเงื่อนไข  ท่านก็ต้องตรวจสอบดูในพื้นท่ีของท่าน  
พอมีรายช่ือมาผมก็จะให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายช่ือในหมู่ของท่านว่า
มีรายช่ือตกหล่น หรือไม่นะครับ ถ้าตกหล่นก็บอก และขอให้ ท่านไปแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านในหมู่ของท่านว่าคนนี้ควรมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิ ท่านก็ต้องช่วยกัน
พิจารณา ท่ีผู้อ านวยการกองช่างไปประชุมมาเขาได้ช้ีแจงแบบนี้หรือไม่ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ใช่ครับ ในหลักๆ แล้วเขาให้ก านัน และ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ส ารวจ และรับรอง
บุคคลท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ท้ัง 6  หลักเกณฑ์ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติม ขอแจ้งสมาชิกสภา และ 
ฝ่ายผู้บริหารทุกท่านนะครับ ในส่วนของการแจ้งเรื่องต่างๆ ให้เราทุกคนมี
หมายเลขโทรศัพท์ของกองช่าง  ช่างประปา  หรือช่างไฟฟ้า ขอให้ทุกคนมี
หมายเลขโทรศัพท์ของกองต่างๆ ไว้ ถ้ามีปัญหาจะได้แจ้งได้โดยตรง   การท างาน
จะได้สะดวก รวดเร็ว แต่ถ้ามีปัญหาอะไรท่ีติดขัดเราถึงมานั่งปรึกษาหารือกันอีกที
ครับ ขอแจ้งเพิ่มเติมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ขอหมายเลขโทรศัพท์ท่ีพนักงานได้โดยตรงจะสะดวกกว่า
ครับ  ท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม เชิญครับ 
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สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ผมอยากจะเสนอท่านนายกเทศมนตรีว่า  ถ้า
จะให้ดีขอให้เป็น ไลน์ ได้ไหม ส าหรับไลน์ของสมาชิกฯ หรืออะไรตรงนี้กับในส่วน
ของพนักงานเรา เพราะว่าในปัจจุบันท่ีอื่นสมัยนี้เขาใช้ระบบ ไลน์ ผมว่ามันน่าจะ
เกิดประโยชน์โดยตรง  เพราะว่าปัจจุบันถ้ามีระบบไลน์ การท างานก็จะรวดเร็ว 
สะดวก และสบาย   ขอฝากท่านประธานสภาอีกเรื่องครับ ผมในฐานะท่ีเข้ามา
ใหม่ ผมเองอยากจะทราบในส่วนของฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล นะครับ
ว่าฝ่ายต่าง ๆ มีใครบ้าง ช่ืออะไร  ผมก็อยากจะทราบในตรงนี้ ก็ขอฝากท่าน
ประธานสภาช่วยแนะน าด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เรื่องไลน์ เทศบาลของเราก็มีกลุ่มไลน์อยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนเข้ากลุ่มด้วยเวลา
ติดต่อประสานงานจะได้สะดวก รวดเร็ว   ต่อไปก็ขอให้หัวหน้าแต่ละกองแต่ละ
ส่วนช่วยแนะน าตัวด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ  สุขกรม) 

เรี ยน ท่ าน ประธานสภา ท่ าน ผู้บ ริห าร และสมาชิกสภา ทุ ก ท่ าน ครับ               
ผม นายกฤษณะ  สุขกรม ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอแจ้งหมายเลข
โทรศัพท์  082-3510322  สมาชิกสภาท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าดับ 
น้ าประปาไม่ไหล รั่ว  หรือ แตก  ถนนช ารุดเสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ 
โทรแจ้งได้เลยครับ ผมจะประสานงานให้ครับ ซึ่งในกลุ่มไลน์ผมก็มีนะครับ ถ้า
สมาชิกสภา ท่านใดมีปัญหาก็สามารถแจ้งเรื่องไว้ในไลน์ก็ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านต่อไปเชิญหัวหน้าส านักปลัดแนะน าตัวด้วยครับ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นางประนอม ก าเนิดสิงห์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ  ดิฉัน นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่งหัวหน้า
ส านักปลัด หมายเลขโทรศัพท์  098-3536395   ค่ะ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านต่อไปเชิญ ผู้อ านวยการกองคลัง แนะน าตัวด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นางธัญญา ศรนารายน์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ดิฉัน นางธัญญา ศรนารายน์  ต าแหน่ ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง ดูแลเกี่ยวกับเรื่องจัดเก็บรายได้ ภาษีและค่าน้ าประปา  
การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 081-1979907  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่านปลัดแนะน าตัวครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมนายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักด์ิ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
หมายเลขโทรศัพท์ 092-2626843  ขอน าเรียนว่ากองช่าง จะดูแลในเรื่องของ
ขยะ  การผลิตน้ าประปา ไฟฟ้า จะเป็นเรื่องของกองช่าง  กองคลังก็จะเป็นเรื่อง
การเงิน เรื่องภาษี ส่วนเรื่องท่ีไม่ใช่ของกองช่าง กับ กองคลัง ก็จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักปลัด เช่น บรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชน งาน
การศึกษา ก็จะมาอยู่ ท่ีส านักปลัด   ซึ่ งในเบื้องต้นท่านนายกเทศมนตรี ก็
มอบหมายให้ว่า รองพนม สุขเผือก รับผิดชอบในงานส่วนของกองช่าง  
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รองประทีป พัฒนมาศ จะรับผิดชอบในงานส่วนของส านักปลัด และ ในงานของ
กองคลังท่านนายกเทศมนตรี จะเป็นผู้รับผิดชอบ  จึงขอน าเรียนเพื่อจะได้เข้าใจ
บทบาท หน้าท่ีขอบคุณครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับ ผมได้รับแจ้งมาจากสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิครับ โดยแจ้งมาว่าในปัจจุบันนี้ในส่วนของระเบียบเรื่องเงิน
ของสมาชิก บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นบุคคลภายนอกท่ีมาฝากเงิน ขอให้
ไปปิดบัญชีเพราะว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของการผิดระเบียบใหม่ของสหกรณ์ ผมดู
แล้วมันก็จะมีอยู่ในส่วนของตอนสมัยท่ีเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว  
ก็ขอให้ในส่วนท่ีรับผิดชอบไปปิดบัญชีท่ีสหกรณ์หนองขาวด้วยนะครับ ขอฝากไว้
ด้วยครับ มียอดเงินอยู่ท่ี  176.73  บาทนะครับ ช่วยด าเนินการไปปิดบัญชีด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

บัญชีของเทศบาล ใช่ไหมครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

เมื่อก่อนนี้ใครก็ได้ท่ีเป็นส านักงานไปฝากเงินได้ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้นะครับ 
เพราะว่ามันผิด  เพราะเขาเน้นคนท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น   แต่ถ้าเป็นสมาชิกเรา
สามารถน ากลุ่มงานไปด าเนินการได้ แต่ต้องวงเล็บว่าเป็นของใคร แต่บุคคลท่ีมี
รายช่ือต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอสอบถามครับ คนท่ีเขาได้ฝากเงินแล้วแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องไปปิด
บัญชีใช่ไหมครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ใช่ครับ ต้องไปปิดบัญชี เพราะมันผิดระเบียบใหม่ของสหกรณ์ในปัจจุบันนี้ครับ ก็
จะมีในส่วนของเงินกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรุ่นต่าง ๆ เพราะฉะนั้นก็ขอฝาก
ข้อมูลตรงนี้ให้ท่านช่วยด าเนินการด้วยครับ ไปปิดด้วยนะครับ แต่ถ้าหากว่าไม่ไป
ปิดอย่างท่ีผมน าเรียนนะครับ คนท่ีฝากจะต้องเป็นสมาชิกแต่วงเล็บว่าเป็นของ
กลุ่ม แบบนี้ไม่มีปัญหาครับ เข้าใจตรงกันนะครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ  ท่ีประชุมท่านใดมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับ  เป็นห่วงเรื่องสมาชิกครับ มาตรา  19  สมาชิกสภาพ
ของสมาชิกสภาเทศบาลจะส้ินสุดลงเมื่อ  ข้อ 5 ขาดประชุมสภา 3 ครั้งติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับ ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ แต่ถ้าจะหยุด
จริงๆ ก็ขอให้ลากับท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบการลาของสมาชิกสภาฯนะ
ครับ ขอน าเรียนเพราะท่านอาจจะไม่เข้าใจในกฎระเบียบเด่ียวจะเป็นปัญหาแก่
ตัวของท่าน ขอน าเรียนย้ าว่าในเรื่องนี้ขอให้ระมัดระวัง  แต่ถ้าจะลาก็แจ้งท่าน
ประธานสภาฯ  พอเวลาประชุมเรื่องแรก ประธานจะได้แจ้งว่าสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดลา และลาเนื่องจากสาเหตุใด เช่น มีภารกิจเร่งด่วน  ท่านสมาชิกสภาจะได้ไม่
ต้องมีปัญหาเรื่องระเบียบตรงนี้ ขอบคุณครับ 
 
 



๑๗ 

 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีท่านปลัดได้น าเรียน สมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับทราบและเข้าใจนะครับ ถ้า
ท่านขาดประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง ท่านจะหมดสมาชิกสภาพ จากการเป็นสมาชิก
สภาฯ ครับ    มีท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใด
เพิ่มเติม ผมขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา  15.30  น.   
 
 
 
 

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

               ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภา  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เห็นว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริง  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

(ลงช่ือ)............................................กรรมการ 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

 
 

(ลงช่ือ)............................................กรรมการ 
(นายไพฑูร บัวทอง) 

 
 

(ลงช่ือ)............................................กรรมการ 
(นายสุชาติ  อวยพร) 

 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับรองแล้ว  ตามมติท่ีประชุมสมัย
สามัญสมัยท่ี.........ครั้งท่ี.........ประจ าปี  2564  เมื่อวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. 2564 

 
 

 
             (ลงช่ือ)............................................ประธานสภาเทศบาล 

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 
 


