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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  2  ประจ าปี  2564 

วันอังคาร  ท่ี  24  สิงหาคม   พ.ศ.  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

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

 
1. นายเพ็ชร์ บุญรอด ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายอดิศร  หล่อจิต ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บ้านกล้วย ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายพจน์ พัฒนมาศ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายศักดา สิลาบังอร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นางนุช เอี่ยมเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายไพฑูร บัวทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายสุชาติ อวยพร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นายรณฤทธิ์ อวยพร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. นางขวัญจิตร ์ เสนาะค า ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
13. น.ส.สุนันทา อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

10. นางสาวลภัสรดา หมื่นจอน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนรองประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวมาประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวปฏิบัติหน้าท่ี ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ประธานสภาฯมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน จึง
ขอมอบหมายให้ผม นายอดิศร หล่อจิต รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนท่าน
ประธานสภาฯ เมื่อเสร็จธุระแล้วประธานสภา จะรีบเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีต่อครับ 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันอังคาร ท่ี 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.    
ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาในการรับรอง
คร้ังนี้จะมีการรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด 2 คร้ังคือ 

1. การประชุมสภาสมัยสามัญ  ส มัยที่   2   ค ร้ังที่   1  ป ระจ าปี          
พ.ศ.  2564 เม่ือวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

        ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2 
ครั้งท่ี  1  ประจ าปี 2564  มีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับว่า  มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อแก้ไข  ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี  1  วันท่ี  10  สิงหาคม พ.ศ. 
2564  สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือข้ึนครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม 
 

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  
เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม พ.ศ.  2564 จ านวน 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  
(นายอดิศร หล่อจิต)       ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  
 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ต่อไประเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.  2561 – 2564  เพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงครั้งท่ี  10  
      ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรีฯ เสนอรายละเอียดต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตให้ นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักด์ิ 
ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อสภาฯ ครับ  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญ ท่านปลัด เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม เชิญครับ  
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ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้
มอบหมายให้ผมน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี  10  เป็นกรณีท่ีเราต้องอุดหนุนเงินให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าม่วง เพื่อเป็นจุดฉีดวัคซีนเบ้ืองต้นนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้เราก็
ต้องมีการเพิ่มเติมแผนเพื่ออุดหนุนนะครับ เบื้องต้นท่ีมีการประชุมก าหนดให้มี
ค่าใช้จ่ายคนละ 200 บาท หรือ เข็มละ 100  บาท แต่ภายหลังปรับเหลือ 2 
เข็ม 100  บาท จาก 132,800.- บาท  เหลือ 66,400.- บาท ในการ
ด าเนินการอุดหนุน เพื่อท่ีเราจะไปฉีดวัคซีนในวันท่ี  6  กันยายน   2564 ท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง นายอ าเภอท่าม่วงก็จะรวมท้ังหมดและเพิ่มจุด
ฉีด จึงขอน าเรียนว่าการเพิ่มเติมแผนเป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีฯ นะครับ 
เมื่อนายกเทศมนตรีฯ ลงนามแล้วก็ต้องแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ  เพื่อจะได้
ด าเนินการในขั้นต่อไปก็คือ สามารถอุดหนุนได้นะครับ ซึ่งการอุดหนุนต้ัง
งบประมาณเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน วันท่ี  
6  กันยายน   2564 เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดของกระทรวงมหาดไทย จึง
ขอน าเรียนท่ีประชุม รับทราบครับ  
     ซ่ึงรายละเอียดโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561 -
2565) เพิ่มเติม คร้ังที่  10  ดังนี้ครับ 
โครงการท่ี  1   

- อุดหนุนโครงการหน่วยการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือ 
  ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าม่วง 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเร่งด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)ให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่า
ม่วง 
 

เป้าหมายของโครงการ 
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

ปีงบประมาณ 
- งบประมาณปี  พ .ศ .  2564 และ  ปี  พ .ศ . 2565    จ าน วน 

132,800.- บาท 
  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงครั้งท่ี  10  สภาฯทุก
ท่านทราบนะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
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รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
    ต่อไปวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.1 การโอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ตามโครงการหน่วย
การบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ขยายความให้สภา ได้รับทราบด้วยครับ  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านรองประธานสภา ครับ การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง เป็นนโยบายของท่านนายอ าเภอท่า
ม่วง ซึ่งท่านได้เรียกประชุม เมื่อวันท่ี  18  สิงหาคม  2564  ผมได้ไปประชุม
กันมานะครับ มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 15 องค์กร ได้หารือกันว่าวันนี้วัคซีน 
มาแล้วแต่เราไม่มีท่ีฉีดวัคซีน โรงพยาบาลท่าม่วงก็เต็ม ไม่รับฉีด โรงพยาบาล
พหลฯ ก็เต็มไม่รับฉีด โรงพยาบาลพนมทวนก็เต็ม ก็มาพูดคุยหารือกันว่าเรา
จะต้องฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านท่ีได้มาลงทะเบียนไว้แล้ว ในส่วนของตรงนี้เรารอ
ช้าไม่ได้เพราะว่าวัคซีนมันมีอายุจึงต้องก าหนดให้ไปฉีดท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าม่วง โดยการฉีดก็ตามท่ีท่านปลัดได้ขยายความให้ฟัง งบประมาณ 
66,400.-บาท ก็ขอขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ท่ีประชุมท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา กรณีการต้ังจ่ายรายการใหม่ เพื่อโอนงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุน ซึ่งจะต้ังจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง  เพื่อ
บริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีนระดับพื้นท่ี  ระดับอ าเภอ นะครับ ท้ัง 13 อ าเภอ 
รวมแล้ว 13,018 คน ส่วนของเรา 664  คน เฉล่ียแล้วคนละ 100  บาท รวม
เป็นเงินจ านวนท้ังส้ิน  66,400.-บาท ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอุดหนุน
ประกอบด้วย 

 1. เทศบาลต าบลท่าม่วง จ านวน 145,000.- บาท 

 2. เทศบาลต าบลหนองขาว จ านวน   47,300.- บาท 

 3. เทศบาลต าบลหนองตากยา จ านวน   65,000.- บาท 

 4. เทศบาลต าบลวังศาลา จ านวน 120,000.- บาท 

 5. เทศบาลต าบลท่าล้อ จ านวน   59,200.- บาท 

 6. เทศบาลต าบลม่วงชุม จ านวน   93,000.- บาท 

 7. เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จ านวน   66,400.- บาท 

 8. เทศบาลต าบลส ารอง จ านวน   30,000.- บาท 
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 9. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง จ านวน 175,000.- บาท 

 10. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย จ านวน   83,600.- บาท 

 11. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จ านวน 108,900.- บาท 

 12. องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ จ านวน   68,600.- บาท 

 13. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะคร้อ จ านวน   43,500.- บาท 

 14. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา จ านวน 898,000.- บาท 

       ขอน าเรียนว่า ถ้าเราใช้งบประมาณ 66,400.- บาท เพื่อโอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพื่ออุดหนุน ส่วนราชการ รายละเอียดการโอนงบประมาณ เพื่อต้ัง
จ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ม่วง  ตามโครงการหน่วยการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ซิโนฟาร์ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าม่วง  
จ านวนเงิน 66,400.- บาท 

โอนลดจาก 

- แผนงานสาธารณ สุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ ยวกับสาธารณ สุข งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 250,000.- 
บาท โอนลดจ านวน 15,000.- บาท 

- แผนงานสาธารณ สุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ ยวกับสาธารณ สุข งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคระบาดและ
ควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ต้ังไว้  150,000.-บาท โอนลดจ านวน 
30,000.-บาท 

- แผนงานสาธารณ สุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ ยวกับสาธารณ สุข งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (2) โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ต้ังไว้ 50,000.- บาท โอนลดจ านวน 21,400.- 
บาท  
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- โดยตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ด่วนท่ีสุด ท่ี กจ 
76801/ว205  ลงวันท่ี  13  สิงหาคม 2564  เรื่อง ขอส่งโครงการหน่วย
การบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 
) “ซิโนฟาร์ม” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าม่วง  แจ้งยอดเงินอุดหนุน 
จ านวน   66,400.- บาท เป็นการแจ้งภายหลังการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ ครั้งท่ี  
10 แล้ว จึงเป็นเหตุให้ต้ังงบประมาณอุดหนุนไว้จ านวน 66,400.-บาท ซึ่งน้อย
กว่าแผนพัฒนาฯ โดยเป็นไปตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง แจ้ง
ล่าสุด  ขอน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้
เลขานุการสภา ด าเนินการอธิบายระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภา  
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ 
ท้องถิ่นและงบลงทุนจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  ทวิ (8) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อ
การลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ   

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ขออนุมัติการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่  เพื่อด าเนินงาน
โครงการหน่วยการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19) ซิโนฟาร์ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าม่วง  งบประมาณ
ท่ีขอโอนเพื่ออุดหนุนจ านวน 66,400.-  บาท  และขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติ 
สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือข้ึนครับ  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่  เพื่อด าเนินงานโครงการ
หน่วยการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
– 19) ซิโนฟาร์ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าม่วง  งบประมาณท่ีขอ
จ านวน  66,400.-บาท อนุมัติ  10 ท่านไม่ออกเสียง 0 ท่าน งดออกเสียง 
จ านวน  1  ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต) 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ขอความเห็นชอบการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่  เพื่อ
ด าเนินงานโครงการหน่วยการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด – 19) ซิโนฟาร์ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าม่วง  
งบประมาณ 66,400.-  บาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๖๗  ทวิ  (8) เงินอุดหนุน  และ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือข้ึนครับ  
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่  เพื่อด าเนินงานโครงการ
หน่วยการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
– 19) ซิโนฟาร์ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าม่วง  งบประมาณ 
66,400.-บาท และเห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ (8) เงินอุดหนุน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   เห็นชอบ 10 ท่าน ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน  1  ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต) 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

4.2   วาระท่ี  2  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564  วาระที่ 2 วาระแปรญัตติ 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ผ่านวาระท่ี  1  รับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  แล้วนั้น วาระท่ี  
2  แปรญัตติ ขอเชิญ คุณขวัญจิตร์ เสนาะค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้ยื่น
ค าขอแปรญัตติ  เสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ เชิญครับ 

สมาชิกสภา เขต 2 
(นางขวัญจิตร์ เสนาะค า) 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  ข้าพเจ้านางขวัญจิตร์ 
เสนาะค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  เขต  2   ได้ขอเสนอ
ค าแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  ไว้เมื่อ
วันท่ี  16  สิงหาคม  2564   ซึ่งขอแปรญัตติ ปรับลดงบประมาณ ในหมวดค่า
ใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว งบประมาณต้ังไว้ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี   2565  จ านวน  200,000.-บาท   ขอปรับลดงบประมาณ 
180,000.-บาท ให้คงเหลืองบประมาณไว้ในร่างเทศบัญญัติ    20,000.- บาท  
เนื่องจาก เทศบาลได้ผ่านการเลือกต้ัง ผู้บริหารและสมาชิกสภา มาเมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ.  2564  และคาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  งบประมาณ
ดังกล่าวยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้     จึงขออนุญาตเสนอประธานสภาฯ เพื่อ
ทราบ และ ขอให้คณะกรรมการแปรญั ต ติ   ช้ีแจงผลการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  

รองประธานสภา 
(นายอดศิร หล่อจิต) 

ตามท่ี คุณขวัญจิตร์ เสนาะค า  ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ขอเชิญ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ช้ีแจงผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ผู้
ยื่นค าขอแปร และ ท่ีประชุมได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

ประธานคณะกรรมการฯ 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายศักดา  สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 ซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.  2565  ในครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกสภา ท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่วมแปรญัตติในครั้งนี้มีด้วยกัน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายพจน์ พัฒนามาศ สมาชิกสภา เขต 1 
2. นายอ านาจ โคกแก้ว  สมาชิกสภา เขต 2 
3. นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์ สมาชิกสภา เขต 2 
4. นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ สมาชิกสภา เขต 1 
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ซึ่งคณะกรรมการท้ัง 4 ท่าน รวมถึง ผม ได้รับการแต่งต้ังในครั้งท่ี 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยท่ีผ่านมา ซึ่ง ได้ร่วมกันประชุมตามค าขอแปรญัตติฯ ซึ่ง
เป็นการแปรญัตติในวันท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.  2564 ดังนี้นะครับ 

       ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้  ต้ังแต่วันท่ี  10  สิงหาคม   2564  เวลา  12.30 – 16.30  น. 
ถึงวันท่ี  16  สิงหาคม   2564 เวลา  08.30 - 13.30  น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวนั้น ปรากฏว่า เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  
2564  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ยื่นค าเสนอแปร
ญัตติฯ  1  ท่าน รายการท่ีขอแปรงบประมาณร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ดังนี้ 

รายการที่  1 

รายจ่ายท่ีเสนอแปรญัตติ(เดิม) 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น  (3) โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  งบประมาณต้ังไว้ 
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

รายจ่ายท่ีแปรญัตติ (แปรลด) 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น  (3) โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว  งบประมาณต้ังไว้ 
200,000.- บาท ขอแปรลดงบประมาณจ านวน  180,000.- บาท  
คงเหลืองบประมาณท้ังส้ิน  20,000.- บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล      

โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอก
ขาว งบประมาณต้ังไว้ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565  
จ านวน  200,000.-บาท   เนื่องจาก เทศบาลได้ผ่านการเลือกต้ัง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา มาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.  2564  และคาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565  งบประมาณดังกล่าวยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
 
 



๙ 

 

        เพราะฉะนั้นจึงขอรายงานและช้ีแจงรายละเอียดการประชุมให้ท่ีประชุม
สภาแห่ งนี้ ไ ด้รับทราบ และในวัน ท่ี   16 สิงหาคม  2564  ท่ี ผ่านมา
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแปรญัตติงบประมาณ
ในครั้งนี้ จึงขอน าเรียนให้ท่านประธานสภาฯ ได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักด์ิ) 

เมื่อมีผู้เสนอแปรญัตติ คือคุณขวัญจิตร์ เสนาะค า  เสนอค าขอแปรญัตติ และ
คณ ะก รรม ก ารป ระ ชุม แ ล้ ว เสน อ ต่ อ ท่ าน ป ระ ธ าน สภ าฯ  ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข
ถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามมาตรา ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล า ดับข้อ เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการ แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลง
มตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส า 
คัญ ท่ี ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ี มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญั ติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิ ดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียว ท่ี ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้
ระงับไว้นั้นตาม วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย กว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลง
มติเฉพาะข้อท่ีได้ระงับ  
    ซึ่งเมื่อท่ีประชุมทราบรายละเอียดตามท่ีผู้เสนอและคณะกรรมการแปรญัตติ
แล้ว จะเห็นชอบกับค าแปรญัตติ หรือ เห็นชอบกับการแก้ไข เพราะตอนนี้มีการ
แก้ไขข้อมูล ปรับลดงบประมาณไป 180,000.- บาท  จากงบประมาณ 
200,000.- บาท เหลือ 20,000.- บาท ฉะนั้นงบประมาณก็จะลดลงจากเดิม 
คือเห็นด้วยกับการแก้ไข ปรับลดงบประมาณครั้งนี้หรือไม่ ท่ีประชุมลงมติ
เห็นชอบด้วยหรือไม่ ก็ถือว่าผ่านวาระการแปรญัตติ ในการประชุมสภา ครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อธิบายช้ีแจงมา เกี่ยวกับการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และตามท่ีท่านปลัดเทศบาล ได้ช้ีแจงระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการเห็นชอบในวาระนี้   สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถาม
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ วาระท่ี  2  การ
แปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ในหมวด



๑๐ 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองหญ้ าดอกขาว จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ 200,000.-บาท แปรลด 
180,000.-บาท คงเหลืองบประมาณต้ังจ่ายในร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2565  
จ านวน  20,000.- บาท  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม  มมีติเห็นชอบการแปรญัตติฯ จ านวน  10  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน งดออก
เสียง 1  ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต)  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เร่ืองพิจารณาล าดับต่อไป  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  วาระที่ 3 วาระเห็นชอบลงมติตราเป็น
เทศบัญญัติ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลช้ีแจง ขยายความให้ท่ีประชุมได้รับทราบ
ด้วยครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2554  ข้อ  52  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ี  3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอน าเรียนเพื่อสภาท้องถิ่น
พิจารณา ขอบคุณครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ก่อนท่ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวจะลงมติเห็นชอบอนุมัติร่าง
เทศบัญญั ติฯ ผมขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆของร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ดังนี้ 
1. รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 จ านวน 33,367,770.- บาท 
2. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2565 จ านวน  33,367,765.- บาท 

โดยแยกตามแผนงาน  งบรายจ่ายของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.  2565  ดังนี้ 

- แผนงานงบกลาง  จ านวนเงิน  7,205,700.-  บาท 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จ านวน  11,846,452.- บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  65,000.- บาท 
- แผนงานการศึกษา  จ านวน  1,486,445.- บาท 
- แผนงานสาธารณสุข  จ านวน 914,000.- บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน 1,185,000.- บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  131,000.- บาท 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน 159,400.- 

บาท 
- แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา  จ านวน  6,999,768.- บาท 
- แผนงานการเกษตร  จ านวน  10,000.- บาท 
- แผนงานการพาณิชย์  จ านวน 3,365,000.- บาท 



๑๑ 

 

        ขอช้ีแจงรายละเอียดร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565   ให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ  มีสมาชิกสภาท่านใด
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการเห็นชอบอนุมัติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เห็นชอบจ านวน  10  ท่าน  ไม่ออกเสียง  
0  ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต) 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอื่นๆ ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องปรึกษา หรือ ช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับ ผมมีเรื่องท่ีจะขอน าเรียนในท่ีประชุมสภาครับ ในเรื่องแรก
เกี่ยวกับกรณีท่ีเทศบาลฯ ได้ด าเนินการฟ้องร้องกับบริษัท ตะนาวศรี กาญจน์ 
จ ากัด ท่ีปิดทางสาธารณะบ้านนางสังเวียน ธรรมขันธ์ เมื่อวันท่ี  23  มกราคม 
2562  ศาลช้ันต้นพิพากษาให้จ าเลย ท้ัง 5 รื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงกีด
ขวางอื่นใด พร้อมปรับสภาพทางพิพาทกว้างประมาณ 4 เมตร ตามระวางแผนท่ี 
เอกสารหมาย จ.2 ให้แก่โจทก์ คือเทศบาลฯ ได้ใช้ทางตามปกติและให้จ าเลยท้ัง
ห้าร่วมกันช าระเงินจ านวน  1,500.-บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ของจ านวนเงินต้นท้ังหมดนับถัดจากวันฟ้อง คือวันท่ี  6 กุมภาพันธ์  2560 
เป็นต้นไปจนกว่าจ าเลยท้ังห้าจะช าระเสร็จ ตรงนี้คือ ช้ันต้นเมื่อปี พ.ศ.  2562  
แจ้งผล เมื่อวันท่ี  8 กุมภาพันธ์  2562 และ ทางฝ่ายบริษัท ตะนาวศรี กาญจน์ 
จ ากัด ได้อุทธรณ์ ในวันท่ี 9 เมษายน 2563 ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอ่านค า
พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 7 พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลช้ันอุทธรณ์ 160 บาท 
คืนแก่จ าเลยท้ังห้า  ให้จ าเลยท้ังห้าร่วมกันใช้ค่าทนายความช้ันอุทธรณ์ให้แก่
โจทก์  5,000.-บาท ค่าฤชาธรรมเนียมช้ันอุทธรณ์ นอกจากนี้ให้เป็นพับ คือศาล
อุทธรณ์ ยืนตามศาลช้ันต้น  ซึ่งเมื่อวานนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีค าส่ังค าร้องและขอ
อนุญาตฎีกาในศาลฎีกาตรวจส านวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า ฎีกาของจ าเลย
ท้ังห้าไม่เป็นปัญหาส าคัญท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 เพราะไม่เป็นปัญหาท่ีเกี่ยวพันกับประโยชน์
สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ท้ังเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายแล้ว ไม่อาจมีผลเปล่ียนแปลงสาระส าคัญในค าพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ภาค 7   จึงมีค าส่ังไม่อนุญาตให้จ าเลยท้ังห้าฎีกา ยกค าร้องและไม่รับ
ฎีกาของจ าเลยท้ังห้า และยกค าร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา คืนค่าขึ้น
ศาลช้ันฎีกาท้ังหมดให้แก่จ าเลยท้ังห้า ค่าฤชาธรรมเนียมอื่นนอกจากท่ีส่ังคืนให้
เป็นพับ กล่าวโดยสรุปแล้วตอนนี้ ถนนบ้านนางสังเวียน ธรรมขันธ์ เป็นทาง
สาธารณะ นะครับต้องรอระยะ เท่าท่ีทราบ ท่ีสอบถามทนายแล้ว ทนายบอกว่า
ในกรณีค าส่ังไม่รับฎีกา ยังอุทธรณ์ได้ไม่เกิน 30 วัน แต่คงไม่สามารถไปแก้ไข
หรือเพิ่มเติมได้ โดยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายแล้ว ท่ีศาลฎีกาได้พิจารณาไว้ ถ้าเลย
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พ้นระยะเวลาแล้ว ก็ถือว่าตรงนั้นเป็นทางสาธารณะ จึงขอน าเรียนให้ท่ีประชุม
รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอขยายความเพิ่มเติมตามท่ีท่านปลัดได้แจ้งให้ทราบนะครับ ถนนเส้นนี้อยู่ช่วง 
กม. 9 นะครับ บ้านลุงศักด์ิ เก่า บ้านน้าสังเวียน บางท่านอาจจะไม่ทราบ ซึ่ง
ถนนเส้นนี้เป็นถนนท่ีเข้าบ้านนางสังเวียน ธรรมขันธ์ อยู่ช่วง กม. ท่ี  9  ตอนนี้ก็
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ก็คงจะต้องรอเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ตามท่ีท่านปลัด
ได้น าเรียนไว้  ก็คงจะเป็นทางสาธารณะโดยสมบูรณ์   และอีกเรื่องครับ เรื่อง
โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยจากเดิมเป็นการน างานบริการจากส่วนราชการ
ระดับจังหวัดออกมาให้บริการประชาชน พร้อมท้ังรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชน แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิด
การแพรระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้เปล่ียนแปลงรูปแบบ
การจัดโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี
และโรงครัวพระราชทาน โดยก าหนดจัด ในวันท่ี  27  สิงหาคม  2564  เวลา  
10.00 น. ณ ศาลาสามหลัง บริเวณวัดอินทาราม หมู่ท่ี  1  ต าบลหนองขาว 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จะมาท่ีศาลาสามหลัง บริเวณวัดอินทาราม 
หมู่ท่ี  1  ต าบลหนองขาว ในส่วนของเทศบาลเรา ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นให้มี
คนน้อยท่ีสุด ให้ ผู้ใหญ่ ก านัน ไปเข้าร่วม นายกเทศมนตรีและปลัด ท้ัง 2 
เทศบาลให้เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีถุงยังชีพและมีข้าวกล่องจ านวน 1,000 
กล่อง เพื่อแจกให้กับประชาชน และเรื่องท่ีเราขอรถเกรดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี มาพรุ่งนี้ก็จะเริ่มท างาน ก็ขอให้สมาชิกสภาท่ีไม่ติดธุระใดไป
ช่วยกันดูรถเกรด คงจะเริ่มท างานสายแรกคงจะเป็นสายล าห่ง หมู่ท่ี  3 มีเวลาก็
ช่วยกันดูนะครับ พรุ่งนี้เริ่ม ก็คงจะเหลือเวลาแค่วันจันทร์ อังคาร นะครับ ถ้าจะ
ไปสายไหนต่อก็จะแจ้งให้สมาชิกสภา ได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าท่ีครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขออนุญาตครับ พอดีติดธุระด่วน ต้องพาคนป่วยไปพบแพทย์ จึงมีเหตุให้เข้าร่วม
ประชุมล่าช้า  ผมขอท าหน้าท่ีประธานสภาครับ ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องเพิ่มเติม
เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตอธิบายแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน โควิด 19 
วัคซีน ซิโนฟาร์ม นะครับ ในส่วนนี้ขอน าเรียนมาตอนนี้รายช่ือเสร็จแล้ว 664 
ท่าน ตอนนี้ท่ีไปฉีดวัคซีนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนท่ี
เช็คอิน ด าเนินการขั้นตอนต่อไป ก่อนท่ีจะไปวัดอุณหภูมิ เขาจะต้องตรวจสอบว่า
ฉีดวัคซีนมาหรือยัง เขาจะต้องตรวจสอบว่าท้ัง 11  ข้อนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้าน
ร่างกายของผู้ท่ีจะฉีดวัคซีน ฉะนั้นจึงน าเรียนว่าท่านต้องกรอกข้อมูลถึงข้อท่ี  11 
และขอน าเรียนว่าเราจะประสาน ให้ท่านสมาชิกสภา น าไปให้กับคนท่ีท่านรู้จัก
และมาแจ้งท่ีเทศบาล  ส่วนเอกสารด้านหลังเทศบาลจะเขียนให้ว่าท่านน าใครไป
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บ้างอยู่ล าดับท่ีเท่าใด วันหนึ่ง 664  ราย ในวันท่ี  6 กันยายน พ.ศ.  2564 เรา
จะแบ่งเป็น 2 ช่วง  
ช่วงท่ี  1  คือเวลา 09.00 น. - 10.00  น.   ล าดับท่ี  1-100  (บัตรสีแดง) 
ช่วงท่ี  2  คือเวลา 10.00 น. - 11.00  น.  ล าดับท่ี  101 – 200 (บัตรสีฟ้า) 
ช่วงท่ี  3  คือเวลา 11.00น. - 12.00 น.ล าดับท่ี  201 – 300 (บัตรสีเขียว)   
ช่วงท่ี  4  คือเวลา 13.00น. - 14.00 น. ล าดับท่ี  301 - 400 (บัตรสีชมพู) 
ช่วงท่ี  5 คือเวลา 14.00น. - 15.00 น. ล าดับท่ี  401 - 500 (บัตรสีเหลือง)  
ช่วงท่ี  6  คือเวลา 15.00น. - 16.00 น. ล าดับท่ี  501 - 644 (บัตรสีม่วง)  
        ในแต่ละช่วงเวลา 100  คน สุดท้าย 664  คนนะครับ พอถึงเวลาเขาก็
เรียกเข้าไปเลย ผมเช่ือได้อาทิตย์นี้ อาทิตย์หน้า ของเรามันจะเร็วขึ้นถ้าเรามีการ
ซักซ้อมเตรียมตัว เช็คอินเสร็จ ตรวจร่างกาย เด่ียวนี้อายุต่ ากว่า 50 ปีไม่ต้องวัด
ความดัน อายุเกิน 50 ปี วัดความดัน เสร็จแล้วเข้าคิวเริ่มการฉีดวัคซีน  เมื่อวาน
นี้ผมไปตรวจท่ีเทศบาลท่าไม้ และ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชะเอม เขาก็ไป
ฉีดท่ี ศูนย์ฉีดเพิ่มเติมท่ีเทศบาลท่ามะกา ก็วันละ 600  คน ของเขาต่อเนื่อง
ตุลาคม – พฤศจิกายน อย่างท่ีท่านนายกเทศมนตรี แจ้งว่าท่ีเราต้องอุดหนุนเงิน 
เขาบอกแล้วว่า เดือนสิงหาคม – กันยายน โรงพยาบาทท่าม่วง ไม่มีคิวให้เรา 
โรงพยาบาลพหลฯ ไม่มี โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ไม่มี เราจึงเร่งให้
คนของเราได้ฉีดวัคซีน ไม่เป็นโรค พอไม่เป็นโรคผู้ป่วยรายใหม่ก็จะลดน้อยลงนะ
ครับ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ และของเทศบาลเราก็ได้คิวแค่วันเดียว ของคนอื่น
ก็วันเดียว ซึ่งของเราน่าจะเริ่มฉีดเข็มท่ี  2 อีกครั้งในวันท่ี  27  กันยายน  
2564 ฉะนั้นจึงขอน าเรียนว่าให้สมาชิกสภาทุกท่านดูรายช่ือ ถ้าท่านไม่ดูเราก็จะ
ด าเนินการแจ้งทางไลน์ ออกไปต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไปว่า วันท่ี  25  สิงหาคม 
2564 ให้หมู่ท่ี  6  มาท าแบบคัดกรองฯ แผ่นนี้ วันท่ี  26 สิงหาคม  2564 
หมู่ท่ี  11 วันท่ี  27 สิงหาคม  2564  หมู่ท่ี 1,2,3 และวันท่ี  30 สิงหาคม 
2564  หมู่ท่ี  7 และ หมู่ท่ี  13  และวันท่ี  31 สิงหาคม  2564  ทุกหมู่ท่ีตก
หล่น นะครับ เราจะแบ่งทยอยไม่ต้องมาแออัดกัน  ขอน าเรียนว่าพรุ่งนี้ให้หมู่ท่ี 6 
รับแบบคัดกรองมากรอกข้อมูลกัน และพรุ่งนี้หมู่ต่อไปตามท่ีได้แจ้งไว้ จึงขอน า
เรยีนให้ท่ีประชุมรับทราบ ท่ีประชุมท่านใดมีข้อคิดเห็นเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอขยายความเพิ่มเติมท่ีท่านปลัด ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบเมื่อสักครู่นี้นะ
ครับ ช่วงบ่ายขอให้สมาชิกสภา ดูรายช่ือเตรียมไว้ก่อนนะครับใช่ไหมครับท่าน
ปลัด 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ได้ครับ ก็ขอให้เช็คดูและบอกหมายเลขว่าท่านน ารายช่ือไปกี่คน แล้วเราจะให้
ท่านท่ีน ารายช่ือไปเขียนหมายเลขลงในแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการ
วัคซีนโควิด 19 เลย ท่านก็ดูได้เลยว่า ถ้าท่านอยู่ล าดับท่ี เช่น 203  ท่านก็รู้เลย
ว่าท่านอยู่ในเวลา  11.00 น. – 12.00 น. นะครับ ท่านไปท่านไม่ต้องไปกัน
เยอะ ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรท่ีผมห่วงคือเรื่องการเดินทางไป การจอดรถ 
จะเป็นอย่างไร เราไม่แน่ใจ แต่ผม และพนักงาน พร้อมผู้บริหารจะใส่เส้ือสีฟ้า
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จังหวัดกาญจน์ ถ้าเป็นไปได้ ก็ขอให้สมาชิกสภา ใส่เส้ือสีฟ้าจังหวัดกาญจน์ด้วย 
เพราะอย่างหนึ่งคือเส้ือผ้าอย่าใส่แขนยาว สามารถเปิดแขนได้ ถกแขนเส้ือได้ง่าย 
แนะน าให้ใส่เส้ือแขนส้ันท่ีเปิดแขนได้ เพื่อสะดวกต่อการฉีดวัคซีนนะครับ  ส่วน
ท่านใดท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ขอให้ไปดูแลลูกบ้านของท่านนะครับ จึงขอน าเรียนว่า
จบการประชุมสภาฯ ท่านก็สามารถดูรายช่ือผู้ท่ีขอรับการฉีดวัคซีนได้ และท่าน
ต้องการแบบคัดกรองกี่ใบ ก็ขอให้ท่านแจ้งได้ท่ีกองช่างๆ ก็จะมอบแบบคัดกรอง
ให้แก่ท่าน  เพราะเมื่อวานนี้ สมาชิกสภาหลายท่านก็ได้เริ่มคัดไปจ านวนหนึ่งแล้ว 
เราไม่ต้องการให้เขามาแออัด มาเป็นคัตเตอร์ในพื้นท่ีของเรา เบ้ืองต้นมีแค่นี้ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับ ในแบบคัดกรองนี้ให้ผู้ท่ีขอรับการฉีดวัคซีน
กรอกข้อมูลในข้อท่ี  1 ถึง ข้อท่ี  11  และให้เขาลงช่ือผู้ขอรับบริการ ด้วยเลยใช่
ไหมครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ใช่ครับ ให้ เขาลงช่ือผู้ขอรับบริการ เลยครับ โดยให้ ผู้ขอรับบริการ กรอก
รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ช่ือ – สกุล เพศ  อายุ เลขท่ีบัตรประชาชน และท า
เครื่องหมาย ถูก ข้อท่ี 1 – 11  ว่าใช่หรือไม่ใช่ และสุดท้าย ให้ลงช่ือผู้รับบริการ
ฉีดวัคซีน การกรอกข้อมูลข้อ ท่ี 1 - 11  ถ้าเป็นไปได้ให้เขากรอกข้อมูลเอง หรือ
ให้บุตรหลานเขาเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง เพราะเขาจะรู้ข้อมูลสุขภาพร่างกายของ
พ่อแม่ หรือผู้ท่ีขอรับการฉีดวัคซีนดีกว่าเราๆเพียงไปเก็บแบบคัดกรองกลับมา
เท่านั้น ขอน าเรียนท่ีประชุมพิจารณาครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหาร ครับ ผมมีเรื่องเพิ่มเติมหลังจากท่ีผม
ไปสังเกตการณ์ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง เมื่อวานนี้นะ
ครับ จุดแรกท่ีเราจะต้องไปเช็คอิน ทางเจ้าหน้าท่ีแนะน ามาว่าให้เรากรอกข้อมูล
ในแบบคัดกรองท่ีเราจะแจกให้กับท่านสมาชิกสภา ให้เรียบร้อยก่อนท่ีเราจะไป
ถึงจุดท่ีฉีด เพราะถ้าเราไม่กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พอไปถึงจุดแพทย์ มันจะท า
ให้เกิดความแออัด และ ล่าช้า  ถ้าเรากรอกเรียบร้อยถึงจุดเราก็เพียงยื่นเอกสาร
พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน เพื่อเขาจะได้เช็คข้อมูลว่าเราฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง 
และสถานท่ีจอดรถ ฝ่ังตรงกันข้ามกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จะเป็น
ส านักงานรถขุดของกรมทางนะครับ เราสามารถจอดรถยนต์ได้ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าม่วง มีรถยนต์ส่วนกลาง เตรียมพร้อมบริการรับส่ง ผู้ท่ีขอรับ
บริการฉีดวัคซีนนะครับ อีกจุดเลย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงไปก็จะเป็น
หมู่บ้าน 168  คอมเพลค ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงก็จะมีบริการรับส่ง 
ไม่ต้องกังวลเรื่องท่ีจอดรถ นะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ผมขอเสนอว่า ขอให้สมาชิกสภา น าไปแจกให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนกรอกข้อมูล 
แล้ว ท่านก็น าเอาเอกสารกลับมา จะท าให้สะดวก รวดเร็ว  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตครับ ไม่ต้องเก็บกลับมาครับ ให้ผู้รับบริการถือเอกสารติดตัวไปด้วย
เลย ในวันท่ีฉีดวัคซีนครับ ท่ีเราท าแบบนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแออัดท่ีจุดฉีดวัคซีน 
โดยให้สมาชิกสภา ช่วยแจกคนท่ีรู้จัก และถือเอกสารไปในวันฉีดวัคซีนเลย 
 



๑๕ 

 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอย้ านะครับ ผู้รับบริการฉีดวัคซีนจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนไปด้วยนะ
ครับ เพราะเขาจะใช้แถบแม่เหล็กเสียบนะครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภาครับ ไม่ใช่ว่าเราจะแจกทุกคนนะครับ การแจกแบบคัด
กรอง จะต้องแจกตามบัญ ชีรายช่ือจ านวน  664  รายนี้ เท่านั้นนะครับ 
ไม่อย่างนั้นจะเกิดความเข้าใจผิด แจกให้กับผู้ท่ีไม่ได้ลงทะเบียน 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เราก็ต้องแจกให้กับผู้ท่ีมีรายช่ือท่ีลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนกับ
เทศบาลครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

น าเรียนนะครับ ท่านจดล าดับท่ีอยู่ข้างหน้า จดตามนี้เลยครับ น าล าดับท่ีเท่าไร
ไป ก็ให้จดไว้ตรงหัวมุมไว้ว่าท่านเอาล าดับท่ีเท่าไรไป  ส่วนเรื่องการคัดรายช่ือก็
คุยกับคุณขวัญจิตร์  หรือ คุณสุนันทา ได้เพราะ 2 ท่านได้เริ่มการคัดช่ือคนท่ีรู้จัก
ไปบ้างแล้ว 

สมาชิกสภา เขต 1 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ) 

ขออนุญาตสอบถามนะคะ ถ้าสมมุติว่าวันท่ี  6 กันยายน  2564 มีการฉีดวัคซีน
แล้วจ านวนคน 664  คนไปไม่ครบแล้วมีการสละสิทธ์ เราจะเปิดรับลงทะเบียน
อีกเมื่อไรค่ะ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

คือถ้าเรารู้ก่อนวันท่ี  6 กันยายน  2564 เราก็น ารายช่ือเข้าไปเลยครับให้จบ 
เพราะเราได้โควต้าวันท่ี  6 กันยายน 

สมาชิกสภา เขต 1 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ) 

สามารถลงทะ เบี ยน ได้ เลย ใช่ ไหม ค่ะ   และ  ถ้ าไม่ ใช่ ป ระชาชน หมู่ ท่ี 
1,2,3,6,7,11 และหมู่ท่ี  13  ต าบลหนองขาว สามารถลงทะเบียนได้ไหมค่ะ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

นโยบายของผู้บริหารบอกว่าอันดับแรก เอาประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว ล าดับ 2 ประชาชนในต าบลหนองขาว  ล าดับ 3 คนจังหวัด
กาญจนบุรี   ล าดับ 4 เป็นคนไทย หมายความว่าต้องมีบัตรประชาชน คนต่าง
ด้าวไม่ได้นะครับ คนไทยเท่านั้น จัดเป็นล าดับมาแล้วครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ) 

ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

จริงๆ แล้วเรามีรายช่ือส ารองอยู่แล้วใช่ไหมครับ ถ้าตัวจริงท่ีลงทะเบียนไว้สละ
สิทธิ์การฉีดวัคซีน ก็น่าจะน ารายช่ือท่ีส ารองไว้ขึ้นไปได้เลย แต่ก็ ต้องเรียงล าดับ
ตามนโยบายของผู้บริหาร 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ถ้าตอนนี้เราจะสรุปตัวเลขได้อย่างไรว่าคนท่ีขอสละ
สิทธิ์ไปมีจ านวนกี่คน ใช่ไหมครับก่อนท่ีจะถึงวันท่ี  6 กันยายน  2564 เพราะ
เบ้ืองต้นคนท่ีมาลงทะเบียนช่วงแรกมันไม่ถึงอยู่แล้ว แต่ช่วงหลังมีส ารองขึ้นมา
เพื่อทดแทนอย่างท่ีท่านประธานสภากล่าว แต่ต้องดูว่าคนท่ีทดแทนนี้เข้ามาแล้ว
ยังมีเหลืออยู่อีก ตรงนี้มันจะเหลือไหม ใช่ไหมครับ  664  คน  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เรื่องรายช่ือผมจะให้ทางกองช่างตรวจสอบดูครับ 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ครับ ในกรณีจ านวน  664  คนนี้เราจะ
ทราบได้อย่างไรว่าจ านวนจะครบหรือไม่ครบ ก็ต้องตรวจสอบหลังวันท่ี  31 
สิงหาคม  2564 ท่ีเราให้ผู้ขอรับบริการฉีดวัคซีนทุกท่านกรอกแบบคัดกรอง 
หลังจากวันท่ี  31 สิงหาคม เราจะทราบเลยว่าบางท่านไปรับวัคซีนแล้วหรือยัง 
ถ้าเราทราบหลังจากนั้นเราก็จะน ารายช่ือส ารองขึ้นมา 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรียนท่านสมาชิกสภานะครับ รายช่ือท่ีมีตอนนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน และ
สมาชิกสภาบางท่าน ได้ด าเนินการโทรเช็คแล้วว่า ฉีดวัคซีนแล้ว หรือ ไม่ได้ฉีด
วัคซีน บุคคลท่ีฉีดวัคซีนแล้ว ได้น ารายช่ือออกไปแล้ว ตอนนี้ท่ีแจ้งยืนยันมา ท่ีมี
รายช่ือนั้น เป็นรายช่ือท่ียังไม่ได้ฉีดวัคซีน  เพราะรายช่ือตรงนี้ เมื่อกรอกแบบคัด
กรอง รายช่ือก็จะส่งไปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยฯ ก็จะท าประกัน
ตามรายช่ือนี้ แต่ถ้าเกิดว่าวันฉีดวัคซีนรายช่ือไม่ตรงเขาไม่ให้เข้านะครับ การน า
แบบคัดกรองไปก็เหมือนการไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง
ไม่ได้ฉีด ซึ่งตามแบบคัดกรองในท่อนสุดท้ายจะมีวงเล็บอยู่ 2 วงเล็บ คือยินยอม
ฉีดวัคซีนโควิด – 19 และ ไม่ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในส่วนนี้ท่านจะได้
ตรวจสอบว่าฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ได้ฉีด ถ้าไม่ยินยอม 1. สันนิษฐานว่าฉีด
วัคซีนแล้ว 2. ร่างกายไม่พร้อมฉีดวัคซีน ในสองส่วนนี้จึงน าเรียนว่าช่ือ ทางราช
วิทยาลัยฯ จะส่งท าประกันชีวิตให้ แบบท่ีรัฐบาลประกัน 4 แสนบาท แต่ราช
วิทยาลัยฯ ประกัน 1 ล้านบาทส าหรับใครท่ีมีผลกระทบอยู่ในวงเงินประกันของ
ราชวิทยาลัยฯ  888 บาท เป็นเงินท่ีเราจ่ายไปแล้วรวมประกันของราชวิทยาลัย
ฯเรียบร้อยแล้ว มันจึงมีความส าคัญจึงน าเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า ช่วงสอง
อาทิตย์ก่อนนั้นเราช่วยกันโทรแจ้ง คนหนึ่งประมาณ 1 -2 หน้ากระดาษเพื่อ
ตรวจเช็ค ขอน าเรียนว่าเราพยายามท าเต็มท่ีเพื่อประชาชนในพื้นท่ีของเราแล้ว 
ซึ่งเราด าเนินการบริหารจัดการในระดับหนึ่งแล้ว จึงขอน าเรียนสมาชิกสภาทุก
ท่านทราบครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร มีเรื่องเพิ่มเติมอีกหรืไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม 11.30  น. 
 

 

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

                  (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
               ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 

 

 



๑๗ 

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภา  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เห็นว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริง  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ)............................................กรรมการ 

(นายสุชาติ  อวยพร) 

 

(ลงช่ือ)............................................กรรมการ 

(นายไพฑูร บัวทอง) 
 

 

(ลงช่ือ)............................................กรรมการ 

(นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ) 

 

 

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

 
 

 

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

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

 

 
 

 

 


