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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2564 

วันอังคาร  ที่  26  ตุลาคม   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. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายปัญญา สุขังพงษ์ ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
6. นางประนอม ก าเนิดสิงห ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
7. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางธัญญา ศรนารายน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางสุพัตตรา เหล่ามั่น ต าแหน่ง  

10. นายณัฐวุฒิ รัตนา ต าแหน่ง  
11. นายพิษณุ เหล่ามั่น ต าแหน่ง  
12. นายบุญช่วย มณีโชติ ต าแหน่ง  

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางพนม สุขเผือก ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาวมาประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาวด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  
1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันอังคาร ท่ี 26  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 
10.00 น.    ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่  2  คร้ังที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.  2564 เม่ือวันที่  10  
สิงหาคม พ.ศ.  2564 

 

ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท่านใดจะเสนอแนะ
เกี่ยวกับรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือมีข้อความตอนใด  ควรแก้ไข
หรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ท่ีประชุมไม่มีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชุม ผมขอมติท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  
เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2564  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม 
 

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันท่ี  10  
สิงหาคม  พ.ศ.  2564 จ านวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายเพ็ชร์ 
บุญรอด)       ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านรางจิกมาสังกัดเทศบาล เชิญผู้บริหาร ช้ีแจงขยายความให้สภาได้รับ
ทราบด้วยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในส่วนเรื่องการพิจารณาถ่ ายโอน
โรงเรียนบ้านรางจิกมาสังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวในเบื้องต้น 
ผมได้คุยกับคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งกรรมการสถานศึกษาซึ่ ง         
คุณณัฐวุฒิ   รัตนา   เป็นประธานอยู่ประกอบด้วยครูและผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 
13 ผู้ใหญ่บุญช่วยมณีโชติ ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านมองเห็นว่าอยากจะให้
โรงเรียนด าเนินการสอนต่อจึงขอให้คณะกรรมการของโรงเรียนบ้านรางจิก
มาหารือกับทางเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวเราจึงขอเ ชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิกมาประชุมในวันนี้เพื่อขยาย
ความเป็นมาให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้รับ
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ทราบในวันนี้ ผมนายอุดร เพ็งอร่ามนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอก
ขาวขออนุญาตให้ท่ีปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนบ้านรางจิกมาอธิบาย
รายละเอียดต่างๆให้แก่สมาชิกสภาได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่ีปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนบ้านรางจิก อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้แก่สมาชิกสภาและท่ีประชุมได้รับทราบครับ เชิญครับ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
(นายพิษณุ เหล่ามั่น) 

เรียนท่านประธานสภาคณะบริหารและสมาชิกสภาทุกท่านผมขอแนะน า
ตัวผมนายวิษณุเหล่าหมั้นอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสาล่ีและด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการหลายโรงเรียนตอนนี้ เกษียณอายุราชการแล้ว 
นักเรียนมาแล้ว 2 ปีและได้รับเกียรติให้มาเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านรางจิกเมื่อปีท่ีแล้วคอยให้
ค าปรึกษามีเรื่องท่ีจะน าหารือและให้ข้อมูลในการท่ีจะพิจารณาการเข้าสู่
ท้องถิ่นของโรงเรียน ผมอยากจะเล่าถึงท่ีไปท่ีมาก่อนเบื้องต้นส่วนหนึ่ง
ท่านณัฐวุฒิ  รัตนา ประธานคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านรางจิกก็
มีด าริ แต่ส่วนผมคลุกคลีกับโรงเรียนบ้านรางจิกมา16 ปีผมก็ไปๆมาๆพอดี
ท่านณัฐวุฒิ  รัตนาเห็นจึงแต่งต้ังให้ผมเป็นท่ีปรึกษา และภรรยาของผมก็
เป็นครูท่ีโรงเรียนบ้านรางจิก ซึ่งขณะนี้รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
รางจิกผมก็เข้ามาช่วยกันนะครับเดิมโรงเรียนบ้านรางจิกผมว่าอยู่ในแนว
หน้าในการพัฒนาผลิตลูกศิษย์บุคลากรออกมาบริการสังคมมากมายก็ด้วย
ความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรข้างเคียงซึ่งตลอดระยะเวลา 16 ปีท่ี
ผ่านมาก็เห็นมาตลอดและผมก็ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยตลอด แต่
เหตุการณ์ภาวะเด็กลดลงและโรงเรียนบ้านรางจิกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดเล็กเขานับจากจ านวนเด็กท่ีน้อยกว่า 120 ลงมาจะถือว่าเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กเด๋ียวนี้ไม่มีผู้บริหารคือไม่มีผู้อ านวยการ ซึ่งผู้อ านวยการ
ไปรักษาราชการท่ีโรงเรียนอื่นจึงขาดผู้บริหารโรงเรียนจึงอยู่ในฐานะท่ี
ค่อนข้างท่ีจะล าบากไม่มีผู้บริหารนะครับ จ านวนเด็กนักเรียนท้ังหมด 59 
คนมีครูประจ าการอยู่ 4 คนพนักงานธุรการ 1 คนและครูอัตราจ้าง 2 คน 
และนักการภารโรงอยู่ 1 คนเมื่อไม่มีผู้บริหารก็อยู่ในฐานะท่ีล าบากครับ
และคาดว่าครูประจ าการก็เป็นครูท่ีเป็นข้าราชการมีอยู่ 4 คนเมื่อใดท่ีครู
ข้าราชการ 4 ท่านนี้ย้ายหรือลาออกจะไม่มีต าแหน่งท่ีมาทดแทนนี่คือ
นโยบายของรัฐ นโยบายของ สพฐ. ต าแหน่งก็จะต้องถูกตัดจะมีมาให้
เฉพาะอัตราจ้าง ขณะนี้อยู่แบบคอนแครงมีครูข้าราชการอยู่ 4 ท่านท่ีท า
หน้าท่ีพนักงานราชการ 1 คนอัตราจ้าง 2 คนและนักการภารโรง 1 คนก็
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมามันก็  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งขณะนี้
สถานการณ์โควิดโรงเรียนก็ด าเนินการสอนจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ครูให้ใบงานและไปติดตามท่ีบ้านผมคิดว่าคงจะไม่ได้ผลสภาพ
ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพชุมชนและสังคมของเราปาก
กัดตีนถีบผู้ปกครองก็คงให้ความช่วยเหลืออะไรได้ไม่มากนัก เพราะเด็ก
เรียนในโทรศัพท์มือถือและดูใบงาน ซึ่งเด็กก็คือเด็กและผู้ปกครองก็ไม่มี
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เวลาท่ีจะดูส่วนมากเด็กจะเล่นเกมเสียมากกว่า ซึ่งผลการเรียนคาดว่าภาค
เรียนท่ีแล้วคงจะไม่ได้เรื่อง และคาดว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรางจิกจะ
ลดลงสถานะคิดว่าคงจะแย่ไปเรื่อยๆจ านวนเด็กลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้าราชการครู 4 คนจะเกษียณราชการอีก 2 คนในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 
2565 นี้ก็จะเหลือครูประจ าท่ีเป็นข้าราชการอีก 2 คนทางการก็คงจะ
ไม่ได้บรรจุมาให้ตัดต าแหน่งก็จะเป็นภาวะท่ีจ านวนครูจะลดลงและอาจจะ
หาอัตราจ้างมาช่วย แล้วผู้อ านวยการคิดว่าไม่มีเพราะจ านวนเด็กต่ ากว่า 
120 ลงมาจะไม่มีต าแหน่งผู้อ านวยการ ซึ่งขณะนี้เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านรางจิกมีจ านวนท้ังหมด 59 คนโอกาสและความเช่ือมั่นของผู้ปกครอง
ก็อาจจะมีน้อยลงเพราะไม่มีผู้อ านวยการและจ านวนครูก็น้อยอาจจะย้าย
ไปอยู่โรงเรียนอื่นและเราไม่มีแม่เหล็กดูดโดยเฉพาะถ้าครูรุ่นนี้ไปประเมิน 
แล้ว   ซึ่งสถานการณ์ด้านงบประมาณจะขอรายงานว่าโรงเรียนรับ
งบประมาณจากท่ีไหนของ สพฐ. ก็ต้องยอมรับว่าผมอยู่ในวงการ สพฐ. มา 
40 กว่าปี เขาก็สนับสนุนมาดีเราเปล่ียนจากก่อนสังกัดท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แต่ก่อน และเปล่ียนมาเข้า สปช. และในปี 2523 และ
เปล่ียนจาก สปช. มาเป็น  สพฐ. ในปี 2546 ก็เปล่ียนมาเรื่อยๆซึ่งวง
การศึกษาก็มีการพัฒนาการมาได้เรื่อยๆและสนับสนุนงบประมาณมา
เรื่อยๆแต่ว่างบประมาณท่ีให้มาก็ยังคงไม่เพียงพอนะครับในการพัฒนางบ
รายหัวช้ันเด็กอนุบาลระดับอนุบาลรัฐบาล สพฐ. จะให้งบประมาณมาปีละ 
1700 บาทต่อคนซึ่งใช้ตลอดท้ังปีระดับประถมศึกษาให้มา 1,900 บาท
ต่อคนต่อปีนี่คืองบประมาณท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนหลัง
จากนั้นก็จะมีการสนับสนุนด้านหนังสือเรียนมาอุปกรณ์การเรียนท้ังปีนะ
ครับระดับอนุบาลให้ 200 บาทต่อคนระดับประถมศึกษาจ านวน 390 
บาทต่อคนต่อปีและจัดเครื่องแบบนักเรียนให้ ให้โรงเรียนจัดซื้อให้รายหัว
มา 300 บาทต่อปีในระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษาให้มา 360 บาทต่อ
คนต่อปีห่างกันอยู่ 60 บาทนอกจากนั้นก็จะได้รับประทานนมจากท่ี
ท้องถิ่นจัดให้นมอาหารเสริมนมนี่คืองบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้เราส่วน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็เสริมมาให้อีกคือน ามาพัฒนากิจกรรมวิชาการ
ระดับช้ันอนุบาล 400 บาทต่อคนต่อปีเรื่องวิชาการเรื่องพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและระดับช้ันประถมจ านวน 480 บาทต่อคนต่อปีเดิมนั้นคิดว่า
โรงเรียนนั้นเราจะรวมหรือจะยุบแต่โรงเรียนได้ท าโครงการไปเขาเรียก
โครงการ stand alone  คือโครงการด ารงอยู่ของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนได้
ท าแผนเข้าไป 3 ปีนะครับถ้าไม่มีเด็กนักเรียนเขาก็มีการควบซึ่งการควบนี้
หมายถึงน าช้ันนักเรียนต่างช้ันกันไปเรียนด้วยกันเช่นมาเรียนโรงเรียนวัด
อินทารามระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และปีท่ี 6 ไปเรียนโรงเรียนวัดอิน
ทารามอย่างนี้นะครับอีกช้ันหนึ่งให้ครูท่ีโรงเรียนสอนทีนี้ความล าบากก็จะ
เกิดแก่ผู้ปกครองสุดท้ายเด็กนักเรียนเมื่อไปอยู่ท่ีอื่นเขาก็ต้องไปตามพี่เขา
โรงเรียนก็จะต้ังอยู่ไม่ได้นี่คือแนวโน้มท่ีจะเป็นแบบนี้ส่วนกิจกรรมของ 
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สพฐ.โรงเรียนก็จัดอยู่แล้วแต่ว่าการด าเนินการจะไม่เต็มท่ีเพราะโรงเรียน
ของ สพฐ. ส่วนมากรับรายงานท าเอกสารรายงานแม้จะมีเจ้าหน้าท่ีธุรการ
ก็จริงแต่ครูก็ต้องช่วยท าภาระงานมีเยอะแต่ว่าโรงเรียนก็พยายามท่ีจะ
บริหารจัดการให้ทันนะครับส่วนมากงานเอกสารซึ่งในช่วงนี้ก็ท างาน
เอกสารกันอยู่ตลอดคุณครูน างานไปท าท่ีบ้านและผมอยู่บ้านก็ต้องช่วยท า
ผมเห็นนะครับว่ามุมมองทางนี้ว่าและด าริจากประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิกว่าชุมชนของเราถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้
โรงเรียนบ้านรางจิกของเรานั้นล าบากแน่เพราะจ านวนเด็กจะต้องลดลง
และลดลงเรื่อยๆซึ่งเราจะไม่ยุบแต่จะเหลือไว้เพียงอาคารและจ านวนเด็ก
ไม่กี่คนท่ีผู้ปกครองไม่มีโอกาสท่ีจะให้ไปคนท่ีเขาไม่มีก าลังเขาก็ไม่สามารถ
ไปได้ไปโรงเรียนวัดอินทารามไปโรงเรียนอนุบาลการหรือไปโรงเรียนท่ีอื่น
ถ้าไปเขาก็ต้องล าบากจะไม่เรียนก็ไม่ได้ซึ่งจะต้องเรียนนะครับตอนนี้
กิจกรรมของโรงเรียนท่ีก าลังด าเนินการอยู่ก็มีทางด้านดนตรีซึ่งผมก็มาช่วย
ไว้ช่วยพยุงไว้ก็คือดนตรีอังกะลุงผมก็ช่วยเสริมเรื่องโปงลางเรื่องพิณเรื่อง
แคน เข้ามาช่วยเสริมให้ให้เด็กนักเรียนได้เรียนแต่ว่าก็คงจะไม่ยั่งยืนถ้า
สภาพของเราเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือข้อมูลเบ้ืองต้นของโรงเรียนบ้านราง
จิกก็ขอน าเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอขอบคุณท่านท่ีปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนบ้านรางจิกมากครับ 
และอีกท่านหนึ่งผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาขอให้ท่านประธาน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิก   คุณณัฐวุฒิ  รัตนา ได้มาพูดคุยในสภาใน
เรื่องของโรงเรียนบ้านรางจิกครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญ คุณณัฐวุฒิ  รัตนา ประธานสภาศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิก ครับ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
(นายณัฐวุฒิ รัตนา) 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพคณะผู้บริหารและ และพี่ๆเพื่อนๆ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความยินดี
กับทุกท่านท่ีได้มีโอกาสกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งผมเคยนั่ง  ณ ท่ีแห่งนี้ตอน
สมัยยังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนท่ีผมจะกล่าวสรุปเรื่องท าไม
โรงเรียนบ้านรางจิกจะต้องมาเป็นภาระหรือไม่ให้กับทางเทศบาล  สพฐ.  
อยู่ไ ด้ไหมผมอยากให้ท่านปลัดท่ีผมได้หารือเรื่องนี้ ต้ังแต่ปีท่ีแล้วผม
อยากจะให้ท่านปลัดสุกิจปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้พูดถึง
บริบทของโรงเรียนท้องถิ่นหรือโรงเรียนของสังกัดหลายๆหน่วยงานเช่น 
สพฐ.  อปท. ก็ส่วนหนึ่งการศึกษาพิเศษก็ส่วนหนึ่งอยากจะให้ท่าน
ปลัดเทศบาลน าเรียนเพื่อเป็นแนวและผมก็จะพูดถึงเรื่องสาเหตุท าไม
ชุมชนมีมติไม่ได้มาแบบลอยๆมาด้วยมติและมาด้วยการประชาคมมาด้วย
การพูดคุยทุกภาคส่วนว่าท าไมโรงเรียนท่ีสังกัด  สพฐ. 20 กว่าปีถึงจะ
ย้อนกลับมายังหน่วยงานของท่านจะเป็นภาระเรื่องของบประมาณท่าน
หรือไม่อย่างไรผมอยากให้ท่านปลัดได้น าเรียนก่อนแล้วผมจะสรุปในนาม
ของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิกขอบคุณครับ 
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ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับตามเอกสารในนี้
คือข้อมูลของโรงเรียนบ้านรางจิกลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 โรงเรียน
ก่อต้ังเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2500 ต้ังอยู่ท่ีหมู่ ท่ี 13 ต าบลหนองขาว
อ าเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีระดับการเรียนการสอนคือระดับช้ัน
อนุบาลและระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 นะครับจ านวนนักเรียนข้อมูล  ณ 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 จ านวนเด็กนักเรียน 59 คนจ านวนครูจ านวน
ครูอัตราจ้างจ านวนครูท่ีเป็นข้าราชการจ านวน 4 ท่านครูอัตราจ้าง 3 ท่าน
พื้ น ท่ี ท้ั ง หมดของ โ ร ง เ รี ยน  4 ไ ร่  2 ง าน  92 ว าอาคาร ท่ี ล ง ใน
ทะเบียน  ครุภัณฑ์พัสดุจ านวน 2 หลังนะครับซึ่งเป็นข้อมูลท่ีตรวจสอบมา
ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางหมู่ 13 และโรงเรียนบ้านรางจิกและเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวได้มีการพูดคุยกันหลายรอบแต่ขั้นตอนท่ีจะเสนอ
ไปท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาวเทศบาลจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับถ้าเห็นชอบ
ก็จะเสนอต่อถ้าสภาไม่เห็นชอบก็จบลงนาทีนี้นะครับ  เกี่ยวกับเรื่องสักครู่
เมื่อท่ีท่านประธานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิกกล่าวมานะครับ  ตาม
เอกสารนี้คือแนวทางการจัดต้ังงบประมาณของกรมท้องถิ่นนะครับเรื่อง
แรกเรื่องนมเขาจะบอกเลยนะครับมีกี่ประเภทโรงเรียน  สพฐ. โรงเรียน
ของ อปท. ศูนย์เด็กเล็กกรมสามัญการศึกษานอกโรงเรียนกรมพัฒนาสังคม
มี 6 ประเภทนะครับท้ัง 6 ประเภทเด็กนักเรียนมีเท่าไรเราแจ้งไปแล้วกรม
จะจัดสรรยอดนมมาให้เราจ านวนรายละ   7 บาท 37 สตางค์แต่ละ
โรงเรียนจะได้จ านวน 260 วันคูณด้วยจ านวนคนนะครับนี่คือยอดนมยอด
อาหารกลางวันจ านวน 21 บาทต่อคนต่อวันจ านวนท่ีได้รับ 200 วันมี 5 
ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้กรมก็ส่งเงินมาให้เหมือนเดิมตามปกติแต่ตรงนี้
เราก็จะจ่ายไปทางโรงเรียนส่วนหนึ่งเราต้องจัดซื้อจัดจ้างนะครับส่วนอื่นท่ี
กรมนะครับเช่นอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพนี่คือค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ละ  9600 บาทนะครับถ้าเป็นระบบ wireless หรือระบบ Wifi ก็จะได้ 
7,200 บาทและเมื่อสักครู่ท่ีอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางสาล่ีกล่าว
นะครับเงินอุดหนุนจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอัตราคนละ 500 บาท
เท่ากับปีละ 1000 บาทนะครับนี่ระดับประถมศึกษานะครับถ้าระดับ
มัธยมก็ 1,500 บาทอันนี้ส าหรับโรงเรียนนะครับการเรียนการสอนให้ค่า
รายหัวระดับอนุบาล 850 บาท ระดับประถมศึกษา 950 บาทต่อภาค
เรียนนะครับถ้า 2 ภาคเรียนก็คูณ 2 รายหัวเพิ่มเติมนะครับเป็นโรงเรียนท่ี
มีขนาดเล็กต่ ากว่า 120 คนลงมาจะได้เพิ่มรายหัวอีก 250 บาทต่อ 1 
ภาคเรียนปี 1 ก็ได้ 500 ค่าหนังสือตรงนี้กรมให้หมดค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 215 บาทต่อภาคเรียนอันนี้คือ
กรมจัดสรรให้หมดนะครับถ้าจ านวนมี 59 คนก็คูณไปถ้ามี 2 ภาคเรียนก็
คูณ 2 ไปและรายละเอียดตรงนี้คือ ค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง   อปท.       
ละ 1 คนจ านวนเงิน 15,000 บาทคือค่าครูหรือค่าทุกอย่างนะครับกรม
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จะเป็นคนจ่ายผ่านเทศบาลเรา  เราก็จ่ายไปท่ีโรงเรียน และโรงเรียนตอนนี้
ก็ต้องต้ังเจ้าหน้าท่ีการเงินและบริหารจัดการเองนะครับ ครูใหญ่หรือ
ผู้อ านวยการโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบนี่คือส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้า
รับการถ่ายโอนคือไม่เป็นภาระของเทศบาล เทศบาลจะสนับสนุนสนาม
กีฬาส่วนใหญ่จะอยู่เพียงเท่านี้เงินค่าสวัสดิการต่างๆนะครับค่ารักษาค่าเล่า
เรียนบุตรนะครับกรมก็จะจัดสรรส่งมาให้หมดไม่เกี่ยวกับงบเทศบาลท่ีเรา
รับตามปกตินะครับการรับจะระบุว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเรื่องไปมันจะมี
ใบจัดสรรแจ้งมาว่างบนี้เป็นเรื่องของอะไรถ้าเป็นนมก็จะมีใบจัดสรรเรื่อง
นมมาให้นะครับฉะนั้นท่ีท่านประธานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร้านจิก     
คุณณัฐวุฒิ    รัตนากล่าวมานี่คือเป็นแนวทางแต่ส่ิงท่ีเคยเกิดขึ้นท่ีโรงเรียน
บ้านเก่าหรือห้วยกระเจาโรงเรียนของ   อบจ. นะครับก็จะเป็นส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นว่าคุณภาพเด็กนักเรียนพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลจากอ าเภอเมืองไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาเรียนท่ีเมืองแล้วก็กลับไปอยู่ในพื้นท่ีกันมากขึ้นและโรงเรียน
เด็กนักเรียนจากไม่ถึงพันปัจจุบันนี้เกือบ 2000 คนอย่างนี้ซึ่งก็ท าให้
ผู้ปกครองในพื้นท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือไม่ต้องเสียค่ารถหรือค่า
อะไรต่างๆในระดับพื้นท่ีนะครับซึ่งถ้าเราดูแนวโน้มในขณะนี้ราชกิจจาได้
ประกาศเมื่อประมาณวันท่ี 19 ได้ประกาศเกี่ยวกับการถ่ายโอนรพ. สต
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดให้เป็น  อบจ. ในอนาคต
อันใกล้นี้ไม่เกิน  3-4 ปีรพ. สต ท้ังหมดจะมาสังกัดท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนะครับตอนนี้การแพทย์ฉุกเฉินต้องขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต่อไปคณะกรรมการกระจายอ านาจก็พูดถึงโรงเรียนสถานศึกษาซึ่ง
จะถูกก าหนดให้ถ่ายโอนเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนี้คณะกรรมการ
กระจายอ านาจก าหนดประกาศราชกิจจาแล้วให้ถ่ายโอนรพ. สตได้
ประกาศและมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วแต่ของเราจะเดินหน้าก่อนก้าวหนึ่ง 
เพราะว่าเด็กนักเรียนมีการโตขึ้นทุกวันนะครับพอเด็กจบกันออกไปรุ่นใหม่
ก็จะต้องเข้ามาทดแทนถ้าเรารอเวลาก็จะเสียโอกาสเพียงแต่ทุกท่านต้อง
พิจารณาด้วยเหตุและผลวันนี้ท่ีต้องเข้าประชุมผมก็น าแบบซึ่งเมื่อสักครู่นี้
อยู่ในคู่มือแต่ต้องผ่านสภาเป็นหลักและรายละเอียดต่างๆเราใส่ตามแบบได้
เลยแต่ขอให้ผ่านสภาก่อนหรือไม่ ผ่านสภาก็จะได้มีค าตอบให้กับทาง
โรงเรียนผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนนะครับ ผมรับผิดชอบในส่วนนี้ผมก็ขอ
น าเสนอเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
(นายณัฐวุฒิ รัตนา) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตเรียนแทนจะได้ไม่เสียเวลา
ของสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้โรงเรียนบ้านรางจิกก่อต้ังมาปีนี้ 66 ปี และ
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีนั่งอยู่ตรงนี้ก็ผมก็เช่ือว่าหลายคนก็คงผ่านการเป็นลูก
ศิษย์ของโรงเรียนบ้านรางจิก ไม่ว่าจะเป็นคุณไพฑูรย์  บัวทอง คุณศักดา
สิลาบังอร  คุณนุช  เอี่ยมเจริญ หรือคุณศิรินทร์ทา  มณีโชติ   ก็หลายคน
ซึ่งตัวผมเองก็ผ่านการเรียนจากโรงเรียนบ้านรางจิกมานะครับมันเป็น
สถาบันการศึกษาท่ีให้บริการไม่ใช่เพียงเฉพาะคนบ้านรางจิกอย่างเดียว จะ



8 
 

รวมถึงบ้านส านักโมกมัน แต่ด้วยการพัฒนามีการเปล่ียนแปลงนะครับวันนี้
ถามว่าผมอยู่ได้ไหมใน  สพฐ. อยู่ได้แต่อยู่ดีหรืออยู่ไม่ดีผมเป็นห่วงด้วย
ความท่ีผมเป็นเด็กหมู่บ้านรางจิกคนหนึ่งท่ีประสบความส าเร็จด้านธุรกิจ
หรือหน้าท่ีการงานและมีท้ังพี่ๆหลายๆคนเราอยากเห็นโรงเรียนแห่งนี้เป็น
สถาบันท่ีเคียงคู่กับคนในต าบลหนองขาวของเราต่อไป ซึ่งก็ได้มีการพูดคุย
กับท่านนายกเทศมนตรีท่านอุดร เพ็งอร่าม ผมเรียนตรงๆเลยนะครับว่า
หมู่บ้านรางจิกก็ได้แยกมาเมื่อสมัยท่ีท่านอุดร  เพ็งอร่าม  เป็นก านันต าบล
หนองขาว และโรงเรียนบ้านรางจิกผมจึงจะขอฝากสภาพิจารณานะครับว่า
เหมาะท่ีจะเข้ามาเป็นโรงเรียนในสังกัดของ อปท.   หรือสังกัดของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวหรือไม่ และผมขอน าเรียนอีกค าหนึ่งนะครับว่า
ผมก็ได้ติดต่อกลับท้องถิ่นจ านวน 122 แห่งโรงเรียนท่ีรับการถ่ายโอน
ระดับเทศบาลยังไม่มีมีแต่โรงเรียนท่ีเขาจัดต้ังเทศบาลต าบลทองผาภูมินะ
ครับโรงเรียนท่ีโอนมีอยู่ 2 โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านเก่าและโรงเรียนท่ี
อ าเภอเลาขวัญตรงนั้นคือโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลต าบลยกเว้นเทศบาลเมืองเขามี
อยู่แล้วแต่ถ้าโอนเข้ามาในระดับเทศบาลผมคิดว่าถ้าเรารับโอนจะเป็น
โรงเรียนแรกท้องถิ่นแรกของจังหวัดกาญจนบุรีท่ีรับโอนนะครับถ้าผมจ า
ข้อมูลไม่ผิดนะครับ  และท่ี อบต. ท่ีผมเป็นผู้บริหารอยู่ก็ยังไม่มีการรับโอน
นะครับเมื่อเราได้เข้าไปผมเช่ือนะครับว่าการด ารงไว้ของโรงเรียนและการ
พัฒนาของโรงเรียนนั้นโดยเฉพาะการรวบรัดโรงเรียนเข้าเทศบาลและท่าน
ก็เข้ามาเป็นผู้บริหารเพราะทุกอย่างมีกลไกควบคุมเรื่องงบประมาณต่างๆ
และเรื่องกระบวนการจัดการต่างๆผมเองก็เป็นนักเรียนท่ีเรียนในด้าน
การศึกษาด้วยด้านการบริหารจัดการด้วยก็เข้าใจบริบทของท้องถิ่นนะครับ
ก็จะขอพูดส้ันๆว่าจะรับหรือไม่รับไม่ได้อยู่ท่ีนายกเทศมนตรีแต่อยู่ท่ีสภา
แห่งนี้ ถ้าไปต่อกระบวนการต่างๆท่านปลัดเทศบาลก็จะน าเรียนต่อไป ผม
ก็จะด าเนินการในส่วนของชุมชนตามหน้าท่ีของผมและผู้ใหญ่บุญช่วยมณี
โชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ท่ี  13   และหน้าท่ีของโรงเรียนก็จะด าเนินการ
ประสานงานกับ สพฐ. ซึ่งท้ัง 3 ฝ่ายจะต้องร่วมกันด าเนินการ  ถ้าวันนี้ผ่าน
สภาหรือถ้าไม่ผ่านเรื่องก็ต้องจบลงผมก็ต้องเอาโรงเรียนไว้ถึงอย่างไรก็จะ
ปล่อยให้โรงเรียนล้มไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้อยู่แต่จะอยู่อย่างไรอีกเรื่องหนึ่ง
แต่เราเต็มใจท่ีจะมาอยู่กับเทศบาลไม่ใช่ว่าเราไม่มีท่ีไปแต่เรามองว่าถ้าการ
มาอยู่ท่ีเทศบาลผมมองว่ามันจบและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของยุคนี้และ
ผมก็เช่ือมั่นในตัวทีมงานของผู้บริหารและเช่ือมั่นในทีมงานของสภา
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
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คณะกรรมการสถานศึกษา 
(นายบุญช่วย มณีโชติ)   

เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวผมต้องขออภัยเมื่อสักครู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีมาลงพื้นท่ีของต าบลหนองขาวเพื่อดูแล
ช่วยเหลือประชาชนซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาญจนบุรีเขามีรายช่ือมาแล้วก็เป็นเหตุให้เข้าร่วมประชุมช้าสักนิดหนึ่ง
ครับ ผมต้องขอน าเรียนว่าเรื่องโรงเรียนนี้เราได้พูดคุยกันมาหลายรอบแล้ว 
เราต้องยอมรับเรื่องหนึ่งเรื่องของการพัฒนาผมเองก็เป็นลูกศิษย์ของ
โรงเรียนบ้านรางจิกนะครับ แทบจะไม่น่าเช่ือว่าท่ีผ่านมามีการยุบโรงเรียน
ด้วยหรือเพราะว่าเราก็เห็นมาหลายคนท่ีแล้ว  ก็จะมีอยู่ 2 เรื่องเรื่องท่ี 1 
มีการคุมก าเนิดมีจ านวนเด็กน้อยลงเรื่องท่ี 2 เรื่องความประสงค์ของพ่อ
แม่อยากจะให้ลูกไปเรียนนอกพื้นท่ีอันนี้เราก็ไม่ว่ากันทีนี้ผมมองว่าถ้า
โรงเรียนมาอยู่กับท้องถิ่น และทุกวันนี้โรงเรียนบ้านรางจิกเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กและงบประมาณต่างๆก็ล าบากแต่ถ้าเราถ่ายโอนโรงเรียนเข้ามา
ได้ผมเช่ือเหลือเกินว่ามันน่าจะเป็นทิศทางท่ีดีนะครับแต่ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ต้องมี
การด าเนินการท่ีไม่ขัดต่อระเบียบต่างๆซึ่งผู้บริหารคงจะทราบดีนะครับ
บ้านวัดชุมชน นั่นก็คือ บวร ถ้าโรงเรียนบ้านรางจิกถูกยุบก็จะเหลือแค่บ้าน
อย่างเดียวเพราะหมู่บ้านรางจิกไม่มีวัดก็ขอให้สภาพิจารณาดูนะครับแต่
อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราท าเป็นอันดับแรกเราก็ต้องด าเนินการก่อนแต่เช่ือ
เหลือเกินว่าถ้าเข้ามาได้ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งและก็เวลาขับรถผ่าน
โรงเรียนก็ไม่อยากเห็นโรงเรียนต้องโดนยุบเพราะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
เกณฑ์การยุบเด็กนักเรียนจะต้องมีจ านวนเด็กนักเรียนมากน้อยแค่ไหนผมก็
ขอฝากผู้บริหารฝากสมาชิกสภาเทศบาลด้วย  ซึ่งทางชุมชนก็ยอมรับว่าเรา
ก็ต้องศึกษาเรื่องกฎกติกาอย่างท่ีท่านปลัดเทศบาลได้น าเรียนมาว่าต่อไป
รพ. สตก็จะต้องด าเนินการถ่ายโอนมาสู่ อปท.  ต่อไปการพัฒนาก็จะมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นมาผมก็คงมีเรื่องเสริมและก็ฝากโรงเรียนบ้านรางจิกไว้
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอบคุณผู้ใหญ่บุญช่วยมณีโชติคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านราง
จิกครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับขอน าเรียนข้อมูล  ณ ขณะนี้ นะครับว่าเราเห็น
โรงเรียนบ้านห้วยนาคราชปิดตัวและไม่มีเด็กนักเรียนนะครับในขณะนี้พื้นท่ี
ของโรงเรียนอาคารของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทองได้ไปขอ
ใช้กับราชพัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต่อไปในอนาคตก็จะต้ังเป็นศูนย์เด็ก
เล็กขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทองท่ีโรงเรียนบ้านห้วยนาคราช
นะครับต่อไปเราก็คงต้องไปท าการพัฒนาถ้ามีการถ่ายโอนโรงเรียนบ้าน
รางจิกเราก็ต้องพัฒนาไปควบคู่กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือจะเป็น
โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทองนะครับซึ่งบ้านห้วยนาคราช
ตอนนี้เขาก็ก าลังจะรื้ออาคารท่ีเส่ือมสภาพเพื่อท าเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับ
ซึ่งได้มีข่าวคราวว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทองก่อนท่ีจะ
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หมดวาระก็จะมีปัญหากับทางผู้น าชุมชน  จึงขอน าเรียนว่าในขณะนี้ท่านก็
ลองพิจารณาก็น าเสนอข้อมูลครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาบ้านรางจิกท่ีให้ข้อมูลนะครับ สมาชิก
สภาท่านใดท่ีมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยครับไม่มี
สมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นนะครับ ท่านผู้บริหารจะแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติขอความเห็นชอบการถ่าย
โอนโรงเรียนบ้านรางจิกมาสังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมในฐานะข้าราชการส่วนหนึ่งผมขอแสดงความเห็นว่าผมเห็นด้วยท่ีควร
จะรับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านรางจิกมาถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนบ้านรางจิกหรือ
คนหนองขาวแต่ถ้าเราพัฒนาคุณภาพดีๆมันก็จะเหมือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบลหนองขาวผู้ปกครองก็จะไม่ต้องเสียค่ารถค่าใช้จ่ายไป
ไกลนะครับเราก็พัฒนาเด็กตรงนั้นให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นเทียบเท่าผมว่ามันก็
ไม่ได้แย่ไปกว่าโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีหรืออนุบาลกาญจนบุรีนะครับ
ฉะนั้นจึงขอน าเรียนว่าเทศบาลก็จะมีงานการศึกษาเพิ่มขึ้นซึ่งไม่เคยมีมา
เลยนะครับในด้านงานของการศึกษาครับต่อไปเราจัดกิจกรรมหรือจะท า
อะไรเราก็จะมีสรรพก าลังของเด็กนักเรียนซึ่งจะเป็นภาพท่ีเราจะสร้าง
ให้กับเทศบาลของเราได้เพิ่มขึ้นและก็ถ้ามีช่ือเสียงผมเช่ือได้ว่ามันก็จะเป็น
ส่ิงดีอย่างครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2545 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เทศบาลด าเนินการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กผมก็อยู่ในยุคนั้นและด าเนินการ
จัดต้ังท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขนุนซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้เป็นเทศบาล
ท่าขนุน เทศบาลท่าขนุนก็คือตัวต าบลทองผาภูมิครับ  ก็ได้มีการจัดต้ังเด็ก
ก็มีประมาณ 200 คนก็ถือว่าเยอะนะครับ สมัยผมอยู่ท่ีนั่นก็มีจ านวนเด็ก
เยอะครับ เด็กจะเรียนจนจบอนุบาล 3 และต่อเข้าโรงเรียนประถมศึกษา
ต่อและคุณภาพของเด็กผมบอกกับคุณครูว่าผมไม่สนใจกับแนวคิดของ
แกนกลางของกระทรวงการศึกษาท่ีให้เด็กสัมผัสแต่ผมบอกว่าผมต้องให้
เด็กท่องจ าได้ด้วย  ซึ่งผมขอน าเรียนว่าทุกท่านพิจารณาส่ิงรอบด้านสักนิด
แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพื้นท่ี เพราะท่านเป็นตัวแทนของพื้นท่ีฉะนั้นผมก็ขอ 
ถึงแม้ว่างานราชการจะเพิ่มขึ้นแต่งานของท้องถิ่นคืองานพัฒนาพื้นท่ีเป็น
หลัก  ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)      

มีท่านใดจะเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
(นายพิษณุ เหล่ามั่น) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับผมขอน าเรียนข้อมูลเพิ่มเติมครับ
โรงเรียนล่าสุดท่ียุบไปเมื่อปีท่ีแล้วคือโรงเรียนบ้านหนองมงคล เพิ่งจะยุบ
โรงเรียนไป เนื่องจากว่าเด็กนักเรียนมีจ านวนน้อยและเด็กก็ต้องไปเรียนท่ี
โรงเรียนหนองน้ าขุ่น  สระเศรษฐีบ้าง ซึ่งเดินทางไกลผู้ปกครองก็ต้องไปส่ง
เห็นคุณครูเล่าให้ฟังว่าผู้ปกครองมีความล าบากมากท่ีจะต้องมาส่งเด็ก
นักเรียน นี่ก็คือการเสียประโยชน์ของผู้ปกครอง ส่วนหนึ่งมุมมองของผมว่า
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เป็นโอกาสของเทศบาลและเป็นโอกาสของชุมชนถ้าท าได้ก็ถือว่าเป็น
โอกาสของเทศบาลเพราะถือว่าเป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดกาญจนบุรีท่ี
ถ่ายโอนมาเทศบาลต าบลและเป็นโอกาสท่ีจะพัฒนาการศึกษาในต าบล
ของเราในโรงเรียนบ้านรางจิกต้ังแต่ผู้บริหารครูเราสามารถท่ีจะเลือก
เทศบาลสามารถสรรหาคนเลือกคนท่ีมีคุณภาพอยากได้วิชาเอกวิชาการ
อย่างไรเราสามารถท่ีจะพัฒนาได้ตรงจุดไม่ต้องมีเงื่อนไขเหมือนสพฐถ้าเป็น
โรงเรียนของเทศบาลเราสามารถคัดสรรได้ ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของการ
บริหารท่ีทุ่มเทและสร้างขึ้นเองได้อันนี้ผมเช่ือมั่น ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอบคุณท่ีปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนบ้านรางจิกครับ  สมาชิกสภาหรือ
ท่ีประชุมมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมครับ  ผมว่าถ้าเรา
รับโอนได้มันก็ดีเพราะว่าหนึ่งเราก็จะได้พฒันาคนได้ดีขึ้นเราสามารถใส่
ข้อมูลต่างๆให้แก่เด็กท่ีเราต้องการได้มันดีกว่าส่วนกลางผมก็เข้าใจตรงนี้ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
(นายบุญช่วย มณีโชติ)   

ผมขอเสริมตรงนี้ครับว่าเด็กถึงแม้ว่าจะเรียนอยู่ท่ีไหนก็แล้วแต่ผมคิดว่าก็
อยู่ ท่ีเด็กถ้าต้ังใจเรียนท่ีดีมันก็จะดี และท่ีส าคัญถ้าโรงเรียนเราไม่มี
ผู้ปกครองก็ต้องเดือดร้อนแน่เพราะหมู่บ้านรางจิกไม่ได้ร่ ารวยก็ต้องไป
เรียนท่ีอื่น  ก็ขอฝากเทศบาลด้วยนะครับเพราะว่าผมยังเช่ือมั่นในผู้บริหาร
และทีมงานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวทุกคนเพราะว่าถ้าเรา
ด าเนินการก่อนถ้าหากว่าดีก็ถือว่าดีเพราะว่าเราด าเนินการเป็นท่ีแรกและ
ชุมชนก็พร้อมท่ีจะช่วยเหลือในทุกๆเรื่องทุกๆด้านเพราะเราต้องพัฒนาคน
เป็นศูนย์กลางขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)  

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีข้อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมผมขอมติ จากสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิกหมู่
ท่ี 13 มาสังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวสมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบในการถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิกสังกัดเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวโปรดแสดงความเห็นชอบด้วยการยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบรับถ่ายโอนสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านรางจิกมาสังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวเห็นชอบ 
11 ท่าน   ไม่เห็นชอบ  0 ท่าน  ไม่ออกเสียง 1 ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
(นายณัฐวุฒิ รัตนา) 

ผมต้องขอขอบคุณสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว   ผมในฐานะท่ี
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิกก็ต้องขอขอบคุณทาง
สภาถ้าสภาเห็นชอบในวันนี้เราก็ด าเนินการไปต่อกันได้แล้วก็ให้ความ
เช่ือมั่นต่อสภาแห่งนี้ว่าถ้าไม่ผิดหวังหรอกครับเพราะว่าหนึ่งท าไมต้องมา
ลงทุนด้านสถานท่ี 2 ท่านใดโรงเรียนมาสังกัด  ซึ่งผมจะขอพูดเล่าให้ฟัง 3 
นาทีนะครับไม่มีโรงเรียนไหนท่ีอยากจะมาท้องถิ่นโดยหลักแล้วเพราะ
โรงเรียนเขาก็มีอีโก้ของเขานะครับโดยเฉพาะผู้บริหารแต่โรงเรียนบ้านราง
จิกผมต้องขอขอบคุณทางรักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางจิกด้วย
เพราะจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันและท่ีส าคัญท่าน
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นายกเทศมนตรีนายอุดร  เพ็งอร่าม ท่ีจริงใจนะครับและให้ความจริงใจใน
เรื่องของการพัฒนาและผมในฐานะท่ีเป็นประชาชนคนหนึ่งในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวถึงแม้วันนี้ผมจะไม่ได้อยู่ ในบทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่นแต่ก็ยังอยู่ในผู้น าชุมชนต าบลหนองขาวกับผู้ใหญ่บุญ
ช่วยมณีโชติและเราจะก้าวไปด้วยกันท้ังนี้ผมขอขอบคุณสภาเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาวคณะผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านครับพวกเรา
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรางจิกขอขอบคุณทุกท่านครับ  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปวาระที่   3.2  การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณก้ันห้อ ง
นายกเทศมนตรี ขอเชิญผู้บริหารช้ีแจงให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวด้วยรับทราบด้วยครับเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)    

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับในวาระท่ี 3.2  เรื่อง การเสนอโครงการ
กั้นห้องนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาวหมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว
อ าเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องเดิมกองช่างได้เสนอและออกแบบมา
ผมขอสรุปย่อๆ ออกแบบกั้นห้องนายกเทศมนตรีเดิมมีประตูอยู่แล้วและ
กองช่างได้ออกแบบมาและเพิ่มประตูมาอีก 1 ประตู ซึ่งในส่วนของในห้อง
จะมี 2 ประตู ผมมาพิจารณาแล้วว่าถ้ามี 2 ประตูแล้วคงจะไม่เหมาะสม
และเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณ ซึ่งผมขอสรุปให้สภาได้รับทราบดังนี้นะ
ครับแบบเดิมพื้นท่ีกั้นห้องยาว 2.70 เมตรพร้อมประตูขนาดกว้าง 1.00 
เมตรสูง 3.20 เมตรเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 27,000 บาท   แบบใหม่พื้นท่ี
กั้นห้องยาว 3.70 เมตรสูง 3.20 เมตรไม่มีประตูเป็นเงินจ านวนท้ังส้ิน 
19000 บาท จึงขอน าเรียนสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวเพื่อ
ขอให้สภาพิจารณาอนุมัติการแก้ไขแบบโครงการกั้นห้องนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขออนุญาตท่านประธานสภาด าเนินการต่อไป
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อคิดเห็นอย่างไรเชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)    

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับผมขออธิบายเพิ่มเติม  ตามเอกสารนะ
ครับแบบเดิมจะมีประตูกั้น  และแบบใหม่ท่ีมีการแก้ไขแบบจะไม่มีประตู
นะครับ ซึ่งแบบเดิมจะใช้งบประมาณท้ังส้ิน 27,000 บาท และแบบใหม่
การกั้นห้องจะไม่มีประตูซึ่งจะประหยัดงบประมาณลงไปเหลือ 19000 
บาท ซึ่งการแก้ไขแบบโครงการในครั้งนี้จะลดงบประมาณลงรวมท้ังส้ิน 
8,000 บาท  

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)   

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อคิดเห็นท่ีจะเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร)    

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับในเรื่องของงบประมาณผมขอพูดนิดหนึ่ง
นะครับในส่วนของงบประมาณท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงซึ่งผมมองแล้วว่าเป็น
งบประมาณท่ีมันน้อยกว่าแบบเก่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของ
สภาเพราะฉะนั้นเราสามารถท่ีจะด าเนินการได้แต่ถ้าหากเป็นงบประมาณ
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จ านวนเงินท่ีมากกว่าของเดิมฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณากันในส่วนตัวผมเห็น
เห็นชอบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)   

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวอธิบายระเบียบ
เพิ่มเติม 

เลขานุการสภา     
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)  

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ส าหรับระเบียบ/ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ 
ท้องถิ่น   จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาก่อนท่ีจะอนุมัติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ผมขอมติการอนุมัติการแก้ไขแบบโครงการกั้นห้องนายกเทศมนตรีต าบล
หนองหญ้าดอกขาวหมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว    อ าเภอท่าม่วง   จังหวัด
กาญจนบุรี แบบเดิมพื้นท่ีกั้นห้องยาว 2.70 เมตรพร้อมประตูขนาดกว้าง 
1.00 เมตรสูง 3.20 เมตรเป็นเงิน 27,000 บาท แบบใหม่พื้นท่ีกั้นห้อง
ยาว 3.70 เมตรสูง 3.20 เมตรไม่มีประตูเป็นเงิน 19,000 บาท สมาชิก
สภาท่านใดอนุมัติโปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม   มีมติอนุมัติให้แก้ไขแบบโครงการกั้นห้องนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว จ านวน  11 ท่ าน    ไม่ อนุ มั ติ   0 ท่ าน   ไม่ ออก เ สียง  1 
ท่าน    (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านใดมีข้อราชการท่ีจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)    

ขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ มีขอเสนอญัตติเร่งด่วน ขอเสนอญัตติ
ด้วยวาจาครับ เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และ
สมาชิกสภา ว่า ถนนบริเวณสายหนองขาว รางจิก บริเวณร้านค้าพี่เพ็ญ 
หมู่ท่ี  11  เป็นหลุม เป็นบ่อ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จากฝนท่ี
ตกในช่วงท่ีผ่านมา ผมจึงขอเสนอญัตติด้วยวาจา เรื่องการต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขาว 
รางจิก บริเวณร้านค้าพี่เพ็ญ หมู่ท่ี  11  ต าบลหนองขาว  ขอประธานสภา
พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

อนุญาตให้ท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติเร่งด่วนด้วยวาจา ครับ 
ข้อ  3.3 การโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขาว  รางจิกบริเวณร้านค้า
พี่เพ็ญหมู่ที่ 11 ต าบลหนองขาว   อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี    
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00   เมตร   ยาว 30 เมตรหนา 0.20 เมตร รวม
ทางเช่ือมพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 245 M ตามแบบและ
รายละเอียดของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนดพร้อมป้าย
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โครงการ 1 ป้ายเป็นเงิน 148,900. - บาท  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เชิญผู้บริหารช้ีแจงต่อสภาด้วยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)    

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลน าเรียน
ช้ีแจงเบ้ืองต้นก่อนครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

อนุญาตให้ท่านปลัดช้ีแจงแทนท่านนายกเทศมนตรีครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ  เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
มา  และเรื่องงบกั้นห้องมันอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 อยู่แล้ว  และเรื่องการโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่เหตุผล
เพราะเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน จริงๆแล้วเป็นงบซ่อมแซมแต่ผมเห็น
ควรว่าควรน าเข้าสภาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองขาว  รางจิกบริเวณร้านค้าพี่เพ็ญหมู่ท่ี 11 ต าบลหนองขาว   
อ าเภอท่าม่วง     จังหวัดกาญจนบุรี  พื้นท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00   เมตร   ยาว 30 เมตรหนา 0.20 เมตร รวมทางเช่ือมพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 245 M ตามแบบและรายละเอียดของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนดพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายเป็น
เงิน 148900 บาท ซึ่งผมจะให้ดูสถานท่ีตามแบบนะครับตรงนี้คือทางเข้า
บ้านโมกมันหมู่ ท่ี 7  ฝ่ังหนึ่ง เป็นคาร์แคร์อีกฝ่ังเป็นร้ านก๋วยเต๋ียวพี่
เพ็ญ  และตามแผนท่ี 10 เมตรติดกับถนนสายกาญจนบุรี   สุพรรณบุรี ส่ิง
ท่ีเราจะท าคือต้ังแต่เช่ือมต่อถนนแผ่นดินสาย 3 24  ยาว 30 เมตรนะ
ครับมันเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีจะต้องท าเพราะตอนนี้เสียหายหนัก ถ้าท่านใด
ผ่านถนนเส้นนี้ก็จะเห็นและจะทราบปกติทางหลวงหนาแค่ 15 เซนติเมตร
แต่ตรงนี้เราจะยึดมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  20 เซนติเมตร
รองรับรถใหญ่ ทางผู้บริหารจึงน าเสนอต่อสภาพิจารณาเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)     

ผมขอขยายความเพิ่มเติมนะครับโครงการตรงนี้ในส่วนของวันนี้หรือ 2 
วันท่ีแล้วถ้าท่านผ่านบริเวณนั้นท่านก็คงยังไม่เห็นว่าถนนมีลักษณะอย่างไร
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากและเมื่อตอนท่ีฝนหยุดตกใหม่ๆบริเวณนั้นเป็น
หลุมใหญ่มากซึ่งมองแล้วชาวบ้านพูดกันมากนะครับผมก็เลยแก้ไขเบื้องต้น
โดยน าหินคลุกไปลงปรับเกล่ียบริเวณนั้นจ านวน 2 คันซึ่งเราก็คงต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภาและผมมองว่าถนนบริเวณนั้นเรารอไม่ได้เพราะมัน
เป็นหลุมใหญ่มากและเมื่อผมลงหินคลุกบริเวณนั้นเรียบร้อยอีกวันฝนก็ตก
หนักมากจึงคิดว่าน่าจะมีการปรับปรุง  และได้คุยกับนายอ านาจโคกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวเขตท่ี  2  ว่าเมื่อประชุมกัน
เสร็จแล้วในวันนี้จะด าเนินการปรับเกล่ียหลุมบริเวณนั้นอีกรอบหนึ่ง แต่
เรื่องนี้ผมก็ได้รับแจ้งมาจากสมาชิกสภาหลายๆท่านว่าคุณมีการปรับปรุง
ถนนเส้นนั้นผมจึงน าเรื่องนี้เข้าเพื่อปรึกษาต่อสภาและขอให้สภาพิจารณา
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อนุมัติให้ด าเนินการปรับปรุงถนนเส้นนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
อย่างสะดวกและปลอดภัย  ขอบคุณท่านประธานสภาครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)   

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร)    

ขออนุญาตท่ีประชุม  และสมาชิกสภาทุกท่านครับตามท่ีผมเคยคุยครั้งแรก
แล้วว่าเส้นนี้มันมีปัญหาในเรื่องของรอยต่อครับว่า ท่ีผ่านมาเราได้
ด าเนินการซ่อมแซมโดยใช้แอลพลาสติกไปโปะก่อนหน้าท่ีจะเข้ามาใน
ปีงบประมาณนี้หลายครั้งมันก็ไม่ได้ท าอะไรให้ดีขึ้นเพราะว่าตรงนั้นมันเป็น
พื้นท่ีท่ีค่อนข้างต่ านะครับพอมีปัญหาเรื่องน้ าจากคาร์แคร์มา แอลพลาสติก
ท่ีไปลงมันก็ไม่สามารถท่ีจะอยู่ได้มันก็จะหลุดนะครับผมมองว่าผมเคยคุย 
ว่าตรงนี้มันน่าจะด าเนินการโดยต้ังงบประมาณโดยคิดว่ามันจะไม่ได้ใช้
งบประมาณตรงนี้ทางผู้บริหารได้มองว่าตรงนี้มันเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน
ในเรื่องของการด าเนินการ อย่างท่ีท่านนายกได้พูดก็มีชาวบ้านท่ีมีความคิด
ต่างๆท่ีมองไปในเรื่องการท างานของเทศบาลเรานะครับแต่ผมก็พยายาม
พูดถึงว่ามันเป็นงานท่ีเราต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในแผน
ไม่มีอยู่ในงบแต่ถ้าว่าท่านเสนอขึ้นมามันเป็นแผนเร่งด่วนฉุกเฉิน ก็ขอให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภาเพื่อให้สภาได้รับรองก็จะสามารถด าเนินการได้โดยท่ี
จะไม่ผิดในข้อระเบียบ และวันนี้ท่ีผู้บริหารได้น าเสนอผมว่าเป็นเรื่องท่ีท่ีจะ
สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้เลยผมก็ขอฝากท่านสมาชิกสภานะครับได้
เข้าใจในตรงนี้และก็พิจารณากันว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างไร
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)  

สมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)  

ผมขออนุญาตน าเรียนนะครับ ตรงนี้เป็นซ่อมไม่ได้สร้างใหม่ไม่ต้องอยู่ใน
แผนถือว่าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลอยู่แล้วฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องอยู่ในแผน
เป็นรายการซ่อมนะครับแต่ท่ีนี้มันเป็นถนนโดยปกติลูกรังไม่ต้องเข้าสภา
สามารถซ่อมได้เลยท่ีนี้เป็นงานใหญ่ก็เลยคิดว่าเข้าสภาไปจะท าให้การ
ด าเนินการตามความเห็นชอบจากสภาเทศบาลดีกว่านะครับจึงน าเรียนว่า
งบซ่อมแล้วตั้งไว้ 3 แสนบาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 หน้า 58 งบก าลังซ่อมแซมตั้งไว้  300,000 บาท ในตัวนี้นะ
ครับ ผมเรียนมาเพื่อให้ท าความเข้าใจนะครับเชิญท่านประธานสภา
ด าเนินการต่อครับ 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  ขอช้ีแจงการต้ังงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม่ ในงบค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ครับโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขาว – รางจิก บริเวณร้านค้าพี่เพ็ญ หมู่ 
11   
ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

- -     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  หมวดรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ประเภท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขาว – ราง
จิก บริเวณร้านค้าพี่เพ็ญ หมู่ 11 งบประมาณท่ีขอโอน จ านวนท้ังส้ิน  
148,900.- บาท   

- โอนลดจาก 
- -      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวด

รายจ่าย ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณก่อนโอน  300,000. -  บาท  จ านวนเงิน ท่ีขอโอน  
148,900.- บาท   งบประมาณคงเหลือ 151,100.- บาท 

-   ขอน าเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมเชิญ
เลขานุการสภาอธิบายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ส าหรับระเบียบ/ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ก า ร โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร พิ จ า ร ณ าจ ะ เ ป็ น ไ ป ต าม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ  27  ก าหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ี ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ 
ท้องถิ่น   จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาก่อนท่ีจะอนุมัติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)  

ตามท่ีสมาชิกสภาทุกท่านได้ฟังท่านผู้บริหารน าเรียนช้ีแจงและเลขานุการ
สภาได้ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องแล้วสมาชิกสภาท่านใดมีข้อคิดเห็นอีก
หรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขาวรางจิกบริเวณร้านค้าพี่
เพ็ญหมู่ 11 ต าบลหนองขาว   อ าเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรีขนาดผิว
จราจรกว้าง 8.00 เมตรยาว 30 เมตรหนา 0.20 เมตรรวมทางพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 245 เมตร ตามแบบและรายละเอียดของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนดพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายเป็น
เงิน  148900 บาท สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติโปรดให้ความเห็นชอบด้วย
การยกมือครับ 
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ท่ีประชุม   มีมติอนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขาว – รางจิก บริเวณร้านค้าพี่เพ็ญ หมู่ 
11 งบประมาณท่ีขอโอน จ านวนท้ังส้ิน  148,900.- บาท  จ านวน 11 
ท่าน   ไม่อนุมัติ  0 ท่าน  ไม่ออกเสียง 1 ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อท่ีจะน า
เรียนให้สภาทราบเชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)  

ด้วยส านักพุทธพระศาสนามีหนังสือแจ้งมาวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรอบสระน้ ารางจ่ัน เพื่อขอใช้พื้นท่ีประชาชน
คือส านักพุทธนะครับว่าเทศบาลได้แจ้งหนังสือไป เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 
2562 นะครับว่าขอความอนุเคราะห์พื้นท่ีสระน้ าเราขอพื้นท่ีรอบสระน้ า
รางจ่ัน เพื่อขอใช้พื้นท่ีส าหรับประชาชนร่วมกันเพื่อขอให้ส านักพุทธให้
ข้อมูลสระน้ ารางจ่ันว่ามีพื้นท่ีเหลือจากการจัดประโยชน์ให้เช่าเท่าไหร่บ้าง
ขนาดพื้นท่ีเท่าไรพร้อมค่าธรรมเนียมเนื่องจากเทศบาลได้แสดงเจตจ านง
จะขอใช้พื้นท่ีท่ีเหลือของสระน้ ารางจ่ัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันซึ่ ง เราขอไปต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2562  และ 15 ตุลาคมเปล่ียน
ผู้อ านวยการใหม่ในการนี้ส านักพระพุทธขอเรียนแจ้งว่าปัจจุบันพื้นท่ีสระ
รางจ่ัน มีพื้นท่ีเหลือ 2 บริเวณนะครับ บริเวณแรกบริเวณท้ายสระจรด
ถนนไม่เกิน 100 ตารางวาถ้าเราเช่าก็จะมีการรังวัดพื้นท่ีบริเวณท่ี 2 สระ
น้ ารางจ่ันร้าง  จ านวน 3 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวาโดยการพิจารณาอนุมัติ
เช่าท่ีดินนะครับก็จะเป็นไปตามส านักพุทธแห่งชาติทางนี้ให้เราแจ้งกลับไป
ภายใน 30 วันนับจากรับหนังสือนี้อันนี้นะครับตามแผนท่ีซึ่งพื้นท่ีท่ีเหลือ
คือสระน้ าและมุมด้านท้ายสระท่ีเป็นสีเหลืองตามแผนท่ีนี้นะครับซึ่งทุก
วันนี้ต้ังอุปกรณ์เด็กเล่นอยู่นะครับคือพื้นท่ีท่ี 1 คือพื้นท่ีท่ี 1 คือพื้นท่ีสี
เหลืองตามแผนท่ีนี้นะครับและพื้นท่ีท่ี 2 คือพื้นท่ีสีแดงสระน้ านะครับก็ขอ
น าเรียนท่ีประชุมให้พิจารณาร่วมกันว่าเราจะใช้ประโยชน์หรือไม่ไม่ใช้
ประโยชน์ถ้าเราจะใช้ประโยชน์เราก็ต้องขอเช่าเหมือนศาลาเอนกประสงค์
หมู่ท่ี 11 นะครับแต่บริเวณต่างๆแล้วแม้แต่หัวมุมก็มีการเช่าไปแล้วนะ
ครับจึงน าเรียนว่าท่ีประชุมจะได้ประชุมปรึกษาหารือเป็นแนวทางและทาง
ผู้บริหารจะได้น าแนวทางไปด าเนินการต่อนะครับ เชิญท่ีประชุมครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)   

ท่ีเราจะเช่าคือเช่าข้างหลังใช่ไหมครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)   

ตามแผนท่ีสนามสีแดงและพื้นท่ีสีเหลืองท่ีอยู่ท้ายสระบริเวณข้างหลังนะ
ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)  

สมาชิกสภาท่านใดการแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)  

ขออนุญาตครับในเขตหมู่ 11 ขอให้ออกความคิดเห็นครับว่าตรงนี้ท่ีตามท่ี
ท่านปลัดได้ขยายความให้ฟังเราดูแล้วเราเห็นชอบว่าเราจะเช่าไว้เพื่อเป็น
สถานท่ีออกก าลังกายหรือไม่อย่างไรช่วยกันออกความคิดเห็นด้วยครับ ถ้า
มีความคิดเห็นว่าจะเช่าก็จะได้ด าเนินการต่อ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมขออนุญาตน าเรียนนะครับว่าท่านควรจะเช่า 1 ท าลานออกก าลังกาย
ตรงนั้นเพราะตรงนี้มันจะมีรั้วกั้นจาก รั้วกั้นรวมพื้นท่ีประมาณ 4 เมตร 
50 และด้านนี้ยาวถึงต้นสักประมาณ 16 เมตรนะครับและแคบท่ีสุด
ประมาณ 10 เมตรนะครับตามแผนท่ีตรงนี้อย่างน้อยเราก็ ต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการอะไรก็ได้นะครับถ้าต่อไปถ้าเป็นพื้นท่ีอื่นเป็นพื้นท่ี
ของคนอื่นแล้วเราจะไปท าอะไรไม่ได้แล้วนะครับอย่างน้อยท าเป็นลานปูน
ส าหรับนั่งหรือเป็นท่ีออกก าลังกายอะไรอย่างนี้ได้นะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ค่าเช่าแพงหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตอนนี้ยังไม่ทราบครับ   ตอนนี้เอาง่ายๆนะครับมีหนังสือเมื่อปี  พ.ศ. 
2561 ผู้อ านวยการตอนนั้นคุณบุญเลิศโสภา เดือนสิงหาคม 2562 มาท่ี
เทศบาลและมาถามความคิดเห็นแต่ตอนนั้นเทศบาลถามไปว่าสระน้ าราง
จ่ัน เป็นพื้นท่ีสาธารณะหรือไม่ คุณบุญเลิศโสภาเขาตอบว่าสระน้ าไม่ได้เป็น
พื้นท่ีเช่าของเทศบาลเป็นพื้นท่ีของส านักพุทธ เทศบาลเช่าพื้นท่ีตรงศาลา
อเนกประสงค์แค่ 700 ตารางวา พื้นท่ีสระน้ าเป็นพื้นท่ีวัดรางจ่ันร้างนะ
ครับ อยู่ในความดูแลของส านักพุทธจังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่สาธารณะ
ประโยชน์แต่อย่างใดจึงน าเรียนว่าพื้นท่ีท่ีเราเช่าก็คือศาลาหมู่ 11  นอกนั้น
ไม่ใช่แต่ตอนนั้นเขาถามคือจริงๆพื้นท่ีตามแผนท่ีนี้ตรงนี้ก็ยังว่าง ยังว่างอยู่
หลายท่ี จริงๆแล้วเราจะเช่าด้านหน้าท่ีเป็นท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ฉะนั้นตรงนี้
เหลือพื้นท่ีแค่ท้ายสระตรงบริเวณสีเหลืองนี้นะครับ ก็แล้วแต่สภานะ
ครับ  ก็ขอน าเรียนให้ท่ีประชุมรับทราบครับ  

เลขานุการนายก    
(นายกันยา หมู่ม่วง)  

แต่ก่อนท่ีเราใช้พื้นท่ีเหล่านี้ในการพัฒนามีการเช่าหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ไม่มีการเช่าแต่อย่างใดครับ  ซึ่งตอนนั้นเราท ากันโดยท่ีเราไม่รู้นะครับ
ด าเนินการใดๆลงไปไม่รู้คือสระน้ าเป็นของส านักพุทธเราไม่สามารถท า
อะไรได้เลยถ้าท าท าไม่ได้ แต่ถ้าเราซ่อมไหล่ถนนเราท าได้ไม่มีปัญหาเพราะ
มันคนละส่วนกับสระน้ าฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องไอ้ท่ีท าไปแล้วคือท าโดยไม่รู้
และไม่มีใครห้ามแต่ตอนนี้หนังสือทุกอย่างระบุชัดแล้วว่าพื้นท่ีท้ังหมดตาม
เอกสารท่ีท าเป็นตารางท้ังหมดนั้นเป็นพื้นท่ีของวัดร้างรางจ่ัน ตามท่ีผม
อธิบายไปก็แล้วแต่สมาชิกสภานะครับเป็นดุลยพินิจของพวกท่านนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและท่ีประชุมร่วมปรึกษาหารือกันครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ซึ่งตอนนี้ท่ีเราท าอยู่ก็อย่างท่ีท่านปลัด
พูดว่าเราไม่รู้ว่าเป็นพื้นท่ีสาธารณะ เราดูแลเราได้หรือไม่ แต่ตอนนี้เขามี
หนังสือมาทีหลังว่าทุกตารางนิ้วของกรมศาสนาท่ีจะใช้ต้องท าการเช่า
ท้ังหมด เราจะเช่าไปเพื่อใช้ในส่วนรวมหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ก็ต้อง
เช่าเขา ถ้าเราไม่เช่าเขาและเราเข้าไปด าเนินการหรือท าอะไรต่างๆ มี
เครื่องกีดขวางเขาก็จะมองว่าเป็นการบุกรุกเพราะว่าเลยจากแถบเหลืองไป
จะเป็นของคุณท้องอู่เพราะเขาเช่าไปแล้ว  ก็จะเหลือพื้นท่ีตามท่ีท่านปลัด
ได้ช้ีแจง แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเช่าไว้เพื่อท าประโยชน์ในโอกาสข้างหน้าเช่น
ติดต้ังเครื่องออกก าลังกายหรือเครื่องเด็กเล่นเราก็สามารถท าได้เท่าท่ีผมดู
และในความคิดเห็นของผมผมว่าเราน่าจะเช่าพื้นท่ีไว้เผ่ือว่าเราจะได้ใช้
ประโยชน์ต่อต่อไปนี่คือความคิดของผมนะครับ เพราะการเช่าก็ไม่น่าจะ
แพงเกินไปเพื่อเราจะได้น ามาท าประโยชน์ได้และตอนนี้ผมก็ก าลังขอ
เครื่องออกก าลังกายจากอธิบดีกรมพลศึกษาซึ่งเป็นคนหนองขาวและเขา
ได้ตอบมาแล้วว่ายินดีและจัดหาให้   และถ้าเขาจัดหาให้เรามันก็จะพอดี
กับพื้นท่ีท่ีเราจะเช่าตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของผม
นะครับก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาช่วยกันพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เมื่อไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นแล้วผมขอมติท่ีประชุมจากสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวพิจารณาว่าเห็นชอบท่ีจะเช่าพื้นท่ีท้าย
สระน้ ารางจ่ันตามแผนท่ี ตรงจุดบริเวณแถบเหลืองสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบโปรดให้ความเห็นชอบโดยยกมือขึ้นครับ 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบให้เช่าพื้นท่ีท้ายสระน้ ารางจ่ันตามแผนท่ีบริเวณแถบสีเหลือง
จ านวน 11 ท่านไม่เห็นชอบจ านวน 0 ท่าน ไม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 
1 ท่าน (นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านครับ   ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือ
เพิ่มเติมหรือไม่ครับเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)    

ในส่วนของเรื่องนี้นะครับเขาก็ได้พูดและหารือกับเรามาตลอดแล้วก็ ซึ่งผม
ได้ดูและพิจารณาแล้วจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆท่ีจะไม่ต้องใช้
งบประมาณมากเราก็ยังพอช่วยเหลือเขาได้ในส่วนของตรงนี้ในส่วนของผม
ผมมองว่าการท่ีเราจะแก้ไข เรื่องอื่นเรื่องท่ีชาวบ้านเขาเดือดร้อนเยอะกว่า
นี้เราก็ควรท่ีจะให้ความส าคัญและเร่งด่วน แต่ในส่วนของตรงนี้เรื่องนี้ใน
ความคิดเห็นของผม ในเรื่องท่ีเขาเสนอมาเราก็คงท าในลักษณะท่ีว่าเรารับ
เรื่องไว้และเราก็จะให้ช่างเข้าไปดูแล  เมื่อช่างเข้าไปดูแลแล้วเราก็จะมา
ประมาณการว่าจะใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด ท่ีผมกล่าวก็เพื่อจะให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพราะว่าการขุดถนนเส้นนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ
มันจะต้องมีงบประมาณหลักแสนขึ้นไป และอีกอย่างหนึ่งถ้าเรากั้นก าแพง
มันก็จะต้องใช้งบประมาณเยอะอีก ซึ่งตรงนี้เราก็คงจะต้องพูดคุยกับเขาให้
เป็นไปในทางเดียวกัน ถ้าเขาถามผมผมก็จะบอกว่าได้ให้ช่างเข้าไปส ารวจ
และก าลังอยู่ในการประมาณการว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร  ซึ่งในส่วนของ
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เราท่ีเราคุยกันในสภาแล้ว และถ้าสภาเห็นชอบเราก็จะด าเนินการต่อไปอีก
ทีหนึ่งทีนี้ในส่วนของสภาก็ต้องพิจารณาถึงความเดือดร้อนของลูกบ้านของ
เราว่าตรงไหนมันส าคัญหรือเยอะกว่านี้ไหมเราจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน
แต่ถ้าดูแล้วว่าเห็นความส าคัญในจุดนี้ก็ไม่ว่ากัน ซึ่งตรงนี้เป็นความคิดเห็น
ของผม  เพราะเขาเร่งเร้าเรามาตลอด ผมมองว่างบประมาณเรามีเพียง
เท่านี้และท่ีอื่นๆท่ีมีปัญหาท่ีเราจ าเป็นจะต้องท ามันเยอะกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะ
เลือกท าหรืออะไรนะครับ เราจะต้องเลือกถึงความจ าเป็นความเดือดร้อน
ของชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีเขาเดือดร้อนมากกว่านี้ ผมก็ขอฝากไว้ให้สมาชิก
สภาได้รับทราบ และขอให้ตอบข้อซักถามไปในแนวทางเดียวกันท่าน
ปลัดเทศบาลมีอะไรจะเสริมในเรื่องนี้หรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)  

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  มีหนังสือมาอีก 1 ฉบับเรื่องขอให้
ตรวจสอบน้ าเน่าเสียจากกองขยะในต าบลแก่งเส้ียนไหลลงพื้นท่ีทางการ
เกษตรหมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว  เนื่องจากมีการน าขยะจากท่ีต่างๆใน
จังหวัดกาญจนบุรีไปท้ิงท่ีบริเวณบ้านสระส่ีมุม ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีขยะจ านวนมากกองเป็นภูเขาเกิดการ
หมักหมมเน่าเสียและส่งกล่ินเหม็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ า
เน่าเสียจากกองขยะซึ่งต้ังอยู่บนพื้นท่ีสูง ได้ไหลลงสู่พื้นท่ีทางการเกษตร
ของชาวบ้านในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3  ต าบลหนองขาว  โดยน้ าเสียจากกองขยะนี้
จะส่งกล่ินเหม็นและไหลลงสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ไหลลงสระใหญ่
บริเวณป่าสัก ซึ่งชาวบ้านจะอาศัยน้ าในสระนี้ในการเล้ียงสัตว์ นอกจากนี้
น้ าเสียยังไหลลงสระน้ าท่ีชาวบ้านขุดเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ท าให้น้ า
เหล่านี้เน่าเสียและส่งกล่ินเหม็นไปด้วย ไม่สามารถน าน้ า ท่ีกักเก็บไว้มา
ใช้ได้ น้ านี้ไม่สามารถน ามาช าระล้างร่างกายได้ เพราะจะเกิดผ่ืนคันตาม
ร่างกายหากน าน้ านี้มาใช้ ซึ่งมีการปนเปื้อนน้ าเสียท่ีไหลมาจากกองขยะ
ดังกล่าว น้ าเสียนี้สุดท้ายจะไหลลงสู่คลองชลประทานเส้นหลังวัดอินทา
ราม  ดังนั้นจึงขอความกรุณาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลพื้นท่ีบริเวณนี้ ได้ตรวจสอบปัญหานี้และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ชาวบ้านด้วย เพราะชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนมาเป็นเวลานานแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้ดูแลและแก้ไข
ปัญหานี้  ด้วยความเคารพอย่างสูง นายชนะ อ านวย  เอกสารประกอบ
ตามภาพนะครับบริเวณนี้เป็นภาพป่าสักนะครับซึ่ง ป่าสักบริเวณด้านหลัง
นี้เขาบอกว่ามีท่ออยู่  ซึ่งจากการท่ีผมตรวจสอบแล้วน้ าไม่มีกล่ินเหม็น จาก
บริเวณสระนี้ด้านหนึ่งเป็นหมู่ 3 และอีกด้านหนึ่งเป็นหมู่ท่ี 6 ต าบลหนอง
ขาวน้ ามีลักษณะเป็นสีน้ าตาลมีใบไม้ทับถมอยู่ตลอด  ซึ่งน้ ามีลักษณะ
เดียวกับโรงงานยาหม่องไม่มีกล่ินไม่มีฟองแต่น้ าเป็นสีน้ าตาล  ซึ่งมีใบไม้
ทับถมตลอดล าห้วยนะครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)     

ในเรื่องนี้ท่านปลัดช่วยไปตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วใช่ไหมครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ได้ด าเนินการตรวจสอบพื้นท่ีในเบ้ืองต้นแล้วครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ท่ีนี้เราก็ยังไม่มีความชัดเจนหรือยังไม่แน่ชัด  และตามท่ีท่านรอง
นายกเทศมนตรีได้เห็นและมีประสบการณ์หมายถึงว่าน้ านี้เราดูแล้วและจะ
บอกนายชนะอ านวยว่าเราได้ไปตรวจสอบน้ าข้างบนแล้ว   ว่าน้ าข้างบน 
หรือน้ าจากกองขยะไม่ม ี

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)   

เรียนท่านนายกเทศมนตรีตอนนี้ เราเหมือนตอบโจทย์แบบเรื่องของ
อาจารย์พนอรัตน์เขามีโจทย์ให้เรา 2 ข้อนะครับ อันนี้โจทย์ของเขาคือน้ า
เสียฉะนั้นเราจะเชิญส่ิงแวดล้อมมาตรวจสอบคุณภาพน้ าภาคคุณภาพน้ าไม่
เสีย เราก็จะตอบด้วยหลักการของส านักงานส่ิงแวดล้อมให้เขาต่อไปว่าน้ า
เป็นปกติธรรมชาติเป็นคุณภาพน้ าท่ีไม่ได้เสียอย่างท่ีเขาคิดแค่นั้นเองครับ 
เราคงต้องตอบโจทย์แบบนั้นดีกว่านะครับเด๋ียวเราก็จะเชิญส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดหรือเขต 8 มาด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าและเรา
ก็เอาหลักฐานอันนั้นตอบไปนะครับ ซึ่งเราจะตอบตามโจทย์ท่ีเขาบอกมา 
เพราะเขาบอกว่าน้ าเสียให้มาตรวจสอบน้ าเน่าเสียแต่ถ้าน้ ามันไม่เน่าเสีย
คุณภาพน้ าปกติ ผมว่าเราตอบโจทย์ตามท่ีเขาบอกมาดีกว่า  

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ตามท่ีท่านปลัดได้กล่าวก็คงด าเนินการตามท่ีปลัดได้ขยายความ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่านใดมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
    (นายอุดร เพ็งอร่าม)      

ผมจะขอหารือเรื่องผมได้สอบถามกับท่านรองนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับ
ศาลพระภูมิเก่าท่ีอยู่ระหว่างศาลาเอนกประสงค์และครัวอนงค์  ซึ่งดูให้แน่
ชัดว่าเป็นของเราหรือไม่เบื้องต้นได้คุยกับท่านรองนายกเทศมนตรีแล้ว 
ยืนยันว่าศาลพระภูมิเป็นของเราเมื่อสมัยยังเป็น สภาต าบล   ท่ีนี้ศาลพระ
ภูมิอยู่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นการขวางทางเข้าออกรถของครัวอนงค์   ปัจจุบัน
รถได้ชนศาลพระภูมิพังเสียหาย และผมก็ได้พูดคุยกับเจ้าของรถท่ีชน 
เจ้าของรถเขามีประกันช้ัน 1 และเขารับผิดชอบว่าเขาจะช่วยด าเนินการ
เรื่องศาลพระภูมิให้ ผมก็น าเรื่องนี้มาพูดคุยกับสภาว่า ผมได้ให้คนไปหารือ
กับคนท่ีจะมาปลูกศาลพระภูมิ ว่าผมจะย้ายศาลพระภูมิไปติดร้านขายพวง
หรีดของร้านณัชชา และในส่วนของค่าใช้จ่ายท้ังหมดเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาวไม่ต้องเสียอะไร เจ้าของรถเขาจะรับผิดชอบหมด  ผมจึงจะ
มาขอความเห็นชอบจากสภาว่า เราจะย้ายศาลพระภูมิไปบริเวณ ร้านขาย
พวงหรีดหรือไม่ผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาเพราะเกรงว่า ผมจะท า
โดยพละการโดยท่ีท่านอื่นไม่รู้เรื่องอะไรเลย 
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ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ผมขอความเห็นชอบการย้ายศาลพระภูมิจากจุดเดิมติดร้านครัวอนงค์  ย้าย
ไปติดบริเวณร้านขายพวงหรีด สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน 11 ท่าน    ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน    ไม่ออกเสียง 1 
ท่าน  (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร)    

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับผมจะมาพูดถึงเรื่องแนวทางในการท่ีผ่าน
มามันเกิดเรื่องอุทกภัยต่างๆในด้านของถนนเสียหายน้ าท่วมตรงนี้อยากจะ
คุยในส่วนของสภาว่าเราจะมีการซ่อมแซมอย่างไรได้บ้างในส่วนของถนน
เพราะว่ามันจ าเป็นนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับท่ีเราจะด าเนินการ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีในส่วนของหาเงินตรงไหนได้เราต้องคุยในส่วน
ของการคลังขอให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงว่าเรามีเงินตรงนี้หรือไม่ในการท่ีจะมา
ซ่อมแซมตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรารองบประมาณอย่างท่ีเราเคย
ด าเนินการผมว่าบางทีมันไม่ทันคือชาวบ้านเขาก็พูดอยู่ตลอด หลังจากท่ี
ฝนไม่มีแล้วเราน่าจะไปซ่อมแซมในส่วนของท่ีเรียกว่าเป็นฉุกเฉินพอจะมี
บ้างไหมและค าถามท่ี 2 ก็คือในส่วนของหมู่ท่ี 7 เหมือนจะมีเสียงตามสาย
อยู่นะครับปัจจุบันอื่นจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ไม่รู้นะครับแต่ผมใช้อยู่ประจ า
เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือส่ือสารสามารถท่ีจะให้ชาวบ้านได้รับทราบโดย
ท่ีว่าเราไม่ต้องไป ยืนพูดมันก็สามารถได้ยินท่ัวในเขตพื้นท่ีแต่ปัจจุบันระบบ
เสียงคือมันเหมือนมันเกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ในส่วน
ของช่างได้ไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดความเสียหายอย่างไรไปด าเนินการ
แก้ไขผมก็ขอฝากไว้ 2 เรื่องนี้นะครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)    

เสียงตามสายนี้ปกติมันยังใช้ได้อยู่ไหมครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร)    

ปัจจุบันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียงมันช็อตนะครับ   ก็ขอให้ท่าน
นายกช่วยด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)   

ผมจะให้ ช่างเข้ าไปด า เนินการตรวจสอบให้ครับถ้ามัน ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงหรือว่าซ่อมแซมอย่างไรเด๋ียวผมจะมาหารือในส่วนของกอง
คลังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะน างบประมาณตรงไหนไปซ่อมไปดูแลอีกที
หนึ่งครับผมรับเรื่องไว้นะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับท่ีคุณศักดาสอบถามมาเรื่องซ่อมถนนนะครับ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ในเรื่องของการซ่อมถนนก็เรารับเรื่องไว้และจะดูอีกทีหนึ่งว่าจะด าเนินการ
อย่างไรอีกทีหนึ่งนะครับขอให้หมดฝนก่อน   ต่อไปขอให้สมาชิกสภาทุกๆ
ท่านได้ส ารวจกันมาว่าตรงไหนบ้างและเราจะน าข้อมูลตรงนั้นและมา
พิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณใช้จ่ายเท่าไรอีกครั้งหนึ่งขอฝากสมาชิก
สภาทุกหมู่ช่วยส ารวจว่าจุดไหนท่ีมันส าคัญ ในส่วนตรงนี้ผมจะได้หินคลุก
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มาประมาณ 50 คันผมจะลองดูว่าตรงไหนมันมีความเดือดร้อนก็จะน าไป
ลงให้ก่อนตรงนี้นะครับ ผมขอแจ้งให้ทราบคงจะด าเนินการเร็วๆนี้พอฝน
เปิดก็จะรีบท านะครับ ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่งบของเทศบาลนะครับแต่เป็นงบของ
คนท่ีเขาให้ความช่วยเหลือมาเบ้ืองต้น 50 คัน ถ้าจะด าเนินการช่วงไหนผม
จะแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)   

ผมขอเพิ่มเติมจากส่วนของท่านนายกนะครับ ตามท่ีท่านรองพนม   สุข
เผือกได้น าเรียนในเรื่องของถนนว่าฝนน่าจะหมดส้ินเดือนนี้  พายุท่ีช่ือหมา
เล่าจะเข้ามาถึงแค่วันท่ี 28 นะครับฉะนั้นพอหมดฝนก็จะให้สมาชิกสภา
แต่ละท่านส่งถนนท่ีว่าเสียหายแจ้งมาท่ีเทศบาลและให้กองช่างด าเนินการ
ส ารวจ และเมื่อสักครู่ท่ีหลายท่านเรียนว่าเรามีงบซ่อมแซม 300,000.- 
บาทแต่เราได้จ่ายโครงการเมื่อสักครู่ไป 148,900.- บาทนะครับก็เหลือ 
151,100.- บาทนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็จะซ่อมในวงเงินและมี ผู้
ช่วยเหลือให้หินคลุกจ านวน 50 คัน จึงขอน าเรียนว่าตอนนี้ถนนเส้นไหน
ของแต่ละท่านส ารวจและจดมาให้กองช่าง และกองช่างจะได้ด าเนินการ
ส ารวจว่าควรจะท าอย่างไรแต่ต้องน าเรียนว่าพื้นท่ีท่ีไปดูแล้วบางทีรถ 6 
ล้อมันเข้าไม่ได้ รถยนต์เข้าล าบากขึ้น บางทีผู้รับเหมาเข้าไม่ได้นะครับ ก็ขอ
น าเรียนในส่วนนี้     และส่วนเรื่องเสียงตามสายของหมู่ท่ี 7  เป็นทรัพย์
สมบัติของหมู่บ้านซึ่งเราเองเอางบประมาณไปลงไม่ได้นะครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร)    

เสียงตามสายเป็นของเทศบาลครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)  

ไม่ใช่ครับเป็นของหมู่บ้านครับ เสียงตามสายหมู่ท่ี 7 เป็นสมบัติขอหมู่บ้าน
นะครับผู้ใหญ่อนันต์  แตงอ่อน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 ยืนยันตลอดว่าเป็นของ
หมู่บ้าน 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร)    

ไม่ใช่ครับผมพูดได้เลยผมเป็นสมาชิกสภามาต้ังแต่สมัยองค์การบริหารส่วน
ต าบล งบประมาณเสียงตามสายนี้เป็นของเทศบาลครับ   ซึ่งเป็นมาต้ังแต่
สมัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)  

เราเคยถามแล้วว่าเสียงตามสายหมู่ท่ี 7 เป็นของใครผู้ใหญ่อนันต์แตงอ่อน
ยืนยันว่าเป็นของหมู่บ้านนะครับ แล้วเราจะไปยุ่งไม่ได้  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร)    

ผมขออนุญาตท่านปลัดนะครับขอให้ผมพูด ส่ิงท่ีผมพูดนั้นทุกอย่างมันเป็น
ทรัพย์สินของทางเทศบาลแต่ก่อนนั้นเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาว  ซึ่งสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นระบบอย่างนี้นะครับมันเป็นหอ
กระจายข่าว จะก่อนนั้นเสาหอกระจายข่าวยังต้ังอยู่ท่ีบริเวณบ้านผมอยู่
เลยครับ  ซึ่งแต่ก่อนจะขึ้นเป็นเสาและมีดอกล าโพงอยู่ 4 ดอก  แต่ตอน
หลังนั้นเปล่ียนระบบมาเป็นเสียงตามสาย ผมขอถามว่าถ้าเป็นของหมู่บ้าน
จะเอางบประมาณไปท าครับ เพราะท่ีด าเนินการมาก็จะใช้ในส่วน
งบประมาณของเทศบาลเข้าไปด าเนินการ คือขอให้ท่านได้เข้าใจให้ถูกต้อง
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นของเทศบาลไม่ใช่ของหมู่บ้านถ้าของหมู่บ้านใครจะ
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เอางบประมาณมาด าเนินการ  สมาชิกบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะเพิ่ง
จะเข้ามาแต่ผมเข้ามาต้ังแต่ปี 2538 เพราะฉะนั้นผมเข้าใจดี 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)   

คือในส่วนนี้ข้อมูลตามท่ีเราถามผู้ใหญ่อนันต์แตงอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 ว่า
เสียงตามสายนี้เป็นของใครเขาก็ยืนยันต้ัง 2-3 รอบว่าเป็นของหมู่บ้านผม
บอกว่าถ้าเป็นของหมู่บ้านผมเอางบประมาณไปด าเนินการให้ไม่ได้แต่ท่ีเรา
ด าเนินการเปล่ียนล าโพงไปเราให้ล าโพงเขาไปจ านวน 20 กว่าดอกให้
ล าโพงไปเปล่ียน และคุณภาพล าโพงท่ีเราเป็นออกยังใช้ได้ ซึ่งเราก็บอกว่า
งบประมาณเราไม่สามารถหาไปเปล่ียนให้ได้ และทุกวันนี้เครื่องขยายเสียง
ต้ังอยู่ท่ีไหนครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร)    

ต้ังอยู่ท่ีศาลา S M L หมู่ท่ี 7    แต่ก่อนต้ังอยู่ท่ีบ้านของผม ซึ่งแต่ก่อนท่ี
ด าเนินการครั้งแรกนั้นต้ังแต่สมัยผมยังเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและปี 2538 ได้ด าเนินการขอเสียงตามสายขึ้นมาก็ไม่มีสถานท่ีก็
เลยใช้สถานท่ีบริเวณบ้านของผมและผมก็ด าเนินการให้เป็นสถานท่ีท่ีพูด
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอะไรต่างๆให้แก่ชาวบ้านได้รับทราบและในปี 
2557 ผมคิดว่าช่วงนั้นผมไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าน ามาไว้ท่ีบ้านของผมผมมองว่ามันไม่เหมาะสมผมก็เลย
ให้ท่านรองสมเกียรติรอดสูงให้เปล่ียนไปไว้ในสถานท่ีท่ีมันเป็นจุดศูนย์กลาง
ของหมู่บ้านเพื่อจะได้ใช้รายการประชาสัมพันธ์และสะดวกท่ีว่าการท่ีใคร
จะใช้ผมก็เลยให้ย้ายออกไป   ก็ขอน าเรียนให้ทุกท่านเข้าใจ เพราะการ
ท างานท่ีมันไม่ถูกต้องไม่ตรงนั้นมันจะก่อให้เกิดปัญหาในหมู่บ้านได้นะครับ
ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)  

ก็อยู่ในยุคของรองสมเกียรติรอดสูงท่ีเป็นคนบอกเองว่าได้คุยกับผู้ใหญ่
อนันต์แตงอ่อน และผู้ใหญ่ก็ยืนยันว่าเป็นของหมู่บ้าน   และผมก็ถามกับ
ผู้ใหญ่โดยตรงเขาก็ยังยืนยันว่าเป็นของเขานะครับ จึงขอน าเรียน
ข้อเท็จจริงให้ฟังก่อนไม่ได้มีเจตนา    แต่ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ทางคุณศักดาก็
ท าหนังสือหรือยื่นค าร้องมาว่าเครื่องเสียง  ระบบเสียง ตอนนี้ซึ่งเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาวเมื่อปี 2538 ตามท่ีท่านกล่าว   ว่า
ช ารุด   ขณะนี้เป็นทรัพย์สินของเทศบาล เราก็จะสามารถท่ีจะด าเนินการ
เพราะมันมีท่ีมาท่ีไป เพียงแต่ว่าตอนนี้เราเองก็ไม่อยากจะมีปัญหากับผู้น า
ในพื้นท่ีนะครับ  เพราะเราไม่รู้ถึงท่ีมาท่ีไปจึงขอน าเรียนให้ท่านทราบตาม
นี้นะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)   

ท่านใดมีเรื่องเสนอแนะหรือหารือเชิญครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ)    

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ   เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหาร ใน
เรื่องท่ีจะน าเรียนก็เป็นเรื่องท่ีเดือดร้อนขอหมู่ท่ี 13 นะคะ น้ าท่วมหมู่ 13 
ตรงบริเวณนั้นมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้นอกจากท าท่อระบายน้ า
อย่างเดียวตรงนี้ก็ขอความเห็นใจ  ถ้าเกิดว่ามีงบประมาณในปีหน้า เข้า
แผนมาเราขอท าตรงนี้ก่อนเพราะตอนนี้บ้านท่ีน้ าท่วมนั้นก็ยังท่วมอยู่  และ
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ท่วมเยอะกว่าเดิมเมื่อวานเข้าไปดูนะคะ  และนี่ฝนก็ก าลังจะมาอีกลูกหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าใช้ชีวิตอย่างล าบาก เพราะว่าก็แก่แล้วและตอนนี้น้ าก็ท่วมและ
เท้าป้าก็เปล่ือยหมดแล้ว  น้ าท่วมแล้วมันไม่มีทางออก รอบด้านเราไม่
สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้เลย  ยกเว้นท าท่อระบายน้ าอย่างเดียวเลย
ค่ะ  ถ้าน้ าไหลออกไม่ทันเรายังสามารถสูบน้ าลงท่อระบายน้ าได้ ถ้าเราไม่
แก้ไขมันก็จะเป็นอย่างนี้ ซึ่งก็ไม่เข้าใจนะคะต้ังแต่โตมาก็หิ้วรองเท้า
นักเรียนออกนอกบ้านโดยท่ีน้ าท่วม แบบนี้มาต้ังแต่สมัยยังเด็ก สภาพ
ปัจจุบันก็ยังเป็นเหมือนเดิม ก็อยากจะขอความเห็นใจถ้ามีงบประมาณ 
ขอให้พิจารณาท าท่อระบายน้ าก่อน 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

มีอยู่ในแผนแล้วใช่ไหมครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ)    

บรรจุอยู่ในแผนต้ังแต่ในรอบท่ีแล้วแล้วนะคะ  และมีอีกเรื่องหนึ่งตรงทาง
ขึ้นบ้านย่าภู่ นะคะตรงคลอง ซึ่งทางเราเทคอนกรีตไว้แต่ว่าด้วยความท่ี
คอนกรีตและตัวคลองมันรันต่างระดับกัน ถ้าตอนขึ้นยังไม่เท่าไร   แต่ถ้า
ตอนลงถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อันตรายมาก สามารถท่ีจะหล่นคลองได้เลย ใน
ส่วนตรงนี้ก็อยากจะขอให้ช่วยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้พื้นทางขึ้นมันต่ า
นิดหนึ่ง  และทางชาวบ้านเขาก็พูดมาว่าไม่ท าทางขึ้นดีกว่า  โดนท่ียังไม่ท า
ยังไม่อันตรายเท่ากับตอนท่ีเทคอนกรีตให้เขา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร)    

ขออนุญาตท่านประธานสภาผมขอเสริม  พื้นท่ีท่ีด าเนินการนี้สมัยท่ียก
ฐานะเป็นเทศบาล  พื้นท่ีเดิมท่ีเขาเทคอนกรีตแต่ก่อน     แต่ตอนหลังนี้เขา
มาท าคลองโครงการพระราชด าริ ต้องท าความเข้าใจว่าเราท าของเราก่อน 
แต่ครองนั้นมาทีหลัง พอคลองท าทีหลังเขาก็จะดันเพื่อปรับในพื้นท่ีของเขา
จึงท าให้มันต่ าลงใช่ไหมครับ  ถามว่าถ้าเกิดเส้นทางนี้ถ้าท าท่ีหลังคลองใคร
จะท าแบบนี้ เหตุผลท าไมท่ีน้องพูด ว่าท าไมทางมันถึงเป็นแนวด่ิงแบบนี้
เราต้องท าความเข้าใจว่าพื้นท่ีเราท่ีเราด าเนินการเทคอนกรีตนั้นเราท าก่อน
คลอง แต่ตอนนี้เราจะต้องมาแก้ไขปัญหาตามท่ีน้องบอก ว่าต่อไปจะ
ด าเนินการอย่างไรก็ต้องมีการตัดตรงช่วงนั้นนะครับให้มันลาดต่ าลงไป 
เพื่อไล่ระดับ ทุบคอนกรีตตรงนั้นออก มันก็จะสามารถช่วยตรงนั้นได้ 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม)  

ในเรื่องทางลาดชันท่ี  สท. ศิรินทร์ทา   เสนอมาผมรับเรื่องและจะ
ด าเนินการให้ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ผมมีเรื่องจะพูดคุยเรื่องราดยางท่ีเอาไปเทตามหลุม ปัญหาคือพอเวลาเท
มันไม่มีน้ ายาพอถึงเวลามันร่อนออก ทางเทศบาลน่าจะมี น้ ายาหรือจะต้อง
ส่ังซื้อขอถามผู้อ านวยการกองช่างว่าสามารถซื้อได้หรือไม่เวลาใส่ฝนตกมัน
จะร่อนหลุดขึ้นมาหมด เพราะมันไม่มีตัวน้ ายาท่ีราดไปก่อน มันก็จะไม่ติด
ปัญหาตรงนี้ท่ีซ่อมประจ าเราจะเจออยู่บ่อย ผมอยากจะให้มีน้ ายาท่ีราด
ก่อนและปลูกยางมะตอยมันจะแน่นดี ก็ขอพูดคุยเพื่อหาแนวทางกัน 

นายกเทศมนตรีฯ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมก็จะรับเรื่องไว้นะครับจะหารือกับทางกองช่างอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีท่ี
ท่านประธานสภาได้พูดคุยหรือไม่ 
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ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ผมได้เคยคุยกับคนท่ีเขาท าถนนปัญหาการหลุดร่อนแบบนี้เพราะว่าเขา
บอกว่ามันไม่มีน้ ายาราดก่อนจะลงยางมะตอย  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม)      

น้ ายาท่ีท่านประธานสภากล่าว มันจะต้องมีความร้อน    ถ้าเวลาเรา
ด าเนินการพื้นผิวต้องสะอาดไม่มีน้ าพอเวลาเราเทลงไปมันก็จะอยู่    แต่ถ้า
เมื่อไหร่ท่ีพื้นผิวไม่สะอาดมีน้ ามันก็จะหลุดร่อน  ส่วนยามันต้องผ่านความ
ร้อนมาซึ่งเทศบาลของเราไม่สามารถด าเนินการได้  ถ้าเราซื้อน้ ายามาเราก็
ต้องเก็บใส่ถังพอเวลาจะด าเนินการเราก็ต้องต้มให้ความร้อนเทลงและน า
ยางมะตอยเทลงไป  ซึ่งการท าแบบนี้เราไม่สามารถท าได้ท้ังเครื่องมือและ
บุคลากรของเราไม่ได้มีความรู้ความสามารถเช่นทางหลวง ซึ่งท าได้เท่าท่ี
เราท านะครับ   ถ้าเป็นไปได้ก็หาแนวทางแก้ไขท าคล้ายๆกับร้านพี่
เพ็ญ  และเราก็ต้องค่อยๆท าตามศักยภาพของเทศบาลของเรา เราเห็น
ตรงไหนท่ีส าคัญท่ีสุดก็ด าเนินการตรงนั้นก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างครับ  สมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมสภา
ท่านใดมีข้อท่ีจะน าเรียนปรึกษาหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ท่ีประชุม     ไม่มี 
ประธานสภาฯ 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด)     
ถ้าไม่มีท่านใด มีเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม       เวลา   12.10 น. 
 
 
 
ลงช่ือ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

          (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
                             ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
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(นายสุชาติ  อวยพร) 

 

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

(นายไพฑูร บัวทอง) 
 

 

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

(นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ) 

 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับรองแล้ว  ตามมติท่ี
ประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี.........ครั้งท่ี.........ประจ าปี  2564  เมื่อวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. 
2564 

 
 

 

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

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

 


