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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2564 

วันจันทร์  ท่ี  27  ธันวาคม  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. นายอ านาจ โคกแก้ว ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8. นายสุชาติ อวยพร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายรณฤทธิ์ อวยพร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นางขวัญจิตร ์ เสนาะค า ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. 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. นายปัญญา สุขังพงษ์ ต าแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
6. นางประนอม ก าเนิดสิงห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
7. นายกฤษณะ สุขกรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางธัญญา ศรนารายน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางสาวลภัสรดา หมื่นจอน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายกันยา หมู่ม่วง ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
2. น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3. นายไพฑูร บัวทอง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนประธานสภา บัดนี้เวลา  10.00 น.สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุม 10 ท่าน  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ ท่ี 27 
ธันวาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.    ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ขอขอบคุณท่ีสมาชิกสภา ผู้บริหารทุกท่านท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกัน แข่งขัน 
กีฬาเพื่อเช่ือมความสามัคคีก็ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณท่าน 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่  3  คร้ัง
ท่ี  1 ประจ าปี   พ.ศ.  2564 เม่ือวันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
        ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 
ครั้งท่ี  1  ประจ าปี 2564 ก่อนท่ีจะมีการรับรองรายงานการประชุม ท่านใด มี
ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดมีข้อแก้ไข  ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี  1  วันท่ี  26  ตุลาคม พ.ศ. 2564  สมาชิกสภาฯท่านใด
รับรอง โปรดยกมือข้ึนครับ เชิญครับ 

ท่ีประชุม 
 

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  
เมื่อวันท่ี  26  ตุลาคม พ.ศ.  2564 จ านวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  
(นายเพ็ชร์ บุญรอด)       ไม่เห็นชอบ   -   ท่าน  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไประเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอรายละเอียดต่อสภาฯ เชิญ
ครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขออนุญาตมอบหมายให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ขยายความเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขยายความเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมรับทราบ 
เชิญครับ  
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
(น.ส.ลภัสรดา หมื่นจอน) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ประจ าปี 2564 โครงการท่ีเรา
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นโครงการ ในปี พ.ศ. 2564 จะมีโครงการ
ในแผนพัฒนาท้ังหมด 169 โครงการ แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 
จ านวน 169 โครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ 67 โครงการ รอด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2564 ระหว่าง เดือนตุลาคมปี 2563 ถึง  กันยายนปี 2564 ด าเนินการ
ท้ังหมด 46 โครงการซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.21 ท่ีเทศบาลด าเนินการโครงการได้
น้อยเนื่องจาก ปีท่ีผ่านมาเราประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด  เป็นเหตุ
ท าใหด้ าเนินการโครงการได้น้อย รายละเอียดตามเอกสารหน้า 42  
ข้อคิดเห็น  
        จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน คะแนนท่ีได้ 24 คะแนน 
ซึ่งต่ ากว่า  25 คะแนน คือต้องปรับปรุงโดยคะแนนท่ีมีค่าน้อยคือ ตัวบ่งช้ีท่ี 5 
การด าเนินโครงการ ได้ 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 
        เพื่อให้การด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนิน
โครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อย
ละ 27.21 อาจท าให้ส้ินปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจใน
การด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการสูงสุดของประชาชน  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภา เกี่ยวกับวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ เกี่ยวกับ
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  สมาชิกสภาจะมี
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีท่ีว่าโครงการไม่เป็นไปตามแผน แต่เป็นเหตุ
สุดวิสัยท่ีเกิดจากโควิด  2 ปี มาแล้วท่ีไม่สามารถด าเนินการในลักษณะต่าง ๆ ได้ 
จึงเป็นเหตุท่ีต้องให้ด าเนินการตามศักยภาพ จึงขอน าเรียนว่าวาระนี้เป็นวาระ
เพื่อทราบไม่ต้องพิจารณา  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีท่านเจ้าหน้าท่ีได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ประจ าปี 2564  
ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาทุก
ทุกท่านรับทราบ ตามเรื่องเสนอเพื่อทราบ นะครับ 

ท่ีประชุม ทราบ 
ประธานสภา 

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
    ต่อไปวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.1 การก าหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ประจ าปี พ.ศ.  2565  ขอให้ท่าน
เลขานุการสภาฯ อธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ    
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เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอน าเรียนเรื่องการก าหนดสมัยประชุม
สภาฯ  ประจ าปี พ.ศ.  2565  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  
มาตรา  24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด ในส่วนนี้ต้องก าหนดลง
ไปในวาระการประชุมครับ ในท่ีประชุมต้องก าหนด 4  สมัย ท่ีต้องเป็นไปตาม
มาตรา 24 ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.  2496  และมาตรา  24  วรรค  4  
ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสมัยหนึ่ง ๆ ได้มีก าหนดไม่เกิน  30  วันครับ  และ
ตามท่ีสภาท้องถิ่นเราได้เคยประชุมมา เราได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ไว้  4  สมัย มีดังนี้ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  1  เดือน   กุมภาพันธ์ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  2  เดือน   พฤษภาคม 
สมัยสามัญสมัยท่ี  3  เดือน   สิงหาคม 
สมัยสามัญสมัยท่ี  4  เดือน   ธันวาคม 
       และก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ในเดือน กุมภาพันธ์    
เราจะก าหนดให้เหมือนเดิมหรืออย่างไร  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ปีนี้เป็นปีท่ีมีการเลือกต้ังเข้ามา เมื่อวันท่ี 28 
มีนาคม 2564 และท่าน มาปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564   ก็
ท าให้มีความถี่ของจ านวน การประชุม    แต่ถ้าเมื่อสักครู่นี้ท่ี เลขานุการสภาได้
น า เสน อ ต่ อ ท่ี ป ระ ชุ ม  สมั ย ท่ี  1 เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ์  ส มั ย ท่ี  2 เดื อ น 
พฤษภาคม  สมัยท่ี 3 เดือนสิงหาคม  และสมัยท่ี 4 เดือนธันวาคม ก็จะเป็นไป
ตามรูปแบบเดิมของ การประชุมสมัยก่อนนั้น ซึ่งในเดือนพฤษภาคมจะต้องมา
พิจารณาเรื่องแผน เดือนสิงหาคมก็จะพิจารณาเรื่องเทศบัญญัติ และสมัยท่ี 4 
เดือนธันวาคมก็จะเป็นเรื่องการติดตามแผน แต่เมื่อปีนี้เป็นการเลือกต้ังครั้งแรก 
จึงขอน าเรียนว่าตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาได้น าเสนอมา สมาชิกสภามีความ
เห็นชอบหรือควรปรับแต่งตรงไหน  ขอเชิญท่ีประชุมพิจารณาครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ และขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ 
เกี่ยวกับเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภา การประชุมสมัยสามัญตามระเบียบ
ก าหนดเกี่ยวกับการประชุม อย่างท่ีเคยประชุมร่วมกันมาก็จะ มีการประชุมสมัย
สามัญท้ังหมด 4 ครั้ง ก็คือตามท่ีท่านเลขาสภาได้แจ้งคือ สมัยสามัญสมัยท่ี 1 
เดือน กุมภาพันธ์   สมัยสามัญสมัยท่ี 2 เดือน พฤษภาคม สมัยสามัญสมัยท่ี 3 
เดือนสิงหาคม และสุดท้ายสมัยสามัญสมัยท่ี 4 เดือนธันวาคม ในมุมมองของผม
เห็นควรตามท่ีท่านเลขาสภาได้น าเรียนเสนอแก่พวกเรา ในการก าหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญขึ้นเพื่อ ก าหนดทิศทางในการบริหารของเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าดอกขาว ผมเห็นด้วยกับการก าหนดสมัยประชุมครับ 
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ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ผมขอน าเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
2565  ตามท่ีเลขานุการสภา ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
2565  สมัยสามัญ 4  ครั้ง ให้แก่ท่ีประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  1  เดือน  กุมภาพันธ์   
สมัยสามัญสมัยท่ี  2  เดือน  พฤษภาคม   
สมัยสามัญสมัยท่ี  3  เดือน   สิงหาคม 
สมัยสามัญสมัยท่ี  4  เดือน  ธันวาคม 
       และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ.  2565 ใน
เดือน กุมภาพันธ์  2565  เราจะก าหนดให้เหมือนเดิมหรืออย่างไร ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ผมขอมติท่ีประชุมในการ
ให้ความเห็นชอบการก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565  ดังนี้ 
สมัยสามัญสมัยท่ี  1  เดือน  กุมภาพันธ์   
สมัยสามัญสมัยท่ี  2  เดือน  พฤษภาคม   
สมัยสามัญสมัยท่ี  3  เดือน  สิงหาคม 
สมัยสามัญสมัยท่ี  4  เดือน  ธันวาคม 
เห็นชอบ 9  ท่าน ไม่เห็นชอบ – ท่าน งดออกเสียง 1  ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ล าดับต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญเลขานุการ
สภาฯ ช้ีแจงครับ  ซึ่งเราจะคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดย
คัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จ านวน  3 ท่าน ครับ 

เลขานุการสภาฯ 
(นายไชยยศ บา้นกล้วย) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม  จะยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาฯท้องถิ่น พ.ศ.  2547  ข้อ  105  ภายใต้บังคับข้อ  103 และ  104  
สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้ เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
4. คณะกรรมการอื่น ๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในการประชุมในแต่ละครั้งก็จะต้องมีผู้ตรวจ
รายงานการประชุมตามท่ีท่านเลขานุการสภาได้แจ้งให้ทราบ คณะกรรมการท่ี
ผ่านมาก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ท่าน เพราะฉะนั้นในการเลือกคณะกรรมการ ตามท่ี
ท่านสมาชิกได้แจ้งว่าเราจะเอาคนท่ีเคยปฏิบัติงานคนเก่าได้หรือไม่ได้ครับ แต่
ท่านนั้นต้องอยู่ในท่ีประชุมสภาแห่งนี้  แต่ขณะนี้คนเก่า 2 ท่านท่ีปฎิบัติหน้าท่ี
เป็นคณะกรรมการไม่ได้อยู่ร่วมประชุม 2 ท่านคือ คุณไพฑูร บัวทอง และ       
คุณศิรินทร์ทา มณีโชติ  เพราะฉะนั้นเราก็สามารถท่ีจะเสนอสมาชิกสภาท่านอื่น
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มาปฏิบัติหน้าท่ีได้นะครับ ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนหมุนเวียนกันในการประชุม ก็
ขอให้ ท่ านสมาชิกสภา เสนอสมาชิกสภาด้วยกัน เพื่ อปฏิบั ติหน้ าท่ี เป็น
คณะกรรมการดังกล่าว ได้เลย 3 ท่านครับ  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตครับ ในส่วนของกรรมการเกี่ยวกับสภาตรวจรายงานการประชุมเรา
สามารถคงคณะกรรมการเดิมได้ หรือ ท่านสามารถปรับเปล่ียนได้ทุกปี ก่อนท่ีจะ
เริ่มสมัยประชุมหน้าก็สามารถท าได้  โดยเป็นดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภานะ
ครับ จึงขอน าเรียนว่าในส่วนนี้ท่านจะเลือกแบบเดิมหรือท่านจะเลือกแบบใหม่ ก็
ตามดุลยพินิจนะครับ 1 วาระนั้นหมายความว่าต้ังแต่ 28 มีนาคม  2564 
จนถึง  27  มีนาคม  2568  ท่านจะใช้คณะกรรมการชุดเดิมก็ลงมติไป หรือ
ท่านจะปรับเปล่ียนทุกปีก็ตามมติของท่านสมาชิกสภา เป็นทางเลือกได้ท้ัง 2 
กรณีครับ  

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในมุมมองของผมการก าหนดน่าจะก าหนดใน
แต่ละปี  เพราะว่าในหนึ่งปีงบประมาณก็จะมีการมาก าหนดในส่วนของการ
ประชุมสมัยสามัญของเทศบาล  ผมว่าน่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกสภา
ได้เข้ามามีส่วนร่วม ผมว่าน่าจะดีกว่าการก าหนดในเพียงครั้งเดียวนะครับ ท่าน
อื่นเห็นควรอย่างไรก็เสนอในท่ีประชุมครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ส าหรับผมๆ เห็นด้วยท่ีจะให้มีการคัดเลือกกันทุกปี เพราะว่าสมาชิกสภาจะได้
ปฎิบัติหน้าท่ีหมุนเวียนกันไป สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ  
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติม  ต่อไปเราจะคัดเลือกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม โดยคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จ านวน  3 ท่าน ครับ เชิญท่ี
ประชุมเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และขอผู้รับรอง จ านวน 2 
ท่านในการรับรอง  เชิญเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ท่านแรก
เชิญครับ    

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเสนอ นางนุช  เอี่ยมเจริญ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ขอสมาชิกสภาเป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่านครับ 

สมาชิกสภา 
(นายสุชาติ อวยพร) 

ผมนายสุชาติ อวยพร   สมาชิกสภาฯ เขต  2  ขอรับรองให้นางนุช เอี่ยมเจริญ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

สมาชิกสภา 
(นายพจน์ พัฒนมาศ) 

ผมนายพจน์ พัฒนมาศ   สมาชิกสภาฯ เขต  1  ขอรับรองให้นางนุช เอี่ยมเจริญ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ต่อไปการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ท่านท่ี 2  เชิญท่ี
ประชุมเสนอครับ 

สมาชิกสภา 
(นายพจน์ พัฒนมาศ) 

ผมนายพจน์ พัฒนมาศ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเสนอ นางสาวสุนันทา อ่อน
จันทร์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ท่าน
ท่ี  2 ครับ 
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ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ขอสมาชิกสภาเป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่านครับ 

สมาชิกสภา 
(นายอ านาจ โคกแก้ว) 

ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต  2  ขอรับรองให้นางสาวสุนันทา 
อ่อนจันทร์  สมาชิกสภาฯ เขต 2   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภาฯ เขต  1  ขอรับรองให้นางสาวสุนันทา 
อ่อนจันทร์  สมาชิกสภาฯ เขต 2   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ต่อไปการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ท่านท่ี 3  เชิญท่ี
ประชุมเสนอครับ 

สมาชิกสภา 
(นายอ านาจ โคกแก้ว) 

ผมนายอ านาจ  โคกแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอ นายสุชาติ อวยพร  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่านท่ี  3 ครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

ขอสมาชิกสภาเป็นผู้รับรองจ านวน  2  ท่านครับ 

สมาชิกสภา 
(นายรณฤทธิ์ อวยพร) 

ผมนายรณฤทธิ์ อวยพร สมาชิกสภาฯ เขต  2  ขอรับรองให้ นายสุชาติ อวยพร
สมาชิกสภาฯ เขต 2   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภาฯ เขต  1  ขอรับรองให้นายสุชาติ  อวยพร
สมาชิกสภาฯ เขต 2   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมา ผมขอ
สรุปรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในปี 2565  ดังนี้ครับ 
ท่านแรก  นางนุช เอี่ยมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
ท่านท่ีสอง  นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์ สมาชิกสภา เขต 2 
ท่านท่ีสาม นายสุชาติ อวยพร สมาชิกสภา เขต 2 
  ขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านครับ  ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ครับ  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ในวาระการเสนอเพื่อพิจารณา ผมนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าดอกขาว ขอ
เสนอญัตติเร่งด่วน ต่อท่านประธานสภา และ ท่ีประชุมสภาแห่งนี้ เรื่อง การ
แก้ไขโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ า
สายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  
ขอท่านประธานสภาพิจารณาการเพิ่มเติมวาระเร่งด่วนนี้ด้วยครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เห็นชอบให้เพิ่มเติมวาระครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ รายละเอียดขออนุญาตให้กองช่างน าเสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงครับ 
 
 



๘ 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ เนื่องด้วยโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
พร้อมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ าสายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1   มีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องขอปรับเปล่ียนข้อความจากเดิมท่ี ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.00 – 
0.05 ลบ.ม. ขอเปล่ียนแปลงเป็น ทรายหยาบรองพื้นหนา  0.00 – 0.05 ลบ.
ม.  หรือตามสภาพพื้นท่ี เนื่องจากดาดคอนกรีตดังกล่าว ตามสภาพพื้นท่ีท าให้
งานดาดมีความชัน งานทรายอาจจะได้ไม่หนาตามแบบเพราะเนื่องจากว่าความ
หนา 0.00 – 0.05 ลบ.ม.มันชันเกินไป ท าให้ทรายอาจจะสไลด์ลงมา จึงมี
ความจ าเป็นต้องเปล่ียนแก้ไข เป็นความหนา 0.00 – 0.05 ลบ.ม.หรือตาม
สภาพพื้นท่ี จึงขอน าเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  ในกรณีท่ีจะมีการเพิ่มเติม ของโครงการ
เกี่ยวกับการปรับเปล่ียน ขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังส่วนของกองช่าง  
ผมอยากทราบในรายละเอียดของงบประมาณ ในส่วนท่ีด าเนินการไป เดิมเรา
ก าหนดไว้ที่เท่าไรถ้ามีการเปล่ียนแปลง สภาพพื้นท่ี ก็ยังใช้งบประมาณเท่าเดิมใช่
ไหมครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงครับ  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ขออนุญาตครับ งบประมาณท่ีใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อม
ดาดคอนกรีตคลองระบายน้ าสายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1   ท้ังส้ิน 204,000.- 
บาท ใช้งบประมาณเท่าเดิมครับ เพียงแต่เพิ่มเติมข้อความ เป็นความหนา 0.00 
– 0.05 ลบ.ม.หรือตามสภาพพื้นท่ี เท่านั้นครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตามโครงการท่ีมีการขอปรับแก้ข้อความตามสภาพพื้นท่ี เพราะว่าผู้รับเหมา
ติดต่อมามีปัญหาเรื่องทรายเพราะทรายจะสไลด์ลงหมด ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ท่ีนี้การลงทรายถ้าลงให้หนา 5 เซนติเมตร ถ้าตรวจแล้วไม่เป็นไปตามแบบก็จะมี
ปัญหาเกิดขึ้น ก็ควรจะลงได้ตามพื้นท่ีหรือสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เพราะมันเป็น
ปัญหา ในทางเทคนิคในทางการก่อสร้างนะครับ จึงขอน าเรียนท่ีประชุมว่า ใน
ส่วนงบประมาณเราไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น และทางผู้รับเหมาก็ได้บอกแล้วว่างานนี้
ขาดทุนเพราะว่าเหล็กขึ้นและอะไรขึ้นหลายๆอย่าง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นงบประมาณของปีท่ีแล้ว เทศบาลได้กัน
งบประมาณส่วนนี้ไว้แล้ว  เนื่องจากตอนนั้นมีการปล่อยน้ าท านากันแต่ตอนนี้ 
เก็บเกี่ยวแล้วสามารถท าโครงการได้ ก็ได้น ามาพิจารณากัน ซึ่งเรากันเงินไว้ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 และเราจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นะครับระยะเวลา 1 ปี ฝ่ายบริหารจึงขอน าเรียนท่ี
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาในส่วนนี้ครับ 
 
 



๙ 

 

ประธานสภาฯ 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้เลขาช้ีแจงระเบียบใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องครับ 

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 
ท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ   

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตามท่ีได้มีการช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุมัติการเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมดาดคอนกรีตคลองระบาย
น้ าสายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1  จากเดิมท่ี ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.00 – 
0.05 ลบ.ม. ขอเปล่ียนแปลงเป็น ทรายหยาบรองพื้นหนา  0.00 – 0.05 ลบ.
ม.  หรือตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณคงเดิมท่ี  204,000.- บาท  ผมขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติ สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือข้ึนครับ  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุกพร้อมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ าสายหนองกะแหรบ หมู่ท่ี  1  จากเดิมท่ี 
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.00 – 0.05 ลบ.ม. ขอเปล่ียนแปลงเป็น ทรายหยาบ
รองพื้นหนา  0.00 – 0.05 ลบ.ม.  หรือตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณคงเดิมท่ี  
204,000.- บาท  อนุมัติ  9 ท่านไม่ออกเสียง 0 ท่าน งดออกเสียง จ านวน  1  
ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ต่อไปวาระท่ี  5  เรื่องอื่นๆ ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะหารือหรือเสนอแนะ เชิญ
ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตน าเรียนนะครับ ตามท่ีผู้บริหาร ได้มีความประสงค์เกี่ยวกับการโอน
โรงเรียนบ้านรางจิก มาสังกัดเทศบาล ขอรายงานความคืบหน้านะครับ เทศบาล
ได้ประชุมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เมื่อวันท่ี 20 
ธันวาคม 2564 ซึ่งสรุปออกมาว่าเทศบาลจะด าเนินการตามข้อ 5 เอกสาร
หมายเลข 10 ด าเนินหาความสมัครใจของผู้เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น ท่ีโรงเรียนบ้านราง
จิกนะครับ ซึ่ งผู้ เกี่ยวข้องจะประกอบด้วย 2 ส่วน ก็ คือครู บุคลากรและ
ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษามีท้ังหมด 9 ท่าน วันนั้นจะเป็น
การลงคะแนนว่าจะสมัครใจให้โรงเรียนบ้านรางจิก โอนโรงเรียนมาสังกัดเทศบาล
หรือไม่ ซึ่งเราจะท าแบบเลือกตั้งเต็มรูปแบบนะครับ แต่ผู้ท่ีมีสิทธิ์จะมีเพียง 16 
ท่านเท่านั้น  เป็นครูบุคลากรทางการศึกษา 7 ท่านและคณะกรรมการ
สถานศึกษาจ านวน 9 ท่าน รวม 16 ท่านเราจะท าการเลือกต้ังในวันนั้น และจบ
ในวันนั้นถ้าไม่ผ่านก็จบไม่มีสิทธิ์โอน และเรื่องท่ี 2 ในข้อ 6 ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งในส่วนนี้ เขา
ก าหนดว่า ประชากรมีเท่าไร กลุ่มเป้าหมายเท่าไร ซึ่งเทศบาลมีประชากร 



๑๐ 

 

4,249 คน ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์กลุ่มไม่เกิน 5,000 คน จะใช้ความคิดเห็นของ
ประชาชนจ านวน 150 คน และเขาก าหนดว่ารัศมี 6 กิโลเมตรจากโรงเรียน 
และจะต้องอยู่ในเขตพื้นท่ีของเทศบาล และเป็นผู้ท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ัง เราก็ได้แจ้งไป
ยังสมาชิกสภาหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 13 โดยให้คิดสัดส่วนเป็นสถิติ ถ้า 150 คนเรา
ก็แบ่งเป็น 5 ส่วน หมู่ 7    2 ส่วนและหมู่ท่ี 13 ซึ่งเป็นพื้นท่ีโรงเรียน  3 ส่วน 
หมายความว่ากลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะด าเนินการส ารวจจ านวน 60 คนเป็นของหมู่ท่ี 
7 บ้านโมกมัน และอีก 90 คนเป็นของหมู่ท่ี 13 บ้านรางจิกพัฒนา เราจะเก็บ
แบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชนถ้าตัวนี้ไม่ผ่านก็จบเช่นกัน ซึ่งเราต้องท า 
2 ตัว ต้องให้เสร็จภายในวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งตอนนี้หลายท่าน
อาจจะได้ประสาน เกี่ยวกับแบบส ารวจ   ซึ่งแบบส ารวจ จะมีท้ังหมด 6 ข้อดังนี้ 
ข้อ 1 เขตพื้นท่ี เราจะปรับแก้ใหม่เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ข้อ 2 คือช่ือเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ข้อ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามกรณีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ไปด าเนินการสอบถาม
ข้อ 3 นี้จะเป็นของประชาชนเพียงอย่างเดียว ซึ่งในส่วนของผู้ปกครองเราได้นัด
แล้วในวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ซึ่งเราจะให้ผู้ปกครองมา
ท าแบบสอบถาม แต่ท่ีท่านสมาชิกสภาได้ไปเป็นของประชาชนเพียงอย่างเดียว 
ข้อท่ี 4 จะเป็นค าถามเกี่ยวกับการถ่ายโอนการศึกษา  
ข้อท่ี 5  เป็นค าถามเห็นว่ามีความพร้อม ถ้าประชาชนให้ความเห็นว่ามีความ
พร้อมก็ไม่ต้องท าข้อท่ี 6 ถ้ามีความเห็นว่าไม่มีความพร้อมก็ให้ไปท าข้อท่ี 6 หาก
ไม่มีความพร้อมความคิดเห็นเพิ่มเติมควรจะร่วม องค์กรหรือสนับสนุน อยู่อย่าง
เดิม ฉะนั้น ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้จบอยู่ในค าถามข้อท่ี 5 ค าถามหลักคือค าถาม
เดียวก็คือค าถามในข้อท่ี 5 มีความพร้อมฉะนั้น จึงขอน าเรียนว่าท่านใดท่ีไป ข้อ 
6 ไม่ต้องท าถ้าข้อท่ี 5 ให้ความเห็นว่ามีความพร้อมแล้ว โดยเฉพาะท่านสมาชิก
สภาหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 13 หรือสมาชิกสภาเขต 1 เขตนั้นนะครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในส่วนท่ีผมอยู่ในเขตพื้นท่ี ซึ่งอยู่ในระยะของ
โรงเรียนบ้านรางจิก 6 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีของบ้านโมกมันหมู่ท่ี 7 ตามท่ี
ท่านปลัดได้แ จ้งผมได้ด า เนิ นการร่วมกับสมาชิกสภา แ ต่ข้อมู ล ต่ างๆ            
แบบสอบถามเรายังไม่ได้ แจ้งระบุไปให้กับคนท่ีเราไปร่วมนะครับก็คือ ในส่วน
ของประชาชน ณ วันนั้น มีรายช่ือนะครับว่า นาย ก  นาย  ข  นาย ค  มีความ
คิดเห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียนบ้านรางจิก ซึ่งปัจจุบันก็คือเข้าใจ 
ว่าโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนน้อย ส่วนท่ี 2 ก็คือไม่มี ผู้อ านวยการ ในการ
ด าเนินการ อยู่ ณ ปัจจุบันซึ่งท่านมีความคิดเห็นอย่างไร แต่ไม่ได้เอาแบบข้อมูล
ตรงนี้ไปแจ้งในสวนท่ีเราต้องไปสอบถามเพียงแต่ว่า ได้คุยกันในเบื้องต้นว่าจะมี
คณะกรรมการในส่วนของเทศบาล เข้าไปสอบถามตามรายช่ือท่ีเราได้ไป
ด าเนินการก็คือในเขตพื้นท่ีของ หมู่ท่ี 7 ก็คือ 60 คน ในจ านวน 60 คนนี้ก็มี 
ค าถามนะครับ ฝากมายังสภาถึงเรื่องการท่ีเทศบาลถ้าจะรับโรงเรียนบ้านรางจิก
มาดูแลรับผิดชอบท่ีอาจจะต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนของเงินเดือนหรือว่าอะไรก็
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แล้วแต่ถ้าตอนนี้มีการถ่ายโอนมาทางเทศบาลจะต้องดูแลรับผิดชอบหรือไม่
อย่างไรและมันจะกระทบถึงในเรื่องของการพัฒนาเพราะคาดว่าเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาวมีพื้นท่ีค่อนข้างมากและในงบของการพัฒนาเมื่อหักในส่วน
ต่างๆแล้วเหลืองบประมาณเพียง 3 ล้านบาท พูดกันง่ายๆก็คืองบประมาณน้อย
มันจะกระทบในส่วนของเงินพัฒนานี้หรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นในเบ้ืองต้น ผม
ก็ดี หรือ สท. นุช ก็ดีท่ีไปด าเนินการได้จดรายช่ือเพียงอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ดูใน
เรื่องของการกรอกรายละเอียดต่างๆ เพราะฉะนั้นผมจึงจ าเป็นท่ีจะต้องน าเรียน
ต่อท่ีประชุมให้สมาชิกสภาได้รับทราบว่าส่ิงท่ีผมได้ไปด าเนินการนั้นยังไม่จบ
เพราะจะต้องมีการประเมินในส่วนของทางเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง จึงขอแจ้งให้ท่าน
ประธานสภาได้รับทราบนะครับและตามท่ีผมแจ้งในท่ีประชุมก็เป็นค าพูดของ 
ประชาชนว่าถ้าหากว่ารับโอนโรงเรียนมันจะมีผลกระทบในเรื่องของงบประมาณ 
หรือไม่อย่างไรแม้กระท่ังบุคลากรครูก็ตามมีเรื่องของเงินค่าจ้างอัตราจ้าง 
เงินเดือนต่างๆมันเป็นอย่างไรขอให้ช้ีแจงตรงนี้ด้วยครับ ผมจะได้น าข้อมูลไปแจ้ง
ให้กับประชาชนท่ีเขาสอบถามมาได้รับทราบ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

เชิญท่านผู้บริหารช้ีแจงกรณีท่ี ท่านสมาชิกสภา ได้สอบถามด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตคุยให้กับท่านสมาชิกสภาได้รับทราบและให้เป็นไปในทางเดียวกันเมื่อ
ครั้งประชุมสภาสมัยท่ีแล้วก็ได้มีท้ัง ครู บุคลากร ท่านปลัดและผู้ทรงคุณวุฒิ มา
อธิบายให้สมาชิกสภาทุกคนได้เข้าใจว่าการท่ีเทศบาลโอนโรงเรียนบ้านรางจิก 
เขาก็อธิบายมาแล้วว่ามันเป็นงบประมาณของกรมท่ีได้สนับสนุนงบประมาณให้
เราและทุกส่ิงทุกอย่างก็กรมก็สนับสนุนมาผมในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารผมก็ได้หารือ
และได้ฟังแล้วก็การศึกษาแล้วว่าตรงนี้มันเป็นการท่ีเราไม่ต้องน างบประมาณของ
เราตามท่ีท่าน สมาชิกสภา ศักดา พูดว่างบประมาณเราน้อยตรงนี้ผมได้ศึกษา
แล้วผมเข้าใจแล้วผมถึงได้น าเสนอเข้ามาในสภา เพื่อให้สภาได้พิจารณากันแต่ใน
เมื่อเราพิจารณาแล้วเรารับรู้แล้วเราเห็นชอบผ่านแล้วเราก็น่าจะพูดไปในแนวทาง
เดียวกันว่าเทศบาลของเรามีความพร้อมท่ีจะรับโอนโรงเรียนบ้านรางจิกเข้ามา
สังกัดเทศบาลเพราะว่าถ้าเราผ่านสภาไปแล้วนั้นก็น่าจะเข้าใจกันดีแล้ว และควร
ท่ีจะพูดไปในทิศทางเดียวกันถ้าไปพูดว่าไม่รู้หรือพูดเป็นแนวทางอื่นผมมองว่า 
มันผิดจากท่ีเราประชุมกันครั้งแรกไปว่า เราได้ผ่านสภาก็ถือว่าเราได้เข้าใจแล้ว 
ถ้าไม่เข้าใจก็น่าจะพูดคุยหรือซักถามให้ทราบหรือเข้าใจ ก็จะได้ไปพูดคุยกับ
ชาวบ้านได้ อยากถูกต้องนะครับ เพราะในส่วนตรงนี้ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิก
สภารับรู้รับฟังและศึกษา และเรื่องนี้ก็ได้ผ่านสภาไปแล้วทุกคนก็มีความเข้าใจไป
ทางเดียวกัน ถ้าผ่านสภาไปแล้วแต่มาพูดอีกอย่างผมมองว่าเราไม่เข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกันนะครับ ก็คงจะให้ท่านสมาชิกได้พูดคุยกับชาวบ้านอีกทีหนึ่ง และ
เรื่องการศึกษาเราก็ได้พัฒนาไปด้วยกันหลายโรงเรียนรวมท้ังโรงเรียนบ้านรางจิก
ด้วย ซึ่งในส่วนงบประมาณท่ีโรงเรียนขอรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
บ้านห้วยตลุงโรงเรียนหนองขาวโกวิทหรือโรงเรียนบ้านรางจิกเราก็มีสนับสนุนให้
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อยู่แล้ว และเรื่องงบประมาณผมก็ได้หารือแล้วว่าเป็นงบประมาณท่ีมาจากกรม
ซึ่งผมจะให้ท่านปลัดเทศบาลได้ขยายความเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาได้รับทราบและ
ท่านปลัดก็เคยรับถ่ายโอนโรงเรียนมาแล้ว  ซึ่งก็มีประสบการณ์ก็ขออนุญาตให้
ท่านปลัดช่วยอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้สภาได้รับทราบด้วยครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับก่อนท่ีจะให้ท่านปลัดได้ช้ีแจง ผมในฐานะท่ีเป็น
สมาชิกสภา โดยท่ีผมได้น าเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีผมแจ้งท่ี
ประชุม ผมไม่ได้พูดเองนะครับ แต่ชาวบ้านสอบถามผมในเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเรื่อง
ของงบประมาณ ไม่ใช่ว่าผมเข้าประชุมสภาแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่นะครับ เพราะว่า
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีพูดเราเข้าใจ ผมในฐานะท่ีอยู่ในพื้นท่ีมองเห็นในเรื่อง
ของการศึกษาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ประชาชนได้รับทราบ 
เพราะว่ามติในการประชุมท่ีเราจะด าเนินการท่ีจะรับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านรางจิก 
ณ วันนั้น ซึ่งมีคุณณัฐวุฒิ  รัตนา ผู้ใหญ่บุญช่วย มณีโชติ และในส่วนของรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรางจิก น าเรื่องนี้ขึ้นมาเสนอในท่ีประชุม
เพื่อท่ีแจ้งปัญหาของโรงเรียนบ้านรางจิก ว่าปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าไม่ด าเนินการตาม 
สพฐ. ก็ดีนะครับตามท่ีได้แจ้ง ก็ต้องยุบใช่ไหมครับ เหตุผลก็เพราะว่าเด็กน้อย 
และท่ีส าคัญก็คือมีปัญหาเรื่องของผู้บริหารด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องพูด 
ณ ตรงนี้ ถามว่าทุกท่านท่ีร่วมประชุม ณ วันนั้นก็เข้าใจในจุดประสงค์ตรงนี้อยู่
แล้ว แต่ส่ิงท่ีตามมา มันจะมีผลกระทบต่อเทศบาลของเราหรือไม่อย่างไร ซึ่งมา
ในตอนหลังในส่วนของทางเขตก็ดีนะครับ เมื่อผ่านสภาไปแล้วก็จะด าเนินการ 
โดยท่านปลัดก็ได้ด าเนินการและส่งเรื่องไปยังเขตเพื่อมาด าเนินการลงลึกในเรื่อง
ของการว่ามีโรงเรียนหนึ่งทีแจ้งเข้ามาว่าอย่างนี้สมควรหรือไม่อย่างไร ก็มา
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเราจะรับถ่ายโอน ณ วันนี้ แต่ถ้าจะถามว่าตรงนี้ให้
ส าเร็จลุล่วงไป ก็ต้องมีอย่างท่ีท่านปลัดว่า คือต้องมีในส่วนของคณะผู้บริหาร 
ส่วนท่ีสอง ก็จะเป็นส่วนของผู้ปกครอง และส่วนท่ีสามก็คือ แบบสอบถามท่ีได้
ประเมินในจ านวน  60  คน ท้ังหมด 150  คน ตามท่ีว่าก็อยู่ในเขตพื้นท่ี
โรงเรียนบ้านรางจิก  90  คน แล้ว เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีผมแจ้งในท่ีประชุม ผมไม่ได้
ค้านไม่ได้อะไรท้ังหมดแต่ ต้องการเอาส่ิงเหล่านี้ ท่ีผมเคยไปสอบถามมาถึงอะไรก็
แล้วแต่ มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับท่ี เขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ว่า
ตรงนี้จะรับหรือไม่รับอย่างไร แต่ผมในฐานะท่ีเป็นตัวแทน เทศบาลผมก็ไปพูดใน
ท่ีมันถูก มันดี พูดในลักษณะว่าจริงๆอยู่มันเป็นโอกาสนะครับ  เด็กมีสิทธิ์ท่ีจะไป
เรียนท่ีอื่นก็ได้ ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเรียนท่ีโรงเรียนบ้านรางจิก ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของผู้ปกครอง แต่ผมมองว่าเด็กนักเรียนท่ีเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนบ้านรางจิก ท่ีไม่ได้
ไปเรียนท่ีอื่น แต่ถ้าหากว่าโรงเรียนนี้ถูกยุบตัวลงแล้วไม่มีใครมาดูแลรับผิดชอบ
เด็กเหล่านี้จะต้องด้ินรนหาท่ีเรียนมันก็จะส่งผลไปถึงยังผู้ปกครองก็ต้องน าเด็กไป
เรียนท่ีอื่น เพราะฉะนั้นความคิดหรืออะไรต่างๆ ผมพูดได้เลยว่าผมพร้อมท่ีจะ
เป็นแรงผลักดันในการท่ีจะให้โรงเรียนบ้านรางจิกอยู่ต่อไป อย่างน้อยผมก็เคยอยู่
ท่ีนี้ และปัจจุบันพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสิฐกาญจนกิจ ก็พยายามหา
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เด็กเพื่อที่จะไปเรียนท่ีนี่ เพื่อให้โรงเรียนนี้มันมีนักเรียน 
ประธานสภา 

(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 
ท่านสมาชิกสภาครับ ท่านผู้บริหารก็ได้ช้ีแจงแล้วว่าไม่มีผลกระทบงบประมาณ
ของเทศบาล 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมเข้าใจครับท่านประธานสภา แต่เมื่อสักครู่ผมถูกพาดพิง ผมในฐานะเป็นคนพูด
ขึ้นมาผมต้องช้ีแจง เพราะเด๋ียวอาจจะมีความคาดแคลงใจว่าท าไมสมาชิกสภาถึง
ไม่มีความคิดเห็นตรงกันหรือไม่อย่างไร แต่ท่ีผมน ามาเสนอในท่ีประชุมมันไม่ใช่
ความคิดเห็นของผมเองนะครับท่านประธาน เพราะว่ามันเป็นความรู้ สึกของ
ชาวบ้าน 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ครับบางทีชาวบ้านเขาไม่ทราบ แต่เมื่อสักครู่ผู้บริหารได้ช้ีแจงแล้ว 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมขออนุญาตช้ีแจงนะครับ ผมเข้าใจแล้วว่าท่านอยากจะให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่ในเมื่อตรงนี้มันผ่านมาแล้ว ซึ่งผมไม่ได้ว่าท่านไม่เห็นด้วย  แต่ผม
ขอให้ท่านอธิบายกับชาวบ้านว่าวันนี้ท่ีสภาของเรารับเข้ามาแล้ว เราก็ต้องบอก
กับชาวบ้านได้ว่าผมยินดีจะดูแลโรงเรียนบ้านรางจิกของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป น่าจะ
เป็นค าพูดค านี้ท่ีจะตอบกับชาวบ้าน ถ้าชาวบ้านถามแล้วเราไม่มีค าตอบ ชาวบ้าน
เขาจะมองว่ามาพูดหรือมาคุยได้อย่างไรถ้าไม่มีค าตอบ ชาวบ้านก็อาจจะไม่เข้าใจ
นะครับ ผมก็อยากจะให้เป็นไปในทางเดียวกัน ก็ขอให้ท่านปลัดช่วยขยายความ
เพิ่มเติมครับ  

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ วันท่ีเราด าเนินการออกพื้นท่ีมีกระดาษเพียงแค่
ใบเดียว ถามคุณ นุช สมาชิกสภาได้เลยครับ ในรายละเอียดท่ีท่านให้มา และใน
รายละเอียดท่ีท่านให้มา เด๋ียวเอารายช่ือตรงนี้ เอารายช่ือคนท่ีเห็นด้วย เพราะว่า
คนในพื้นท่ีของหมู่ท่ี  7 มีเป็นร้อยนะครับแต่เอาแค่ 60 คน 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอให้ท่านปลัดอธิบายดีกว่าครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ท่านประธานต้องให้เกียรติผมนะครับ ในฐานะท่ีผมเป็นสมาชิกสภา ท่านต้องฟัง
ผมให้จบมันจะได้ไปได้ ถ้าอย่างนั้นมันไปไม่ได้ เพราะว่าส่ิงท่ีผมพูดก็คือต้องการ
อยากจะให้เด็กท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีของรางจิกหรือว่าอยู่ในเขตละแวกใกล้เคียง หรือ
หมู่ 7 บ้านโมกมันได้ไปเรียนตามจุดประสงค์นะครับ ต้องการอยากจะให้
โรงเรียนนี้มันคงอยู่ แต่อย่างท่ีเราไปถามพี่น้องประชาชน เขาก็มีสิทธิ์ของเขา ผม
ก็พูดแล้วว่าตรงนี้มันไม่มีผลกระทบ แต่ผมจ าเป็นต้องมาพูดในลักษณะแบบนี้ต่อ
สภาเพื่อให้สภาได้รับรู้ถึงเรื่องว่ามันจะกระทบถึงงบประมาณไหม เพราะเขามอง
ในเรื่องของเทศบาล เพราะว่าการรับถ่ายโอนมันจะต้องมีการดูแลรับผิดชอบ 
ไม่ใช่ถ่ายโอนอย่างเดียวนะครับ มันต้องมีส่วนของงบประมาณด้วยท่ีเราจะต้อง
ดูแล 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตครับการพูดเรื่องตรงนี้ ท่านน่าจะพูดต้ังแต่การประชุมครั้งท่ีแล้วนะ
ครับ ไม่ใช่มาพูดตอนนี้ครับ ขอให้ท่านประธานสภา ท าหน้าท่ีด้วยครับ 
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ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ผมให้ท่านปลัดอธิบายช้ีแจงเพิ่มเติม เพื่อให้ท่ีประชุมได้เข้าใจครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ในประเด็นท่ีท่านศักดา  สิลาบังอร พูด ผมเองจะเอาแบบส ารวจท้ังหมด 150  
ชุดนี้ มาอธิบายในสภาแห่งนี้ ซึ่งวันนั้นผมได้อธิบายให้กับสมาชิกสภาบางท่าน 
หมู่ท่ี  7 และหมู่ท่ี  13 เพียงแต่คุณหารายช่ือมา วันนี้ประชุมสภาผมจะอธิบาย
โดยละเอียดว่าจะต้องท าอย่างไร แต่เมื่อเช้าผมเรียกหัวหน้าส านักปลัดมาบอกว่า
แบบสอบถามได้แจกไปแล้วนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับ เพราะพวกท่านไม่เข้าใจใน
รายละเอียดแล้วจะท าได้ยังไง ซึ่งในประเด็นนี้ผมก็ขอรับว่าการส่ือสารหรือการ
ท างาน ในผู้ใต้บังคับบัญชาผมไม่ดี ผมขอรับผิดตรงนี้  ส่วนในเรื่องท่ีท่านบอกว่า
ประชาชนสอบถามต่อไปถ้ามีโรงเรียนแล้วงบพัฒนามี 3 ล้าน จะท าอย่างไร
ประเด็นนี้เราช้ีแจงแล้วเมื่อประชุมสภาครั้งท่ีแล้วท่ีท่านให้ความเห็นชอบไปเมื่อ
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1 เมื่อวัน ท่ี  26  ตุลาคม   
2564  ซึ่งประเด็นตรงนี้เด่ียวเราจะเรียนรู้และท าไปพร้อมกันนะครับ ซึ่งตาม
หนังสือท่ี อน 0023.3/ว3477  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หนังสือฉบับนี้ จะมีงบท่ัวไปและงบกิจกรรมต่างๆ  ในด้านการศึกษา
โดยเฉพาะและรายละเอียดต่างๆ จะอยู่ในหนังสือฉบับนี้ท้ังหมด ขอให้ทุกๆ ท่าน
ท าความเข้าใจ เรียนรู้ และถ้าไม่เข้าใจถามครับ เราพร้อมท่ีจะเรียนรู้พร้อมกันนะ
ครับ ส่วนเรื่องแบบสอบถามก่อนท่ีจะออกไปท าผมต้องช้ีแจง เครื่องมือเก็บแบบ
ส ารวจมันไม่ถูกต้องมันผิดพลาดได้สูง มันก็จะเป็นประเด็นกลับมาแบบนี้ และ
ตามหนังสือฉบับนี้ มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
ข้อที่  1  เรื่องเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เขาก าหนดกติกา
มาเลยครับ 1.2  โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน  
260  วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37  บาท มีจ านวนนักเรียนเท่าไรก็คูณด้วย
จ านวนนั้น งบประมาณทางกรมจะจัดสรรมาให้ครับ 
ข้อที่  2  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
2.2 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน 
จ านวน  200  วัน  มีนักเรียนเท่าไรก็คูณเท่านั้น ซึ่งถ้างบประมาณมาเราก็
จัดสรรให้ทางโรงเรียนต่อ  ฉะนั้นงบประมาณนี้กรมเขาจัดสรรมาให้เรา 
ข้อที่  3 เงินอุดหนุนส าหรบส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ในเรื่องนี้ผมถามผู้อ านวยการฯว่า โรงเรียนท่ีอยู่ในเขต สพฐ. ได้แบบนี้หรือไม่ เขา
ตอบว่าไม่ได้แบบนี้ แต่โรงเรียนของเทศบาลจะได้ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
เป็นปี ปีละ 9,600.- บาท มีระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : 
ADSL และ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ซึ่งคนละราคา  
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ข้อที่  4 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  จะจัดสรรให้ส าหรับนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัด อปท. ท่ีบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่ เกิน 
36,000.- บาทต่อปี  ในระดับประถมศึกษา ป. 1 – ป. 6   

- อัตราคนละ 500 บาท / ภาคเรียน (1,000.-บาท / คน /ปี) 
- จัดสรรเป็นรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลจากระบบการคัดกรองนักเรียน

ยากจนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) 
ข้อที่  5  เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรให้ส าหรับนักเรียนในโรงเรียน/วิทยาลัย สังกัด 
อปท. ซึ่งงประประมาณส่วนนี้กรมก็เป็นผู้จัดสรรมาให้เรา 
5.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท / ภาคเรียน 
- ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท / ภาคเรียน 

5.2 ค่าหนังสือเรียน 
     -    ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท / ปี 
     -    ระดับประถมศึกษาปีท่ี  1 คนละ 656.25  บาท / ปี 
     -    ระดับประถมศึกษาปีท่ี  2 คนละ 649.95  บาท / ปี 
     -    ระดับประถมศึกษาปีท่ี  3 คนละ 653.10  บาท / ปี 
     -    ระดับประถมศึกษาปีท่ี  4 คนละ 706.65  บาท / ปี 
     -    ระดับประถมศึกษาปีท่ี  5 คนละ 846.30  บาท / ปี 
     -    ระดับประถมศึกษาปีท่ี  6 คนละ 858.90  บาท / ปี 
5.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
     -    ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 100  บาท / ภาคเรียน 
     -    ระดับประถมศึกษา  คนละ 195  บาท / ภาคเรียน 
5.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
     -    ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300  บาท / ปี 
     -    ระดับประถมศึกษา  คนละ 360  บาท / ปี 
5.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     -    ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 215 บาท / ภาคเรียน 
     -    ระดับประถมศึกษา  คนละ 240  บาท / ภาคเรียน 
     ซึ่งค่าใช้จ่ายในข้อ 5.5  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแต่โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ไม่มี ซึ่งงบประมาณตรงนี้ ครู และผู้บริหารโรงเรียนจะต้องไปพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน และพัฒนาการสอน  สรุปง่ายๆตั้งแต่ ข้อ 5.1  ถึงข้อ  5.5 
กรมจัดสรรมาให้ 
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ข้อที่  6 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสจัดสรร
ให้แก่ อปท.ท่ีเข้าร่วมโครงการ (จ านวน 12 อปท.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. ค่าตอนแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส 
(วุฒิปริญญาตรี)  อปท.ละ 1 คน ๆละ 15,000 บาท รวม 12 เดือน 

2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่าจ้างรวม 12 เดือน 
3. ค่าวัสดุการศึกษา อปท. ละ 10,000 บาท 
4. ค่าพัฒนาบุคลกรครูสอนเด็กด้อยโอกาส อปท.ละ 1 คนๆ ละ 6,000 

บาท 
ซึ่งเงินเดือนท่ีครูของ สพฐ ได้ ทางโรงเรียนได้รับโดยตรง  และเงินราย 

หัวท่ีได้รับ โรงเรียนก็ต้องบริหารกันเอง พูดตรงๆว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณของ
เราเลยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน เงินเดือนครู ค่ารายหัว ค่าหนังสือ งบประมาณ
ท้ังหมดส่งมาจากกรมครับ  
ข้อที่  7  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด) ข้อ
นี้ของเราไม่มี 
ข้อที่  8  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ข้อนี้ของเราไม่มี เนื่องจากผู้อ านวยการคนท่ีแล้วได้ยุบ
ช้ันเด็กเล็กคือช้ัน 3 ขวบท าให้เด็กจ านวนหนึ่งหายออกจากระบบของโรงเรียน
บ้านรางจิก ถ้าถ่ายโอนมาเราก็จัดสรรให้ ผู้ปกครองก็ไม่ต้องส่งเด็กไปเรียนท่ี
ไกลๆ ซึ่งในส่วนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่เด็กเล็กอีก  
 8.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
- จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 2 – 5 ป ี
- อัตราคนละ 1,700 บาท /ปี 
8.2 ค่าหนังสือเรียน 
- จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป ี
- อัตราคนละ 200 บาท / ปี 
8.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป ี
- อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

งบประมาณเหล่านี้ กรมจัดสรรมาให้ครบ  ถ้ากรมหรือส่วนกลางจัดสรร 
มาให้เทศบาลก็ต้องรีบด าเนินการให้กับทางโรงเรียนครับ จึงขอน าเรียนว่าเรา
อยากจะให้เด็กนักเรียนในพื้นท่ีมีคุณภาพท่ีดี เราจะเปิดให้มีการสอนดนตรี สอน
ภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีน  และสอนภาษาญี่ปุ่น ให้มันอินเตอร์ขึ้น เราสามารถ
น าเงินเทศบาลไปจ้างครูมา หรือปิดเทอมเราก็ท าค่ายฤดูร้อน ค่ายกีฬา ค่าย
ดนตรี ค่ายศิลปะ คือเอาค่ายท่ีมันเป็นวิชาชีพของเด็กสามารถน าไปใช้ในวิถี
ชีวิตประจ าวัน และเด็กเองก็ปิดเทอม  5 วัน  7 วัน เราก็มาต้ังค่าย หรือฝึกท า
ขนม หรือฝึกอาชีพอะไรก็ได้ ซึ่งในส่วนนี้ผู้บริหารเองก็มีความเข้าใจและน าเรียน
ว่าต่อไป และในวันท่ี 26  ตุลาคม  2564  เราก็ได้ช้ีแจงระดับหนึ่ง แต่วันนี้ก็ขอ
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ลงลึกในรายละเอียดต่างๆ และงบประมาณ 3 ล้านของเทศบาลก็ยังเป็น
งบประมาณพัฒนาของท่าน เพียงแต่ต่อไปเราอยากให้โรงเรียนเราเป็นแบบไหน 
เก่งกีฬา เราก็ต้องเน้นกีฬา เก่งดนตรีเราก็เน้นดนตรีหรือจะเอาทุกด้าน เราก็ต้อง
เติมในส่วนตรงนั้นเข้าไปเพราะนั้นคือลูกหลานของพวกท่าน ถึงผมเองเป็นคน
ท่าเรือ แต่ผมก็ต้องการให้ทุกพื้นท่ีท่ีผมท างานให้เด็กมีคุณภาพ ไม่ได้คาดหวังส่ิง
อื่นใด เด็กไม่ต้องไปไกลเสียต้นทุน การเดินทางไปเมือง ไปเสียค่าใช้จ่ายแพงๆ 
ท่านต้องพัฒนาจากโรงเรียนถ้าพัฒนาขึ้นได้ผมว่าเราประสบความส าเร็จ เรา
สร้างช่ือเสียงในยุคของท่าน ๆ จะดีใจมาก  จึงขอน าเรียนว่าส่ิงตรงนี้เมื่อวันท่ี  
26  ตุลาคม   2564  อาจจะลงรายละเอียดไม่เพียงพอ แต่วันนี้ท่านสอบถาม
เรายินดีตอบ เราเรียนรู้ด้วยกัน และท าไปด้วยกัน และเรื่องแบบสอบถามผม
ต้องการว่าเด๋ียวประชุมสภาผมจะได้ช้ีแจงทีเดียว ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันออกไปได้
อย่างไร เพราะคนท ายังไม่เข้าใจ ซึ่งคนเก็บข้อมูล นักศึกษาฝึกงาน หรือสมาชิก
สภา และเจ้าหน้าท่ี  เพราะแบบสอบถามขีดค าถามเดียวแบบง่ายๆ คนของเรา
เป็นคนช่วยขีดแบบสอบถามท่ีท่านถาม  ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือได้มาก เราเอง
ไม่ได้คาดหวังส่ิงอื่นใด คาดหวังเพียงว่าเด็กและโรงเรียนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว จะไม่จบแบบโรงเรียนบ้านห้วยนาคราช  จึงน าเรียนว่าทุก
ท่านสามารถท่ีจะพิจารณาว่าจะต้องเดินต่อหรือจะต้องท าอย่างไรเป็นเรื่องของ
พวกท่าน แต่ผมเป็นการน าเสนอในส่วนท่ีควรจะเป็นไปและส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ไม่เข้าใจถามครับ เราเรียนรู้ร่วมกันและผลประโยชน์มันตกท่ีประชาชน
และลูกหลานของท่าน ขอน าเรียนเพื่อทุกท่านทราบ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมทุกท่านเข้าใจแล้วนะครับ ชาวบ้านเขาถามเราจะได้อธิบายถูก  อย่าง
น้อยเราก็จะได้โรงเรียนดีๆขึ้นมาอีก โรงเรียนจะได้ไม่โดนยุบ และลูกหลานของ
เราจะได้ไม่ต้องไปเรียนไกล ท่ีประชุมท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอเพิ่มเติมครับ เรื่องตัวช้ีวัดแบบสอบถามเรา
จะด าเนินการได้เมื่อใดครับ  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ผมอยากจะให้รีบด าเนินการให้เร็วท่ีสุด ไม่ควรจะเกินอาทิตย์หน้าครับ ไม่ควร
เกินวันท่ี  7  ซึ่งประชุมวันนี้เราด าเนินการวันละประมาณ 10 คน ไม่นานก็จบ
ครับ เขตพื้นท่ีหมู่ท่ี   7  มีสมาชิกสภาหลายท่าน ด าเนินการร่วมกับผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี  และ นักศึกษาฝึกงานร่วมกันท า ผมว่าจบไว ในวิธีคิดของผมนะครับ  
ซึ่งผมเองก็อยากจะให้จบเร็ว เพราะเขาบอกว่าถ้าด าเนินการเสร็จเร็ว เขาก็จะ
ด าเนินการถ่ายโอนให้เร็ว  ผมจึงน าเรียนว่า ข้อ 6 ด าเนินการในวันท่ี  14  
มกราคม  2565 วันท่ี  17  มกราคม  2565 ประเมินครั้งสุดท้าย และช้ีแจง
ในวันท่ี  17  มกราคม  2565  ช่วงบ่าย และในวันท่ี  18  มกราคม  2565  
สพฐ. เขต 1 ก็จะส่งเข้าส่วนกลาง ซึ่งจะจบในวันท่ี  18  มกราคม  2565 แต่
แบบสอบถามท่ีเราด าเนินการจะต้องให้แล้วเสร็จในวันท่ี  14 มกราคม  2565 
ส่วนวันท่ี  5 จะเป็นคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง แต่ผมอยากจะให้จบก่อนวันท่ี  5 
ครับ จึงขอน าเรียนว่า วันนี้ผมต้องการช้ีแจงเพราะพวกท่านได้มาอยู่ร่วมกันในท่ี
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ประชุมแห่งนี้แล้ว ผมคิดว่าจะได้ช้ีแจงและท าความเข้าใจร่วมกัน และในส่วนท่ี
เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคผมรับผิดครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

มีท่านใดจะเพิ่มเติมเชิญครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ในกรณีนี้ผมว่าด าเนินการครั้งเดียวจบ ซึ่ง ณ วันนั้นท่ีเราเข้ามาซึ่งมี 3 ท่านท่ีอยู่
ในเขตพื้นท่ี หมู่ท่ี  7 ในละแวกพื้นท่ีไม่เกิน 6 กิโลเมตร แบ่งๆ กันท างานไปทีนี้ 
และ ณ วันนี้เราพึ่งจะทราบข้อมูลแนวทางในการปฎิบัติจากท่านปลัดเทศบาล 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เราก็ช่วยๆ กันครับ  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตอนนี้ผมต้องการจบเร็ว เราจะเดินกันวันไหน วันนี้เลยหรือจะก าหนดวันไหนให้
มันเสร็จ และมอบหมายกันไปว่าทุกคนๆ ละกี่ชุด และไปเดินกันวันไหนเราจะได้
ท าให้เสร็จและจบเร็ว ตรงไหนท่ีไม่เสร็จหรือไม่เรียบร้อยเราก็จะได้รีบแก้ไข
ปัญหา เขาต้องมีมติให้ความเห็นชอบในข้อ 5 ไม่น้อยกว่า 80% หมายความว่า
ต้องเห็นชอบไม่น้อยกว่า  120  ชุด ครับ Error ไม่เห็นชอบไม่เกิน 30 ชุด  ถ้า
เห็นชอบน้อยกว่า  120 ชุด ยุติการด าเนินการครับ  

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ตรงนี้รวมพื้นท่ีหมู่ท่ี  1  และ หมู่ท่ี  2  ด้วยหรือไม่ครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

พื้นท่ีหมู่ท่ี  1 และ หมู่ท่ี  2 ไม่อยู่ในรัศมี 6 กิโลเมตรของโรงเรียนบ้านรางจิก
ครับ ตอนนี้เอาแค่ หมู่ท่ี  7 และ หมู่ท่ี  13  ครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ขอสอบถามในส่วนของส านักงานปลัด พร้อมด าเนินการ ในส่วนของรายช่ือผม
แจ้งไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวผมเองหรือ สท. นุช ประชาชนท่ีคัดเลือกท่ี
ได้รับมอบหมายมาจ านวน 15 คน เต็มร้อยอยู่แล้วครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ถ้าส านักปลัดด าเนินการเสร็จส้ิน ผมจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทราบ และจะได้
ลงพื้นท่ีกันเพื่อด าเนินการให้เร็วที่สุด  ท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญครับ 

สมาชิกสภา 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมขออนุญาตท่านประธานสภา ครับ ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีเขตพื้นท่ีต าบลหนองขาว 
ก่อนหน้านี้มันมีพื้นท่ีท่ีเราจะต้องไปดูแล ไม่ว่าจะเป็นคลองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ท่ีเราไม่สามารถด าเนินการได้ก็จะมีอยู่ในช่วงนี้ละครับท่านประธานสภาครับ 
เพราะว่าในวันท่ี  15 กุมภาพันธ์  2565 น้ าจะเปิดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นปัญหา
ในท้องทุ่งท่ีมันเกิดปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนหรือชาวบ้านเราต้องไป
ด าเนินการแก้ไข ซึ่งในส่วนของผมๆ ก็ต้องพูดแต่คุยกันแล้วในส่วนของกรม
ชลประทานซึ่งคนท่ีเขารับผิดชอบอยู่แล้วเขาก็รับปากว่าจะท าให้ แต่ผมไม่แน่ใจ
ว่าพอถึงเวลา เขาจะด าเนินการให้เราได้หรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีจะผม
จะพูด ณ วันนี้ก็คือว่าจะต้องการท่ีจะถ้าถึงเวลาแล้วเขาไม่สามารถท่ีจะมา
ด าเนินการให้เราได้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ในส่วนของประตูน้ า 1 ขวา  1 
ซ้าย ซึ่งพูดกันหลายครั้งแล้วในส่วนนี้  ถามว่าในฤดูกาลท่ีจะถึงนี้  ถ้าเกิดว่า
ชลประทานเขาไม่มาด าเนินการในเรื่องของบานประตูเกี่ยวกับประตูปิด เปิดน้ า 
ซึ่งมันจะขึ้นไปยังคลอง 1 ขวา 1 ซ้าย หรือท่ีเรารู้จักกันในช่ือคลองหนองกะพาน
ซึ่งพื้น ท่ีตรงนั้นเป็นพื้นท่ีค่อนข้างสูง ถ้าหากว่าชลประทานยังไม่สามารถ
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ด าเนินการในส่ิงท่ีเราจะพูดถึงกันได้ เราจะแก้ไขกันอย่างไร  เพราะชลประทาน
เขาได้เช่ือมติดท าให้ไม่สามารถหมุนเปิดได้ครับ และส่วนท่ีสอง ถามอีกเรื่องคือ 
เรื่องโครงการชลประทานของจังหวัดท่ีได้ด าเนินการท าประตูกั้นน้ า ตามท่ีเราได้
ไปร่วมกันและผู้น าก็หลายๆ คน ท่ีวัดใหญ่ดงรัง อยากจะทราบความคืบหน้าใน
การด าเนินการท่ีเราไปค้านหรือว่าไปทักท้วงในเรื่องของการท าประตูในบริเวณท่ี
กิโลเมตร ท่ี  7 ท่ีอยู่บริเวณหมู่ท่ี  7  บ้านส านักโมกมัน นะครับ แต่เดิมก็คือตาม
ความประสงค์ความต้องการชาวบ้านเขาอยากจะให้ไปอยู่ตรงจุดบริเวณท่ีวัดใหญ่
ดงรัง ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร เพราะถ้าอยู่ตรงนี้ประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์มาก เพราะฉะนั้นความคืบหน้าตรงนั้น ผมก็ไม่แน่ใจ ซึ่งท่านปลัด
ก็ได้ด าเนินการท าเอกสารต่างๆ ให้ไปท่าน ส.ส. แมน นะครับ เพื่อจะได้ติดตาม
เรื่องไปถึงกระทรวง  แต่ชลประทานตอนนี้มันมีก าหนดแล้วนะครับ คือจะต้องท า
แน่ในบริเวณท่ี กิโลเมตรท่ี  7  แต่การใช้ช่ือมันไม่ตรง มันไปใช้พื้นท่ีด าเนินการ
ก่อสร้างท่ีวัดใหญ่ดงรัง เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานสภา ขอให้ผู้ท่ี
รับผิดชอบช่วยอธิบายให้ได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาได้รับทราบด้วย
ครับ  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

เรื่องแรก เรื่องท่ีคุณศักดา ให้ดูเรื่องซ่อมแซมในทุ่งนาหมายถึงคลองนะครับใน
ส่วนของตรงนี้ผมก็ได้ให้กองช่างได้ออกส ารวจงานในพื้นท่ีแล้วก าลังดูว่าตรงไหน
ท่ีเราจะด าเนินการท านะครับ ตรงนี้รับเรื่องไว้แล้วครับ 
เรื่องท่ีสอง เรื่องประตูน้ าท่ีท าไว้ ท่านก็เคยคุยและผมก็รับเรื่องไว้ซึ่งตรงนี้มันเป็น
โครงการของชลประทาน ผมได้พูดคุยกับเขาแต่เรายังไม่ได้ทราบผลท่ีชัดเจนว่า
เขาจะด าเนินการให้เมื่อไร แต่เราจะเอางบประมาณของเราไปด าเนินการคงไม่ได้
เพราะมันเป็นของชลประทาน และในส่วนของผมๆ ก็พยายามเร่งรัดหรือว่าจะ
สอบถามให้ได้ความเร็วๆ และจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งนะครับ 
เรื่องท่ี 3 เรื่องของประตูน้ าท่ีบริเวณวัดส้มใหญ่ ตรงนี้ท้ังผมและสมาชิกสภาทุกๆ 
คนก็ได้ประชุมหารือและไปในทิศทางเดียวกันกับชาวบ้าน เราอยากจะได้
ประตูน้ าตรงวัดส้มใหญ่ ทุกคนได้ลงช่ือเพื่อท่ีจะผลักดันให้มาตรงวัดส้มใหญ่ แต่
ผมมองว่าในส่วนของเราเป็นก าลังขั้นต้น แต่ก าลังขั้นสุดท้ายท่ีจะสรุปได้ก็คือท่าน 
ส.ส. แมน เขาก็รับปากไว้ว่าเขาจะด าเนินการพูดกับรัฐมนตรี  ซึ่งเราก็ต้องรอฟัง
อีกทีหนึ่งว่าเขาด าเนินการถึงไหนเด๋ียวผมจะสอบถามว่าตอนนี้ด าเนินการถึงไหน
แล้ว ได้เรื่องประการใดผมจะแจ้งให้ท่านทราบครับ 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ผมขอฝากเรื่องหนึ่งครับ ประชาชนเขาฝากผมมาโดยตรง  คลองสายหนองโรงท่ี
จะขึ้นบ้านพัก มีคลองจุดหนึ่งท่ีพังเสียหาย ขอให้กองช่างไปส ารวจให้ด้วยครับ
เพราะเขาจะสูบน้ าเด๋ียวจะด าเนินการไม่ ทัน  ขอฝากด้วยนะครับ ส่วน
รายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ และคลองหนองโรง ชลประทานเขา
บอกว่าให้ท านาได้แต่จะต้องเก็บเงินค่าไฟฟ้า เรื่องเรียกประชุมเกี่ยวกับการเก็บ
เงินค่าไฟฟ้าก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะให้หน่วยงานใดเรียกประชุม แต่ท่ีผมได้รับฟังมา



๒๐ 

 

ผู้ใหญ่บ้านเขาจะเรียกประชุม เรื่องเก็บเงินค่าไฟฟ้า ซึ่งปีนี้จะเก็บค่าไฟฟ้าไร่ละ 
300 บาท เมื่อปีท่ีแล้วเก็บเงินค่าไฟฟ้าไร่ละ 150  บาท ค่าไฟฟ้าไม่เพียงพอ ซึ่ง
ค่าไฟฟ้าท่ีเดือนละประมาณ 1-2 แสนบาท เพราะเดือนหนึ่งใช้ประมาณเกือบ 1 
แสนบาท ท่ีค่าไฟฟ้าแพงเพราะว่ากระแสไฟมีการเปิด – ปิด บ่อย วันหนึ่งเปิด – 
ปิด ประมาณเกือบ 10 ครั้ง ปัญหาคือน้ าไม่พอส่ง และปัญหาอีกอย่างคือ
สาหร่ายเข้าไปอุดตัน ในเครื่องมันท าให้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า ผมและชาวบ้านก็
ช่วยกันแก้ไข แต่ผมก็แจ้งชลประทานไปแล้วว่าให้ท าประตูน้ าให้ห่าง เขารับปาก
ว่าจะด าเนินการแต่ก็ยังไม่ได้ท าครับ   ท่ีประชุมมีท่านใดเพิ่มเติมเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ตามท่ีท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อวันท่ี  
25  ธันวาคม  2564 สมาชิกทุกท่านได้ให้ความร่วมมือและได้พร้อมเพรียงกัน
ในการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีหนองขาวคัพ ขอขอบคุณครับ และ
วันอาทิตย์ท่ี 2  ธันวาคม  2564 เวลา  15.00  น. ก็จะมีพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬา ก็ขอเชิญสมาชิกทุกๆท่าน 

ประธานสภา 
(นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

ท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
ครับ 
 

ปิดประชุม เวลา  11.40  น. 
 
 
 
 

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

    (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
                          ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภา  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เห็นว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริง  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

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

(นายสุชาติ  อวยพร) 

 

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

(นางนุช เอี่ยมเจริญ) 
 

 

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

(นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์) 

 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับรองแล้ว  ตามมติท่ีประชุมสมัย 
 

สามัญสมัยท่ี.........ครั้งท่ี.........ประจ าปี .....................  เมื่อวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ...................... 
 
 

 

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

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

 


