
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสนม 

วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม 

******************** 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายหาญ  ดวงสี ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม -หาญ  ดวงสี- 
๒. นายสุธี  สมเสร็จ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสนม -สุธี  สมเสร็จ- 
๓. นายเหมือนทม  สายกระสุน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -เหมือนทม สากระสุน- 
๔. นายอวยชัย  แสงกล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อวยชัย  แสงกล้า- 
๕. นายอำนวย  แสงกล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อำนวย  แสงกล้า- 
๖. นายประวิท  สุธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -ประวิท  สุธรรม- 
๗. นายตรีเพชร  จิตหนักแน่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -ตรีเพชร  จิตหนักแน่น- 
๘. นางคำสิงห์  เมืองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -คำสิงห์  เมืองเจริญ- 
๙. นางนิลพัตรา  สอนดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -นิลพัตรา  สอนดี- 

๑๐. นายอาทิตยชัย  สายธนู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อาทิตยชัย  สายธนู- 
๑๑. นายอินทจักร  ศิลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม -อินทจักร  ศิลาอ่อน- 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
    
    
    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายเพชร  แสนสุข นายกเทศมนตรีตำบลสนม -เพชร  แสนสุข- 
๒. นายสุพัฒน์  เจริญพร รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม -สุพัฒน์  เจริญพร- 
๓. นางสาวจินตนา  คำนุ รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม -จินตนา  คำนุ- 
๔. นางสาววีนัส  อรรถสกุลรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ -วีนัส  อรรถสกุลรัตน์- 
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๕. นายเสมียน  ประสมกล้า   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ -เสมียน  ประสมกล้า- 
๖. นายบุญเพ็ง  ผาสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดินายเทศมนตรีฯ -บุญเพ็ง  ผาสุข- 
๗. นายขุน  สินโท เลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรีฯ -ขุน  สินโท- 
๘. นางแสงจันทร์  สระสม ท้องถิ่นอำเภอสนม -ติดราชการ- 
๙. นายกวีกร  สานุสันต์ ปลัดเทศบาลตำบลสนม -กวีกร  สานุสันต์- 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๐. นายสายโรจน์  ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง -สายโรจน์  ยอด

อินทร์- 
๑๑. นางนิษา  นันทะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง -นิษา  นันทะพันธ์- 
12. พ.จ.อ.ปราโมทย ์ ดาทอง ผูอ้ านวยการกองวชิาการและ

แผนงาน 
-ปราโมทย ์ ดาทอง- 

๑3. นางประภัสสร  ผิวหอม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ -ประภัสสร  ผิวหอม- 
๑4. นายอัธรินทร์  แจ้งสว่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล -อัธรินทร์  แจ้งสว่าง- 
๑5. นายวนัส  พรหมบุตร รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา -วนัส  พรหมบุตร- 
1๖. นางสาวสุภาพร  บูรณ์เจริญ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ชำนาญการ 
-สุภาพร  บูรณ์เจริญ- 

๑๗. นางสาววรัญญา  บุญมาก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ -ติดราชการ- 
๑๘. นางสุธาสินี  พลเศพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ  
-สุธาสินี  พลเศพย์- 

๑๙. จ.อ.นิรันดร์  บุญเหลือง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ -นิรันดร์  บุญเหลือง- 
๒๐. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชัยช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ -เพ็ญพิชชา  ชัยช่วย- 
๒๑. นางสาวลดาวัลย์  สุขเกษม นิติกรปฏิบัติการ -ลดาวัลย์  สุขเกษม- 
๒๒. นางสาวจริยา  แก้วเขียว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ -จริยา  แก้วเขียว- 
๒๓. นายธราพงษ์  สาลีงาม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยชำนาญงาน 
-ติดราชการ- 

๒๔. นางสาวณัฐชิญา  สมทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน -ติดราชการ- 
๒๕. นางนวลละออง  ภาชื่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน -นวลละออง  ภาชื่น- 
๒๖. นางสาวบุษบา  เจริญไข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน -บุษบา  เจริญไข- 
๒๗. นายนิคม  งามวิไล กำนันตำบลสนม -ติดภารกิจ- 
๒๘. นายสุวิพล  ศิลาอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ -อุไรวรรณ- (แทน) 
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๒๙. นายอรรถวิทย์  ตระกูลสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ -ติดภารกิจ- 
๓๐. นายบุญทัน  แขวงซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ -บุญทัน  แขวงซ้าย- 
๓๑. นายประจักร  ร่วมดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ -สุดที  ดวงดี- (แทน) 
๓๒. นายอุไล  ทองด้วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ -ติดภารกิจ- 
๓๓. นางพลอยมณี  ศลิาอ่อน ประธานชุมชน ศรธีาตุสามคัค ี -ติดภารกิจ- 
๓๔. นายสนิถนอม  ศลิาอ่อน ประธานชุมชน ศรนีครร่วมใจ -ติดภารกิจ- 
๓๕. นางวนัเพญ็  ประสมกลา้ ประธานชุมชน ร่วมใจพฒันา -ติดภารกิจ- 
๓๖. นายส ารวย   สะสม ประธานชุมชน หนองตาด -ส ารวย  สะสม- 
๓๗. นางอุไร  ศรวีงศ์ ประธานชุมชน โคกสะอาด -ติดภารกิจ- 
๓๘. นางสาวสมคดิ  แสงแกว้ ประธานชุมชน หตัถชยับา้นโดน -ติดภารกิจ- 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๓๙. นางวไิล  จนัดารกัษ์ ประธานชุมชน แสนสมบูรณ์ -ติดภารกิจ- 
๔๐. นายไพรชั  จนัดารกัษ์ ประธานชุมชน หนองสมิสามคัค ี -ไพรชั  จนัดารกัษ์- 
๔๑. นางศริวิฒัน์   บุตมิาลย์ ประธานชุมชน บงึนครพฒันา -ติดภารกิจ- 
๔๒. นายบวัลา  จนัดารกัษ์ ประธานชุมชน พฒันกจิ -ติดภารกิจ- 
๔๓. นายเอกภาพ สะสม ประชาชน หมู่ที ่๑ -ติดภารกิจ- 
๔๔. นายโส  นนัทะพนัธ์ ประชาชน หมู่ที ่๑ -ติดภารกิจ- 
๔๕. นายประสทิธิ ์ ส าราญสุข ประชาชน หมู่ที ่๑ -ติดภารกิจ- 
46. นายอุทยั  ชยังาม ประชาชน หมู่ที ่๒ -อุทยั  ชยังาม- 
๔๗. นางอาภาภรณ์ จติหนกัแน่น ประชาชน หมู่ที ่๒ -ติดภารกิจ- 
๔๘. นางเพญ็แข จนัทรส์ุวรรณ ประชาชน หมู่ที ่๕ -เพญ็แข จนัทรส์ุวรรณ- 
๔๙. นางล าดวน  เมอืงเจรญิ ประชาชน หมู่ที ่๕ -ล าดวน  เมอืงเจรญิ- 
๕๐. นายวจิติร  สะสม ประชาชน หมู่ที ่๘ -วจิติร  สะสม- 
๕๑. นางพนิ  สมนัสุข ประชาชน หมู่ที ่๘ -พนิ  สมนัสุข- 
๕๒. นางเขยีว  หาญชนะ ประชาชน หมู่ที ่11 -ติดภารกิจ- 
53. นายบุบผา  ประสมกลา้ ประชาชน หมู่ที ่11 -ติดภารกิจ- 
๕๔. นายธนกร  ลามจนัท ี ประชาชน หมู่ที ่๓  -ธนกร  ลามจันที- 
๕๕. นางล าไย  คงยนื ประชาชน หมู่ที ่๑๔ -ลำไย  คงยืน- 
๕๖. นางสาคร  จนัทรส์ุวรรณ ประชาชน หมู่ที ่๕ -สาคร  จนัทรส์ุวรรณ- 
๕๗. นางฉว ี ผวิสรอ้ย ประชาชน หมู่ที ่๕ -ฉว ี ผวิสรอ้ย- 
๕๘. นางสาวศริริตัน์  ทองดว้ง พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -ศริริตัน์  ทองดว้ง- 
๕๙. นางกาญจนา  กิง่มาลา พนกังานจา้งเหมาบรกิารฯ -กาญจนา  กิง่มาลา- 
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/เริ่มประชุม.. 
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เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย ์ ดาทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาฯ    
ว่าสมาชิกสภาฯ มาพร้อมในที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมแล้ว ได้เชิญประธาน      
สภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลสนม 
เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัท่ี 2  

ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖3 

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

ตามมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ได้ก าหนดให้วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖3 ถงึวนัที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖3 เป็นวนัประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที ่2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 นัน้ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๔, ๒๕ แห่งพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ และขอ้ ๒๑, 
๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัง้แต่วนัที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖3 ถงึวนัที ่30 พฤษภาคม ๒๕๖3 มกี าหนด ๓๐ วนั 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 7  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
(นายหาญ  ดวงส)ี 

ประธานสภาเทศบาลต าบล
สนม 
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(หาญ  ดวงสี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณท่านปราโมทย์ฯ เลขานุการสภาฯ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร คณะข้าราชการ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ตลอดจนพ่ีน้องที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งอยู่ในช่วงที่
เฝ้าระวัง เราจึงใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์เป็นสถานที่ประชุมสภาฯ เป็นการ
ป้องกัน การเว้นระยะของการแพร่ระบาด เพ่ือสนองนโยบายป้องกนัการแพร่ระบาด 

/ในฐานะที่... 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของท้องถิ่น เราจึงได้ประชุมที่นี ่ ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบ
วาระท่ี ๑ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื ่องที่ประธานจะแจ้งต่อที ่ประชุม เรื ่องของการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม และมีการประกาศใช้แผน
ดำเนินงาน ซึ่งแผนดำเนินงานในปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เลขานุการสภาฯได้
อ่านประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ ่มเติม 
ประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพิม่เตมิ ฉบบั
ที ่1 และรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 
2565)  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖2)  
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสนม 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1/2563  

...................................................... 
 

     ตามที่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจดัตัง้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดบัพืน้ที ่โดยใหด้ าเนินการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ 
ภายในเดอืนกรกฎาคม 2563 นัน้  
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   หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 440 ลงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการตัง้งบประมาณ
ส าหรบัฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิม่เติมโครงการ/กิจกรรม ส าหรบัฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัย
พบิตัฯิ และตัง้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ/กจิกรรม ส าหรบัฝึกอบรม
ชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ  
    เพื่อให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 22/2 และ
ขอ้ 24 แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลสนม 
 
 

/จงึไดเ้พิม่เตมิ... 
จงึไดเ้พิม่เตมิแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ครัง้ที ่1/2563 โครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ าเทศบาลต าบลสนม และโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลสนม หลักสูตร
ทบทวน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทัง้นี้สามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ศูนยข์อ้มลูขา่วสารของทางราชการเทศบาลต าบล
สนม หรอืงานวเิคราะห์นโยบายและแผน กองวชิาการและแผนงาน ส านักงาน
เทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร ์หมายเลขโทรศพัท ์0 4458 9038 
ต่อ 26 หรอืทางเวบ็ไซต์เทศบาลต าบลสนม www.sanom.go.th ได้อกีทางหนึ่ง
  
     จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั  

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 11  เดอืน มนีาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

(ลงชื่อ) 
    (นายเพชร  แสนสุข) 
 นายกเทศมนตรตี าบลสนม 
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ประกาศเทศบาลต าบลสนม 
เร่ือง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

เพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 1 
------------------------------------------- 

 
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ. 2561 ขอ้ 
๒7 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงนิสะสม หรอืไดร้บัแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
สว่นกลาง สว่นภูมภิาค รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ทีต่อ้งด าเนินการในพื้นที่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนัน้ การขยายเวลาการจดัท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2562 เรื่อง 
ซกัซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ขอ้ 1 การจดัท าแผนการด าเนินงานเพิม่เตมิใหเ้ป็นอ านาจของผู้บรหิาร
ทอ้งถิน่ 
 บัดนี้นายกเทศมนตรีต าบลสนม จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 เพื่อน าไปปฏบิตัแิละใช้เป็น
แนวทางของ 

/การจดัท า... 
การจัดท าแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้าย
ประกาศฉบบันี้ และสามารถตดิต่อขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ ศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการเทศบาลต าบลสนม หรอืงานวเิคราะหน์โยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน ส านักงานเทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดั
สุรนิทร ์หมายเลขโทรศพัท ์0 4458 9038 ต่อ 26 หรอืทางเวบ็ไซตเ์ทศบาลต าบล
สนม www.sanom.go.th ไดอ้กีทางหนึ่ง 
 จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั   

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 12  เดอืน มนีาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
           (นายเพชร  แสนสุข) 
         นายกเทศมนตรตี าบลสนม 
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            1.3 ประกาศเทศบาลต าบลสนม เร่ือง รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสนม 

เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 
     ************************** 

ตามทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล
ต าบลสนม ได้ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลสนม 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถงึ กนัยายน 
พ.ศ. ๒๕๖2) ไดร้ายงานผลและเสนอความเหน็ต่อนายกเทศมนตรตี าบลสนม ซึง่
นายกเทศมนตรตี าบลสนมไดเ้สนอต่อสภาเทศบาลต าบลสนม และคณะกรรมการ
พฒันาเทศบาลต าบลสนม ตามขัน้ตอนแห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จาก
การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิาร
ทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศ
ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นทราบใน
ทีเ่ปิดเผยภายในสบิห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนัโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี นัน้  

/เทศบาลต าบล... 
เทศบาลต าบลสนม จึงประกาศผลการติดตามและประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิน่ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 
2561 ถงึ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบ และเพื่อให้การ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเป็นไปอย่างทัว่ถงึและแพร่หลาย ประชาชน
ทัว่ไปสามารถตดิต่อขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของ
ทางราชการเทศบาลต าบลสนม หรอืงานวเิคราะหน์โยบายและแผน กองวชิาการ
และแผนงาน ส านกังานเทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร ์หมายเลข
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โทรศพัท์            0 4458 9038 ต่อ 26 หรอืทางเวบ็ไซต์เทศบาลต าบลสนม 
www.sanom.go.th                    

 
จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
            ประกาศ  ณ  วนัที ่ 10  เดอืน มนีาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                      นายเพชร  แสนสุข 
                                      นายกเทศมนตรตี าบลสนม 

 

            1.4 ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม    
ครัง้ท่ี 2/2563 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสนม 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 2/2563  
...................................................... 

     ตามทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ แจง้ว่า กรมโยธาธกิารและผงั
เมอืงได้จดัส่งแบบป้ายโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รบัผิดชอบ
โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
ระดบัอ าเภอ พจิารณาน าแบบป้ายโครงการดงักล่าว ไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบั
พืน้ทีต่่อไป นัน้  

    หนังสอื กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 
5293 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2562 เรื่อง แจ้งแบบป้ายโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เพิม่เตมิ  ก าหนดใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่รบัผดิชอบโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพธิีบรมราชาภเิษก ระดบัอ าเภอ พจิารณาน าแบบป้ายโครงการ
ดงักล่าว ไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัพืน้ทีต่่อไป 

     เพื่อให้การด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 22/2 และ 

/ขอ้ 24... 

http://www.sanom.go.th/
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มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

ขอ้ 24 แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลสนม จงึไดเ้พิม่เตมิแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ครัง้ที ่
2/2563 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  ทัง้นี้สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการเทศบาลต าบลสนม หรอืงานวเิคราะหน์โยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน ส านักงานเทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม จงัหวดั
สุรนิทร์ หมายเลขโทรศพัท์            0 4458 9038 ต่อ 26 หรอืทางเว็บไซต์
เทศบาลต าบลสนม www.sanom.go.th ไดอ้กีทางหนึ่ง  
     จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั  

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 14  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

(ลงชื่อ) 
    (นายเพชร  แสนสุข) 
 นายกเทศมนตรตี าบลสนม 
 

ขอนำท่านเข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
            2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัท่ี 
3 (ครัง้ท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม ๒๕๖2  
มสีมาชกิท่านใดจะแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายงานการประชุมหรอืไม่
ครบั    ถ้าไม่มผีมขอมตริบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยั
สามญั สมยัที่ 3 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม ๒๕๖2 
โปรดยกมอืรบัรอง     ดว้ยครบั 
 
มติทีป่ระชุมสภา เทศบาลต าบลสนม มีมติรบัรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 
เมือ่วนัที ่1 สิงหาคม ๒๕๖2 
รบัรอง           ๑๑        เสียง 
ไม่รบัรอง         ๐         เสียง 
งดออกเสียง      ๐         เสียง 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม    ทุกท่าน ครบั ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัท ์ครบั  
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มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/2.2 รายงาน... 
            2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัท่ี 
4ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม ๒๕๖2  
     มที่านคณะผู้บรหิาร สมาชกิท่านใดที่จะแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
รายงานการประชุมหรอืไม่ครบั ถ้าไม่มผีมขอมตริบัรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที่ 4ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวนัที่ 26 
ธนัวาคม ๒๕๖2 โปรดยกมอืรบัรองดว้ยครบั 
 
มติทีป่ระชุมสภา เทศบาลต าบลสนม มีมติรบัรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที ่4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมือ่วนัที ่
26 ธนัวาคม    ๒๕๖2  
รบัรอง           ๑๑        เสียง 
ไม่รบัรอง         ๐         เสียง 
งดออกเสียง      ๐         เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่
มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีเสนอใหม ่
๕.๑ ญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 
 
เรยีนท่านประธานสภาฯทีเ่คารพ สมาชกิสภาฯ ผูท้รงเกยีรต ิคณะผูบ้รหิาร และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านครบั  

กระผม นายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรตี าบลสนม ขอเสนอ
ญตัตขิออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวด
ค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง) ต่อสภาเทศบาลต าบลสนม 

                       หลกัการ 
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  ตามที่เทศบาลต าบลสนม ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งได้ผ่านการเหน็ชอบ
จากสภาเทศบาลต าบลสนม เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยั
สามญั สมยัที่ 3 (ครัง้ที่ 3) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม ๒๕62 
ทัง้นี้ ผู้ว่าราชการจงัหวดัสุรินทร์ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบญัญัติ  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และเทศบาลต าบล
สนมไดป้ระกาศใช ้โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม ๒๕62 เป็นตน้ไป 

 
 

/เพือ่ใหก้าร... 
                     เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที ่ มท ๐๘๐๘.๒/          
ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

                          เหตุผล 
เพือ่ใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ จึงมคีวามจ าเป็นที่
จะต ้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256 3 ใน
หน่วยงาน ดงันี้ 

 
          โดยโอนลดจากรายการ ดังนี้ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและ
ปรบัปรงุท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ  
           1) ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง จ านวน 171,600 
บาท 

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรบัปรุงที่ดินหรอืสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมใิช่เป็นการ
ซ่อมแซมตามปกต)ิ 

        - ค่าปรบัปรุงระบบระบายน ้า ฯลฯ 
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        - เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืสัง่การ ดงันี้  
    1) พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที่ 

14) พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 

0808.2/ว 1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

        - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่120 
ล าดบัที ่1 
 

รวมโอนลดครัง้น้ีทัง้ส้ิน จ านวน 171,600 บาท (-หน่ึงแสนเจด็หมื่นหน่ึงพนั
หกร้อยบาทถ้วน-) 
 
 

/โดยโอนไปเพิ่ม... 
โดยโอนไปเพ่ิมในรายการ ดงัน้ี  

 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน      งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค รายการ  
   1) โครงการก่อสรา้งป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก จ านวน 171,600 บาท (ตัง้จ่าย
เป็นรายการใหม่) 
     - เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพธิบีรมราชาภเิษก จ านวน 1 ป้าย ขนาดและ
รปูแบบตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงก าหนด ตัง้ไว ้165,000 บาท 
     - เป็นไปตามหนงัสอื กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.6/ว 5293 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2562 
     - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เตมิ ครัง้ที่ 
2/2563 หน้าที ่4 ล าดบัที ่1 
     - เงนิชดเชยสญัญาแบบปรบัราคา (ค่า K) ตัง้ไว ้6,600 บาท  
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค 
(กวจ)0405.2/ว 110 ลงวนัที ่5 มนีาคม 2561 เรื่อง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัใินการ
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ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดเงื่อนไขและหลกัเกณฑส์ญัญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสญัญาจ้าง
ก่อสรา้ง ค านวณรอ้ยละ 4 ของโครงการก่อสรา้ง (165,000x4/100)  
 
      รวมโอนเพ่ิมครัง้น้ีทัง้ส้ิน จ านวน 171,600 บาท (-หน่ึงแสนเจด็หมื่นหน่ึง
พนัหกร้อยบาทถ้วน-) 

 
ระเบียบข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง ที่ท าให้ล ักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จ่าย
เป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิน่ 

จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) เพื่อให้สภา
เทศบาลต าบลสนมไดท้ราบต่อไป 

    ขอแสดงความนบัถอื 
 

    (ลงชื่อ)                           ผูเ้สนอ 
                             (นายเพชร  แสนสุข) 

                               นายกเทศมนตรตี าบลสนม 
/ขอบคุณ... 

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง) 
ที่ท่านนายกฯได้น าเรยีนเสนอโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ        ข ้อ ๒๗ ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิง่ก่อสรา้ง ตอ้งขออ านาจสภา ซึง่เป็นการโอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค ทัง้หมด ๑๗๑,๖๐๐ บาท ซึ่งจะโอนไปเป็น
ค่าก่อสรา้งป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติ และมเีรื่องแบบของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืงของกระทรวงมหาดไทย ซึง่เจา้หน้าทีก่องช่างไดส้ง่ใหท้่าน
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สมาชิกสภาฯ 

(ประวิท  สุธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผอ.กองช่าง 

(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

ดูแล้ว ท่านสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณหรอืไม่ครบั เรยีนเชญิท่านสท.ประวทิ  สุธรรม ครบั 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที ่และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกฯได้ขออนุมัติโอน
งบประมาณในการจัดทำป้าย ผมก็สงสัย คือว่าผมได้รับแบบมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะ
อ่านแบบและรู้ขนาดของป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติได้ เพราะ
ตัวหนังสือมีขนาดเล็ก ผมก็เข้าใจว่าเป็นขนาดมาตรฐานสากล เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมี
ลักษณะอย่างไรก็ไม่ทราบครับ และสถานที่ตั้งในเทศบาล จะนำไปติดตั้งตรงบริเวณ
ไหนเพ่ือความเหมาะสมและเป็นเกียรติ และในเรื่องการติดตามงบประมาณที่ใช้ในทุก
กิจกรรม อยากให้ท่านนายกฯ ติดตามและตรวจสอบให้ได้ตามรูปแบบ ให้ใกล้เคียง 
คุ้มค่าท่ีสุดของงบประมาณทีไ่ด้จ่ายไป ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน สท.ประวิท สุธรรม ครับ เร ียนเชิญท่าน สายโรจน์ ยอดอินทร์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน สำหรับป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ  เราได้เลือกสถานที่ใน
การตั้งป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ คือ สวนสาธารณะหนองสนม ซึ่ง
อยู่ฝั่งตะวันตกของปู่ตา ขนาดตามรูปแบบ คือ ขนาดฐาน ๑.๗๐ เมตร สูงถึงยอดป้าย 
๓.๕๐ เมตร ยอดป้ายคือตราสัญลักษณ์ ส่วนความสูงของตัวป้ายคือ ๑.๗๐ เมตร 
ข้อความบนพื้นป้ายก็คือ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีส่วนต่อของหน่วยงาน พื ้นสีแดง ถ้าหากท่านเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็ขอให้
พิจารณาปัจจัยด้านอื ่น ๆของพื ้นที่ แต่ที ่เรารายงานก็คือบริเวณนั ้น บริเวณที่
นายอำเภอไปปลูกต้นไม้นะครับ งบประมาณของกรมโยธาค่อนข้างแพง แต่เราก็ได้
พิจารณาปรับย่อในส่วนของค่าขนส่ง ค่าขนส่งคนงาน ส่วนเข็ม เราตัดออกไป 
 

/เนื่องจาก... 
เนื่องจากว่าพิจารณาแล้วพื้นที่ของเราไม่ได้ใช้เข็ม ทำให้ยอดงบประมาณคงเหลือ 
๑๗๐,๐๐๐ บาท ก็นำเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 
 



 ~ ๑๘ ~  
 

(เหมือนทม  สายกระสุน) 

 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อำนวย  แสงกล้า) 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 

ขอบคุณท่าน สายโรจน์  ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่างครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะ
เพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ป้ายโครงการเฉลิม
พระเกียรติ ถ้าตั้งที่สวนสาธารณหนองสนมผมคิดว่าไม่เด่น ไม่สวยงาม เพื่อความ
สวยงามและเด่น ควรจะตั้งเลียบถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ หรือที่โคกสะอาด
ขอบคุณครับ 
 
 

ขอบคุณท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ครับ มีท่านใดที่จะให้คำแนะนำหรือว่า
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  เรียนเชิญท่าน  สท.อำนวย แสงกล้า ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านผู้มีเกียรติทุก
ท่านครับ ผมไม่อยากให้ป้ายเฉลิมพระเกียรติไปตั ้งอยู่ทิศตะวันตกของปู ่ตา ผม
อยากจะเปลี่ยนมาตรงมุมที่เราทำสวนผักแล้วหันหน้าเฉียงไปถนนจะมีความเหมาะสม
สวยงามกว่า ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่านอำนวย แสงกล้า ครับ มีท่านใดที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ท่านนายกฯ
เชิญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านที่เข้าร่วมการ
ประชุมครับ เรื ่องป้ายเฉลิมพระเกียรติ ผมได้หารือกับท่านนายอำเภอ และผู้นำ
ท้องถิ่นหลายท่าน ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าพี่น้องประชาชนเข้าไปไหว้ปู ่ตา       
ไปออกกำลังกาย หรือไปชมสะพานแขวน ก็จะไดช้ื่นชมพระบารมีและเคารพเทอดทูน
ป้ายเฉลิมพระเกียรตินี้ด้วย เพราะโครงการนี้ดีกว่าทุกโครงการที่ผ่านมาก็คือมีฐาน
เป็นหินอ่อน หินเกร็ดและตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ผมคิดว่าน่าจะตั้งอยู่ทิศตะวันตก
ของปู่ตา บางท่านก็อยากให้ไปตั้งที่หนองสิมแต่ระยะทางก็อยู่ไกล ส่วนในเรื่องของ
งบประมาณถ้ายังไม่พอก็ของบประมาณเพิ ่มได้ ขอนำเรียนในที่ประชุมและท่าน
ประธานสภาฯ ว่าอยากให้ท่านผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบ ได้แสดงความคิดเห็นว่าที่ผมเสนอไปเหมาะสมหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม ่ขอบคุณ
ครับ 
 
ขอบคุณท่านนายกฯครับ ผมจะขอมติในการโอนงบประมาณก่อน ส่วนเรื่องของการ
จัดวางป้ายเฉลิมพระเกียรติ ท่านนายกฯคงจะไปพิจารณาดู เรื่องของการโอนงบก็คง



 ~ ๑๙ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 

จะไม่มีปัญหา แต่ในการจัดตั้งเพื่อความเหมาะสม เพราะโครงการที่เสนอมาเป็นป้าย
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ก็น่าจะตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ ผมขอมต ิ

/ระเบียบวาระ... 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื ่องโอนงบประมาณรายจ่าย เรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 171,600 บาท  โอน
ไปเพ่ิมรายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้างไปแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภิเษก จ านวน 171,600 
บาท ขอมตริบัรอง โปรดยกมอืรบัรองดว้ยครบั 
 
ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลสนม มีมติโอนงบประมาณรายจ่าย เรื ่อง ขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง จำนวน 171,600 บาท  โอนไปเพิ่มรายการ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างไปแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื ้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทค่าก ่อสร ้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 
171,600 บาท  
เหน็ชอบ          ๑๑           เสียง 
ไม่เหน็ชอบ        ๐            เสียง 
งดออกเสียง       ๐            เสียง 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม   ทุกท่าน ครบั ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัท ์ครบั 
 



 ~ ๒๐ ~  
 

สมาชิกสภาฯ 
(อวยชัย  แสงกล้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณท่าน ปราโมทย ์ดาทอง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสนม ครบั ขอน า
ท่านเขา้สู่ระเบยีบวาระที่ ๖ ครบั มสีมาชกิท่านใดจะเพิม่เตมิสอบถามไหมครบั 
เรยีนเชญิท่าน สท.อวยชยั  แสงกลา้ 
 
เรยีนประธานสภาฯ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯผู้ทรงเกยีรต ิขา้ราชการ ตลอด
ทัง้พี่น้องที่เขา้ร่วมฟังการประชุมในครัง้นี้ทุกท่าน ในวาระอื่น ๆ ผมขออนุญาต
ท่านประธานสภาฯผ่านไปยงัผู้เกี่ยวขอ้ง คอืเรื่องของรางระบายน ้าถนน  2333             
หน้า ธ.ก.ส. ที่ก าลงัจะด าเนินการก่อสร้างในขณะนี้ ซึ่งผมเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่
ตรงนัน้ 

/และกไ็ด.้.. 
และกไ็ดส้อบถามไปยงัเขตขา้งเคยีงทีจ่ะด าเนินการก่อสรา้ง ไดร้บัค าตอบจากทุก
ท่านในเขตขา้งเคยีงว่าไม่ทราบเรื่องการก่อสรา้งครัง้นี้ ไม่ทราบว่าจะด าเนินการ
อย่างไร ซึ่งในการประชุมที่ผ่านมาเคยได้เสนอแล้วว่าการด าเนินการที่มี
ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ท าหนังสือเรียนเชิญผู้ที่ได้รับผลกระทบมา
ปรึกษา หาแนวทางที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ให้เป็นไปตาม
งบประมาณที่เทศบาลฯได้อนุมตัิไป แต่จนกระทัง่ถึงวนันี้ก็ยงัไม่มีหนังสอืเชญิ 
เพื่อที่จะแจ้งให้พี่น้องได้รบัทราบว่าจะด าเนินการก่อสร้างในเรื่องนี้ เพราะว่า
บรเิวณซอยตรงนัน้มตี้นไมท้ีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท างานและพีน้่องกไ็ม่อนุญาตให้
ตดัตน้ไม ้เพราะฉะนัน้แลว้หลงัจากการประชุมครัง้นี้เสรจ็ ผมขอความกรุณาผ่าน
เรื่องนี้ไปยงัท่านประธานสภาฯไปยงัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ใหอ้อกหนงัสอืเรยีนเชญิพี่
น้องที่ได้รบัผลกระทบมาปรกึษากนั และมาดูว่า ปร.๔ ปร.๕ ที่ออกไปนัน้เป็น
อย่างไร มผีลกระทบกบัพีน้่องหรอืไม่ ตอนนี้กเ็ป็นช่วงฤดฝูนและพีน้่องกร็ออยู่ยงั
ไม่ได้หว่านข้าว ก็ขอน าเรยีนท่านที่เกี่ยวข้องให้รบีด าเนินการแล้วแจ้งไปยงัพี่
น้องไดร้บัผลกระทบให้รบัทราบเพื่อที่จะท าความเขา้ใจ เพื่อหาแนวทางร่วมกนั
ในการพฒันาชุมชนของเราให้เจรญิยิง่ขึ้น และที่ส าคญัที่สุดก็คอื เพื่อแก้ปัญหา
เรื่องน ้าท่วมถนน สาย ๒๓๓๓ ใหไ้ด้เพราะมกีารใชง้บประมาณในสว่นนี้ครัง้แรก
ก็มาก ครัง้ที่สองก็มาก และครัง้ที่สามก็มาก แต่ก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร 
อย่างไรกใ็หร้บีด าเนินการใหเ้รยีบรอ้ยก่อนทีช่่างจะไดข้ดุเจาะและเขา้มาวางแบบ
แปลน เรื่องที ่๒ เรื่องการเลี้ยงสตัวใ์นเขตเทศบาลฯ เรามมีตแิลว้ว่าใหพ้ีน้่องน า
สตัว์ที่มีมลภาวะในเรื่องของอากาศออกไปเลี้ยงข้างนอก ซึ่งได้อ านวยความ
สะดวกดา้นต่าง ๆใหแ้ลว้ ควรทีจ่ะน าสตัวเ์ลีย้งออกไปไวน้อกเขตเทศบาลฯ ซึง่พี่
น้องก็ได้ด าเนินการตามที่เราได้พูดคุยกนั แต่ก็ยงัมสีตัว์เลี้ยงอยู่ในเขตเทศบาล 
ซึ่งเป็นสตัว์ที่ค่อนข้างจะมมีลพษิมากพอสมควร เพราะฉะนัน้ก็ขอร้องว่าให้ท า
ตามมตทิีเ่คยตกลงกนัแลว้ดว้ยนะครบั เรื่องที ่๓ เรื่องความปลอดภยัของพี่น้อง
ทีม่าใชบ้รกิารทัง้ส่วนราชการและห้างร้านต่าง ๆ ในช่วงต้นเดอืนพี่น้องจะมาใช้
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ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
รก.หน.กองสาธารณฯ 
(ประภัสสร  ผิวหอม) 

 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผอ.กองช่าง 

บรกิารมาก เพราะฉะนัน้เราควรจะมมีาตรการสร้างความปลอดภยัให้กบัพี่น้อง
มากกว่านี้และโดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้รถใช้ถนน ผมเคยเสนอไปแล้วในเรื่อง
ของการตเีสน้จราจร เสน้จราจรทีอ่ยากใหท้ ากค็อืตรงสีแ่ยกไปส าโรงใหม้เีสน้รถ
หยุดตรงไหน ชะลอตรงไหน  งบประมาณคงไม่มาก สิง่ที่ผมน าเรยีนมาทัง้ ๓ 
เรื่องนี้ ควรจะไดร้บัการแก้ไขและดูแลภายในต้นเดอืนนี้เป็นอย่างชา้ ขอน าเรยีน
มาดว้ยความเคารพ ขอบคุณครบั 
 
ขอบคุณท่าน สท.อวยชยั แสงกลา้ ครบั ท่านกไ็ดแ้ถลงปัญหาทีเ่ป็นงบประมาณ
ของเทศบาลฯ ที่ได้อนุมตัใินการแก้บญัหา ซอยอู่ช่างเป้ิล ก็ให้ท่านผู้บรหิารได้
ชี้แจงใหก้บัสมาชกิสภาฯ ไดร้บัทราบนะครบั ในเรื่องที ่๒ คอืเรื่องการเลี้ยงสตัว์ 
ใหผู้เ้กีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้ไดช้ี้แจงใหก้บัท่าสมาชกิสภาฯไดร้บัทราบดว้ยนะครบั ว่า
เรื่องของเทศบัญญัติที่เราได้ออกรายการควบคุมว่ามีอะไรบ้าง ต้องปรบัปรุง
อะไรบา้งทีพ่อจะปรบัปรุง เพราะว่าเราไดอ้อกขอ้บญัญตัไิปหลายขอ้ทีน่านแลว้ก็
ไม่สอดคล้องกบัการพฒันา    การปรบัตวัของเขตเมอืง และเรื่องที่ ๓ คอืเรื่อง
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ เรื่องการจราจร เรยีนเชญิท่านนายกฯ ครบั  

/เรยีนท่าน... 
เรยีนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชกิสภาฯผู้ทรงเกยีรติ ท่านที่เขา้ร่วม
รบัฟังการประชุมในครัง้นี้ ขอบคุณไปยงัท่าน สท.อวยชยั แสงกลา้ ครบั โครงการ
แต่ละโครงการมปัีญหาทุกที ่ท่านกเ็ป็นตวัแทนของภาคประชาชน กไ็ดร้บัทราบ
ปัญหาฝากท่านว่าถ้าการด าเนินการใดท าให้พี่น้องประชาชนเดอืดร้อน และถ้า
สมมุติว่าเดือดร้อน ๑ แต่ว่าได้รบัประโยชน์ ๑๐ ก็คุ้มค่านะครบั เรื่องที่ต้องท า
หนังสอืเชญิ พี่น้องที่ได้รบัผลกระทบจากการท ารางระบายน ้า ผมจะเขา้ไปพบ
เอง และเชญิผูร้บัจา้งเขา้ไปดว้ย เพราะไดล้งนามสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ เรื่องเลีย้ง
สตัว์ผมได้รบัหนังสือร้องเรียนแล้ว จะให้คุณประภัสสร ผิวหอม รก.ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ไดช้ี้แจงในเรื่องนี้นะครบั ในเรื่องการตเีสน้จราจร ผมจะมอบหมาย
ใหท้่าน สายโรจน์  ยอดอนิทร ์ผูอ้ านวยการกองช่าง ไดช้ี้แจงใหก้บัสมาชกิสภาฯ 
ไดร้บัทราบนะครบั ขอบคุณครบั  
 
ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั เชญิท่านประภสัสร ผวิหอม รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ      
ได้ชี้แจงให้กับสมาชกิสภาฯ ไดร้บัทราบเกีย่วกบัการเลีย้งสตัว ์เรยีนเชญิครบั 
 
เรยีนท่านประธานสภาฯ ผูม้เีกยีรตทิีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องรอ้งเรยีนล่าสุด
คอืขยะอนิทรยี์ หมู่ที ่๕ ยงัไม่ไดร้บัหนังสอืเรื่องรอ้งเรยีนของการเลี้ยงสตัว ์ส่วน
สัตว์ที่ว่านี้ เป็นสัตว์ชนิดไหน ขอดูรายละเอียดก่อนยังตอบไม่ได้ เรียนท่าน
ประธานสภาฯเท่าน้ีขอบคุณค่ะ 
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(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
รองประธานสภาฯ 

(สุธี  สมเสร็จ) 
 
 

 

ขอบคุณ คุณประภัสสร ผิวหอม ครบั เรียนเชิญท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้
อ านวยกรกองช่างครบั เกี่ยวกบัเรื่องถนน ซอยอู่ช่างเป้ิล และเรื่องตเีสน้จราจร 
เรยีนเชญิครบั 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่นาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน สำหรับเรื่องของรางระบายน้ำซอยอู่ช่างเปิ้ล ก่อนจะดำเนิน
โครงการเทศบาลฯได้มีการพูดคุยกัน ทั้งพ่ีน้องที่อยู่ติดเขต โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพ้ืนที่
อำเภอสนม แต่ก็มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เปลี่ยนมือบ่อย เป็นพื้นที่ที่ติดทางหลวงและตรงนัน้
ผมไม่สามารถไปตามตัวได้ ได้สอบถามว่าจะให้เทศบาลท าขยายหรือไม่ ก็
สรุปว่าใหข้ยายถงึรางยตู่อจากผวิจราจรเลย ตามทีท่่านไดช้ีแ้จงว่าไม่ใหต้ดัต้นไม ้
ผมก็อยากฝากท่านว่าถนนในเทศบาลฯที่ใช้กันอยู่มีความคับแคบทุกเส้น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้นไม้ เวลาท าถนนเสร็จจะปลูกทนัที ท่านปลูกในเขตของ
ท่านแต่กิง่ก้านของต้นไม้ที่แผ่ออกมานัน้สร้างความล าบากให้กบัผู้ใช้ถนนเป็น
อย่างยิง่ ก็อยากฝากทุกท่านช่วยกนัว่าอย่าท าต่อจากผวิจราจรเลย ขอเพิม่เตมิ
อกีครบั จุดเริม่ตน้ตรงหน้าปัม๊บางจาก จุดตรงสามแยกต ่ากว่าจุดเริม่ตน้ประมาณ 
35 เซนติเมตร และจากสามแยกไปที่จุดทุ่งนาจุดสามแยกสูงกว่าจุดทุ่งนา 70 
เซนตเิมตร แต่ภาพรวมคอื หวัทา้ยต่างกนัประมาณ 1 เมตร และก่อนทีน่ ้าจะไหล
ลงทุ่งนา ก็จะมบี่อพกัใส่ฝาตะแกรงกัน้เศษสิ่งปฏกิูล เพื่อให้สามารถเอาออกได้ 
ส่วนเรื่องนี้ท่านนายกฯ บอกว่าจะไปพูดคุยเอง ก็ดคีรบัเพื่อให้ผู้รบัจ้างสามารถ
ท างานไดร้วดเรว็ไม่เกดิปัญหา ส่วนเรื่องของการตเีสน้จราจร ทีเ่ทศบาลฯได้รบั
เงนิอุดหนุนทีผ่่านมา 2 โครงการ ตอนแรกผมตัง้ใจว่าจะเอาเงนิสว่นที ่

/เหลอืมาต.ี.. 
เหลอืมาตเีสน้จราจรผวิทางหลกัใหเ้ป็นมาตรฐาน แต่ตอนน้ีเงนิทีเ่หลอืจ่ายจาก 2 
โครงการ เหลือ 55,000 บาท ผมได้ปรกึษากบัท่านนายกฯ ว่าจะไปเพิม่ถนน
คอนกรตีทีห่นองตาดครบั ถา้เพิม่กไ็ด ้20 เมตร เนื่องจากว่ายอดเงนิน้อย กต็ัง้ใจ
ว่าจะไปลงตรงนัน้ถา้ไม่มขีอ้โตแ้ยง้ครบั สว่นเรื่องไฟทีส่ ีแ่ยกส าโรง ผมขอพดูเป็น
ภาพรวมว่า พี่น้องบ้านเรา อยากได้เสาไฟทุกต้น โดยอ้างว่าการใช้สัญจร
ยวดยานไม่ปลอดภัย แต่บางทีเวลาขอมาเทศบาลฯต้องส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ส ารวจ ตรงหน้าบา้นท่านไม่มโีคมไฟ แต่ดา้นขา้งม ีซึ่งจรงิ ๆ แลว้เทศบาลฯกไ็ม่
สามารถใหบ้รกิารไดทุ้กต้น กต็้องเป็นตามมาตรฐานความเหมาะสม แต่ ในจุดที่
เป็นเรื่องของภูมทิศัน์ หรอืมุมมองทีเ่ป็นมุมอบั ท าใหเ้กดิการสญัจรไม่ปลอดภยั 
กจ็ะพจิารณาเป็นกรณีไปครบั กน็ าเรยีนทีป่ระชุมทราบเพยีงเท่านี้ครบั 
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ขอบคุณท่าน สายโรจน์ ยอดอนิทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง มสีมาชกิท่านใดที่จะ
เพิม่เตมิไหมครบั เรยีนเชญิท่าน สท.สุธ ีสมเสรจ็ ครบั 
 
เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร เจ้าหน้าที่และพ่ีน้อง
ทีเ่ข้าร่วมรับฟังการประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมก็มีเรื่องท่ีจะนำเสนอ ปรึกษาหารือ 
และมีเรื่องสอบถามอยู่ ๓ เรื่องครับ เนื่องจากว่าที่ผ่านมา โอกาสที่เราจะได้พูดคุยกัน
นั้นน้อย เนื่องจากความจำเป็นหรือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เรื่องแรกที่ผมอยากจะฝากก็คือ ในการทำงาน
การบริหาร ต้องเรียนว่าท้องถิ่นเราไม่เหมือนรัฐบาลที่เป็นภาพใหญ่ของประเทศ คือ
ถ้าใครก็ตามที ่ได ้ร ับการเลือกตั ้งเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นผู ้นำ  ความหมายก็คือ          
การดำเนินการทุกอย่างเราต้องรู้ นั่นคือความเข้าใจที่ปฏิเสธไม่ได้ ผมถึงพูดมาตลอด
ว่าหลักของกฎหมายนั ้นพยายามที ่จะเน้นไปในแนวทางที ่จะแยกภาพของการ
ดำเนินงานต่าง ๆ การบริหารงานเป็นสิทธิ ์ของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่จะเป็น
ผู้ดำเนินการ กิจกรรม โครงการ ซึ่งที่ผ่านมาในเรื่องของการพิจารณาช่วยเหลือเรื่อง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนก็ไม่ได้มีโอกาส
ที่จะร่วมรับฟัง และไม่ได้ประสงค์จะไปแทรกแซงการบริการของท่าน แต่ประเด็นที่จะ
ช่วยท่านได้ก็คือ เวลาพี่น้องถามในฐานะที่เป็นผู้นำก็จะได้ช่วยขยายความเจตนารมณ์
ของท่าน แต่เผอิญว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้มีโอกาส ก็ตั ้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่า 
ผู้ใหญ่บ้าน อ.ส.ม. ได้เข้าร่วม แต่สมาชิกสภาฯ ไม่เคยได้เข้าร่วมรับทราบปัญหา      
ขอฝากไว้ให้ท่านคิด เพราะถ้าหากยังทำงานในลักษณะนี้ หลายเรื่องก็จะไม่สามารถ
ไปสู่ความสำเร็จได้ ก็ฝากเป็นข้อคิดด้วยอาจจะเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเพ่ือ
ความรวดเร็วหรือสถานการณ์บังคับต้องทำให้รวดเร็ว การนำเสนอครั้งนี้ก็เพื่อจะได้
พิจารณาว่าถ้าเป็นประโยชน์จะได้ปรับแก้ไขร่วมกันในการพิจารณา เรื ่องที ่ ๒         
สืบเนื่องมาจากตลาด เป็นเรื่องที่มีปัญหาต่อเนื่องก่อนที่จะเกิดเรื่องการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19  เพราะตลาดอยู่ด้านหน้า ซึ่งเป็นข้อบกพร่องอย่างหนึ่ง      
ผมไม่โทษว่าเป็นของเทศบาลฯ หรือของอำเภอฯ ก็จะนำไปสู่ประเด็นที่ผมเรียนต่อ
ท่านประธานสภาฯ ผ่านผู้บริหาร และพ่ีน้องที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่า ตอนที่มีการ 

/จัดงานรื่นเริง... 
จัดงานรื่นเริงกันก็มีการเชิญสภาฯ มาประชุมปรึกษาหารือกันหลายฝ่าย แต่เวลามี
ปัญหาสมาชิกสภาฯ ไม่มีโอกาสได้รับรับเชิญ ทางอำเภอก็ดี ในเทศบาลฯเคยเรียก
ประชุมครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็มี แต่ไปแบบไม่มีหนังสือ เพราะฉะนั้นการที่จะปรึกษา
กันในปัญหาที่พี ่น้องเป็นห่วง ผมเข้าใจถึงเจตนา แต่บางครั้งผมก็อยากเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารว่าความเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน



 ~ ๒๔ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
นายกเทศมนตรีฯ 
(เพชร แสนสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

ไม่มีใครไม่เป็นห่วง แต่ถ้าเป็นห่วงแล้วเหตุการณ์ที่เป็นห่วงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ แล้ว
ทำให้การค้าขาย ทำมาหากินของพี่น้องประชาชนต้องลำบากอย่างนี้ ผมว่าในการ
ลำดับความจำเป็นก็ต้องดูด้วย เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นนโยบายของทางรัฐไม่ต้องการให้มาพบปะกัน ผมคิดว่า
ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนก็ควรจะแนบหนังสือสั่งการให้ผมได้รับรู้บ้าง เพราะทุกวัน
หนังสือที่เรารู้จะรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทางไลน์ บางทีก็เจอข่าวปลอม เพราะฉะนั้น
ข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมจะให้ข้อมูลพ่ีน้องไม่ค่อยได้ ขอฝากว่าถ้ามีปัญหาอะไรหรือ
ว่าในอนาคตเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องประสานงานกัน ก็อยากให้ได้มีการวิเคราะห์ 
พิจารณามากกว่านี้ครับ เรื่องที่ ๓ อยากเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่าน
ผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีปัญหาท่านจะดำเนินการอย่างไร 
เพราะมีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่ท่านประธานฯท่านได้เกริ่นนำไป   
เรื่องเทศบัญญัติก็เหมือนกัน บางที่ไม่เหมาะกับบริบทในปัจจุบัน แต่เราก็ไม่มีการ
ปรับเปลี ่ยนแก้ไข จริง ๆ ก็เป็นหน้าที ่ของประธานสภาฯ แต่ด ้วยหน้าที ่และ
องค์ประกอบของกิจการสภาฯ ธุรการอยู่ไหน สภาฯ มีกี่คนที่พิมพ์คอมพิวเตอร์เป็น 
สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในเรื่องของอุปสรรค จริง ๆ เรามีนิติกรอยู่ก็ช่วยกันดูแก้ไข
ปรับให้มันเข้ากับบริบท แม่บทกฎหมายหลักบางทีไม่เข้ากับบ้านเรา ใช้ไม่ได้ก็
อยากจะให้ปรับ อยากจะฝากว่าถ้าเรามีฝ่ายกฎหมายแล้วไม่แนะนำ หรือว่าแนะนำ
แล้วการแก้ปัญหาไม่เป็นไปตามขั้นตอน ก็จะเกิดปัญหาที่เราไม่ได้รับการแก้ไข เรื่อง
สุดท้ายเรื ่องรถรับส่งเด็กนักเรียนเรามีการแก้ไขปัญหาหรือไม่ ก็อยากจะเรียน
สอบถามเบื้องต้นเท่านี้ เพื่อที่จะให้เราได้มีข้อมูลรับรู้คำตอบของท่านผู้บริหารจะ
ดำเนินการชี้แจงให้กับพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี   
ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ  
 
เรยีนท่านประธานฯทีเ่คารพ ท่านสมาชกิฯผูท้รงเกยีรติ ท่านทีเ่ขา้ร่วมรบัฟังการ
ประชุมในครัง้นี้ นะครบั ในเรื่องของที่ดินสาธารณะ ผมขอมอบหมายให้ ท่าน
ปราโมทย์  ดาทอง ผู้อ านวยการกองวชิาการ และเรื่องรถรบัส่งนักเรยีน ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ผมมอบหมายให้ท่าน อัธรินทร์  แจ้งสว่าง รก.หน.สำนักปลัด ในเรื่อง
ของตลาดผมจะชี้แจงเองเพราะผมได้เข้าร่วมประชุมกับทางอำเภอฯ และสถานีตำรวจ
ฯ เรื่องตลาดผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหลาย ๆ ท่าน ซึ่งแต่ละท่านได้เสนอ      
ได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ แต่ท้ายท่ีสุดแล้ว เราก็ต้องรอประกาศของจังหวัดสุรินทร์   
ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ ที่จะประกาศในรอบท่ี ๓ และเราก็ต้องดูว่า 



 ~ ๒๕ ~  
 

 
เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผอ.กองช่าง 

(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 

 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
รก.หน.สำนักปลัด 
(อัธรินทร์  แจ้งสว่าง) 

 
 
 
 
 

/การประกาศ... 
การประกาศจะเป็นอย่างไร หลังจากนั้น เราจะเรียกประชุมอีกครั้งและถ้าประกาศ
ออกมาแล้ว ถ้าท่านไม่ทำตามเงื่อนไขที่จังหวัดประกาศท่านเลือกที่จะขาย ท่านจะถูก
ปรับทันที และราคาสูงด้วยนะครับ ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
 
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญท่านปราโมทย์  ดาทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ชี้แจงในเรื่องที่ดินสาธารณะ เรียนเชิญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  เรื่องที่ดินสาธารณะมีปัญหาอยู่ ๒ ที่ ก็คือ 
ที่ดินบ้านโคกสะอาดและที่ดินสวนสาธารณะหนองสนม ซึ่งที่ดินบริเวณบ้านโคก
สะอาดอยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องศาลและศาลได้ตัดสินแล้ว จะเก่ียวพันกับเทศบาลฯ 
คือเรื่องของเสาไฟฟ้า ซึ่งเจ้าของที่ไม่ประสงค์จะใช้ไฟฟ้า ก็ให้เทศบาลฯไปดำเนินการ
รื้อออก แต่ในระหว่างนี้ต้องรอกระบวนการทางศาลแพ่งสิ้นสุดก่อน ถ้าได้รื้อคงต้อง
ขออำนาจสภาฯ ครับ ส่วนแนวเขตก็ขออนุญาตให้ท่าน ผอ.สายโรจน์  ยอดอินทร์     
ได้อธิบายและชี ้แจงเพราะท่านมีข้อมูลชัดเจนกว่าผม ส่วนอีกแปลงคือ น.ส.ล.
สวนสาธารณะหนองสนม ทางที่ดินก็ได้ขอเอกสารมาก็คงต้องรายงานไปทางที่ดินถึง
เหตุผลความจำเป็นที่ทางเทศบาลฯ ดำเนินการ ขอนำเรียนที่ประชุมเท่านี้ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่านปราโมทย์  ดาทอง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม ครับ เรียนเชิญ
ท่าน ผอ.สายโรจน์ ยอดอินทร์ ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
สำหรับเรื่องที่ดินสาธารณะที่ หมู่ ๕ น่าจะเรียบร้อย เพราะที่ดินได้ประกาศครบ ๓๐ 
วันแล้ว เทศบาลฯต้องไปรับเอกสาร ส่วนพื้นที ่ด้านหน้าที่กั ้นไว้ไม่ให้รถเข้าออก 
เจ้าของที่ได้สร้างเงื่อนไขว่าให้เทศบาลฯย้ายเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อน  ซึ่งเรื่องเสา
ไฟฟ้าผมได้ทำเรื่องย้ายแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ประมาณการ  
เรื่องท่ีดินหนองสนม ทางที่ดินขอทราบข้อมูลที่เทศบาลฯได้ประชุมสภาฯ แล้วผลเป็น
อย่างไร ที่ดินจะได้สานต่อ ขอนำเรียนเท่านี้ครับ 
 
ขอบคุณท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ ในเรื่องของรถรับส่ง
นักเรียน เรียนเชิญท่าน อัธรินทร์ แจ้งสว่าง ครับ 
 



 ~ ๒๖ ~  
 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 

รองประธานสภาฯ 
(สุธี  สมเสร็จ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องรถรับส่งนักเรียน ได้
มีการซ่อมหลายครั้ง เริ ่มแรกคือแอร์เสีย ซึ่งรถคันนี้เป็นรถประกอบ เครื่องยนต์
ค่อนข้างเล็ก เทศบาลฯติดตั้งแอร์ตัวใหญ่ทำให้เกิดการดึง ส่งผลให้แอร์เสีย เมื่อซ่อม
มาแล้วใช้ได้ประมาณหนึ ่งเทอมก็เสียอีก  แต่ครั ้งนี ้ที ่เส ียน่าจะเป็นการผุของ
เครื่องยนต์ด้านล่างที่เป็นแท่นเครื่องยนต์น่าจะใช้เวลานานในการซ่อม และได้ปรึกษา
ท่านเหมือนทมฯให้ช่วยดู ซึ่งได้สอบถามร้านสมเกียรติแล้วบอกว่าซ่อมแล้วไม่คุ้ม  

/ถ้าซ่อมเครื่องได้... 
ถ้าซ่อมเครื่องได้แอร์ก็ไม่เย็น ต้องติดเครื่องไว้เป็นชั่วโมงแอร์ถึงจะเย็น บางครั้งก็เปิด
กระบังลมช่วย ก็มีบางท่านเสนอว่าให้ตัดกระจกเปลี่ยนเป็นแบบเปิดกระจกได้ แต่ก็
เกรงว่าจะไม่คุ้ม ขอนำเรียนเท่านี้ครับ 
 
ขอบคุณท่านอัธรินทร์  แจ้งสว่าง รก.หน.สำนักปลัด ครับ เพราะเราไม่มีผู้ดูแลโดยตรง 
เบื้องต้นถ้าบอกว่ามีปัญหาที่แท่นเครื่องยนต์ ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะแท่น
เครื่องยนต์เป็นยาง ราคาไม่แพง ปัญหาจริงๆคือเรื่องของช่างผู้ชำนาญงานในการซ่อม
แล้วเบิกค่าซ่อมเกินความเป็นจริง ทำให้เรามองว่าซ่อมไม่ได้ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ซึ่ง
อยากให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจน เชิญท่าน สท. สุธี สมเสร็จ ครับ 
 
เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร เจ้าหน้าที่และพ่ีน้องที่เข้า
ร่วมรับฟังการประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติให้ชัดเจน จากการให้ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในการออก น.ส.ล. สวนสาธารณ
หนองสนม อยากให้ฝ่ายนิติกรผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายให้คำแนะนำว่าหลักปฏิบัติใน
การออก น.ส.ล. ในกรณีของหนองสนมนี ้ม ีข ั ้นตอนอย่างไร เพราะระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบอำนาจให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญในการออกที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงใดได้
เนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิม โดยไม ปรากฏว่ามีผู ้บุกรุก ให้ออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน เสร็จแล้วให้นายอำเภอสอบสวน
ข้อเท็จจริงว่าที่ดินสาธารณประโยชน แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด มีจำนวนเนื้อที่
เท ่าใด โดยขอความเห็นต่อสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หากสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ไม มี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนภายในสามสิบวัน ให้ดำเนินการต่อไป นี่คือขั้นตอนที่ผมอ่านใน
ระเบียบฯ  แต่ที่ดินพยายามจะให้สภาฯ รับรองก่อนแล้วค่อยมาออก น.ส.ล. ผมเกรง
ว่าการสื่อสารจะทำให้เข้าใจไม่ตรงกันเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจะกลายเป็นว่าสภาฯ ไม่



 ~ ๒๗ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ 
(เหมือนทม  สายกระสุน) 

 
 
 
 
 
 
 

รับรองจึงออก น.ส.ล.ไม่ได้ ผมจึงอยากสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าขั้นตอนปฏิบัติ
เป็นอย่างไรเพื่อความเข้าใจไปในทางเดียวกันครับ และจากกรณีที่ท่าน ผอ.สายโรจน์  
ยอดอินทร์ แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือแล้วจะนำไปเทคอนกรีตที่หนองตาด ผมขอ
เสนอว่าเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนตอนนี้คือเรื่องของการระบายน้ำ
ทีบ่ริเวณทางแยกบ้านท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน อยากให้ปรับ เพราะน้ำมาจาก
ถนนสาย ๒๓๓๓ ไหลไม่ทัน ซึ่งผมได้ข่าวมาว่าจะมีการทุบรางระบายน้ำตรงราษฎร์
อุทิศ ผมเคยคัดค้านในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ว่าน้ำไหลมาถึงบ้านทา่น
สมหมายฯ แต่ไม่สามารถไหลออกไปได้จึงเป็นที่มาของการตัดถนนเพื่อเปิดทางน้ำลงสู่
ลำห้วย           ก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่วันนี้ท่านจะรื้อรางระบายน้ำ 
ผมว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องระบายน้ำได้ยังไงน้ำก็ต้องลงลำห้วย และจะมีการทำโอเวอร์
เลย์     ถนนแล้ว ถ้าเราไม่ทำก่อนเราก็ต้องตัดถนน จึงขอนำเรียนว่าถ้าเรามี
งบประมาณเพ่ือ 

/ไม่ให้ถนน... 
ไม่ให้ถนนเกิดความเสียหายอยากจะให้ทำก่อนที่จะมีการทำโอเวอร์เลย์ ส่วนตรง
สวนสาธารณะหนองตาดก็มีความจำเป็น ถ้าเรามีงบประมาณเราค่อยจัดสรรเพิ่มเติม 
ขอนำเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน สท.สุธี  สมเสร็จ ครับ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องของที่ดินสาธารณะ ขอเรียน
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบเกี่ยวกับการรังวัดหนองสนม ซึ่งที่ดิน
หายไปจากเดิมกว่า ๑๐ ไร่ หายไปเพราะสาเหตุใดก็ไม่ทราบ โดยที่ดินแนะนำให้
นำเข้าสภาฯเพื่อให้สภารับรองแต่สภาไม่รับรอง เพราะถ้ารับรองไปแล้วเมื่อเวลาผ่าน
ไปเราก็จะไม่รู้สาเหตุว่าที่ดินหายไปเพราะเหตุใด ก็อยากให้ดำเนินการตามที่ท่านสุธีฯ
ได้เรียนไปว่า ได้ออกมารังวัดแล้วเหลือเท่านี้  ส่วนที่ดินที่หาย หายไปเพราะเหตุใด 
เพราะจากการตรวจสอบพบว่ามีที่ดินบางส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ และทิศตะวันออก
หายไปเนื่องจากการทำถนน ตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะดำเนินการ ส่วนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ ท่านได้ดูแลได้รับรู้สาเหตุการ
หายไปของที่ดิน มีเอกสารรับรองอ้างอิง เทศบาลฯก็จะได้รับรองว่าที่ดินเหลือเท่านี้ 
นั่นคือส่วนของสภาฯที่จะดำเนินการรับรอง ส่วนเรื่องที่ท่านผอ.กองช่างเสนอจะนำ
งบประมาณที่เหลือไปเทคอนกรีตที่หนองตาด อยากให้มีการพูดคุย ประสานงานกัน
ว่าเรื ่องไหนเร่งด่วนและสำคัญเพื ่อลดปัญหาในการทำงาน  มีสมาชิกท่านใดจะ
เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ครับ 
 



 ~ ๒๘ ~  
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อำนวย  แสงกล้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(ประวิท  สุธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอต่อ
จากท่าน สท.สุธี สมเสร็จ เนื่องจากท่านประธานชุมชนศรีนครร่วมใจแจ้งว่าจะปิด
ไม่ให้น้ำไหลผ่านเพราะเจ้าของทุ่งนาที่อยู่ตรงน้ำไหลลงท่านไม่ให้น้ำไหลลงนาท่าน     
เราต้องเร่งแก้ไขด้วยนะครับ ผมขอเสนอให้ตัดถนนวางท่อตรงบริเวณมุมวัดธาตุ      
ตัดลงไปทางทิศเหนือและทางน้ำจากนำโชคประชามีสุขผ่านไปทางชุมชนศรีนครร่วม
ใจอยากให้รื้อใหม่หมดยกระดับถนนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ครับ จากการที่ผมได้
ติดตามประเมินผลการลอกรางระบายน้ำทางไปบ้านสำโรง เจ้าของที่ถมดินยังไม่ได้
ลอกรางระบายน้ำถ้าน้ำมาก็จะเกิดน้ำขัง อีกเรื่องคือขอกิ่งโคมไฟสามแยกการไฟฟ้า 
เพราะมีอุบัติเหตุบ่อย ผมขอนำเรียนที่ประชุมเท่านี้ครับ 
 
ขอบคุณครับ เชิญท่าน สท.อำนวย แสงกล้า ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีข้อเสนออยู่ ๒ เรื่อง 
คือเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้อง ซึ่งเราเอาไฟฟ้าแรงสูงไปแล้วแต่
ไม่เกิดประโยชน์ ผมได้นำสมาชิกสภาฯ ๘ ท่าน ไปขอไฟฟ้าทำเกษตร ซึ่งเกษตรกำลัง
ดำเนินการยู่ เรื่องท่ี ๒ คือ เรื่องขอขยายเขตน้ำประปา มีอยู่ ๒ ที่คือหมู่ที่ ๕ ขยายไป
ที่สวนยาง หมู่ที่ ๒ ซึ่งคุณพิทักษ์ จิตสุภาพ อยู่ฝั่งหนองตาด ไม่มีน้ำประปาใช้ 
 

/เจ้าหน้าที่... 
เจ้าหน้าที่ไปวัดทางทิศตะวันตกแล้วแต่เปลี่ยนมาทางทิศตะวันออกก็ไม่ทราบว่าเป็น
เพราะสาเหตุใด ผมขอฝากเรื่องไว้เพียงเท่านี้ครับ 
 
ขอบคุณท่าน สท.อำนวย  แสงกล้า ครับ เรียนเชิญท่าน สท.ประวิท  สุธรรม ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้ร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามท่านผู้บริหารในเรื่องของการใช้งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในงบซ่อมแซม การจ้างผู้รับเหมาลอกท่อระบายน้ำแต่ละชุมชน 
ทางชุมชนพัฒนกิจได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการจ้างผู้รับเหมาผมคิดว่าท่านสามารถ
จ้างได้หลายชุด การจ้างผู้รับเหมารายเดียวจนฤดูฝนจะผ่านไปก็ยังไม่ได้ทำ เรื่องที่ ๒ 
ตรงหัวมุมที่หนองสนมผมเห็นหลุมเกิดขึ้นนานแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ใคร แต่เหตุเกิดในพื้นที่ของเทศบาลฯเราต้องแก้ไข เราน่าจะมีการดำเนินการตั้งแต่



 ~ ๒๙ ~  
 

สมาชิกสภาฯ 
(อวยชัย  แสงกล้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(ตรีเพชร  จิตหนักแน่น) 

 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 
(ปราโมทย์  ดาทอง) 

 
 
 
 
 

เหตุที่เกิด ไม่ใช่รอให้ประชาชนร้องเรียน ส่วนเรื่องปัญหาการระบายน้ำเราต้องทำงาน
ร่วมกัน พี่น้องก็อยากให้ชุมชนของตัวเองปลอดภัยจากน้ำท่วม อีกเรื่องขอขอบคุณ
กองสาธารณสุขฯ ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือในวันที่เกิดเหตุครับ แต่ต่อมาพี่น้องตัดกิ่งไม้
หน้าบ้าน ผ่านไป ๓ วัน กิ่งไม้ก็ยังอยู่ที่เดิม ขอนำเรียนท่านว่าถ้าผ่านหูผ่านตาก็ขอให้
ท่านจัดการด้วย ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน สท.ประวิท สุธรรม เรียนเชิญท่าน สท.อวยชัย  แสงกล้า ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร พี่น้องที่เคารพทุก
ท่านครับ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องน้ำประปา ผมได้ขอไป ๒ ที่ คือจากสวนยางมาทางทิศ
เหนือสวนของคุณศักดิ์ฯ และจากสามแยกหนองตาดมาทางทิศใต้แล้วแยกไปทางทิศ
ตะวันตก แต่การดำเนินการเขียนแบบแปลนก็ให้ช่างเป็นผู้ดำเนินการ หลังจากที่ช่าง
ดำเนินการแล้วก็ได้มาสอบถามว่าที ่เขียนแบบแปลนมานั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ ่งที่        
โคกสะอาดนั้นถูก แต่ที่หนองตาดไม่ถูกเพราะว่าคนที่ขอมาครั้งแรกคือบ้านทางทิศ
ตะวันออก ได้ทำการวัดจากสามแยกมาทางทิศใต้จะได้ ๒๐๐ เมตร และวัดจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกอีก ๑๔๐ เมตร แต่ช่างดำเนินการทางทิศวตะวันตก    
เลยบ้านคุณพิทักษ์ฯ ไปจนเกือบถึงโรงสี ซึ่งไม่ตรงตามระยะทางที่กำหนด ผมเลยให้
ช่างดำเนินการทางนี้ก่อนส่วนบ้านของคุณพิทักษ์ฯ ผมเพียงแค่ให้สำรวจความต้องการ
ของท่าน ซึ ่งท่านก็สำรวจมา แต่งบประมาณเรามีอยู่ จำกัดเลยทำได้แค่นี ้  ใน
งบประมาณปี ๒๕๖๔ ก็อยากให้ทำต่อไปจนถึงโรงสี ขออนุญาตท่านอำนวยฯว่าทางนี้
เป็นผู้ขอมาก่อนแต่ทางนั้นเป็นผู้สำรวจ เพ่ือความเข้าใจ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
 
ขอบคุณทา่น สท.อวยชัย  แสงกล้า เรียนเชิญท่าน สท.ตรีเพชร จิตหนักแน่น ครับ 
 

/เรียนท่าน... 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะเสนอคือพี่น้องประชาชนเสนอว่าให้ทำฝ้าเพดานของปู่
ตาที่หนองสนมเพ่ือความสวยงาม ผมก็มีเรื่องเสนอเท่านี้ครับ 
 

ขอบคุณท่าน สท.ตรีเพชร จิตหนักแน่น ขอให้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องที่สมาชิกได้
สอบถามมา เรื่องของกฎหมายของที่ดินที่ท่าน สท.สุธี สมเสร็จ สอบถามมา เพราะ
สภาฯ ก็ไม่กล้าที่จะรับรองในส่วนของที่ดินที่หายไป เรียนเชิญท่านปราโมทย์ ดาทอง



 ~ ๓๐ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผอ.กองช่าง 

(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
รองนายกฯ 

(สุพัฒน์ เจริญพร) 

ผู ้อำนวยการกองว ิชาการและแผนงาน ตามด้วย ท่านสายโรจน์  ยอดอินทร์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง และท่านสุพัฒน์  เจริญพร รองนายกเทศมนตรีฯ เรียนเชิญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
สำหรับเรื่องของการรังวัดหนองสนม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดแูล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินให้
อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและคุ ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน ร่วมกัน 
เช่น การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงการตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
การดำเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทำแผนที่การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณ
ประโยชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเราได้เรียนทางอำเภอแล้วแต่ท่านผู้เกี่ยวข้องไม่ตอบกลบัมา 
ท่านให้เทศบาลดำเนินการ ที่ดินจึงให้ขอมติที่สภารับรอง จึงได้มีการเสนอญัตติให้
สภาพิจารณา ส่วนเรื่องแนวทางการปฏิบัติเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ผมขออนุญาต
ไปศึกษา ได้ความอย่างไรจะนำเรียนในที่ประชุมสภาครั้งต่อไป ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน ปราโมทย์ ดาทอง เลขานุการเทศบาลตำบลสนม ครับ เรียนเชิญท่าน       
สายโรจน์  ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ รับทราบครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   
เรื่องแรกคือ งบประมาณที่จะเทคอนกรีตที่หนองตาด งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท ขอ
ชี้แจงให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่างบประมาณนี้ได้มาจากการทำถนนถ้าเราจะนำมาใช้ก็
ต้องใช้ในวัตถุประสงค์เดิม คือการทำถนนครับ ผมจึงดูจากแผนที่วางไว้ได้ข้อสรุปว่า
จะนำมาเทคอนกรีตที่หนองสนมครับ เรื่องที่ ๒ คือ การลอกรางระบายน้ำ เทศบาลฯ
ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการหลายที่ แต่ความคืบหน้าก็ล่าช้า ส่วนที่ท่าน
สมาชิกให้ความเห็นว่าให้มีผู้รับเหมาหลายคน ซึ่งอาจเกิดการแบ่งชุดลูกจ้าง เราต้อง
ดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบ อาจมีความล่าช้าแต่จะเร่งผู้รับเหมาทำให้เต็มที่ เรื่อง
ที่ ๓ คือ ถนนชำรุดตรงสี่แยกบึงหนองสนม กองช่างก็ได้ไปสำรวจ ถนนค่อนข้างแผล
ใหญ่ประมาณ ๓ จุด งบประมาณท่ีเราคำนวณอยู่ที่ ๒๑๘,๐๐๐ บาท  ซึ่งกำลังหา 

/งบประมาณ... 



 ~ ๓๑ ~  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(นิลพัตรา  สอนดี) 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
รก.ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา

(วนัส  พรหมบุตร) 
 
 

งบประมาณในการซ่อมแซมเพราะงบประมาณที่เราได้รับหมดแล้ว มีโครงการที่ผม
รวบรวมมาขอแจ้งให้ทุก่านทราบเรื่องของการซ่อมแซมตรง ๔ แยกหน้าอำเภอ คือ 
ทำความสะอาดวัชพืช ๑ โครงการ ส่วนโครงการน้ำประปา ท่านอวยชัยฯ ได้อธิบาย
ไปแล้ว ด้วยงบประมาณของเทศบาลฯที่มีค่อนข้างจำกัด ปัญหาต่าง ๆ ก็ต้องแก้ไข
อาจทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ครับ เรียนเชิญท่านสุพัฒน์ เจริญพร รองนายก    
เทศมนตรีฯ ครับ  
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้มีเกียรติ
ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ จากภารกิจที่เทศบาลฯได้ดำเนินการมาแล้วมีหลาย
เรื่อง และปัญหาอุปสรรคก็มีมากเช่นกัน แต่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและสภาที่ต้อง
ร่วมกันแก้ไข ก็มีหลายเรื่องท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเก่ียวข้องกับกฎหมาย กรณี
ที่สาธารณะหนองสนม ตามอำนาจหน้าที่แล้วเป็นหน้าที่ของอำเภอที่จะต้องดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดิน แต่ท่านก็มอบให้เทศบาลฯเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากว่า
ที่ดินหายไปจำนวนมากกไ็ม่มีใครกล้าทีจ่ะรับรอง แบกภาระตรงนี้ไว้ ผมขอเสนอว่าให้
เทศบาลฯตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการร่วมกันและดำเนินการต่อด้านกฎหมายเพ่ือ
ทำความจริงให้ปรากฏ ต่อมาเรื่องของการทำมาหากินของพี่น้องในการค้าขาย เป็น
หน้าที่ของเทศบาลฯที่จะดูแลแต่การดูแลนั้นพี่น้องก็ต้องทราบด้วยว่ามีกฎหมายเข้า
มาเกี ่ยวข้อง ขอเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังสมาชิกสภาฯแจ้งพี ่น้องที ่จะ
ประกอบกิจการเหล่านี้ ต้องปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมี
ปัญหาอุปสรรค ก็สามารถมาปรึกษาเทศบาลฯจะได้แนะนำวิธีการดำเนินการ เพ่ือ
เทศบาลของเราจะได้เป็นบ้านที่น่าอยู่เมืองน่ามองต่อไป ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่านสุพัฒน์ เจริญพร ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
เรียนเชิญท่าน สท.นิลพัตรา สอนดี ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตเสนอเกี่ยวกับผู้รับเหมาลอกรางระบายน้ำเพราะการทำงานล่าช้า 
อยากให้ผู้รับเหมาเพิ่มจำนวนคนทำงาน เพราะคนทำงานคนเดียวคงไม่สามารถทำให้
สะอาดได้ในครั้งเดียว บ้างครั้งเจ้าของบ้านก็เป็นผู้เก็บกวาดทำความสะอาดเอง  อีก
เรื่องฝากท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง อาหารกลางวันของศูนย์เด็ก 
ต้องทำอาหารทุกวันหรือไม่ มีเด็กกี่คนที่มารับอาหารกลางวัน เพราะเด็กบางคนก็ไม่



 ~ ๓๒ ~  
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ

นายกฯ 

(บุญเพ็ง  ผาสุข) 
 
 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 

ผอ.กองช่าง 
(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นมารับโดยเฉพาะเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาลฯคงจะไม่มารับ หรือว่าเทศบาลฯทำ
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ขอบคุณค่ะ 
 
ขอบคุณท่าน สท. นิลพัตรา สอนดี ครับ เรียนเชิญท่านวนัส พรหมบุตร ได้ชี้แจงเรื่อง
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครับ 

/เรียนท่าน... 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ เรื่องอาหารกลางวันของศูนย์เด็ก 
ตามหนังสือสั่งการ คือ ให้สำรวจผู้ที่จะมารับอาหารกลางวัน ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๖๖ คน 
ที่มารับ บางวันก็มารับเต็มบางวันก็ไม่เต็ม ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่รับสมัคร
นักเรียนใหม่ ตอนนี้มีประมาณ ๑๐๐ คนครับ ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่านวนัส พรหมบุตร ครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่าน   
บุญเพ็ง ผาสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขยะ ซึ่งมีมาก รถเกือบจะเข้าไม่ได้ กลัวว่าเดี๋ยวจะ
เกิดไฟไหม้ขึ้นอีก อยากให้กำจัดให้เร็วที่สุด เรื่องต่อไปคือเรื่องฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 
ถ้าพี่น้องท่านใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้แจ้งผมได้ผมจะไปฉีดให้  เรื่องต่อไปคือถนนหน้า 
ธกส.อยากขอกำลังตำรวจไปดูแล ช่วงเช้าพี่น้องจะมาใช้บริการเยอะ เกิดอุบัติเหตุ
บ่อย เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่านบุญเพ็ง  ผาสุก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ ครับ เชิญท่าน  
สายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
เรื่องขยายเขตไฟฟ้า มี ๕ โครงการ ได้แก่  
๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนเลี่ยงเมือง ไปทางบ่อกำจัดขยะบ้านสนม       
หมู่ที่ ๑ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนศรีนครร่วมใจ)  
๒. โครงกการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเลียบลำห้วยไผ่ ฝั่งตะวันออก บ้านโคกสะอาด    
หมู่ที่ ๕ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนโคกสะอาด) 
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโดน ไปทางบ้านนาศรีสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลสนม 
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนหัตถชัยบ้านโดน) 



 ~ ๓๓ ~  
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
(วิจิตร  สะสม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(อำนวย  แสงกล้า) 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 

ผอ.กองช่าง 
(สายโรจน์  ยอดอินทร์) 

 
 
 

๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทิศเหนือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านสนม   
หมู่ที่ ๒ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนหนองตาด) 
๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสนม อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนโคกสะอาด) 
ส่วนเรื่องท่านสมาชิกสอบถามเรื่องไฟเกษตร ส่วนตัวผมก็ได้ขอเหมือนกัน เราก็เอา
หลักฐานสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แล้วก็ไปกรอกข้อมูล แต่โครงการ
ไฟฟ้าเกษตรถ้าไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โครงการก็จะเป็นปีต่อปี แต่ถ้าเป็นโครงการที่
งบค่อนข้างเยอะ อาจล่าช้าไปบ้าง ประกอบกับมีหนังสือของท่าน ส.ส.พรรคไทยรัก
ไทยท่านได้ตอบข้อหารือในเรื่องของงบประมาณ รัฐบาลได้สนับสนุนการไฟฟ้าปีละ
ประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท เพื ่อขยายเขตไฟฟ้า เทศบาลฯ ก็ตั ้งงบประมาณไว้ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน  ขอบคุณครับ 
 

/ขอบคุณ... 
ขอบคุณท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ครับ เรียนเชิญท่านวิจิตร  สะสม ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู ้ทรงเกียรติ  คณะผู ้บริหาร 
ข้าราชการ พี่น้องผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอความเห็นในเรื่องของ ป้าย
โครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติ ควรจะตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะครับ  ต่อมา
คือเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมีหลายที่ เช่น บ้านโดนหอพักที่
ซ่อมคืนท่านปลัดฯบอกว่าจะดูให้ก็ไม่รู ้ว ่าดูแบบไหนครับ  ถนนเส้นทิศตะวันตก
โรงพยาบาลสนม อยากให้ทำเป็นถนนลูกรัง โดยเฉพาะหน้าฝนรถมอเตอร์ไซค์เดินทาง
ลำบากมาก ก็ฝากท่านบริหารพิจาณาด้วยว่าทำได้หรือทำไม่ได้รบกวนแจ้งด้วยจะได้
ประสานตอบพี่น้องประชาชนครับ เขตบ้านโดนชาวบ้านแจ้งว่ามีบ่อน้ำตื้นเขิน อยาก
ให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ ทิศตะวันตกหนองตาดมีสระเล็กๆอยู่ซึ ่งมีวัชพืชขึ้นปกคลุม 
อยากให้เทศบาลฯสำรวจว่าใช่ที่สาธารณะหรือไม่ถ้าใช่ก็อยากให้ช่วยดูแล ขอฝากท่าน
ประธานสภาฯผ่านไปยังท่านผู้บริหารได้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่านวิจิตร  สะสม  เชิญท่าน สท.อำนวย แสงกล้า ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร พี่น้องที่เคารพทุก
ท่านครับ โครงการขยายไฟฟ้า ๕ โครงการที่ท่านกล่าวมาส่วนมากเป็นโครงการใหม่ 



 ~ ๓๔ ~  
 

 
 
 
 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
สมาชิกสภาฯ 

(เหมือนทม  สายกระสุน) 

 

 
ประธานสภาฯ 
(หาญ  ดวงสี) 

 
 
 
 
 

ไม่มีที่ผมขอไปซึ่งเป็นโครงการเก่า เทศบาลน่าจะยึดหลักที่ว่าตรงไหนมีความต้องการ
มากก็จัดสรรไปตรงนั้น เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้อง  ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน สท.อำนวย แสงกล้า ครับ เรื่องไฟฟ้าผอ.กองช่าง แจ้งว่ามีงบประมาณ
คงเหลือ ฝากท่านพิจารณาด้วยเพราะเสนอมาหลายครั้งแล้ว  ในส่วนของท่านวิจิตรฯ 
ที่เสนอมา ท่านนายกฯก็คงจะพิจารณาโครงการไหนสามารถทำได้ทำไม่ได้ ถ้าทำได้ก็
เสนอบรรจุในแผน ส่วนเรื่องที่สาธารณะเชิญท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ได้ชี้แจง เชิญ
ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ    
ขอย้อนเรื่องที่ท่านวิจิตฯได้สอบถามมา ท่านผู้บริหารได้ตระหนักถึงความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน แต่เทศบาลฯมีเขตรับผิดชอบที่ชัดเจนตามระเบียบ กฎหมาย แต่
ก็สามารถที่จะดำเนินการนอกเขตที่รับผิดชอบได้ แต่การดำเนินการก็อาจล่าช้า ผมก็
รับไว้ทุกเรื่องที่แจ้งมาครับ ส่วนที่สาธารณะตอนนี้ที่เราทำอยู่มี ๓ เรื่อง อยู่ในระหว่าง
การดำเนินการทั้ง ๓ เรื่อง ผมดำเนินการติดตามอยู่แต่ก็ทยอยทำให้เสร็จที่ละเรื่อง ซึ่ง
ตอนนี้เราก็ติดค้างอยู่คือ โคกสะอาด หนองตาดที่ท่านเสนอมาและหนองสนม มุมที่
เป็นศาลเจ้าไม่สามารถทำได้เพราะเป็นที่เขตของลำน้ำ แต่ก็มีฝั่งตรงข้าม ก็ขอทำให้
เสร็จที่ละเรื่อง ขอบคุณครับ 

/ขอบคุณ... 
ขอบคุณท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู ้อำนวยการกองช่าง ครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
เพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญท่าน สท.เหมือนทม  สายกระสุน ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โรงเรียนสนม
ศึกษาคาร ขอให้ทำถนนเลียบกำแพงเทศบาลฯ และอยากได้ทุนปรับปรุงสระว่ายน้ำ 
ฝากท่านผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
ขอบคุณท่าน สท.เหมือนทม  สายกระสุน ครับ เราก็ได้ข้อเสนอแนะในการทำงาน
พอสมควร เรื่องร้องเรียนพี่น้องประชาชนก็สามารถร้องเรียนด้วยตนเองหรือ ฝากผ่าน
ท่านสมาชิกสภาฯมาก็ได้ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯที่เป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนก็จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา แต่การแก้ไขนั ้นก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่ให้ไว้ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ตลอดจนพี่น้องที่
ร่วมรับฟังการประชุม ขอปิดการประชุมครับ 
 



 ~ ๓๕ ~  
 

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น. 

(ลงชื่อ).พ.จ.อ........................................... เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม 
                      (ปราโมทย์  ดาทอง)  
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่ ...................................................................................  
 
(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                         (นายอำนวย  แสงกล้า) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 

 
 
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
              (นายอวยชัย  แสงกล้า) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
                       (นายตรีเพชร  จิตหนักแน่น) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
 
 
 

/(ลงชื่อ)... 
 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
                          (นายประวิท  สุธรรม) 

           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
                        (นายอินทจักร  ศิลาอ่อน) 
           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 



 ~ ๓๖ ~  
 

 
 
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                         (นางนิลพัตรา  สอนดี) 
           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี           
พ.ศ. 256๓ เมื่อวนัที ่๒๕ พฤษภาคม 256๒ ที่ประชุมสภามีมติรบัรองรายงาน
การประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนม สมยัสามญั สมยัที ่๔ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ จงึไดล้งลายมอืชื่อรบัรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสนมเพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดท้ราบ 

 
 
                  (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                               (นายหาญ  ดวงสี) 
                          ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม 

 



 ~ ๓๗ ~  
 
 


