
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๕๐ น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อาคารโพธิ์ทองเพิ่มพิทยาภูมิ (ชั้น ๒) 
     

 
เริ่มประชุม   เวลา ๑๔.๕๐ น. 

 
 เมื่อมีสัญญาณเรียกประชุม สมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจ าที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล นั่งประจ าที่ เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล     สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  จ านวน  ๑๑  ท่าน 
- ผู้ไม่มาประชุมสภาเทศบาล จ านวน  -  ท่าน  

ระเบียบวาระท่ี ๑      - เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายเสน่ห์  แสงเรือง  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี ๒ เรื่องด้วยกันนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ๑. รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล     
โพธิ์ทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ 
เมษายน  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) นั้น ผู้บริหารท้องถิ่นได้
เสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว                  

 ทั้งนี้  เทศบาลต าบลโพธิ์ทองได้ด าเนินการบันทึกข้อมูล และ
ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 

๒ 

        ในรอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่    
๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ด้วยระบบสารสนเทศ   
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ระบบอีแพลน) และไดป้ิดประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทองทราบ 

ที่ประชุม  -  ทราบ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง ๒. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้           
ประธานสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
 (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) ตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ตั้งแต่วันที่ ๑  
 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทองได้แถลงครับ 

นายญาณเวทย์  สอนสม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ผมนายญาณเวทย์  สอนสม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ตามที่นายกเทศมนตรี

ต าบลโพธิ์ทอง ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการ เพ่ือการพัฒนาเทศบาล
ต าบลโพธิ์ทองต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง ประกอบด้วยนโยบาย ๕ ด้าน 
ดังนี้  
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๔. ด้านการพัฒนาสังคม 
๕. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

จากนโยบายการบริหารราชการเทศบาลต าบลโพธิ์ทองตามที่ได้
กล่าวมานี้ กระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ได้
แถลงไว้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการจัดท า
โครงการต่าง ๆ มีดังนี ้

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาล 

๒) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๗.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ต าบลอ่างแก้ว (รายการกันเงินไว้จ่าย) 

 
 



 

๓ 

 ๓) โครงการก่อสร้างเทพ้ืน ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๑.๘๐ ตารางเมตร บริเวณรอบอาคารชาญประชา   
รวมใจ วัดเกาะ หมู่ที่ ๒ ต าบลบางพลับ (รายการกันเงินไว้จ่าย) 
 ๔) โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๒.๘๐ – ๓.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๗๐ 
ตารางเมตร บริ เวณ ริม เขื่ อนแม่ น้ าน้ อย  หมู่ ที่  ๗  ต าบล อ่างแก้ ว                          
(รายการกันเงิน ไว้จ่าย) 
 ๕) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร บริเวณหน้าบ้านนางจ าปา ทองปลื้ม หมู่ที่ 
๑ ต าบลบางพลับ (รายการกันเงินไว้จ่าย) 
           ๖) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๑๘.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๔.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมท่ อระบ ายน้ า  บ ริ เวณ หลั งบ้ านผู้ ช่ วย  สุ ทิ น  ส านั กนี้               
หมู่ที่ ๕ ต าบลอินทประมูล (รายการกันเงินไว้จ่าย)  
          ๗) โครงการก่อสร้างประตูปิด  – เปิด  ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บริเวณทางเข้าชุมชนบ้านคลองมะขาม ถนน
อ่างแก้ว ๘ หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างแก้ว (รายการกันเงินไว้จ่าย) 

๘) โครงการก่อสร้างประตูปิด  – เปิด  ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บริเวณริมคลองชลประทาน หน้าบ้าน                   
นายวิรัตน์ วงเวียนรอต หมู่ที่ ๕ ต าบลอินทประมูล (รายการกันเงินไว้จ่าย) 
          ๙) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๕๘๒.๐๐ ตารางเมตร บริเวณจากศาลากลางหมู่บ้าน –                  
โรงไม้คุณเอมอร (เส้นผ่านสหกรณ์) หมู่ที่ ๖ ต าบลอ่างแก้ว (รายการกันเงิน
ไว้จ่าย) 
 ๑๐) ประสานงานกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อ่างทอง เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าน้อย บริเวณ
แนวเขื่อนเทศบาลเดิม หมู่ที่ ๓ ต าบลอ่างแก้ว  

๑๑) ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือด าเนิน
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมชุมชนโพธิ์ทอง ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๖ 
และหมู่ท่ี ๗ ต าบลอ่างแก้ว  

๒. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๑) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
๒) ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ทิ้งขยะ  
๓) การจัดซื้อถังขยะ  
๔) การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล 
๕) การดูแลรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า 
๖) การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 



 

๔ 

๗) การขุดลอกคลองก าจัดวัชพืช 
๘) การดูแลรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 

๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
๒) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
๓) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

๔. ด้านการพัฒนาสังคม 
๑) การระงับเหตุเพลิงไหม้ในและนอกเขตเทศบาล 
๒) การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยและอุทกภัย 
๓) การช่วยเหลือประชาชนก าจัดสัตว์มีพิษท่ีเป็นอันตราย 
๔) การดูแลและฉีดล้างท าความสะอาดภายในเขตเทศบาล 
๕) โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันส าคัญอ่ืน ๆ   

 ๖) ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
๗) ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมพิล อดุลเดช   
๘) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และ

เทศกาลวันสงกรานต์ 
๙) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   
๑๐) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
๑๑) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านการป้องกัน

การทุจริตและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๑๒) เงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) 
๑๓) เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 
๑๔) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และ

เทศกาลวันสงกรานต์ 
๑๕) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

เบื้องต้นให้กับชุมชนและโรงเรียน 
๑๖) โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ       
๑๗) โครงการประเพณีลอยกระทง      
๑๘) โครงการกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
๑๙) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๒๐) โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการ 
๒๑) เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามโครงการในพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข ชุมชนละ ๓ โครงการ 
 



 

๕ 

๒๒) สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพ่ือ
ด าเนินโครงการ 

     - โครงการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอินทประมูล     

- โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยง 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน  
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอินทประมูล    
- โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายแอโรบิก   

 - โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายจักรยาน      
 - โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยกีฬาเปตอง   
 - โครงการจิตอาสาเยี่ยมประชาชนด้วยจักรยาน    

 - โครงการประชาชนปลอดภัยห่างไกลจากสารพิษในอาหาร   
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนต าบลอ่างแก้ว   

- โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชน“ชมรมคนรัก
สุขภาพ”     

 - โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    
 - โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม   

- โครงการชมรมอ่างแก้วสตรองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง   
- โครงการสวดมนต์เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพดีวัดเกาะ หมู่ที่ ๒ 
ต าบลบางพลับ   

- โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ปี ๒๕๖๑     
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง  

   ปี ๒๕๖๑        
- โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ (Home Visit & 
Home Health Care)  
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพลับ   

 - โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายไทเก๊ก   

 - โครงการสวดมนต์เพ่ือสุขภาพที่ดี วัดศีลขันธาราม  
 - โครงการก าจัดขยะปรับปรุงสิ่ งแวดล้อมป้ องกัน โรค

ไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ 
 - โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยฟุตบอลและฟุตซอล     

 - โครงการปิงปองเพ่ือสุขภาพ 



 

๖ 

๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
๑) การพัฒนาระบบทะเบียนราษฎร์ 
๒) การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
๓) การพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
๔) การจัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล 
๕) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
๖) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทองทราบ  

ที่ประชุม  -  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒      - เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒          

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
นายเสน่ห์  แสงเรือง  - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาล     ขอเชิญครับ 
  -  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครบั 

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมฯ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓      - เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นายเสน่ห์  แสงเรือง    -   ๑. ญัตติ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง    
ประธานสภาเทศบาล        และคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                  

ต าบลโพธิ์ทอง 
- ขอเรียนเชิญ ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 

   โพธิ์ทอง ได้แถลงรายละเอียดครับ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  ผมนายญาณเวทย์  สอนสม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  ต าบลโพธิ์ทอง  
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลต าบลโพธิ์ทองและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้                                                                                            

หลักการ 
สภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทองจ านวนสามคน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง    
จ านวนสามคน 



 

๗ 

เหตุผล 
ด้ วย  คณ ะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลต าบล โพธิ์ ท อง และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งที่ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลครบก าหนด           
ตามวาระแล้ว  

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  
ข้อ ๘  ให้ผู้ บ ริหารท้ องถิ่ นแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น 
ประกอบด้วย  
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้  

  และ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน โดยให้มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง
พิจารณา  

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   ตามท่ีท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง                
ประธานสภาเทศบาล ได้แถลงรายละเอียดแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้ง   

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทองจ านวน ๓ ท่าน ครับ 
และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อกรรมการท่านที่ ๑ 
ครับ  

นางขนิษฐา มาลากิจสกุล  ดิฉันนางขนิษฐา มาลากิจสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  ขอเสนอ นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ค่ะ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 
  ๑. นายอนันต์   แย้มสรวล สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายณรงค์   อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอกรรมการท่านที่ ๒ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 



 

๘ 

นายสนิท สุภาพ - ผมนายสนิท สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  ขอเสนอนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
  เพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครับ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 
  ๑. นายสมคิด   เมืองอุดม   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
  ๒. นายเอิบ      ศรีวิจารณ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอกรรมการท่านที่ ๓ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนันต์ แย้มสรวล  ผมนายอนันต์ แย้มสรวล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  ขอเสนอ นายเอิบ ศรีวิจารณ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครับ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 
  ๑. นายสนิท   สภุาพ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายณรงค์  อ่อนระทวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   มีสมาชิกฯ จะเสนอชื่ออ่ืนอีกไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล -  ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออ่ืนอีก เป็นอันถือว่าที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้ง

กรรมการ ทั้ง ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตามที่ได้เสนอ
ชื่อมานะครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ      ๑๐  เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑   เสียง    

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง จ านวน ๓ ท่าน 

ครับ และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อกรรมการ    
ท่านที่ ๑ ครับ  

 

 

 



 

๙ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ผมนายธรรมนูญ    ชงกรานต์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  ขอเสนอนายบุญชู  งามเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลโพธิ์ทอง ครับ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 
  ๑. นายสนิท สุภาพ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายสมคิด เมืองอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอกรรมการท่านที่ ๒ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นางอุษา ช้างพันธ์ - ดิฉันนางอุษา ช้างพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  ขอเสนอ นายสนิท สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลโพธิ์ทอง ค่ะ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 
  ๑. นายอนันต์  แย้มสรวล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายณรงค์   อ่อนระทวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
  ๓. นายเอิบ     ศรีวิจารณ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอกรรมการท่านที่ ๓ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค์   อ่อนระทวย - ผมณรงค์   อ่อนระทวย   สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒  ขอเสนอ นางอุษา  ช้างพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลโพธิ์ทอง ครับ/ค่ะ  

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 
  ๑. นายสนิท  สุภาพ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ๒. นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 



 

๑๐ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง -   มีสมาชิกฯ จะเสนอชื่ออ่ืนอีกไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล -  ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออ่ืนอีก เป็นอันถือว่าที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้ง

กรรมการ ทั้ ง ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง ตามท่ีได้เสนอชื่อมานะครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ    ๑๐  เสียง 
 - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔      - เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นายเสน่ห์  แสงเรือง - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ - เรื่อง ฝาท่อ หมู่ที่ ๗ ต าบลอ่างแก้ว ได้มาเขียนค าร้องไว้แล้วไม่ทราบว่า 
รองประธานสภาเทศบาล  ด าเนินการถึงไหนแล้วค่ะ 

นายบัณฑิต ขวัญเมือง - ผมขออธิบายอย่างนี้ครับ ขออนุญาตท่านประธาน จากที่ได้แจ้งมาเราก็ได้ไป 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ตรวจสอบแล้ว ก็เตรียมว่าจะซ่อมอยู่แต่ปรากฏว่าที่แจ้งมาก่อนวันที่  

เทศบาลฯ ถูกไฟไหม้เราก็ยังไม่ได้ท าเลยนะครับแต่สาเหตุการพังเราไป
ตรวจสอบแล้ว เกิดจากรถบรรทุกที่สร้างเขื่อนขนดินครับ 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ - ทั้ง ๒ ฝั่งเลยหรือคะ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ครับ เราก็มองว่าเราน่าจะมีมาตรการช่วยกันดูแล เริ่มตั้งแต่ชุมชน  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้น าและเทศบาลฯ มีมาตรการไม่ให้วิ่งถนนพวกนี้ซึ่งฝาท่อเราจะอยู่      

กลางถนน และอยู่ในแนวล้อรถมันก็เลยหัก ถ้าเราไปซ่อมก็ต้องแตกหักอีก            
ถ้าแตกรถก็เลยไม่วิ่ง อย่างนี้ได้ไหมครับ เราติดต่อผู้รับเหมาเอาเหล็ก     
มาปิดไว้ก่อน 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ - รถไม่ค่อยวิ่ง แต่มีรถของ ๒ บ้าน ที่ต้องใช้เข้า – ออก ทุกวัน ก็กลัวอันตราย 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - อันนี้คือมาตรการเบื้องต้นคือจริง ๆ แล้วส่วนใหญ่ต้องมองจากผู้รับจ้างที่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  สร้ างเขื่ อนท าเสี ยหาย เพราะฉะนั้ นในส่ วนนี้ ท่ านปลั ดฯ ซึ่ งเป็ น

คณะกรรมการร่ วมการตรวจการจ้ าง อยากให้ น าเรื่ องในที่ สภาฯ            
เสนอในที่ประชุม ไปน าเสนอในคณะกรรมการตรวจการจ้างของเขื่อน     
ได้รับทราบว่าปัญหาความเดือดร้อนเทศบาลฯ เราคงไม่ต้องรับผิดชอบซ่อม
ได้ตลอดเวลาหรอกครับ ประเด็นที่ ๒ ก็คือว่าเราก็จะต้องช่วยกันเป็นหู    
เป็นตา ในส่วนของผมจะไปซ่อมในเร็ว ๆ นี้ แต่ปรากฏว่าในส่วนของตลาด    

 
 



 

๑๑ 

  ที่เป็นเหล็กเป็นตะแกรงผุ ๓ – ๔ จุด ที่ สท.ขนิษฐาแจ้งมา เราก็ไปท า
เรียบร้อยแล้ว คือเราใช้ช่างของชุดตัดหญ้าท าครับ 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ - ทีนี้บางทีเวลารถวิ่งเราไม่ได้เห็นตลอดเวลาแต่ชาวบ้านจะเห็น ก็จะแอบวิ่ง 
รองประธานสภาเทศบาล  ดึงสายไฟบ้าง ดินร่วง แล้วก็ซอยเล็ก ก็จะแอบวิ่งกันไม่ได้วิ่งตลอด ลักไก่วิ่ง

ครั้ งหรื อสองครั้ งอย่ างนี้  ถนนก็ ไม่ ได้ แข็ งแรงเท่ าไหร่ยิ่ งซอยเล็ ก             
ซอยหน้าบ้านน้าสมทรง ลักไก่วิ่งเลย 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ผมไม่แน่ใจว่าถนนของเทศบาลฯ ผมไม่เข้าใจว่าเมื่อท าเสร็จแล้ว ทางนั้น 
ผู้อ านวยการกองช่าง  จะมาซ่อมให้เราหรือเปล่า จะซ่อมลักษณะไหน อย่างไร เพราะเป็น

ทรัพย์ สิ นของเรา เราจะเอางบประมาน เราไปลงเพ่ื อซ่อมแซม            
โดยที่เราไม่ได้ท าเสียหายคงไม่ใช่ 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ - ก็ไม่รู ้ตรงนี้เลยจะถามด้วยว่าตรงนี้ของเรามีมาตรการอะไรบ้าง ว่าถ้าเกิด              
รองประธานสภาเทศบาล  แล้วจะซ่อมท าให้เราหรือเปล่า 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ตรงนี้ต้องฝากท่านปลัดฯ ที่เป็นคณะกรรมการ ที่ผ่านมาที่สอบถามว่า 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เสร็จแล้ว จะปูคอนกรีตปูยางให้เหมือนถนนใหม่ แต่ไม่รื้อคอนกรีต  

เพราะใช้งบประมานเยอะ ประเด็นสุดท้ายส่วนมากเขาจะมีเงินให้      
ส่วนหนึ่งในเรื่องซ่อมแซมให้ใช้ได้เหมือนปกติ แต่วิธีสุดท้ายก็ล้มเหลว 
คุณอาจได้เงินไปก็ไม่ท าเป็นอย่างนี้ ๖ – ๗ โครง ระยะแรกผมเห็น     
ตรงทางเข้าโรงสียัง ก็ยังไม่มีอะไรท าให้เลย 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ - อย่างนี้มีสัญญาอะไรกับเราไหม ผูกมัดกับเราไหม  
รองประธานสภาเทศบาล 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - เป็นอ านาจของคณะกรรมการอยู่แล้ว ถ้าเราเจ้าของสถานที่ ถ้าคุณท าพ้ืนที่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ไม่เรียบร้อยก็ไม่เซ็นต์รับ 

นางอุษา  ช้างพันธ์ - ถ้าเอามติในที่ประชุมของสมาชิกนี้ละค่ะ ว่าผลกระทบของในเขตเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑   ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลมีการประชุมวันนี้ และมีมติให้ผู้ที่มาด าเนินการ      

ท าเขื่อนรับผิดชอบกับเราได้แค่ไหน 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ให้ท่านปลัดฯ น าเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้ง เดิมทีวิธีการซึ่งผมเคยเป็น 
ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการมา ไชโยก็เป็นมานะครับ การประชุมเปิดครั้งแรก ต้องถามพ้ืนที่ 

ต้องเข้าท าอะไร ตรงไหน เสร็จแล้วคุณจะท าอย่างไรให้เรา นี่คือข้อตกลง  
ครั้งแรกก่อนเริ่มงาน เสร็จแล้วคุณต้องซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพปกติ         
ถ้าเสียหายตรงไหนต้องรับผิดชอบ คือประชุมนัดแรกเป็นอย่างนี้ แต่ประชุม
ที่ผ่านมาหลายครั้งแล้ว เป็นอย่างไรผมไม่ทราบ และก็มีข่าวเหมือนกัน     
โทรมาว่ามีการขโมยดินไปขายเที่ยวละ ๕๐๐ บาท เราก็ออกไปดูทุกครั้ง    

 



 

๑๒ 

  พอไปดูก็หยุด เราก็อะไรไม่ได้กับตรงนี้ แต่เราก็อยากให้เสนอในที่ประชุม   
ในส่วนของเขื่อนครับ 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ - เรามอบหมายให้ใครดูแลได้ไหม 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายญาณเวทย์   สอนสม - ครับ ผมขออนุญาตชี้แจง ถ้ามีประชุมเขื่อนครั้งหน้า ผมจะน ารายงาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  การประชุมสภาฯ นี้ไปด้วย และก็ท าหนังสือเสนอคณะกรรมการฯ  
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  ว่ามีผลเสียหายที่คุณได้สร้างเขื่อนนะครับ  ส่วนใหญ่แล้ว อย่างที่         

ผอ.บัณฑิต กล่าวว่าต้องคุยโครงการตั้งแต่แรกต้องท าความตกลงกัน   
ก่อนว่าเขื่อนที่อนุญาตให้สร้างในเขตน่าจะมีข้อตกลงในสโคปของงาน
เป็นอย่างไร มีการขนย้ายวัสดุอย่างไร แล้วก็มีความเสียหายต้อง
รับผิดชอบ ในเบื้องต้นต้องมีตั้งแต่แรก แต่ก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวประชุม
ครั้งหน้าผมจะน าเรื่องเสนอที่ประชุมว่ามีความเสียหายอย่างไรในเขต
เทศบาลฯ ทางเข้าทางด้านโรงสีด้วยไหน ๆ ก็เป็นเฟสโครงการเดียวกัน         
ทั้งเฟส ๑ เฟส ๒ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ผู้รับจ้างเดียวกันหรือเปล่าครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ผู้รับจ้างเดียวกันครับ ก็จะสรุปรวมกันเลยว่ามีความเสียหายอย่างไร 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   ประชุมครั้งหน้าอีก ๒ - ๓ เดือน 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ - มีเรื่องทีร่าดน้ าบนถนน อยากให้ราดแล้วใช้ไม้กวาด กวาดดินไปด้วย เพราะ   
รองประธานสภาเทศบาล  เป็ นดิ นเหนี ยว พอราดแล้ วก็ ไม่ กวาดดิ นเหนี ยวก็ จะอยู่ อย่ างนั้ น                

ก็จะเป็นโคลน ตอนเช้าก็จะมีเด็กนักเรียนและตอนกลับตอนเย็นเลิกเรียน
อย่างนี้ ทั้งมอเตอร์ไซด์และรถยนต์วิ่งสวนกันก็แคบ มีรถล้มด้วย เละเทะค่ะ 
เราอยากให้ ราดและใช้ ไม้ กวาด  กวาดไปด้ วย ส่ วนใช้ ที่ ขู ดก็ จริ ง               
แต่ไม่ขูดลงไปแค่แซะ ๆ แล้วก็เอาน้ าราดไปเฉย ๆ แต่ไม่ได้กวาดให้ลง     
ข้ างทางก็ เป็ นโคลนอยู่ อย่ างนั้ นยิ่ งกว่ าถนนลื่ น อีก แค่ เราเดินเรา              
ยังต้องระวังเลย 

นายญาณเวทย์   สอนสม - เรื่องนี้เดี๋ยวผมขอรับไป แล้วจะประสานกับช่างคุมงานของโยธาฯ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่           ว่าช่วยดูแลเรื่องผู้รับจ้าง ในเรื่องของพ้ืนที่ก่อสร้างเคลียร์ให้สะอาด 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  หลังจากท่ีท าแล้ว นะครับ 

นายสายัณห์  วรรณทอง - ปลัดฯ ครับ ผมมีเรื่องรายงานระหว่างช่วง หมู่ที่ ๔ ตรงโรงงิ้ว สรุปแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  คือที่ เขื่อนมีรถปิกอัพขึ้นไปและตรงนั้นพัง ช่างน่าจะส ารวจดูหน่อย     

พอพังแล้วประชาชนใช้ทางเท้าไม่ได้ เพราะมีรถปิกอัพขึ้นไป ถ้าเรามี
อ านาจพอที่จะเขียนป้ายไว้ว่าไม่ให้รถปิกอัพขึ้นไปได้ไหมครับ 



 

๑๓ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - เดี๋ยวนะครับ ปัจจุบันเห็นกระถางขวางอยู่ไหมครับ ตอนนี้ผ่านไม่ได้แล้ว 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผมท าหนังสือถึงโยธาฯ แล้ว และโยธาฯ ก็ตอบมาแล้วว่า จะแจ้งผู้รับจ้าง   

ให้มาท าการซ่อมอยู่ ส่วนฝ่ายของช่างก็บอกว่าเป็นเรื่องของรถบรรทุกทราย
มาส่งทางที่ก่อสร้าง พังอยู่จุดหนึ่งและจุดอ่ืนด้วย ผมบอกว่าผมเดินเรื่อง  
ด้วยตัวเอง คือผมโทรศัพท์คุยกับทางจังหวัดนะครับ ว่ามีจุดเดียว             
ที่ รถบรรทุกทรายยุบใกล้  ๆ กับโรงน้ า นอกนั้นเป็นการยุบโดยจาก         
การก่อสร้างมีรูโพรงข้างล่าง 

นายสายัณห์  วรรณทอง - มีรถปิกอัพขับข้ึนด้วย อะไรด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับ เพราะผมน ากระถางใหญ่ตั้งขวางไว้แล้วครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  คือก านันเขาแจ้งมา ตรงนี้น่าจะประมานเดือนตุลาคมท่ีไปวางไว้ 

นายสายัณห์  วรรณทอง - คือ หมู่ที่ ๔ บอกผมมา และผมบอกว่าพอดีวันนี้มีประชุม เดี๋ยวจะบอกให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  มีรถปิกอัพขับข้ึนด้วย อะไรด้วย 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - หมู่ที่ ๔ ยังติงเลยครับ บอกว่าน่าจะตั้งเรียงยาวไปเลย ผมบอกว่าเรียง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ไปเลยกระถางไม่พอเราเลยตั้งเป็นช่วง ๆ แบบนั้นไว้ก่อน แต่ถ้าท่าน

ต้องการให้เป็นรูปโครงเหล็กหรือต้องการให้สวยงาม  ท่านก็เสนอมา   
ตอนประชาคมก็ได้ แต่ถ้าท่านมาบอกอย่างนี้เราไม่สามารถท าได้เพราะ
ยังไม่มีงบประมาณ และสภาฯ ยังก็ไม่รับทราบ 

นางอุษา  ช้างพันธ์ - ท่านปลัดฯ คะ แล้วผลจากไฟไหม้ส านักงานห้องท างานของกองคลังค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑  อุปกรณ์ท่ีท างานกัน เรามีค่าใช้จ่าย หรืองบซื้อเพียงพอไหมคะ 

นายญาณเวทย์  สอนสม -  ครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกฯ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่            ในเรื่องของเขื่อน ผมท าหนังสือไปและประสานด้วยวาจาไปครั้งหนึ่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  แล้วก็ ผอ.บัณฑิต ก็ได้ประสานไปเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว ซึ่งทางนั้นก็รับ     

จะท าให้ แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ว่าต้องตามเก็บ เพราะว่าอยู่ในช่วง
ประกันสัญญาของผู้รับจ้างกับกรมโยธาฯ ผมเรียนอย่างนี้ว่าเขื่อนส่งมอบ
กันแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้รับมอบนะครับ แล้วต้องท าเรื่องเสนอสภาฯ    
ผมมองเห็นว่า ท าเรื่องส่ งมาแล้วแต่ยั งไม่ ได้ท ารับมอบที่ ถูกต้อง         
ตามระเบียบต้องรับเป็นทรัพย์สินของเรา ทีนี้ผมก็ เห็นว่ายังช ารุด  
เสียหายอยู่ แล้วอยู่ในช่วงของประกัน ถ้าเสนอมาเราก็คงไม่รับนอกจาก
ต้องท าให้ เรียบร้อยก่อน ก็จะมีช่ วงทางที่ ช ารุดพอดี  เหมือนกับ      
ประมาณว่าผมเคยคุยกับช่าง ช่างบอกว่าเป็นลักษณะของโครงสร้าง     
ที่การทรุดตัว ผมก็เลยเห็นว่าถ้าทรุดตัว ทางเราก็ท าหนังสือแจ้งไป     
แล้วก็มาท าซ่อมแซมปรับทางดินที่ทรุดตัว ปรับใหม่ ท าทางเท้าใหม่      
แต่ผมก็ว่าน่าจะเป็นผลดีที่อยู่ ในระยะการประกันดินจะได้อยู่ตัว           
ก็แจ้งไปแล้ว ผมจะประสานอีกทีท าหนังสือไปแล้ว ประสานให้ผู้รับจ้าง 



 

๑๔ 

  ท าให้เรียบร้อยทั้งหมด ทั้งแนวและจะท าเรื่องเสนอสภาให้รับมอบเอา
อย่างนี้นะครับ ถ้าไม่เรียบร้อยก็ไม่รับมอบ ทีนี้ในส่วนที่ยังไม่รับมอบ   
จริง ๆ แล้วเราก็อาจจะช่วยในเรื่องของเขื่อนหน่อยอาจจะเป็นหน้าที่ของ
เราท าป้ายไม่ให้รถขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ขอประธานโทษนะคะท่านปลัดฯ ขยับกระถางของปลัดฯ เอารถปิกอัพขึ้นไป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑   รถใส่ทรายขึ้นไป มีขยับนะ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - บ้านนั้นใช่ไหมครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ใช่ บ้านนั้นนั่นแหละ บ้านผู้มีอิทธิพล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

นายสายัณห์  วรรณทอง - เราก็เขียนป้ายไว้ก็หมดเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - คือ ถ้าท าลักษณะนี้จัดการได้เลย แต่ว่าถ้าผมไม่เห็นซึ่งหน้า แต่ถ้าหากมี 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ประชาชนที่เห็นก็สามารถแจ้งได้เลยก็จะด าเนินการได้ทันที เพราะว่า

ไม่ ใช่อยู่  ๆ   ผมไปแล้วไม่ เห็นกระถางแล้วไปแจ้ง ก็จะโดนฟ้อง         
หมิ่นประมาทได้ครับ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ตอนที่ขยับกระถาง เราถ่ายรูปไว้ได้ไหม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ได้ ถ่ายรูปแล้วมาแจ้งได้ แล้วมาแจ้งครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ตามวันที่ มีวันที่อยู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ในส่วนของผม ผมขออนุญาตตอบไฟไหม้ครับ จริง ๆ แล้ว ผมก็ได้ไป 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  แจ้งความที่สถานีต ารวจว่าเกิดเหตุไฟไหม้ ผมไปแจ้งความด้วยตนเอง 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  พนักงานสอบสวนก็ลงบันทึกประจ าวันไว้  แล้วก็ เรียกผู้ เกี่ยวข้อง          

ไปสอบปากค า แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก็มีเวร เจ้าหน้าที่กองคลัง มีผม     
มีทางเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไปสอบปากค าไปแล้ว ก็ถามทางร้อยเวร
เจ้าของคดีก็บอกว่า พิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐานไปก็จะขอเวลา       
๑ เดือน และสรุปว่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับ ถ้าเกิดจากเหตุแอคซิเดน  
ก็สรุปว่า เราก็สรุปไปตามแอคซิเดน แต่ถ้ามันไม่เกิดจากเหตุแอคซิเดน   
ก็ต้องมาตั้งคณะกรรมการสอบฯ โดยเฉพาะผู้อยู่เวร ก็รอทางพิสูจน์
หลักฐานสรุปมาครับ ประมาณ ๑ เดือน ครับ  โดยคดีส่ วนใหญ่         
ต้องใช้เวลา  



 

๑๕ 

   ในส่วนของประกันก็ให้ทางพัสดุตามประกันว่าอาคารตลาดได้ท า
ประกันภัย ในวงเงินเท่าไหร่ เราส่งปีละ ๘ ,๐๐๐ – ๙ ,๐๐๐ บาท         
จ าตัวเลขแน่นอนไม่ได้ วันนั้นทางทิพย์ประกันภัย ก็มาตรวจสถานที่     
เกิดเหตุ ผมก็เลยขึ้นไปด้วย ก็มีประกัน ช่างนาวี นิติกร มาประเมิน    
ความเสียหาย กองคลังก็ประเมินว่าในตัวตลาดดูสัญญาว่า จริง ๆ 
ประกันแค่โครงสร้างของอาคาร หมายความว่าประกันตึกอย่างเดียว 
โครงสร้ างอาคารอย่ างเดี ยว  ตั วแทนประกันก็ เลย ไปดู สัญ ญ า               
ก็ไม่ครอบคลุมในเรื่องของอาคารข้างบนที่ เรามาต่อเติมที่ เป็นห้อง         
ที่ติดแอร์ มีครุภัณฑ์ส านักงานซึ่งสัญญาครอบคลุมไม่ถึงเพราะเราท า
ประกันเฉพาะโครงสร้าง ก็เหมือนประกันตึก แต่ก็ขอประกันว่าในฐานะ 
ที่ เป็ นหน่ วยงาน ราชการก็ ขอ เพ่ิ มสั ก เล็ กน้ อย  ซึ่ งท างป ระกั น               
ก็ประเมินในเรื่องของโครงสร้างที่ เราต่อเติมเป็นห้องก็จะท าให้ใหม่        
ฝ้าจะท าให้ใหม่อาจจะไม่ถึงห้องประชุม อาจจะเริ่มจากกองช่าง ไล่เลาะ
มาทางกองคลัง แล้วก็มาถึง ส านักปลัด มาถึงห้องผม ห้องประชาสัมพันธ์
และก็เลยไปถึงห้องนายกฯ  ก็จะท าฝ้าให้ทั้งหมดพร้อมทั้งระบบไฟด้วย 
แล้ววันนั้นผมดูก็เลยให้ประกันไปดูถึงฝาที่เป็นกั้นระหว่างห้องกองคลัง
กับห้องน้ า ตอนแรกก็จะฉาบให้  ผมก็เลยบอกให้ประกันเข้าไปดู         
อีกด้านหนึ่งของห้องน้ าว่าโครงสร้างเสียไหม และถ้าฉาบจะอยู่ไหมก็เลย
เปิดห้องน้ าไปดู  ปรากฏว่าปูนแตกแสดงว่าก าแพงใช้ไม่ได้ต้องทุบ      
และท าใหม่  ทางประกันตกลง ตอนนี้ขั้นตอนก็ส่ งไปที่ จังหวัดถึง     
กรมธนารักษ์ แล้วเสร็จแล้วก็จะประเมินในค่าเสียหายก็คงเข้ากองคลัง
เป็นรายได้ เพราะมันเป็นเรื่องของค่าประกัน ส่วนของเราเสียหายแค่ไหน
ก็ต้องตั้งงบเข้าสภาฯ ปรับปรุงให้กองช่างประเมินเขียนแบบ น่าจะหลัง
กุ มภ าพัน ธ์  ก็ ได้ ข้ อมู ล ไปแล้ วก็ จะมี รายการที่ จ ะท าอะไรบ้ าง             
ส่วนเฟอร์นิ เจอร์ไม่ได้ครบคลุมเฟอร์นิ เจอร์ของเราก็มีแอร์  ๒ ตัว       
เครื่องแฟกซ์ เครื่องโทรศัพท์ โต๊ะท างาน กองคลังก็ต้องซื้อใหม่ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ปลัดฯ ค่ะ อย่างนี้เราต้องซื้อเองหรือค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ต้องซื้อเองประกันไม่คลุม จริง ๆ ในตลาดเราขอเช่าแค่ตลาด เมื่อก่อน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  เป็นลานกว้างข้างบน แล้วเราขอต่อเติมเอง เราท าประกันเฉพาะในส่วน 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  โครงสร้างของตัวตึกเหมือนกับเราประกันตลาดสดไว้ ข้างบนเรา        

มาขอเพ่ิมต่อเติมเพ่ือจะท าส านักงาน อย่างนั้นเราต้องท าประกันใหม่     
ให้คลุมทั้งส านักงานข้างบนด้วย 

 
 
 
 



 

๑๖ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - เรื่องเหล็กน่ะค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - เรื่องเหล็ก ผมไม่ได้ลืม ทางกองช่างมารายงานว่าเหล็กหายไปเยอะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่       เหล็กท่ีเรารื้อมาเป็นทั้งเหล็กแผงแล้วก็เหล็กดุ้นยาว ๆ ก็เลยให้ทาง 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง   ผอ.บัณฑิต ขนมาไว้ที่ศูนย์กู้ชีพ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - เหล็กแผงไม่ได้หาย เหล็กท่ีหายคือเหล็กกลม ๆ  ประมาน ๔๐ - ๕๐ ต้น  
ผู้อ านวยการกองช่าง  จะเหลือที่เป็นเสาไฟ ๓ – ๔ ท่อน จะหายตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ครับ 

ท่อนหนึ่ง ๓ เมตรกว่า 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - มีคนเฝ้าไหม สุเทพหรือเปล่า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - มีสุเทพที่อยู่กู้ชีพ แต่ก็อยู่ในห้อง ทีนี้ว่าของอยู่นอกห้อง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ก็งงนะ เพราะว่าเสียงน่าจะดังนะ ท่อนี่ถ้าจะเอาเสียงดังนะ รถเล็กยก 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ไม่ ได้ น ะ  ใช้ เวล าน านนะ ๔ ๐  – ๕ ๐  ท่ อน  กล้ องวงจรปิ ด เสี ย               

ถึงมีก็ส่องไม่ถึง 

นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ - ช่างครับ ไฟทางท่ีอยู่ลึก ผมอยากจะให้มาอยู่ทางชายถนน ตั้งเสาแป๊ป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒   คืออยากจะให้ช่างไปเช็ค ว่าเสาไหนที่เลื่อนได้ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ก็ตั้งเสาแป๊ปใช่ไหมครับ ตั้งเสาแป๊ป ผมไม่กล้ารับปากทุกต้นนะครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง         เพราะว่าจริง ๆ แล้วตรงนี้ปีต่อไป ถ้ามีโครงการลักษณะนี้คงต้องท า    

เรื่องครุภัณฑ์ซื้อเสาไว้ประมาณ ๑๐ – ๒๐ ต้น เลยครับ เป็นครุภัณฑ์ 
เวลาเราจะเอาแบบนี้ก็สั่ งซื้อ ถ้าเป็นแบบนี้ เราจะได้มาตรฐานกว่า      
เป็นแป๊ปเหล็กครับ 

นางอุษา  ช้างพันธ์ - ขออนุญาตท่านประธานอีกเรื่องหนึ่ง ปีใหม่เทศบาลฯ เรามีโครงการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  อะไรบ้างไหมค่ะ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ขออนุญาตท่านประธาน และท่านสมาชิก ปีนี้ผมขออนุญาตจะงดสักปี 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่     ได้ไหมครับ เพราะว่าจ านวนคนที่มาใส่บาตรวันปีใหม่ ส่วนมากคนไม่ค่อย 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  มีเท่าไหร่ก็อาจจะกลับภูมิล าเนากัน เราก็จัดทุกปีแต่ว่าตักบาตรเราท า  

ทุกเทศกาลอยู่แล้ววันส าคัญทางรัฐพิธีเราก็ตักบาตรกันทุกปีอยู่แล้วครับ 

นางอุษา  ช้างพันธ์ - ค่ะ ทางสมาชิกจะได้ทราบ เพ่ือชาวบ้านจะถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
 



 

๑๗ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ปลัดฯ คะ เรื่องรถรับส่งคนไข้เห็นบอกว่าจะรับเฉพาะคนฉุกเฉิน      
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑          แต่ว่าคนติดเตียงจะไม่รับหรือคะ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - คืออย่างนี้ครับ มีหนังสือมาค่อนข้างจะเป็นปัญหาทั่วประเทศ แต่ทีนี้ว่า 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  รถฉุกเฉินจะให้รับเฉพาะเหตุฉุกเฉินกับอุบัติเหตุเท่านั้น ส่วนคนไข้ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง        ติดเตียงที่จะต้องตามไปรับ – ส่ง ไม่อนุญาตให้ใช้ฉุกเฉิน เพราะว่าค าว่า

รถฉุกเฉินใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ก็คือฉุกเฉินกับกะทันหัน และก็โทรมา   
ให้ไปส่งที่ โรงพยาบาล กับอุบัติเหตุมีคนเจ็บเกี่ยวกับเรื่องอุบัติ เหตุ        
ได้แค่ ๒ กรณีเท่านั้น ทีนี้ว่าก็เลยมีปัญหาทั่วประเทศเป็นหนังสือสั่งการ 
แต่ตอนหลังอะลุ้มอล่วยว่าเหมือนกับว่าให้ไปส่งคนไข้หมายถึงคนไข้      
ที่เจ็บป่วยแต่ว่าคนไข้ที่หมอนัดตรวจไปรับ – ส่งไม่ได้ครับ ก็เลยค่อนข้าง
จะเป็นปัญหาทั่วประเทศ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - เราพอจะแก้ไขปัญหาได้ไหมเรื่องติดเตียง ก็น่าสงสารนะ เพราะว่าเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  ภาระมาก ไหนจะค่าใช้จ่าย 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ก็เห็นใจผู้ติดเตียง คือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ -  ใช่ เห็นใจ เพราะไม่มีเงิน 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ขออนุญาต ไม่รู้ว่าหนังสือสั่งการจะปรับอะไรบ้างครับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ลองช่วยปรับ เพราะว่าก็เป็นปัญหาของคนท่ีไม่ค่อยมี เรื่องแบบนี้ก็คง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒      ไม่มีใครจะแจ้งว่าผิดระเบียบ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - เดี๋ยวผมขออธิบายอีกครั้งครับว่าได้ไหม รถกู้ชีพเราไปรับผู้ป่วยติดเตียง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  ไดห้รือไม ่ผมก็เลยเรียกปูมาสอบถามเพ่ิมเติม เชิญคุณปูครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

คุณณัฐปภัสร์  เอ่ียมส าอางค์   - ได้ค่ะ เขามีหนังสือมาว่ารับได้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ช่วยประสานและสั่งการด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
 
 



 

๑๘ 

คุณณัฐปภัสร์  เอ่ียมส าอางค์   - เรียกพ่ีมวลกับพ่ีเทพมาคุยเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนใหญ่คนจะโทรหาพี่เทพ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  หรือพ่ีมวลโดยตรง 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ต้องใช้ค าว่า ผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้ ต้องมีค าว่ายากไร้  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ส่วนใหญ่คนมีฐานะมีเงิน ไปเองได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ตอนนี้ได้แล้วเหมือนเดิม ปลัดฯ เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องน้ ายาเคม ี
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  เมื่อสองวันไฟไหม้ ตรงข้ามกับร้านสีบังอรมีถังอยู่สองถัง แต่มีน้ าย า     

แค่ถังเดียว อีกถังไม่มีน้ ายา อยากให้บอกสั่ งให้ ไปตรวจสอบด้วย          
ว่าน้ ายามีไหม 

นายสนิท  สุภาพ -  อยู่ที่คนเอาไปใช้แล้วไม่แจ้ง คนที่เอาไปใช้ต้องมาแจ้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - น้าปานฟังก่อน คนเอาไปใช้บอกน้ ายามีอันเดียวถ้าเกิดไฟไหม้        
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑          ซอยตรงข้ามร้านศรีบังอร หยิบเอามาสองถัง ถังหนึ่งมี อีกถังไม่มีและใคร

เอาไปใช้เราก็ไม่รู้ ฉันจึงมาแจ้งกับผอ.พเยาว์ ว่าใครรับผิดชอบตรงนี้     
ให้ไปดูด้วย เขย่าดูว่าใช้ได้ไหม แข็งตัวหรือเปล่า ถ้าเกิดไหม้มาก ๆ ขึน้มา
ท าไง ซอยตรงนั้ นซอยสลัม  สั่ งให้ ตรวจดู  เจ้ าหน้ าที่ เรามี เยอะ            
ตรงป้องกันน่ะ จังไปหมด นอนกันเป็นแพเหมือนปลาสร้อยเลย          
เป็นปลากระป๋องเลย นอนกันเป็นแถวเลย ปลัดฯ สั่งให้ไปตรวจดูเลย
ตรงไหนมีปัญหา 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ครับ เชิญท่านนายกฯ ต่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ผมเคยรักษาการหัวหน้าป้องกันฯ มาครั้งหนึ่ง วิธีนี้ได้ผลนะ ตั้งเวรในการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  รับผิดชอบสัก ๒ คน ตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้       

แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าท ากันหรือเปล่า 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ไม่ท ากันเลย ปล่อยปละละเลย เมื่อก่อนฉันเคยเป็นเทศมนตรี         
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑        ฉันไปตรวจนะ ทั้งกลางวันและกลางคืน จะไปตรวจว่าเจ้าหน้าที่อยู่ไหม    

ใครท างานบ้าง ใครไม่ท างานบ้าง  ฝากปลัดฯ ด้วย  
  แล้วทางสาธารณสุขฯ ทางแม่ค้าทะเลาะกัน ไปขีดเส้นให้เขาที ที่ของใคร

ที่ของท่าน ฝากไปขีดเส้นให้ด้วย และเครื่องตัดหญ้าจะซื้อไหม 
 



 

๑๙ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - งบยังไม่มาครับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - เมื่อมีงบเม่ือไหร่ปลัดฯ ลงให้ด้วย ให้ไปตรวจด้วยเครื่องสูบน้ าของเรา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑      ใช้งานได้ไหม เผื่อน้ าท่วมจะได้เอาไปซ่อม ต้องส ารวจ ขอโทษนะ      

อย่างนายกฯ ฉันบอกอะไรเขาก็ไม่ท า เจอปลัดฯ ฉันชื่นใจ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - อัดอ้ันมานาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - อีกเรื่องหนึ่ง ขีดเส้นแม่ค้า สาธารณสุขรับไปแล้วนะ เครื่องสูบน้ าปลัดฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑      ซื้อนะ ซื้ออีกสามเครื่องน่าจะได้ ทางกองสาธารณสุขฯ ถนนจากสะพาน

ไปสี่แยกไฟแดง ขอให้ตรวจด้วย ขับรถมอ เตอร์ไซค์ไปตรวจด้วย       
กวาดหรือไม่กวาดวันธรรมดา คนฟ้องฉันมากเลย ตอนนี้ไม่มีนายกฯ      
ถ้ามีนายกฯ อีกคนที่จะเข้ามา คนนั้นจะสบายกว่านี้ ให้ใครไปขับรถ
ตรวจดูหน่อยนะ บนฟุตบาทเห็นจะรู้ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - เห็นแล้ว ก็สกปรกอยู่นะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

คุณณัฐปภัสร์  เอ่ียมส าอางค์   - ตอนนี้เราจัดเวรคนกวาดขยะ วันอังคารกับวันพฤหัสบดี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - คนกวาด ขอนะ แค่ผู้หญิง ๒ คน อย่าเอาผู้หญิงมาอีกนะ มียายจง     
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑        กับยายแนบอยู่ในตลาด กวาดตลาดเสร็จ ก็ให้กวาดจากปากทางเซเวน  

ถึงสี่ แยกบ้ านตาเคย หรือจะไปหน้ าอ าเภอฯ ก็ ได้  บอกนะบอก            
ให้ เก็บกวาด ไม่รกอะไรมากหรอก เพราะว่าหน้าบ้านหมอออด  ๆ         
ก็กวาด หน้าบ้านฉัน ๆ ก็กวาดก็ช่วยกันท าอยู่ เพราะเห็นว่าสกปรก แต่
ว่าข้างในก็ดูด้วยนะ และปลัดฯ รับคนตัดหญ้าชายได้ก่ีคน 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ตอนนี้รับมาคนหนึ่งแล้ว ตอนนี้ก็เต็มท่ีแล้ว 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ชื่ออะไรที่อยู่ หมู่ที่ ๓ คนนี้ใช้ได้ และก็มีแดงอีกคนที่ว่างอยู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - นั่นแหละ ทีแรกก็มองอยู่ แต่ตอนนี้ตัดไม่ค่อยทัน เพราะต้องแยก 
ผู้อ านวยการกองช่าง  คนท างาน 
 
 



 

๒๐ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ก็เลยบอกตาแดงอย่าเพิ่งไปไหน เดี๋ยวถามปลัดฯ จะรับเธอได้อีกไหม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑      ถ้ารับเธอได้อีกก็เข้ามาเลย ตอนนี้ไม่รู้ว่ารับได้หรือไม่ได้ พยักหน้าเฉย ๆ

รับไม่รับคะ เห็นช่างนาวีบอกก าลังเช็คดู และฝาท่อร้านไมตรีมิตรที่ไป
ปรับพ้ืนไว้ เวลารถวิ่งแล้วดัง เขานอนตรงนั้นเขานอนไม่หลับ ร้านบอกให้
ฝากบอก ผอ.บัณฑิตด้วย ป้าม่วยก็มาบอก 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ครับ มาบอกได้เลย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - สาธารณสุขฯ นะ อย่าลืมให้ตรวจ ให้ดูด้วยเขากวาดสะอาดไหม      
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑         ก็ช่วยกัน สุพจน์เอารถคันสีส้มมาตัก คนจาก อ.บ.จ ผ่านมาบอก นี่หรือ

ถนนเทศบาลโพธิ์ทองเป็นกอง ๆ เลยนะ 

คุณณัฐปภัสร์  เอ่ียมส าอางค์   - ตอนนี้ก็วันอังคารกับพฤหัสบดี กวาดแล้วก็ตักด้วย 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - นั่นแหละ ก็กวาดเป็นกอง ๆ พวก อ.บ.ต. ก็พูด ฉันบอกตรง ๆ ฉันไปยืน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  ตรงธนาคาร ไปซื้อผลไม้ ฉันก็อายเขา น้ ายาดับเพลิงก็โอเคแล้วนะ       

ให้ทางสาธารณสุขฯ ตรวจงาน และผู้มีอิทธิพลเอารถขึ้นไปบนทางเท้า
ของเขื่อน เอาขึ้นไปขยับเอง อะไรเอง ทางบ้านน้าปานเขาอยากได้    
ดอกล าโพงสักอันนึง ทางบ้านเขาไม่รู้ข่าวสารอะไรเลย เขาก็เป็น อ.ส.ม. 
ถ้าขอล าโพงได้สักอันก็ดี  

นายญาณเวทย์  สอนสม - เขียนค าร้องไว้หน่อย 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - เขียนค าร้องไว้แล้วนะ แต่ล าโพงอยู่กับ ผอ. บัณฑิต หรือเปล่า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายบัณฑิต  ขวัญเมือง - ไม่ใช่ครับ ส านักปลัดฯ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - และในตลาด หน้าร้านตาธงหนูวิ่งขึ้นวิ่งลง ก็ฝาก ผอ.บัณฑิต ด้วย      
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑        ร้านขายหมู ร้านตาธงนะ น้องเอ้ ร้านขายหมูร้านตาธงตรงข้ามกัน แผ่นผุ 

เอาไปแปะ ๆ หน่อย 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ขออีกเรื่องหนึ่งครับท่าน เรื่องการขุดลอกคูคลองก าจัดวัชพืชเวลาประชุม          
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒         พูดกันเกือบทุกครั้ง ผมขอฝากคลองบางพลับครับ รกมากเลย เสือจะอยู่

ได้แล้ว 
 



 

๒๑ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ผอ.ปู อย่าเพิ่งไป ชาวบ้านบอกมา ก าชับให้หน่อยนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

คุณณัฐปภัสร์  เอ่ียมส าอางค์   - ค่ะ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ครับ เรื่องท าความสะอาด ถนนเราค่อนข้างจะรับรถบรรทุกหนักท่ีวิ่ง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่           ค่อนข้างท่ีจะสกปรกในเรื่องของพวกดิน พวกอะไรนอกจากเศษขยะก็ยัง 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  มีเศษดิน ทราย เวลาโดนน้ าก็เกาะอยู่ข้างฟุตบาท ก็เลยมีความคิดว่า     

ให้ ปู ไปจัดการให้ รถขยะเรามี สองคัน  เก็บขยะแล้ ว ให้ ตั ก ไล่ มา             
คันส้มด้านนี้ คันเขียวด้านนี้ แบ่งกันคนละข้างไปเลย 

คุณณัฐปภัสร์  เอ่ียมส าอางค์   - ตอนนี้เริ่มตักแล้วนะคะ เป็นอาทิตย์แล้วค่ะ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - วันนั้นให้ตักไปสองเที่ยวเลยนะ ขอถามหน่อยนะท าไมอาคารป้องกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  ถึงหยุดท า ก็คือตั้งเสาไว้แบบนั้น 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ตอนนี้ก าลังตรวจสอบว่า สร้างอยู่นอกเขตหรือในเขต ก็ต้องหยุดงานไว้ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   คือหยุดการท าก่อสร้างไว้ เท่าท่ีตรวจสอบอยู่ในเขตเหมือนคูคลองที่อยู่ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  ริมถนน 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - สรุปแล้วยังไง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - สรุปแล้วคือ หยุดสร้าง คือหยุดงานไว้ก่อน ผมก็ให้ท าเรื่องไปที่ส านักงาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่  ที่ดินตรวจสอบอีกครั้ง ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการนัดรังวัด ที่อยู่ติดถนน 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง  ติดคลองว่าแค่ไหน เดิมมีหลักอยู่ พอตอนหลังมาถมดินไม่เห็นเลย        

ไม่เห็นแนวที่แท้จริงตรงนั้น ที่ดินมาครั้งหนึ่งแล้ว บอกว่าคงต้องถาง     
ให้เตียน เสร็จแล้วต้องเตรียมแมคโคไว้ช่วยขุดดินเดิม ขุดให้เจอหลักเขต 
เราต้องตรวจสอบเอง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ลึกนะ เป็นเมตรเลยนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - แล้วจะท าเมื่อไหร่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
 
 
 



 

๒๒ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ตอนนี้นัดที่ดินไว้แล้ว อยู่ที่ตารางคิว เขามาครั้งหนึ่งแล้ว คือจะตรวจสอบ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่     ให้เจอหลักเขต เอาให้แน่ชัด ต้องขุดเจอหลักเขตเดิม 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ช่างรังวัดเก่งเรื่องนี้ บอกอยู่ตรงนี้ขุดไปเดี๋ยวก็เจอ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ช่างจะส่องกล้องและยิงไปและก็ตักเลย ถ้าเกิดยังไงท าได้ จะได้ให้ทาง    
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  ผู้รับเหมาเร่งก็สร้างต่อไป 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ครับ ต้องดูว่าออกนอกเขตเยอะไหม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่      
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ถ้าออกนอกเขตจะต้องยุติใช่ไหม แล้วตรงนี้สนามกีฬาก็ยังไม่ได้ส่งใช่ไหม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - สนามกีฬาก็ยังรับไม่ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - พวกท่านสมาชิกฯ จะรับไหมล่ะครับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่     
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - จะรับได้ไง ก็ไม่เสร็จครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ดูมาสองสามรอบแล้ว บอกจะท าให้ ๆ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่      
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - สนามฟุตบอลก็ไม่เห็นท า จะเสร็จได้ไง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายสนิท  สุภาพ - รับ ก็เริ่มจากต่อห้องเป็นส านักงานเลย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ใช่ ให้เป็นของเทศบาลฯ ไปเลย 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ต้องเป็นตามสัญญานี้ สนามฟุตบอลยังไม่เสร็จ ต้องให้เสร็จตรงนี้ แล้วเรา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  ถึงจะรับใช่ไหม 
 



 

๒๓ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เรียบร้อย 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่      
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ไม่ใช่ ไม่ได้มาตรฐานหรอก แต่ไม่ส่งของเราไง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - คือ ช่วงนั้นท าเสร็จแล้ว แต่มีปัญหาในเรื่องของการตรวจรับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่      
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ใครเป็นคนตรวจรับล่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ส านักงานจังหวัด เป็นผู้หาผู้รับเหมา ผู้ท าสัญญาจ้าง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่      
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - อย่างนี้ทางจังหวัดฯ ต้องเป็นผู้ตรวจสอบและตรวจรับ แล้วรับหรือยัง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - รับไปแล้วครับ ก าลังจะส่งมอบให้เรา แต่เราไม่เอา สมัยท่านนายกณรงค์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่      
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ที่ไม่เอา เพราะไม่เสร็จใช่ไหม ตามระเบียบท่านนายกฯ ก็ยังไม่เสร็จ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒       จะอนุญาตได้ไง 

นายญาณเวทย์  สอนสม - แตโ่ดยปกติการตรวจรับควรจะท าให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่      
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - มีอยู่ทางหนึ่ง ก็ไปร้อง ค.ส.ช ให้เข้ามาตรวจ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - พอสร้างไปแล้วต้องมีกรรมการตรวจรับ แล้วพอตรวจรับเสร็จ สนามนี ้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่          ก็ช ารุดทรุดโทรมไปแล้ว ปัญหาที่เลื่อมล้ าก็มีหลายที่หลายจังหวัด ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง        เป็นปัญหาอยู่ผมก็เรียนให้ท่านทราบ 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ปลัดฯ รับไว้ไม่ได้หรอก สภาฯ ก็ไม่รับหรอก รับแล้วก็ต้องมาตัดหญ้าเอง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
 



 

๒๔ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ใช่ เหมือนว่าเราต้องมาท าสนามใหม่ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่           
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ใช่ และเราท าสนามนี้เพื่ออะไร เป็นสนามกีฬาไม่ใช่ส านักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายสนิท  สุภาพ - ถ้าเรารับแล้ว เราก็เอาไปท าอย่างอ่ืนได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ที่เราถามท่านนายกฯ เพราะเราไม่รู้ระเบียบ รับสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเราจะยุ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒   ที่นี้ต้องนายกฯ ต้องลองศึกษาหาแนวทางจะเป็นทางไหน ได้อย่างไร 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ผมเคยคุยกับทางนั้น บอกว่าสนามกีฬาเดี๋ยวจะปรับให้ คล้าย ๆ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่           ว่าจะเอาหญ้ามาปลูก แต่เนื้อดินไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ดินเป็นระแหง  
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ดินไม่ผ่านก็เห็นอยู่ ไม่ถูกต้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ประเมินไว้แสนหรือสองแสนบาท 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่            
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ท าไม่ได้หรอกเงินเท่านี้ เราอย่าไปรับดีกว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - สมมุติแนวทาง เราตั้งงบและซ่อมแซมสนามกีฬาอย่างนี้ได้ใช่ไหม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - เป็นภาระทรัพย์สิน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่            
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ใช่ เป็นภาระเรา กลัวในเรื่องของระเบียบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - กลัวเรื่องนี้แหละที่ผมถาม เราไม่รู้ว่ายืดเยื้ออีกนานไหม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายสนิท  สุภาพ - ก็ข้ึนอยู่กับจังหวัดว่าจะท าให้เรายังไง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
 



 

๒๕ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ผมไม่รู้ ผมฝากท่านนายกฯ ศึกษาหาแนวทางแล้วกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - ครับ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ครับ เดี๋ยวให้ท่านนายกฯ ตอบเรื่องขุดลอกคลองหน่อย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - ครับ เรื่องขุดลอกคลอง ผมขออนุญาต ดูงบว่า มีค่าจ้างเหมาหรือเปล่า 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   เพราะปกติเอารถของ อ.บ.จ มา แล้วออกน้ ามัน เดี๋ยวรับตรงนี้ไว้ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - ปลัดฯ ขออนุญาต ใคร ๆ ก็ถามว่าท าไมที่ของเทศบาลฯ เป็นอย่างนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑        มีคนขอก็ยกให้ไปแล้ว ท าไมถึงยกให้ไปล่ะ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - จริง ๆ แล้ว ผมคุยกับสมาชิกฯ ที่ดินที่เราซื้อถูกส่งมาเพ่ือสร้างส านักงาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   ต้องอยู่ที่มต ิ
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - แต่ถ้าจะสร้างจริง ๆ ด้านในก็สร้างได ้
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ - เราไม่คิดว่าจะมีปัญหา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 

นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง - ถ้ารู้ว่ามีเราไม่ให้ จริง ๆ แล้ว ทางนั้นผิด พอผิดแล้ว ก็เอามายัดเยียด  
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒    ให้เราเฉยเลย 

นางขนิษฐา  มาลากิจสกุล - เราก็รับ เห็นเราเป็นส้วม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 

นายญาณเวทย์  สอนสม - พอจังหวัดฯ มาตรวจเสร็จ ก็จะมอบให้เรา ตอนที่ตรวจทิ้งระยะใช้ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  เวลานาน 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ทอง 

นายเสน่ห์  แสงเรือง - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน 
  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา      ๑๗.๐๐         น. 



 

๒๖ 

 

 
ลงชื่อ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ลงชื่อ                     เลขานุการสภาเทศบาล 
     (นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์)                                     (นายญาณเวทย์  สอนสม) 
             ผู้ช่วยนิติกร                                              ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
 
 
 
       ลงชื่อ   ประธานสภาเทศบาล 
             (นายเสน่ห์         แสงเรือง)   

 
 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                    ลงชื่อ        ประธานกรรมการ 
                    (นายสมคิด     เมืองอุดม) 
 
 
 
                      ลงชื่อ         กรรมการ 
                     (นายสนิท     สุภาพ) 
 
 
 
                       ลงชื่อ          กรรมการ 
                     (นายเอิบ       ศรีวิจารณ์) 
 
 
 
 

 
             

 


