
 

        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลหนองสองห้อง  
ที ่ ขก ๖๘๐๑/      วันที ่  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  

เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง   
 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 

  เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง 
  ด้วย ในพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้องหลายแห่งประสบปัญหาน้ าท่วมขังและน้ า
รอการระบาย อันเกิดจากภาวะฝนตกหนัก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างความเสียหาย
ต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ 
 
  ข้อเท็จจริง/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  เทศบาลต าบลหนองสองห้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ วรรคแรก บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 
๕๐ เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีบ ารุงทางบกและทางน้ า และมาตรา ๕๑ 
เทศบาลต าบลอาจท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๘) ให้มีบ ารุงทางระบายน้ า ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ๓. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า 
และทางระบายน้ า (๔) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ (๕) การสาธารณูปการ (๑๘) การก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  ภายใต้หน้าที่และอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว  ท่านนายกเทศมนตรีจึงได้โปรดมีบัญชาให้แต่งตั้ง
คณะท างานขึ้น เพ่ือส ารวจและก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 
 
 

-๒-/ข้อเสนอ... 
 



-๒- 
  
 

  ข้อเสนอและพิจารณา 
  บัดนี้ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในร่างค าสั่งดังกล่าวต่อไป 
 
 
 
        (นายวสันต์  บุญหล้า) 
          ปลัดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“หนองสองห้องเมืองนา่อยู่ คู่เศรษฐกิจ สูม่าตรฐานชีวิตที่ดี” 
  



 
ค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

ที่           /๒๕๖๕ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

และน้ ารอการระบายในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
------------------------------------------ 

 
  ด้วย เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายภายในเขตเทศบาลฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามหน้าที่และ
อ านาจของเทศบาลฯ  
 

  เพ่ือให้การด าเนินการส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอ
การระบายภายในเขตเทศบาลฯ ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจของเทศบาลฯ การดูแลและจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนตามกฎหมาย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม จึงอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๘ เตรส (๒) แต่งตั้งคณะท างานส ารวจและ
ก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
ดังนี้ 
  ๑. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรี หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒. นายบุญมี วรสิงห์ รองประธานสภาเทศบาลฯ คณะท างาน 
  ๓. นายวิทวัส กลุ่มเหรียญทอง สมาชิกสภาเทศบาล คณะท างาน 
  ๔. นายเกรียงศักดิ์ มะเรืองศรี ผู้ใหญ่บ้านไทยสามัคคี หมู่ ๓ คณะท างาน 
  ๔. นายศิริวัฒน์ ศรีวงศา ผู้ใหญ่บ้านไทยนิยม หมู่ ๔ คณะท างาน 
  ๕. นางอภัย สิ่วไธสง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ หมู่ ๑๖ คณะท างาน 
  ๖. นายวสันต์ บุญหล้า ปลัดเทศบาล คณะท างาน 
  ๗. นายพัทธรินทร์ นารินทร์ ผอ.กองช่าง คณะท างาน 
  ๘. นายเกียรติพันธ์ หม่วยนอก หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะท างาน 
  ๙. จ่าเอกภาณุมาศ ศรีแก้วน้ าใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ คณะท างาน 
  ๑๐. นายพลชัย ศิริค า นายช่างโยธา คณะท างาน 
  ๑๑. นายมนตรี อาษานอก เจ้าพนักงานป้องกันฯ คณะท างาน/เลขานุการ 
  ให้มีหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่และก าหนดแนวทางหรือแผนงานโครงการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้องอย่างเป็นระบบ หรือปฏิบัติการอ่ืนใดที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

 
 

-๒-/ทั้งนี้... 
 
 



-๒- 
 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
   
 
            (นายศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล) 
       นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“หนองสองห้องเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 
 



 

        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลหนองสองห้อง  
ที ่ ขก ๖๘๐๑/      วันที ่  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  

เรื่อง ขอส่งค าสั่งและเชิญประชุม  
 

เรียน   คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ 
 

  ด้วย  เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอ
การระบายในพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลฯ  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ ซ่ึงได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนอง
สองห้อง ที่         /๒๕๖๕ ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑. 
 
  ในการนี้ เพ่ือให้คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และน้ ารอการระบายฯ ได้ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง  ตามระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามเอกสาร
แนบ ๒. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป 
 
 
 
             (นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“หนองสองห้องเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 
 
 
 



 

        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลหนองสองห้อง  
ที ่ ขก ๖๘๐๑/      วันที ่  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  

เรื่อง ขอส่งค าสั่งและเชิญประชุม  
 

เรียน   …………………………………………………………. 
 

  ด้วย  เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอ
การระบายในพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลฯ  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ ซ่ึงได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนอง
สองห้อง ที่         /๒๕๖๕ ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑. 
 
  ในการนี้ เพ่ือให้คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และน้ ารอการระบายฯ ได้ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง  ตามระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามเอกสาร
แนบ ๒. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป 
 
 
 
             (นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“หนองสองห้องเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 
 
 
 



ส าเนาคู่ฉบับ 
 
 
 
ที่  ขก ๖๘๐๑/ 

 

 
 
 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
๙ หมู่ที่ ๑๖ ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง ขก ๔๐๑๙๐ 

 

         พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง  ขอส่งค าสั่งและเชิญประชุมคณะท างาน 
 

เรียน  คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสองห้อง      จ านวน ๑ ชุด 
       ที่           /๒๕๖๕ ลงวันที่       พฤษภาคม ๒๕๖๕  
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม       จ านวน ๑ ฉบับ 
 
  ด้วย  เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอ
การระบายในพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ ซ่ึงได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสอง
ห้อง ที่         /๒๕๖๕ ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. 
 
  ในการนี้ เพ่ือให้คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และน้ ารอการระบายฯ ได้ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง  โดยมีระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๒. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๙ ๑๑๐๖ 
โทรสาร ๐ ๔๓๔๙ ๑๖๐๒ 

 “หนองสองห้องเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 
 



 
 
 
ที่  ขก ๖๘๐๑/ 

 

 
 
 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
๙ หมู่ที่ ๑๖ ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง ขก ๔๐๑๙๐ 

 

         พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง  ขอส่งค าสั่งและเชิญประชุมคณะท างาน 
 

เรียน  นายบุญมี  วรสิงห์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสองห้อง      จ านวน ๑ ชุด 
       ที่           /๒๕๖๕ ลงวันที่       พฤษภาคม ๒๕๖๕  
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม       จ านวน ๑ ฉบับ 
 
  ด้วย  เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอ
การระบายในพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ ซ่ึงได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสอง
ห้อง ที่         /๒๕๖๕ ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. 
 
  ในการนี้ เพ่ือให้คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และน้ ารอการระบายฯ ได้ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง  โดยมีระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๒. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๙ ๑๑๐๖ 
โทรสาร ๐ ๔๓๔๙ ๑๖๐๒ 
 

 “หนองสองห้องเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 



 
 
 
ที่  ขก ๖๘๐๑/ 

 

 
 
 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
๙ หมู่ที่ ๑๖ ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง ขก ๔๐๑๙๐ 

 

         พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง  ขอส่งค าสั่งและเชิญประชุมคณะท างาน 
 

เรียน  นายวิทวัส  กลุ่มเหรียญทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสองห้อง      จ านวน ๑ ชุด 
       ที่           /๒๕๖๕ ลงวันที่       พฤษภาคม ๒๕๖๕  
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม       จ านวน ๑ ฉบับ 
 
  ด้วย  เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอ
การระบายในพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ ซ่ึงได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสอง
ห้อง ที่         /๒๕๖๕ ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. 
 
  ในการนี้ เพ่ือให้คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และน้ ารอการระบายฯ ได้ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง  โดยมีระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๒. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๙ ๑๑๐๖ 
โทรสาร ๐ ๔๓๔๙ ๑๖๐๒ 

 
“หนองสองห้องเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 



 
 
 
ที่  ขก ๖๘๐๑/ 

 

 
 
 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
๙ หมู่ที่ ๑๖ ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง ขก ๔๐๑๙๐ 

 

         พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง  ขอส่งค าสั่งและเชิญประชุมคณะท างาน 
 

เรียน  นายเกรียงศักดิ์ มะเรืองศรี ผู้ใหญ่บ้านไทยสามัคคี หมู่ ๓ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสองห้อง      จ านวน ๑ ชุด 
       ที่           /๒๕๖๕ ลงวันที่       พฤษภาคม ๒๕๖๕  
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม       จ านวน ๑ ฉบับ 
 
  ด้วย  เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอ
การระบายในพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ ซ่ึงได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสอง
ห้อง ที่         /๒๕๖๕ ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. 
 
  ในการนี้ เพ่ือให้คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และน้ ารอการระบายฯ ได้ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง  โดยมีระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๒. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๙ ๑๑๐๖ 
โทรสาร ๐ ๔๓๔๙ ๑๖๐๒ 

 
“หนองสองห้องเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 



 
 
 
ที่  ขก ๖๘๐๑/ 

 

 
 
 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
๙ หมู่ที่ ๑๖ ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง ขก ๔๐๑๙๐ 

 

         พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง  ขอส่งค าสั่งและเชิญประชุมคณะท างาน 
 

เรียน  นายศิริวัฒน์  ศรีวงศา  ผู้ใหญ่บ้านไทยนิยม หมู่ ๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสองห้อง      จ านวน ๑ ชุด 
       ที่           /๒๕๖๕ ลงวันที่       พฤษภาคม ๒๕๖๕  
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม       จ านวน ๑ ฉบับ 
 
  ด้วย  เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอ
การระบายในพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ ซ่ึงได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสอง
ห้อง ที่         /๒๕๖๕ ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. 
 
  ในการนี้ เพ่ือให้คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และน้ ารอการระบายฯ ได้ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง  โดยมีระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๒. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๙ ๑๑๐๖ 
โทรสาร ๐ ๔๓๔๙ ๑๖๐๒ 

 
“หนองสองห้องเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 



 
 
 
ที่  ขก ๖๘๐๑/ 

 

 
 
 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
๙ หมู่ที่ ๑๖ ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง ขก ๔๐๑๙๐ 

 

         พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง  ขอส่งค าสั่งและเชิญประชุมคณะท างาน 
 

เรียน  นางอภัย  สิ่วไธสง  ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ หมู่ ๑๘ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสองห้อง      จ านวน ๑ ชุด 
       ที่           /๒๕๖๕ ลงวันที่       พฤษภาคม ๒๕๖๕  
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม       จ านวน ๑ ฉบับ 
 
  ด้วย  เทศบาลต าบลหนองสองห้องจะด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอ
การระบายในพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและน้ ารอการระบายฯ ซ่ึงได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหนองสอง
ห้อง ที่         /๒๕๖๕ ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. 
 
  ในการนี้ เพ่ือให้คณะท างานส ารวจและก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และน้ ารอการระบายฯ ได้ด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง  โดยมีระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๒. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๙ ๑๑๐๖ 
โทรสาร ๐ ๔๓๔๙ ๑๖๐๒ 
 

“หนองสองห้องเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี” 


