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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผู้มาประชุม 
นายไกรศักดิ์       ธนาวิรัตนานิจ 
นางประนอม      ทินช่วย 
นายเจษฎา        สุดสะอาด 
นางยาใจ           สายมณีวงศ์ 
นายวินัย           ซุยทอง 
นายมานิต         ลาบุญตา 
นางอัมพร         ศิลาศรี 
นายพุฒ            จันทร์เหนือ 
นายชัยยง          ถาวงษ์กลาง 
นางวันทอง        ถาวงษ์กลาง 
นายพิเชฐ          พลจอหอ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
นายปรีชา         ท้าวโสม 

 
ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
ไกรศักดิ์     ธนาวิรัตนานิจ 
ประนอม    ทินช่วย 
เจษฎา       สุดสะอาด 
ยาใจ         สายมณีวงศ์ 
วินัย          ซุยทอง 
มานิต        ลาบุญตา 
อัมพร        ศิลาศรี 
พุฒ          จันทร์เหนือ 
ชัยยง         ถาวงษ์กลาง 
วันทอง       ถาวงษ์กลาง 
พิเชฐ         พลจอหอ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายประสงค์        ศรีวัฒน์ 
ด.ต.สงกรานต์      ปัญญาศิริ 
นางรัตนา            กาฬแก้ว 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช  ลักษณะ 
นางสาวสุภาวดี     ศรีปิดตา 
นางลังษ์คณา     ศรีสิทธิ์ 
นายฉลอง           งามแก้ม 
นางจันทิมา         จันทศิลป์ 
นางสาวเพ็ญประภา    ไสวดี 
นางอารุณ           อนุตรี 
พลฯ พงษ์พิชิต     ณรงค์ทัพซ้าย
นางกิตติวรรณ     ติ๊บบุญเรือง 
จ.อ. อภิชาติ        ดวงเศษวงษ์ 
นายมัธยม          แดนแก้ว 
นางวรนันท์        ประทุมวัน 
นางสาวจิดาภา  เหล่าสุวรรณ 

 
 

  
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักพัฒนาชุมชน 

 
 

  
ประสงค์         ศรีวัฒน์ 
ด.ต.สงกรานต์  ปัญญาศิริ 
รัตนา            กาฬแก้ว 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช   ลักษณะ 
สุภาวดี          ศรีปิดตา 
ลังษ์คณา    ศรีสิทธิ์ 
ฉลอง            งามแก้ม 
จันทิมา         จันทศิลป์ 
เพ็ญประภา    ไสวดี 
อารุณ           อนุตรี 
พลฯพงษ์พิชิต  ณรงค์ทัพซ้าย 
กิตติวรรณ       ติ๊บบุญเรือง 
จ.อ. อภิชาติ    ดวงเศษวงษ์ 
มัธยม            แดนแก้ว 
วรนันท์          ประทุมวัน 
จิดาภา  เหล่าสุวรรณ 

  



2 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
r 
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   ๑๘ 
   ๑๙   
   ๒๐ 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางสาคร  จะระนะวัตร 
นางสาวณิชสกุล    ทองนาค 
นางสาวแพรวนภา  เสนาลา 
นายชวลิต           ภักดีแก้ว 
นางสาวสรรษณี    ศรีค าพันธ์ 
นางสาวนิตยา       พบสมัย 
นางสาวสาธิยา     อุทัยเลี้ยง 
นางสาววรินท์นิภา     หนูส ี
นางสุพัสตรา   วงษ์สีดา 

 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการพัสดุ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
พนักงานจ้าง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

สาคร         จะระนะวัตร 
ณิชสกุล        ทองนาค 
แพรวนภา      เสนาลา 
ชวลิต           ภักดีแก้ว 
สรรษณี         ศรีค าพันธ์ 
นิตยา           พบสมัย 
สาธิยา          อุทัยเลี้ยง 
วรินท์นิภา      หนูส ี
สุพัสตรา   วงษ์ศรีดา 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 

   เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจ าที่ซึ่งได้จัดไว้เป็นสัดส่วน ประธานสภาเทศบาล
ตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

นายพิเชฐ    พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 เรียน ท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ บัดนี้ถึงก าหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาเทศบาล ต าบลหนองเรือ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามระเบียบแล้วนะครับ  
 ล าดับต่อไป ขอ เรี ยน เชิญท่านประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองเรื อ  
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
เรียนเชิญครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ไหว้พระพร้อมกันนะครับ (ไหว้พระ) เชิญนั่งครับ  
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองเรือ และประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป ก่อนจะเข้าระเบียบวาระ 
ขอความร่วมมือทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุม กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือด้วยครับ 
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ประกาศอ าเภอหนองเรือ 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ได้รายงานการขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบการขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ  
ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ   
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นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๒๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๓๖ (๒) ประกอบค าสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ ๔๒๖๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดขอนแก่น นายอ าเภอ และหัวหน้ าส่วน
ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการ
แทน ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผนวก ง.(๗) เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ 
และอนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญเพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลหนองเรือ 
นายอ าเภอหนองเรือพิจารณาแล้วเห็นสมควร จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 
หนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๑  กันยายน 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  

ประธานสภาเทศบาล   
 สวัสดีครับท่านรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เจ้าหน้าที่ และทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ทุกท่านครับ   
 ส าหรับวันนี้ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ พอดีวันนี้ท่านนายกเทศมนตรี 
ติดภารกิจ  ก็ เลยมอบหมายให้ท่านรองนายกดาบต ารวจสงกรานต์   ปัญญาศิริ  
รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ เป็นผู้เสนอญัตติ ชี้แจงญัตติ และชี้แจงเรื่องต่างๆ 
แทนนายกเทศมนตรี  
 ส าหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีทั้งหมด ๓ เรื่อง
ด้วยกันนะครับ 

๑.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๓๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ 
 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเตรียมการและสนับสนุนจังหวัด อ าเภอในการจัดงานพระราชพิธีถวาย 
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นไปอย่าง 
สมพระเกียรติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่สมัครใจ ปลูกต้นดอกดาวเรือง
เ พ่ื อป ร ะดั บบ ริ เ วณจั ด พิ ธี ถ ว า ยดอก ไม้ จั นทน์ ร ว มทั้ ง สนั บ สนุ น ก า ร จั ดท า 
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอ าเภอ  
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นแล้ว เพ่ือให้การจัดงานของภาคประชาชน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบกับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาส แสดงออก 
ซึ่งความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ให้สมพระเกียรติ ซึ่งขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ด าเนินการดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

 ๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดมีการจัดฝึกอบรมการจัดท าดอกไม้จันทน์
และประสงค์จะจัดท าดอกไม้จันทน์ เ พ่ือใช้ ในพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส าหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในการเข้า
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สามารถด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดท า
ดอกไม้จันทน์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นที่สามารถหาได้ในพ้ืนที่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มี
จิตอาสาประชาชนนักเรียนนักศึกษากลุ่มมวลชนต่างๆในพ้ืนที่ ร่วมจัดท าดอกไม้จันทน์
ดังกล่าวได้ 
  ๒ เมื่อด าเนินการฝึกอบรมหรือจะท าดอกไม้จันทน์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้จัดเก็บ
ดอกไม้จันทน์ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ  
 ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกต้นดาวเรืองรอบบริเวณที่ตั้งส านักงาน 
เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอาจ
พิจารณาจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงานโดยเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
 ๔ การสนับสนุนกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอ าเภอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรณีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ใน ด้าน สถานที การอ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์หรืองานด้านอ่ืนให้สามารถด าเนินการได้
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
    ๔.๒ กรณีจังหวัดและอ าเภอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเ พ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
     ๔.๒.๑ กรณีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมีระยะเวลาด าเนินการเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐  
      ๔.๒.๒ หาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมีระยะเวลาเริ่มด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๕ การด าเนินการตามข้อ ๑ ถึง ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง 
วางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง  และมีเหตุผลโดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
ในการใช้จ่ายงบประมาณและฐานะทางการคลังเป็นส าคัญ  โดยให้ตั้งงบประมาณ 
ไว้ในหมวดที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และหมวดเงินอุดหนุน เป็นต้น 
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  ระเบียบวาระที่ ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 
๑.๒ หนังสืออ าเภอหนองเรือ ที่ ขก ๐๘๑๘/ว๒๙๙๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

 ส าหรับข้อ ๑.๒ ก็จะเป็นหนังสือของทางอ าเภอหนองเรือ ที่ส่งมาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลฯ นะครับ ก็จะมีโครงการแนบตามที่ได้แจกให้ท่าน
สมาชิกไปแล้วนะครับ อ าเภอหนองเรือ ก็ขอสนับสนุน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอหนองเรือทั้งหมด เทศบาลต าบล ๘ แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล ๕ แห่ง
นะครับ โดยขอรับอุดหนุนแห่งละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้นที่จะใช้ในโครงการ
จัดท าซุ้มดอกไม้จันทน์ก็เป็นเงินทั้งหมด ๓๕๑,๐๐๐ บาท นะครับ ซึ่งจะเป็นงบประมาณ
ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งก็ต้องเรียนแจ้งท่านสมาชิกและสภานะครับว่า อาจจะต้องมีการขยายห้วง
การประชุมสมัยวิสามัญออกไปอีก ๑๕ วันนะครับ เพ่ือท าการประชุมอีกครั้งในการโอน
งบประมาณ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอหนองเรือ เพ่ือจะท าซุ้มดอกไม้จันทน์นะครับ ก็อาจจะ
เป็น ช่วงประมาณวันที่ ๑๐ เป็นต้นไปนะครับ 

๑.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ส าหรับในข้อ ๑.๓ นี้นะครับ ผมขออนุญาตท่านประธานให้ท่านปลัดได้ชี้แจง 
จะได้ครอบคลุมเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล   

 ครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ 

ว่าที่ร้อยโทสุรเดช  ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ส าหรับหนังสือสั่งการที่เสนอต่อสภา ในข้อ ๑.๓ 
นะครับ  ส่วนที่จะต้องให้สภารับทราบเนื่องจากว่าในการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบพัสดุ 
ของท้องถิ่น เดิมที่ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารท้องถิ่นปี ๒๕๓๕ 
แก้ไขปี ๒๕๕๓ ถูกยกเลิกไปโดย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒๕๖๐ นะครับ แต่ที่ได้แจ้งระเบียบนี้ 
โดยที่ไม่ได้เอาระเบียบพัสดุมาพิจารณาพูดด้วย เหตุผลก็คือ พัสดุผมก็แจ้งไปแล้วว่า
ระเบียบได้มีการประกาศใช้  พรบ. บังคับใช้แล้ว แต่ที่ต้องแจ้งระเบียบนี้จะได้รู้ว่า
เนื่องจากในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเข้าระบบเขาเรียกว่า
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ทั้งหมด ดังนั้นการจัดซื้อ 
จัดจ้างของท้องถิ่น ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามต้องประกาศเชิญชวนเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง
นะครับ แล้วทุกท่านจะได้เข้าใจว่าต่อไปนี้ สารสนเทศมีความจ าเป็นมากส าหรับท้องถิ่น 
แต่หนังสือแนวทางตัวนี้ ยกเว้นว่าต่อไปนี้  อะไรก็ได้ ประมาณ ๓-๔ อย่างต่อไปนี้  
ไม่ต้องลงในระบบ e-GP นะครับ ประเด็นที่หนึ่งก็คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงระบบ 
e-GP  ได้แก่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า แผนต่อไปนี้ของท้องถิ่น ไม่ต้องลงนะครับ 
    

 
   



6 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช  ลักษณะ 

ปลัดเทศบาล 
(ต่อ) 

 ๒. ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ก็ไม่ต้องลงนะครับ ถามก็คือ
ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะของการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ก็ไม่ต้องลงเช่นกันนะครับ 
แล้วก็มีการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร และไม่มีภาชนะก็ไม่ต้องลง  
ระบบ e-GP เช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส าคัญตรงนี ซึ่งอาจจะต้องขอสภาฯเพ่ือที่จะจัดหา
คอมพิวเตอร์หรือแนวทางจัดหาคอมพิวเตอร์ตามระบบ เนื่องจากในระบบบอกว่า
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ได้ควรที่จะมีระบบที่จะสามารถลงระบบ e-GP ได้ก็คือ  
 ๑ ถ้าเป็นระบบของซอฟต์แวร์นะครับคุณต้องลง windows ระดับ ๗ หรือ  
browser ก็คือ อินเตอร์เน็ต ก็ใช้ได้แค่ ๒ ตัว คือ internet explorer กับ Google 
chrome เท่านั้นเอง ดังนั้น คุณจะใช้ระบบของตัวอ่ืนไม่ได้ ประเด็นค าถามก็คือ
คอมพิวเตอร์ของเราบางตัว ไม่ได้มาตรฐาน คือตอนนี้ผมได้คุยกับน้องๆ แล้วเนื่องจากว่า
ในงานพัสดุถือว่าเป็นงานส าคัญที่จะต้องใช้สารสนเทศ หลายอย่างโปรแกรมที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตั้งโต๊ะ ไม่ต้องพูดถึง notebook นะครับ เอาเฉพาะตั้งโต๊ะที่
พัสดุใช้ตอนนี้มันมีสภาพที่ก าลังปรับปรุงนะครับ จะได้แก้ไขเพ่ิมเติมว่าให้ไปรออัพเดท
ของระบบซอฟแวร์ก่อน และก็ ๒ ให้จัดซื้ออุปกรณ์เสริม ที่สมบูรณ์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น 
internet หรือจะเป็นซอฟต์แวร์ประเภทเครื่องใช้ในระบบถ้ามันจ าเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้อง
เปลี่ยน แต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อใหม่ก็ต้องบอกนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ 
ตั้งแต่ต้น   
 ๒ ก็คือว่าโปรแกรมที่จะใช้ต้องเป็นของมันโดยตรงห้ามให้ใครมายุ่งนะครับ 
ห้ามแชร์หรืออะไรต่างๆ ในระบบของมัน ดังนั้น ครื่องต่อไปนี้ของกองคลัง ที่จะใช้
ระเบียบพัสดุ จะมีอยู่ ๒ เครื่องเท่านั้น ที่จะต้องครบสมบูรณ์  
 ๑ ห้ามไฟดับเด็ดขาดถ้าไฟดับปุ๊บก็จะเกิดปัญหา เพราะฉะนั้นจะต้องมีเครื่อง
ส ารองไฟ ทั้ง ๒ เครื่อง  
 ๒ การด าเนินงานทั้งหมดของการจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบสารสนเทศหมดซึ่งจะมี 
๒ วิธีก็คือการใช้โปรแกรมกับการ scanner คือเครื่องสแกนเรายังไม่มีสักตัว หรือมี ก็ไม่รู้
หายไปไหนหมดแล้ว ดังนั้น ก็ได้ขอแจ้งกองคลังเบื้องต้นว่าอาจจะต้องขอสภาฯ นะครับ
ว่าขออนุมัติขอซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติมพวกนี้นะครับ นี่คือเหตุผลที่น ามาแจ้ง ดังนั้น ขอให้
ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานหลัก ต้องเป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดถ้าท่านสมาชิก
ท่านใดมี ข้อสงสัยหรือข้อซักถามว่า อยากเข้าไปดูได้ไหมในระบบ ได้นะครับเปิดเผยได้
หมดแต่ท่านจะเข้าไปซื้อขายได้ไหม ไม่ได้นะครับ เพราะว่าท่านไม่มีรหัสเข้าไปถ้าท่านเป็น
ผู้ค้า คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสภาฯ ของท่านก็จะหมดเลย ดังนั้น ค าถามอยู่ที่ว่าถ้า
ใครอยากจะเข้าหรือสงสัยเรื่องนี้  ซึ่งผมก็บอกว่า จริงๆ เนี่ยอยากจะไปอบรม ความรู้
ให้กับท่าน ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่โดยตรงยังงงเลยครับ  
ยังงงเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าเรายังไม่เคยปฏิบัติ คล้ายๆ มันหักนาทีเลยจากที่เคยท ามา 
แบบนี้ ก็เปลี่ยนไปหมดเลย ๒ การเขียนได้เสนอได้ตามขั้นตอนได้ ตอนนี้ไม่ได้เลย ภาษา
กฎหมายเขาบอกว่าต้องเข้าลูกบอลอย่างเดียว อะไรก็ต้องเข้าลูกบอลอย่างเดียว ค าถาม 
ก็คือลูกบอลเนี่ยท าเป็นไหม ไม่เป็นนะครับ คนที่ช านาญการในเรื่องนี้ ตอนนี้มีอยู่ ๒ ท่าน 
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช  ลักษณะ 

ปลัดเทศบาล 
(ต่อ) 

ก็คือ ผอ.ลังษ์คณา กับ นิตยา เท่านั้นเอง  นอกนั้น ก็ยังพอถูๆไถๆ นะครับ  ดังนั้น ฝาก
ท่านว่าถ้าการจัดซื้อจัดจ้าง ในตอนนี้มีปัญหาอุปสรรค ขอความกรุณาอย่าเพ่ิงเร่งนะครับ
ขอให้เข้าท่ีเข้าทางเสียก่อนนะครับ  ก็น าเรียนที่ประชุมทราบครับ ท่านประธานครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ครั บ  ขอบคุณท่ านปลั ด ครั บ  ที่ ชี้ แ จ ง  แล ะมาแจ้ ง ใ ห้ ท ร าบนะครั บ  
ครับต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี ๒ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องท่ี รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  มีทั้งหมด   ๓๘  หน้า เลขานุการสภา
เทศบาล ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้สมาชิกทุกท่าน พร้อมระเบียบวาระ 
การประชุม และหนังสือนัดประชุมแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดพิจารณาแล้ว  
เห็นว่าข้อความตอนใดไม่ถูกต้อง ตามที่ท่านได้อภิปรายไว้ หรือตกหล่น หรือขาดหายไป
ท่านก็สามารถแก้ไขและเพ่ิมเติมได้  โดยการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ให้กระท าได้ โดยมติของที่ประชุมสภาเทศบาลนะครับ  ขอเชิญครับ  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไข ในรายงานการประชุมไหมครับถ้ามีก็ขอเชิญ  
เลยนะครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะขอแก้ไขผมก็จะขอมติของที่ประชุมเลยนะครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ ไม่เห็นชอบนะครับ ไม่มี นะครับ 
         และมีสมาชิกท่านใด รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ขอได้โปรดยกมือ
ด้วยครับ มี  ๑๐  เสียง งดออกเสียง  ๑  นะครับ    

มติที่ประชุมสภาเทศบาล  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลหนองเรือ มีมต ิรับรอง รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๐  เสียงนะครับ งดออกเสียง ๑  เสียง 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

      ครับเมื่อสักครู่ ไม่ ได้แจ้งในที่ประชุมนะครับ วันนี้  ท่านปรีชา  ท้าวโสม   
ติดภารกิจขอลานะครับ ต่อไปเป็นวาระท่ี  ๒.๒ นะครับ 

๒.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 
๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  
ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้นมี ทั้งหมด  ๒๕  หน้า  มีสมาชิกสภา
เทศบาล ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความตอนใดไม่ถูกต้อง ตกหล่น หรือขาดหายไป
ตามที่ท่านได้อภิปรายไว้  ท่านก็สามารถแก้ไขและเพ่ิมเติมได้ โดยการแก้ไขถ้อยค า 
ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลให้กระท าได้โดยมติของที่ประชุมสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องท่ี รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

 มีสมาชิกท่านใด ไม่รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ขอได้โปรดยกมือ
ด้วยครับ  ไม่รับรองนะครับ  ไม่มีนะครับ     
           และมีสมาชิกท่านใด รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ขอได้โปรดยกมือ
ด้วยครับ  รับรองนะครับ  ๑๐  เสียงนะครับ   
 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลหนองเรือ  มีมต ิรับรอง รายงานการประชุม 
สภาเทศบาล ต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๐  เสียงนะครับ งดออกเสียง ๑  เสียง 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
ให้ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลปิดประกาศรายงานการประชุมที่รับรอง
แล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ ตามระเบียบข้อ ๓๓ 
วรรค ๔ ต่อไป ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓       เรื่อง กระทู้ถาม 
  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๓ นี้ ไม่มีกระทู้ส่งเข้ามานะครับ ขอข้ามไประเบียบวาระ

ที่ ๔ ต่อไปนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๔ นี้ ไม่มีกระทู้ส่งเข้ามานะครับ ขอข้ามไประเบียบวาระ
ที่ ๕ ต่อไปนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ 
๕.๑ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายงานย้ายแนว
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 - ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา  
ขอเชิญครับ 

ด.ต.สงกรานต์  ปัญญาศิริ 
รองนายกเทศมนตรี 

ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

หมวดเงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
******************************* 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ มีความจ าเป็นจะขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือมิให้กีดขวางทางเข้า – ออก บริเวณถนนพาทีสุวรรณสาร บ้านหนอง
เรือ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองเรือ จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ 
ด.ต.สงกรานต์  ปัญญาศิริ 

รองนายกเทศมนตรี หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัสบัญชี ๐๐๒๔๐ 
งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี ๐๐๒๔๒  หมวดเงินอุดหนุน รหัสบัญชี ๔๐๐ ประเภทเงินอุดหนุน
ส่วนราชการเอกชนหรือกิจการสาธารณะประโยชน์ เป็นเงินจ านวน 5,500 บาท  
(ห้าพันห้าร้อยบาท)  

โดยโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
จากแผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน 5,500.00 บาท  (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ มีความจ าเป็นที่จะขอโอนงบประมาณ จาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 หมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้า มิให้กีดขวางทางเข้า – ออก บริเวณถนนพาที
สุวรรณสาร บ้านหนองเรือ และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทาง
สัญจรไปมา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองเรือ ได้ส ารวจรายละเอียดจัดท า
แผนผัง และประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1.บ้านหนองเรือ หมู่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.การด าเนินงาน 

      1.1 แผนกรื้อถอนแรงต่ าภายนอก  
         - รื้อถอนเสาคอนกรีต 8 เมตร จ านวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์

ประกอบตามมาตรฐานครบชุด 
    1.2 แผนกติดตั้งแรงต่ าภายนอก 
         - ปักเสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร จ านวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์

ประกอบตามมาตรฐาน 

2.ค่าใช้จ่าย 
     2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ตามข้อ 1   เป็นเงิน 5,115.39. 

บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %   358.08 บาท 
รวมค่างานย้าย  ฯ  5,473.47 บาท 
 3. ก าหนดยืนราคาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
  3.1 ก าหนดการยืนราคาค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2.1  

มีก าหนดยืนราคาภายในระยะเวลา 3 เดือน นักจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่ายนี้  
  3.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เมื่อด าเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เสา, สาย เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  
 
 

/ตาม... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
ด.ต.สงกรานต์  ปัญญาศิริ 

รองนายกเทศมนตรี 
ต่อ 
 

 ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองเรือ ที่  มท. ๕๓๐๘.๔/นรอ. 
24206/60 ลงวันที่  20กรกฎาคม 2560 ได้แจ้งค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า จ านวน 5,473.47 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)์ 

  เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองเรือ 
รวมทั้งสิ้น 5,473.47 บาท (ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)  ซึ่งการ
ด าเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่  มท  0808 .2/ว  3616 ล งวั นที่  24  มิ ถุ น ายน  2559  เ รื่ อ ง  ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 ข้อ 6 กรณีที่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการตามอ านาจได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจร้องขอ 
ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามโครงการที่อยู่ในภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองเรือ ในการย้ายแนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
ดังกล่าว 

การอนุมัติ ให้ โอนงบประมาณเป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ ๒7 ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๖๗ ทวิ (8)  

ด้วยเหตุนี้ นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือพิจารณาอนุมัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการเอกชน
หรือกิจการสาธารณะประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานย้ายแนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  
มิให้กีดขวางทางเข้า – ออก บริเวณถนนพาทีสุวรรณสาร บ้านหนองเรือ ตามระเบียบฯ 
ต่อไป 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านรองนายกที่เสนอญัตติต่อสภา ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี 
ได้เสนอญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านปลัดครับ 
 

ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตท่านประธานครับ ขออนุญาตทางสภา รบกวนนิดนึงนะครับ 
เนื่องจากญัตติที่เสนอไปแล้ว ค่อนข้างที่จะไม่น าระเบียบปัจจุบันมาใช้นะครับขออนุญาต
พวกเราแก้ไขหน้า ๒ ของญัตตินิดนึงนะครับ ก่อนที่จะผิดพลาดมากกว่านี้นะครับ
เพราะว่า เผอิญว่า ผมก็ไม่เห็น พอเห็นแล้วนี่ก็ขอทักก่อน ขออนุญาตให้ท่านดูหน้าสอง
ของญัตติที่ท่านรองนายกได้เสนอนะครับ ที่เป็นวรรค ๒ ที่ว่างบประมาณอุดหนุนไฟฟ้า
เทศบาลต าบลหนองเรือ 5,473.47 บาท ซึ่งการอุดหนุนการไฟฟ้าในครั้งนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 

ปลัดเทศบาล 
(ต่อ) 

 

เป็นไปตามหนังสือที่ท่านเห็นก็คือด่วนมากที่  ว. ๗๔ นะครับให้ท่านยกเลิกขีดทิ้งให้หมด
เลยทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ ตรงนี้ ถึงดังกล่าว ขอให้ เขียนใหม่นะครับให้ยึดตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ของกระทรวงมหาดไทยนะครับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เพราะว่าหนังสือ ว ๗๔ ถูกยกเลิกด้วยหนังสือ ระเบียบปี ๕๙ ไปแล้ว ดังนั้น 
ให้ยึดถือหนังสือตัวนี้ก่อน และ ๒ ให้ยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๙ ข้อที่  ๖ ที่ว่า  กรณี เป็นภารกิจเฉพาะ 
ของรัฐวิสาหกิจ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐวิสหกิจ ด าเนินการตามโครงการที่อยู่ใน
อ านาจภารกิจแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดต่างๆ เดี๋ยวจะแก้ไขและ 
ถ่ายเอกสารแจกให้ใหม่นะครับ แจ้งเพื่อทราบนะครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับ ท่านปลัด ครับตามที่ท่านรองนายกสงกรานต์ได้เสนอญัตตินี้ 
ต่อสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครั บถ้ามีก็ขอเชิญครับ  
เชิญท่านยาใจครับ 

นางยาใจ  สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธาน ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉัน 
ดูเอกสารแล้วก็ดูตามผู้บริหารเสนอญัตตินะคะ เอกสารที่เกี่ยวกับตัวเลขจ านวนเงิน  
ดิฉันว่าถ้าท าไม่ชัดเจนอย่างนี้ เหมือนกับจะให้เรามานั่งดูจ้องเอา ขนาดท่านผู้บริหารอ่าน 
ยังต้องใช้เวลา คือจริงๆ แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ เหมือนกับว่าสภาฯ นี้จะท ายังไงก็ได้ 
เหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติกันเลยค่ะ เอกสารไม่ชัดเจนก็ส่งมาได้ยังไงคะ แล้วยิ่งเป็นตัวเงิน
ด้วยนะคะดิฉันขอต าหนิเรื่องนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ท่านปลัด ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมครับ เราจะพักการประชุม
ก่อนที่จะลงมติ ๑๕ นาทีเพ่ือรอรับเอกสารเพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเราจะพบกันอีก
ครั้งหนึ่งเมื่อเวลา ๑๑.๔๕ นาทีนะครับ 
 

พัก ๑๕ นาที 
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกครบแล้วนะครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดเงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายย้ายแนวระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นครับ  ไม่มี นะครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณร่ายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดเงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายย้ายแนวระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นครับ  เห็นชอบนะครับ  ๙ เสียง งดออกเสียง ๒  นะครับ  

มติที่ประชุมสภาเทศบาล         ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  มีมติ  เห็นชอบ อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดเงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่าย
ย้ายแนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนน  ๙  เสียง งดออกเสียง  ๒  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
๕.๒ เรื่องที่ ๕.๒ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญท่านรองสงกรานต์  ปัญญาศิริ  รองนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณา ขอเชิญครับ 

ด.ต.สงกรานต์  ปัญญาศิริ 
รองนายกเทศมนตรี 

 

ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ 
เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
  ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ มีความจ าเป็นและความประสงค์จะขอกัน
เงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พงศ.๒๕๖๐ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือพิจารณาอนุมัต ิโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
เ พ่ือขออนุมัติกันเงินรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑี่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
โครงการสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหอมหวล จ านวน ๑ รายการ วงเงิน
งบประมาณ ๒,๕๙๙,๗๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ระยะเวลา ๑ ปี 

เหตุผล 
  ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พงศ.๒๕๖๐ รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหอมหวน จ านวน  ๑  รายการ 
วงเงินงบประมาณ ๒,๕๙๙,๗๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ท าให้การด านเน
การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันก่อนวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
เทศบาล ประกอบผลประโยชน์ของประชาชน นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จึงขอ
อนุมัติกันเงินรายจ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหอมหวล 
จ านวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๙๙,๗๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่น 
เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งอ านาจอนุมัติเป็นของสภาเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ 
  ด้วยเหตุนี้ นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือ พิจารณากันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน ๑ รายการ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พงศ.๒๕๖๐ มาเพ่ือเทศบาลต าบลหนองเรือ จะได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณครับท่านรองนายกเทศมนตรี ดาบต ารวจสงกรานต์  ปัญญาศิริ  ที่เสนอ
ญัตติต่อสภาฯ นะครับ  ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีดาบต ารวจสงกรานต์  ปัญญาศิริ 
ได้เสนอญัตติต่อสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอ
เชิญนะครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติ
จากที่ประชุมเลยนะครับ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ อนุมัติให้กันเงินรายจ่ายหมวดค่า 
ครุภัณณ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหอมหวล วงเงินงบประมาณ 
๒,๕๙๙,๗๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นครับ  ไม่เห็นชอบให้กันเงินนะครับ  ไม่มีนะครับ 
 และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบ อนุมัติให้กันเงินรายจ่ายหมวดค่า 
ครุภัณณ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหอมหวล วงเงินงบประมาณ 
๒,๕๙๙,๗๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นครับ  เห็นชอบนะครับ  ๑๐   เสียง งดออกเสีย  ๑ นะครับ 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล         ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีมติ เห็นชอบ อนุมัติให้กันเงินรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณณ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหอมหวล  
วงเงินงบประมาณ ๒,๕๙๙,๗๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)      
ด้วยคะแนน  ๑๐  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่อง อ่ืนๆ 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกจะน าเสนอไหมครับ ถ้ามีก็ขอให้ 
ท่านสมาชิกน าเสนอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของเทศบาลหรือจะติดตามงานที่เคย
น าเสนอไปแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกรักษาระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
โดยเคร่งครัดและรักษาเวลาในการน าเสนอด้วยนะครับ  เชิญท่านปลัดครับ 

ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

 

 ขอแจ้งข่าวก่อนนะครับ เพราะว่า เดี๋ยวสภาจะถามท่านจะได้ตอบเลยนะครับ 
ขออนุญาตรายงานข่าว เรื่องของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่เทศบาลได้รับการอนุมัติ
จากสภาให้ จ่ายขาดนะครับ ทั้งหมด ๖ ภารกิจโครงการ ตอนนี้ได้ผู้รับเหมาตาม 
ประกาศแล้วนะครับ ก็คือโครงการ จ่ายขาดเงินสะสมวางท่อระบายน้ า คสล. ถนน
เทศบาล ๑ ช่วงที่ ๒ นะครับตอนนี้ได้ผู้รับเหมาก็คือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.กิจรุ่งเรือง
ก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ เสนอราคาคือ ๒,๖๗๓,๐๐๐ บาท เรื่องที่ ๒ โครงการที่จ่าย
ขาดเงินสะสมเช่นกันนะครับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ของถนนสุขาภิบาล ๑ 
ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ผู้รับเหมาที่ได้ก็ คือ หจก. เรืองเจริญวิศวะ ราคา  ๗๑๔,๔๐๐ บาท   
นะครับ  เสนอราคาที่ ๗๑๒,๔๐๐ บาท นะครับ ต่ ากว่า งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท  
นะครับ เรื่องที่ ๓ นะครับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกจากหนองเรือไปบ้านเหล่า  
ถนนหนองเรือบ้านแหล่า ก็คือ หจก.บ้านไผ่ธนทรัพย์ เสนอราคาที่ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ต่ ากว่า
ราคากลางอยู่ที่หกพันกว่าบาท ต่อมานะครับรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ของถนน
เครนพรหมอุทิศ ตอนนี้เรียกเข้ามาท าสัญญาอยู่นะครับ ก็คือ หจก.สินธนาก่อสร้าง  
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ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 

ปลัดเทศบาล 
(ต่อ) 

 ได้เสนอราคา ๕๙๐,๐๐๐ บาท ราคากลางแปดแสนกว่าบาท รายนี้ฟันราคา 
กว่า ๔ เปอร์เซ็นต์ โครงการที่ ๕ นะครับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเทพประสิทธิ์ ๑ คนที่ได้ก็คือ ร้านณัฐวุฒิก่อสร้าง ต่ ากว่าราคากลาง ราคา 
๕๙๐,๐๐๐ บาท เสนอราคามาที่ ๕๘๗,๐๐๐ ต่ ากว่าราคากลาง ๓,๐๐๐ บาท ส่วน
โครงการที่ ๖ ก็คือ รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทพประสิทธิ์ ๒  หจก.ที่ได้ก็คือ 
คลองสินนาก่อสร้าง ราคากลาง ๕๓๔,๗๐๐ บาท ราคาเสนอ คือ ๕๓๐,๐๐๐ ต่ ากว่า
ราคากลาง ๔,๗๐๐ บาท โดยระเบียบจ่ายขาดเงินสะสมไม่ต้องขอกันเงิน การจ่ายเงิน
สะสมที่บางตัวไม่ได้ซื้อ เช่น ค่าครุภัณฑ์ ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับ ยังไม่ได้ซื้อทั้งหมดทั้งปวง 
๓ โครงการแรก เพ่ิงประกาศ e auction เมื่อสักครู่ เสนอนายกอยู่ แต่ว่าคงไม่มีปัญหา 
นะครับส่วน ๓ โครงการแจ้งท าสัญญาแล้วนะครับ ดังนั้น ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์แต่ละ
พ้ืนที่ทราบด้วยว่า ถ้ามีการลงปฏิบัติงาน เราจะแจ้งให้กับประชาชนทราบว่าเราจะมีการ
ด าเนินโครงการ ถ้ากรณีถนนเส้นไหนมีปัญหาเรื่องการจราจร ให้ด าเนินการแต่เนิ่นๆ ก่อน
จะมีปัญหาว่าเวลาสร้าง แล้วจอดรถไม่ได้เดี๋ยวจะได้บอกเขาจอดรถที่ไหนนะครับ ส าหรับ
เรื่องกันเงินก็แจ้งให้ทราบว่ามีเงินเพียงพอนะครับ จากการที่สอบถาม ผอ.ลังษ์คณา ก็คือ 
มีเงินเหลือจ่ายอยู่เกินสองล้านห้าแน่นอนนะครับ ดังนั้น ไม่ซีเรียสนะครับเพียงแต่ว่าการ
กันเงินตัวนี้คงจะต้องรอสักครู่หนึ่งว่าราคากลางที่ออกมาใหม่ ๒ วิธีจัดซื้อจัดจ้างในกรณี
ถนนหอมหวลจะใช้วิธีใหม่ จะไม่ใช้ระเบียบเก่านะครับซึ่งเดิมถ้า ๒ ล้านขึ้นไป เราจะใช้วิธี 
e auction นะครับแต่ถ้าโครงการตัวนี้เขาใช้ค าว่าอีเวิร์ดดิ้ง คือการซื้อในราคาของภาครัฐ 
แนวทางของการก่อสร้างซึ่งมีราคาเกิน ๕ แสนบาทขึ้นไปถามว่าอีเวิร์ดดิ้ง ท ายังไงก็รอดู 
ก็แล้วกันนะครับ เพราะผมก็ยังไม่ได้ทดลองใช้เลยไม่ทราบจะตอบทุกค าว่ายังไงคับ  
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่ให้ดูแบบแปลน ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางเหตุผลก็คือ
ว่าถ้าท่านสังเกตว่าที่ทางอ าเภอหนองเรือของบอุดหนุนจากเรา ๓ แสนกว่าบาท ภาพรวม
ทั้งอ าเภอ คือตอนนี้อ าเภอเขาจะท าซุ้มขนาดกลาง จะไม่ท าแบบซุ้ม ตั้งโต๊ะเหมือน
สมัยก่อนที่ตั้งอยู่ในวัดซึ่งตอนนี้ราคาที่อ าเภอก าหนดก็คือว่า เขาจะตั้งซุ้มขนาดกลาง 
อยู่บริ เวณหน้าหลวงปู่  ซึ่ งก าหนดแนวทาง ต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่  ๒๔ ตุลาคม
เพราะฉะนั้น ค าถามก็คือสภาต้องประชุมอย่างช้าอย่าเกินแนวทางที่ก าหนดขอขยายเขต 
สภาขยายเวลาสภาออกไปซึ่งตอนนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็คือ สภาประชุมสมัย
วิสามัญครั้งที่ ๑ สมัยที่ ๑ ก็คือวันนี้ แต่ที่ท่านเลขาเชษเสนอก็คืออยากให้ขยายออกไป 
อีก ๑๕ วัน ก็จะเป็นวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม เพราะฉะนั้นในส่วนที่สภาจะต้อง
เกี่ยวข้อง ในประเด็นนี้คือ ๑ เรื่องการอุดหนุนเนื่องจากว่าในโครงการนี้ในแผน ๒๕๖๑  
ไม่มี เมื่อไม่มีก็ต้องผ่านเวทีสาธารณะซึ่งเมื่อวาน ผมกับท่านรองในฐานะประธานในวันนี้ 
ได้คุยกันเรื่องการประชุมของคณะกรรมการเวทีหน้าใหม่ ซึ่งจะต้องแจ้งให้ทราบอีกทีนึง
ในการประชุมสิ้นเดือนนี้เมื่อประชุมเรียบร้อยแล้วขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว งานตัวนี้ก็ต้อง
มาแก้ไขในเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๑ เพราะเราไม่ได้ตั้งไว้ ก็ต้องท ารับโอน
ค าว่าอะไรที่ไม่ใช้ก็จะโอนออกมา ถามว่าตอนนี้มีอะไรที่ไม่ใช้บ้างไหมมีอยู่นะครับ ตามที่
ทราบมาว่าการอุดหนุนบางตัวที่ตั้งไว้อ าเภอไม่ได้ขออุดหนุนมา ยกตัวอย่าง ศูนย์เอดส์
อ าเภอไม่ได้ขออุดหนุนแล้ว ก็จะโอนจากตัวนี้ออกมา  
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ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 

ปลัดเทศบาล 
(ต่อ) 

๒ สภาต้องอนุมัติไหม ถ้าท่านบอกไม่อนุมัติก็ไม่ต้องอนุมัติ แต่ถ้าท่านไม่อนุมัติก็ค่อยว่า
กันในหลักการและระเบียบก็แล้วกัน เพราะว่ามันเป็นนโยบายภาครัฐนะครับเขาสั่งมา  
ถ้าไม่อนุมัติก็ว่ากัน แต่ว่าถ้าท่านจะให้ความเห็นมีหลายแห่งบอกว่าหน่วยงานในพ้ืนที่
ท้องถิ่น โดยตรงท าไม ไม่ท าเองเลยครั้งแรกอ าเภอบอกกับท่านรองสงกรานต์ กับผมว่า 
รับไปเลยสิ ๓ แสนกว่าบาท ตอนแรกจะให้เราท าหมดเลยผมบอกไม่เห็นด้วย ดังนั้น  
จึงน าเรียนเบื้องต้นนะครับว่านี่คือโครงการที่อ าเภอจะท า ถามว่าต้องเป็นแบบนี้ไหม 
นี่คือแบบมาตรฐานของกรมศิลปากร ราคากลางที่ถอดจากกรมผังเมือง และโยธาธิการ
และผังเมือง ของกรมนะคับ ถามว่าท าไมแพงหรือถูก ถ้าพูดตามหลักโครงสร้างคือไม่แพง
ตามมาตรฐานที่ดูกลายเป็นด้านสถาปัตมากกว่า คือคุณต้องเขียนลวดลายให้แบบ
มาตรฐานตามกรมศิลปากรหลายคนก็ถามว่าท าไมไม่สแกนแบบผ้าไวนิลติดไปเลย 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ราคากลางที่อ าเภอแจ้งมาเท่าไหร่ครับ 

ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

 

 ไม่ใช่ราคากลางของอ าเภอนะครับ เป็นราคาจากกรมสามแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาท  
แต่ตอนนี้เราเห็นแต่ราคาเบื้องต้น แต่เราไม่เห็นรายละเอียดนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากทราบ
ว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนต้องไปถามอยู่ที่อ าเภอก็น าเรียนเพ่ือทราบ สุดท้ายฝากท่าน
สมาชิก ในภารกิจตัวนี้เขาขอความร่วมมือว่า ถ้าท่านใดมีจิตอาสาขอความกรุณาไปลงชื่อ
ด้วยนะครับ ใครเป็นจิตอาสาจะมีสิ่งของให้ ซึ่งตอนนี้ที่รับแจ้งก็คือจะมีหมวกกับผ้าพันคอ 
ซึ่งจะต้องได้รับต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ส าหรับท่านที่
ไปเป็นอาสาสมัครแต่ละด้านเขาจะมีเหตุผลในการท างานนะครับ ถ้าท่านใดสะดวก ขอ
เชิญสมัครจิตอาสานะครับ ซึ่งมีอยู่หลายภารกิจ ประมาณ ๘ ภารกิจ แต่ในอ าเภอหนอง
เรือเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะจัดภายในวันเดียว คือวันที่ ๒๖ เพราะว่าทั้งหมดของอ าเภอจะจัดอยู่
ที่เดียวคือวัดสิทธิการาม เทศบาลเราได้รับผิดชอบเรื่องสถานที่นะครับ โดยให้ผมเป็นเลขา 
และให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งหมดไปช่วย ก็คือการจัดผังทั้งหมด การจราจร ผังการเข้าหา 
งานทั้งหมดต้องให้เสร็จก่อนที่จะมีพิธีการใหญ่  ค าถามที่สองก็คือ เราต้องใช้เวลาขนาด
ไหนในการวางดอกไม้จันทน์ให้แล้วเสร็จและถ้าใครเป็นสมาชิกที่ไม่ร่วมจิตอาสาสุดท้าย
ท่านก็ต้องแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์นะครับ จังหวัดขอนแก่นตอนแรกบอกว่าจะท าที่ศาลา
กลางจังหวัด ทราบข่าวล่าสุด ว่าจะท าที่วัดหนองแวง แต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่า
ตอนนี้ผู้ว่าจะเกษียณแล้ว ผู้ว่าท่านเกษียณวันที่ ๓๐ กันยายน ต้องรอท่านผู้ว่าท่านใหม่ 
ซึ่งแนวทางก็คือจังหวัดเขายังไม่ได้สั่งการแต่เราในฐานะท้องถิ่น เราเป็นแม่งานของอ าเภอ
หนองเรือ ถามว่าเกี่ยวข้องไหม จะบอกว่าไม่เก่ียวก็ไม่ใช่ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างหวังอยู่ที่
ท้องถิ่น นะครับเราเป็นแม่งานหลักพอดีว่าตอนนี้ ก าลังเราขาดอะไรช่วงนี้จะต้องขอความ
ช่วยเหลือจากหลายๆ ฝ่าย นะครับ ดังนั้น สุดท้ายก็คือ ในช่วงตุลาคมจะมีปัญหาหลาย
อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหยุดยาว เรื่องวันหยุดราชการ ซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้ข่าวออกมา
แล้วแต่ว่ารู้สึกว่า ครม. เขาก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าหยุดยาวมากระบบเสีย 
ก็น าเรียนที่ประชุมสภาเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องนี้ ก็ถือว่าครั้งเดียวนะครับ  ดังนั้น สิ่งที่
เดือนหน้าคงต้องขอความร่วมมือว่า เป็นเดือนไว้ทุกข์ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เข้าเงื่ อนไข
ตามปกติที่ตอนท่านสวรรณคตก็คือ ให้แต่งชุดด านะครับคือ ช่วงไว้ทุกข์ ๑ เดือนคือตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคมจนถึง วันที่ ๒๖ ตุลาคมให้แต่งชุดไว้ทุกข์ นะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ครับขอบคุณ ท่านปลัดครับ ท่านปลัดครับ ส าหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ต่างๆ ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ท าสัญญาขอรายละเอียด ถ่ายเอกสารแจกสมาชิกทุกท่านด้วยนะ
ครับ เพราะว่าเท่าที่พูดมาก็ยังสับสนอยู่ หลังจากการประชุมนี้ก็ขอให้แจกสมาชิกหน่อย
นะครับจะได้ติดตามงานกับทางผู้รับเหมาที่ได้ ด าเนินการไปแล้วหรือยังก าลังจะเริ่มท า 
นะครับ  เชิญท่านประนอมครับ 

นางประนอม  ทินช่วย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางประนอม  
ทินนช่วย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เขต ๒ ถนนทรัพย์เจริญขอฝากกอง
สาธารณสุข คนงานจ้างเหมาบริการของเราที่ไปท าความสะอาด ก็อยากจะให้ไปติดตาม
หน่อยค่ะเพราะว่า ไม่ค่อยสะอาดและถนนพัฒนามงคล สี่แยกร้านเกม เจ้าของร้านจอด
รถไว้กลางถนน รถมอเตอร์ไซค์มาก็ชนกัน และก็สกปรกมาก แล้วถนนบ้านพ่อนิยม 
ให้คนงานเราไปท าเลยได้ไหม เพราะว่าจะให้เจ้าของบ้านท าเขาก็คงไม่ท า และคนงานเรา
ก็ท าประจ าอยู่แล้ว อยากจะให้ไปตรวจดูถนนทุกเส้นหน่อยค่ะ แต่ถนนตรงไหนที่สะอาด 
ก็ต้องขอขอบคุณค่ะไม่ใช่ว่าทุกเส้นนะคะที่สกปรก ขอบคุณค่ะ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านประนอมครับ เชิญท่านมานิต ครับ 

นายมานิต  ลาบุญตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายมานิต  ลาบุญตา  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือ ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอเวลาสักครู่ ก็ฝากไปยังกองช่าง
นะครับ คือถนนข้างวัดป่าทิศตะวันตกนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วนะครับ ขอดินลูกรัง 
หรืออะไรก็ได้นะครับ  ที่น าไปซ่อมแซมได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ  มีเรื่องเดียวนะครับ เชิญท่านพิเชฐครับ 
 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภา 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่าน สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ ผมนายพิเชฐ  พลจอหอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ก็มีอยู่ ๒-๓ เรื่อง 
ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนะครับ   
 เรื่องที่ ๑ ก็เกี่ยวกับการจัดระเบียบตลาด ในเขตเทศบาลต าบลหนองเรือ ก็เคย
น าเรียนผ่านสภาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนของตลาด
คลองถมทุกวันพฤหัส ตลาดนัดใหญ่ เคยไปประชุมร่วมด้วยกันอยู่นะครับก็บอกว่าจะไม่ให้
ล้ าออกมาเกินเขตเสาไฟฟ้า จะให้จ ากัดอยู่บริเวณพ้ืนที่ด้านในนะครับ แต่ ณ  ปัจจุบัน  
ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะครับ ก็ล้ าออกมา การจราจรก็เป็นไปด้วยความไม่
สะดวก  การจราจรไปมาก็ต้องคอยระวังคนข้ามถนน ทั้งมอเตอร์ไซค์จอด ทั้งร้านค้าที่ล้ า
ออกมาอีกนะครับ หรือว่ายกเลิกกันไปแล้วปล่อยอิสระให้เขาจะขายยังไงก็ขายเราไม่ต้อง
ไปจัดระเบียบแล้วหรือเปล่าก็เลยอยากสอบถาม และก็จะขออนุญาตท่านประธาน  
ให้ท่านรองรัตนาฯ ได้ชี้แจงในส่วนนี้เพราะว่าท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้นะครับ  
 ในส่วนเรื่องที่ ๒ นะครับ ก็เกี่ยวกับติดตามเกี่ยวกับการขุดลอกสระหนองเรือ 
ก็ได้ยินว่าครบสัญญาแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับก็ไม่ทราบว่าได้ติดตาม ผู้รับเหมามาพูดคุย 
แล้วจะได้ด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าก็เห็นผู้รับเหมามาเก็บของออกไป
เกือบเดือนแล้วนะครับ แล้วจะเสร็จทันงานลอยกระทงไหม ปีนี้แล้วเราจะได้จัดงานไหม  
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ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายพิเชฐ  พลจอหอ 

เลขานุการสภา 
(ต่อ) 

เพราะว่าเราก็เท่าท่ีเห็นก็คาราคาซังอยู่  ก็อยากทราบว่าการด าเนินการเป็นยังไงประเพณี
ลอยกระทงเราปีนี้จะได้จัดที่นี่ ไหมหรือว่าจะไปจัดที่ ไหนก็ยังเป็นแบบนี้ เท่าที่ เห็น  
ถนนแอสฟัลท์ติกของอ าเภอท าก็รับไม่ได้นะครับ ท างานไม่ดีคับคับถนนแอสฟัลท์ติก 
ขออนุญาตใช้ค าว่า ทุเรศจริงๆ ครับ ถ้าท่าน ผอ.กองช่าง อยู่ก็อยากให้ท่าน ผอ.กองช่าง 
ได้น าเรียนในส่วนของสระหนองเรือหน่อยนะครับ ก็มีประเด็นที่จะสอบถามเพียงเท่านี้  
นะครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ท่านอ่ืนมีอะไรจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็จะปิดการน าเสนอ 
เพียงเท่านี้นะครับ จะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบนะครับ เชิญท่านรองรัตนาฯ ช่วยตอบ
เรื่องตลาดคลองถมด้วยครับ 

นางรัตนา  กาฬแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี   

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือทุกท่านค่ะ 
ดินฉันนางรัตนา  กาฬแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จะขอตอบเรื่อง ตลาด
คลองถม ซึ่งท่านพิเชฐ ก็ได้ถามไว้ตั้งแต่คราวก่อนแล้วด้วยนะคะ ตลาดคลองถมในส่วน
ของเรากองสาธารณสุข ขณะนี้ไม่ใช่ไม่หนักใจ ทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลด้วยก็พยายาม 
ท าอยู่ ได้เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาตกลงกันให้เรียบร้อย ก็คิดว่าแต่ละส่วนจะท า
หน้าที่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ในส่วนของกองสาธารณสุขก็คือ ถามว่าเราติดตาม 
ตรงไหน ตอนที่ตกลงเข้าไปท าตลาดในเขตที่เราได้รับอนุญาต ก็ได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ 
ก็ล้ าออกมาเหมือนที่ท่านพิเชฐบอกมา ก็ติดตามอยู่ก็ทราบว่าอันตรายมาก และเราก็เป็น
ห่วงอยู่และกังวลมากถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่คุ้ม เพราะว่าอยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ต้อง
เดือดร้อนไปด้วยทั้งหมดทั้งคณะ ที่นี้ขณะนี้ที่ เราท าอะไร เราก็ได้ท าหนังสือเตือน
ผู้ประกอบการว่าจะต้องจัดให้อยู่ในเขตที่เราอนุญาตเราเตือนไป ๑ ครั้งแล้วนะคะ ที่นี้เรา
ก็จะเตือนครั้งที่ ๒ ที่ ๓ ต่อไป เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้ให้กองสาธารณสุข ช่วยถ่ายรูปแล้วก็
เตือนครั้งที่ ๒ เราก็คงจะได้เตือนครั้งที ่๒ ที ่๓ อย่างนี้ และเราก็จะน าประวัติ ที่เขาฝ่าฝืน 
มาท าการพิจารณาในส่วนที่เราท าได้ คงจะไม่อนุญาตให้เขาได้ด าเนินการต่อไปหรือ
อย่างไรจริงๆ ก็แจ้งด้วยเป็นส่วนตัวก็แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก็แจ้งก็มี ขณะนี้ก็มีหนังสือ
ได้เตือนไปแล้ว เราก็ท าได้เท่านี้แต่จริงๆ ก็คือ เจ้าหน้าที่การจราจร ก็น่าจะห้ามเขาไม่ให้
ล้ าออกมา หรือหลังจากวันนี้จะได้เข้าไปที่สถานีต ารวจภูธรและก็ขอความร่วมมือว่า
เป็นไปได้ไหม เพราะตอนนี้ไม่อยากจะเห็นเลยก็ว่าได้หรือในส่วนที่จะท าได้ต่อไปก็อาจจะ 
ยกเลิกตลาด อาจจะเป็นอย่างนั้น หรืออาจจะให้ไปจัดที่อ่ืนทั้งๆ ที่เรามีที่กว้างขวาง ๕ ไร่ 
๖ ไร่ ไม่ได้ท าการอ่ืนก็เผื่อว่าจะให้มีที่ส าหรับ ท าการเปิดตลาดให้ความสะดวกกับบริการ
ของเราที่ปลอดภัยและก็จะได้ คือหลังจากที่เข้าไปจัดอยู่ในสถานที่อนุญาตแล้วเราก็จะได้
ด าเนินการ ท่าน ผอ.กองสาธารณสุข ก็ปรารภอยู่ว่าหลังจากนี้เราจะต้องเข้าไปตรวจ
สุขาภิบาลอาหาร อะไรต่างๆ เพราะเรามีผู้ที่จะเข้ามาด าเนินงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งแล้ว 
และก็ขออนุญาตตอบอีกนิดนึงเกี่ยวกับที่ ท่านประนอมถามมา ท่านประนอมบอกว่า
ความสกปรกที่เกิดขึ้นจากผู้จ้างเหมาบริการ ที่รับผิดชอบถนน พัฒนามงคลตรงช่วงบ้าน
พ่อนิยม ฤทธิ์จ านงค์ อันนี้หนักใจมาก  บ้านพ่อนิยม อยู่ในหมู่ ๑๐ เราได้รางวัลหมู่บ้าน
รางวัลที่ ๑ ของหมู่บ้านที่เราประเมินว่าเป็นหมู่บ้านสะอาด และเราก็ได้ที่หนึ่ง ทีนี้เราก็ได้
ช่วยจัดเก็บและช่วยเตือนพ่อนิยมอยู่ และจะช่วยกันเข้าไปด าเนินการอยู่ค่ะ  
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ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นางรัตนา  กาฬแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี   

(ต่อ) 

เพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังท าไม่ได้เต็มที่ก็ยังติดภารกิจอย่างอ่ืนอยู่ ในส่วนนี้ก็จะคอยไปดูแล้ว
ก็เตือนกันไปก่อน ขณะนี้ก็รู้สึกจะตื่นตัวกันมากขึ้น  แต่ตรงนี้บังเอิญว่า มันชัดเจน  
และจ้างเหมา ก็ได้ก าชับว่าถ้าส่วนใดที่ท่านรับผิดชอบถูกร้องเรียน หลังจากนี้ก็จะกลับไป
ก าชับนะคะว่าในส่วนของคนที่รับผิดชอบตรงนี้บกพร่อง แล้วแต่ว่าในส่วนว่ามันสกปรก
หรืออะไรก็คงจะเป็นนโยบายชุมชนเข้มแข็งเกี่ยวกับหน้าบ้านน่ามองเดี๋ยวต้องปลุกขึ้นมา
เพ่ือช่วยกันเพราะว่าถ้าจะให้เรารับผิดชอบว่าออกไปท าความสะอาดตรงนี้ ถ้าช่วงที่เรา
ไม่ได้ท ามันก็จะสกปรกขึน้มาอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ก็จะก าชับ จ้างเหมาบริการ ค่ะหลังจากนี้
ก็จะเข้มงวดขึ้น จะได้เข้าไปคลุกคลีและขอความร่วมมือ ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่จะต้อง 
ใส่ใจเพราะเป็นนโยบายหลักของเมืองสะอาด ขอบคุณค่ะ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านรองรัตนา ครับ ขอเชิญท่านรองสงกรานต์ ชี้แจงด้วยครับ 
 

ด.ต.สงกรานต์  ปัญญาศิริ 
รองนายกเทศมนตรี 

 ครับขอบคุณท่านประธานครับ ส าหรับเรื่อง ถนนทรัพย์เจริญ ท่านรองรัตนา 
ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับ ท่านมานิต นะครับ ถนนทางทิศตะวันตกของวัดสิทธาราม 
ก็คงจะ ให้ ผอ.กองช่าง ลงไปส ารวจและลงหินคลุกเพ่ือที่บรรเทาความเดือดร้อนก่อนนะ
ครับ ในส่วนท่านพิเชฐถามมา  การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยตามถนนมลิวรรณ ที่ผ่าน
อ าเภอหนองเรือได้ออกค าสั่ง ให้จัดระเบียบเรื่องหาบเร่แผงลอย ผมก็ไ ด้น าเรียนท่าน
นายก และได้รับมอบหมายให้ไปด าเนินการเรื่องนี้  เมื่อด าเนินการแล้วก็มีปัญหาตาม
มานะครับ มีปัญหาตามมาคือในข้อตกลงของเราตกลงว่าเมื่อท่านจ าหน่ายสินค้าเสร็จแล้ว 
ท่านต้องน ารถเข็นโต๊ะ เก้าอ้ี ออกจากที่จ าหน่าย ก็ได้คุยกันแล้วแต่ทางพ่อค้าแม่ค้ายังฝ่า
ฝืนไม่ยอมเอาออกเอาไว้ตรงนี้เราก็ลงไปสอบถามเขาก็บอกว่า ไม่มีที่เก็บ เมื่อไม่มีที่เก็บ
เราก็เลยไปขอท่านนายอ าเภอ ขอสถานที่เก็บรถเข็นได้ไหมท่านนายอ าเภอก็ให้บริเวณ
หน้าชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน คือสามารถเอารถเข็นมาจอดเก็บไปได้ ผมก็ไปบอกให้น ารถ
มาจอดตรงนี้ได้ แต่เขาก็มีปัญหาอีกว่าไม่สามารถเอาไปได้เนื่องจากรถหนักเกิน ไม่ทราบ
ว่าจะท าอย่างไรดี ผมก็เลยให้งานป้องกัน ไปแจ้งอีก ๒-๓ ครั้ง ก็บอกว่าเราวุ่นวาย และได้
แจ้งว่าถ้าจะให้ เข็นรถออก ต้องให้นายอ าเภอเป็นคนมาแจ้ง เขาถึงจะเข็นออก 
นายอ าเภอก็เลยแจ้งมาว่าให้ อนุโลมให้จอดไว้จนกว่าจะสิ้เดือน  แต่ถ้ายังไม่เห็นออก
ต่อไปก็ให้นายอ าเภอ ด าเนินการต่อไป ส่วนความสะอาดทางเทศบาลก็จัดเก็บค่าขยะ 
รายละ ๕๐ บาทต่อเดือน ค่าเก็บขยะนะครับ ส่วนค่าไฟฟ้าช่วงนี้หม้อไฟฟ้าเราไม่มีตอนนี้
ขอใช้ไฟฟ้าจากสนามกีฬาอเนกประสงค ส่วนเรื่องขุดสระหนองเรือ  ขอเชิญท่าน  
ผอ.กองช่าง ครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ เชิญท่าน ผอ.กองช่าง ครับ  
 

นายฉลอง  งามแก้ม 
ผอ.กองช่าง 

 ครับท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนทุกท่าน 
ที่เคารพครับ  เรื่อง ขุดสระและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองเรือ นะครับ ผมก็จะไล่เรียง
ตามนี้นะครับ คือที่ผู้รับจ้างไม่ได้ท าเองนะครับได้จ้างช่วงต่อ ที่นี้ห้างที่เป็นคู่สัญญากับเรา
ไม่จ่ายค่าแรง ค่าอ่ืนๆ เขานะครับจ่ายแต่ค่าน้ ามันค่าใช้จ่ายอ่ืนไม่จ่าย เขาก็เลยถอนรถ 
คืนออกไปนะครับแล้วก็เม่ือวันที่ ๗ กันยายนนี้ ผู้รับจ้างได้มาคุย กับช่างควบคุมงาน  
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ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายฉลอง  งามแก้ม 

ผอ.กองช่าง 
(ต่อ) 

ว่าจะท าต่ออยู่นะครับ แต่ทางเทศบาลต าบลหนองเรือ ก็มีหนังสือแจ้งไปทางห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ดังกล่าว แต่เขาก็ยังยืนยันว่าจะมาท าอยู่นะครับ ส่วนค่าปรับเราก็ด าเนินการไป
ตามสัญญานะครับ คือสรุปง่ายๆ นะครับเขาก็จะเข้ามาด าเนินการอยู่นะครับ ก็ขอแจ้งให้
ทราบแค่นี้นะครับ   

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ แล้วก็เรื่องหินคลุกเขาแจ้งจะลงมือเมื่อไหร่ครับ 

นายฉลอง  งามแก้ม 
ผอ.กองช่าง 

 

 ขอแจ้งเพ่ิมเติมนะครับ จริงๆ ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเรานะครับ เขาว่าจะเข้ามา 
จะเอาเครื่องจักรเข้ามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันศุกร์ที่ ๑๕ นะครับ แต่ปรากฏว่า
ถึงขณะนี้ก็ยังไม่เข้ามา ผมก็จะได้เสนอผู้บริหารได้ทราบอีกนะครับเพราะว่ามีรายงาน
ประจ าสัปดาห์อยู่ ว่าต่อไปจะด าเนินการอย่างไร  ส่วนเรื่องหินคลุกก็ขอให้ฝนหยุดตก
ก่อนนะครับจะได้ด าเนินการต่อไป เพราะว่าถ้าสั่งมาตอนนี้ ก็เกรงว่า น้ าจะพัดหายไป  
นะครับ  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับส าหรับการประชุมในวันนี้ก็ใช้ เวลา 
มาพอสมควรก็ต้องขอขอบคุณ ท่านฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่าของท่านมาร่วมประชุมในวันนี้ ท าให้การประชุมได้ด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยครบทุกวาระการประชุม ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลในครั้ งนี้   
ขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๒๐ น 
 
 
                                              ลงชื่อ                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายพิเชฐ  พลจอหอ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

     ลงชื่อ      ผู้ตรวจทาน       ลงชื่อ                        ผู้จด/ผู้พิมพ์ 

               (นางอารุณ  อนุตรี)                 (นางวรนันท์   ประทุมวัน)   

          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     ลงชื่อ          เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง 

               (นายชวลิต  ภักดีแก้ว) 

              ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ลงชื่อ พลฯ              เจ้าหน้าที่ป้องกันและรักษาความสงบ 

                (พงษ์พิชิต  ณรงค์ทัพซ้าย) 
           หวัหน้าป้องกันและรักษาความสงบ 

 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่  ๕  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ลงชื่อ)      ประธานกรรมการ 

             (นางยาใจ  สายมณีวงศ์) 

 (ลงชื่อ)      กรรมการ 

     (นายมานิต  ลาบุญตา) 

            (ลงชื่อ)      กรรมการ/เลขานุการ 

(นายพิเชฐ  พลจอหอ) 

 
สภาเทศบาลต าบลหนองเรือ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่        เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(ลงชื่อ)         ประธานสภาเทศบาล 

            (นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ) 
   ประธานสภาเทศบาล 


