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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ 1 

วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน 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 
นายปรีชา ท้าวโสม 
นายชัยยง          ถาวงษ์กลาง 
นางวันทอง        ถาวงษ์กลาง 
นายพิเชฐ          พลจอหอ 

 
 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 

ไกรศักดิ์     ธนาวิรัตนานิจ 
ประนอม    ทินช่วย 
เจษฎา       สุดสะอาด 
ยาใจ         สายมณีวงศ์ 
วินัย          ซุยทอง 
มานิต        ลาบุญตา 
อัมพร        ศิลาศรี 
พุฒ          จันทร์เหนือ 
ปรีชา         ท้าวโสม 
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 
นายมัธยม          แดนแก้ว 
นางวรนันท์        ประทุมวัน 
นางสาคร          จะระนะวัตร 

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

 
 

ประสงค์         ศรีวัฒน์ 
ด.ต.สงกรานต์  ปัญญาศิริ 
รัตนา            กาฬแก้ว 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช   ลักษณะ 
สุภาวดี          ศรีปิดตา 
ลังษ์คณา        ศรีสิทธิ์ 
ฉลอง            งามแก้ม 
จันทิมา          จันทศิลป ์
เพ็ญประภา     ไสวดี 
อารุณ            อนุตร ี
พลฯพงษ์พิชิต  ณรงค์ทัพซ้าย 
กิตติวรรณ       ติ๊บบุญเรือง 
มัธยม            แดนแก้ว 
วรนันท์          ประทุมวัน 
สาคร            จะระนะวัตร 
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ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

นางสาวณิชสกุล    ทองนาค 
นางสาวแพรวนภา  เสนาลา 
นายชวลิต           ภักดีแก้ว 
นางสาวนิตยา       พบสมัย 
นางสาวสาธิยา     อุทัยเลี้ยง 
นางสาววรินท์นิภา     หนูส ี
นางสุพัสตรา   วงษ์สีดา 

 
 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
นักวิชาการพัสดุ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
พนักงานจ้าง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
ณิชสกุล        ทองนาค 
แพรวนภา      เสนาลา 
ชวลิต           ภักดีแก้ว 
นิตยา           พบสมัย 
สาธิยา          อุทัยเลี้ยง 
วรินท์นิภา      หนูส ี
สุพัสตรา        วงษ์ศรีดา 

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 

   เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจ าที่ซึ่งได้จัดไว้เป็นสัดส่วน ประธานสภาเทศบาล
ตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

นายพิเชฐ    พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ บัดนี้ถึงก าหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาเทศบาล ต าบลหนองเรือ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมาชิกสภาเทศบาล
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามระเบียบแล้วนะครับ  
 ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป เรียนเชิญครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ไหว้พระพร้อมกันนะครับ (ไหว้พระ) เชิญนั่งครับ  
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลหนองเรือ และประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป ก่อนจะเข้า
ระเบียบวาระ ขอความร่วมมือทุกท่านที่อยู่ ในห้องประชุม กรุณาปิดเสียง
โทรศัพทม์ือถือด้วยครับ 
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองเรือ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ประกาศสภาเทศบาลหนองเรือ 

  การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
2560 อาศัยอ านาจ ความมาตรา 15 และ 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ.๒546 ประกอบกับมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองเรือสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒560 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม  
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นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

พ.ศ.๒560 ก าหนดให้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ า ปี  2560  ครั้ ง ที่  1  ตั้ ง แ ต่ วั น พุ ธ  ที่  1  พฤศจิ ก ายน  2560  ถึ ง  
วันพฤหัสบดี ที่ 3๐ พฤศจิกายน 2560 มีก าหนด 30 วัน จึงประกาศมาให้ทราบ 
โดยทั่วกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล   

 ครับเข้ าระเบียบวาระที่  ๑ เรื่ องที่ ประธานแจ้ ง ให้ที่ ประชุมทราบ  
ขอสวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
ในวันนี้ทุกท่านครับ   
  บัดนี้ถึงเวลานัดหมายเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส าหรับวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ 
ย้ายมาประจ าที่เทศบาลต าบลหนองเรือ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา คือ นางสาว
มัลลิกา  ทองก้านเหลือง กรุณาแนะน าตัวด้วยครับ เชิญครับ 

นางสาวมัลลิกา ทองานเหลือง 
นักวิชาการศึกษา 

 กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองเรือที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัด รองปลัด ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่เทศบาล 
ต าบลหนองเรือทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวมัลลิกา ทองก้านเหลือง ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น บรรจุครั้งแรก ที่อ าเภอกระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลกันทรารมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒547 ประมาณ 10 กว่าปี ยินดีมากค่ะ ที่ได้มาเป็น 
ส่วนหนึ่งของเทศบาลต าบลหนองเรือ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ส าหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องต่อไปเชิญท่านเลขาฯ
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ ขอเชิญครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียร ติ 
ทุกท่านครับ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีทั้งหมด ๕ เรื่อง   
 เรื่องที่ 1 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว ไปให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด้วยคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และครั้งที่  5/2560 
เมื่อวันที่  21 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น การเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 3,000 ล้านบาท  
เพ่ือเป็นค่ารักษาพยาบาล แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และเห็นชอบ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒561 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒560 ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ อาศัยอ านาจความใน 
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

มาตรา 12(11)  และมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒542 คณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้  
 ข้อ 1 เงินอุดหนุนทั่ ว ไปที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 216 ,835 ,586,000 บาท ให้จัดสรร 
ตามรายการดังนี้  
 1.1 เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
จ านวน  50,945,518,500 บาท  
 1.2  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร จ านวน 
723,588,600 บาท   
 1.3 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จ านวน  
1๐,604,0๒8,300 บาท 
  ๑.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 
๒๒,๙๗๙,๕๕๕,๖๐๐๐ บาท 
 1.๕ เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และ
ค่าจ้างประจ า จ านวน 16,365,241,๐00 บาท   
 1.6 เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาบุตร 
จ านวน 121,600,000 บาท   
 1.7 เงินอุดหนุนส าหรับการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน จ านวน 
170,161,00๐ บาท   
 1.8 เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบ าเหน็จบ านาญ
จ านวน 2,897,653,900 บาท  
 1.9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3,076,484,700 บาท  
 10 เงินอุดหนุนส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 12,097,871,200 บาท   
 11 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น จ านวน 
1,008,405,800  
 12 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 31,984,500 บาท  
 13 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสจ านวน 
26,6๕0,000 บาท  
 ๑๔ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาล ของข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง จ านวน 6,991,805,๐00 บาท 
  15 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 43,000,๐00 บาท  
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

 16 เงินอุดหนุนสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน อสม. จ านวน 7,486,048,800 บาท    
 17 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
จ านวน  60,447,788,400 บาท 
 18 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  
จ านวน 14,644,876,800 บาท  
 19 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
จ านวน 531,858,๐00 บาท 
 20 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา  
จ านวน 122,711,800 บาท  
 21 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม  
จ านวน 1,850,๐00 บาท 
  22 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์คนชรา  
จ านวน 81,128,600 บาท 
  23 เงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
จ านวน 362,940,000 บาท  
 24 เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1,042,588,๘00 บาท 
  25 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 115,512,700 บาท  
 26 เงินอุดหนุนส าหรับงานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
จ านวน 1,083,910,000 บาท  
 27 เงินอุดหนุนส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 251,264,๐00 บาท  
 28 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน  58,66๐,000 บาท 
  29 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข จ านวน 1,869,๐00,000 บาท  
 30 เงินอุดหนุนส าหรับข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี จ านวน 60,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 31 เงินอุดหนุนเ พ่ือขับเคลื่อนโครงการสัต ว์ปลอดภัย คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 31๑,000,000 บาท  
 32 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนา ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 จ านวน 180,900,000 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

 ข้อ 2 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และภารกิจ
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณพ.ศ.๒561 ตามข้อ 1  
จ านวน 50,945,518,500 บาท ให้แบ่งการจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 จ านวน 47,945,518,500 บาท ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์การ 
จัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การจัดสรรใหม่ 
  ส่วนที่ ๒ จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กรมส่งเสริมปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกันเงินดังกล่าวไว้และเบิกจ่ายให้แก่  ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้างท่ีตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  

 เรื่องที่  2 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
พ.ศ.2560 ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้จังหวัดทราบ 
และพิจารณาเตรียมการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอย พ.ศ.๒560 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคเจ็ด  
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.๒535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ เรี ยบร้อยของบ้ าน เมือง  (ฉบับที่  2 )  พ .ศ .๒560 ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น 
  ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ข อ เ รี ย น ว่ า ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา ฉบับประกาศและงานทั่ ว ไปเล่ม 134 ตอนพิเศษ 267  วันที่  1 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แล้วโดยประกาศนี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 ส าหรับเรื่อง ที่ ๓  เรื่องขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดเพ่ือด าเนิน
โครงการตลาดประชารัฐ ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบ
ในหลักการให้ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ 9 ประเภทประกอบด้วยตลาด 
ประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ 
Modern Trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม และ
ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม โดยตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ตลาดขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และตลาดเอกชน รวมทั้งสิ้น 3,822 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่
เกษตรกรประมงพ้ืนที่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่
ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งต้องเพ่ิมเติมผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ได้อย่าง
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น้อย 10 ถึง 15 รายต่อแห่ง ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดวันรับลงทะเบียน
ผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของตลาดใน
การรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขอให้จังหวัด
ด าเนินการดังนี้   
 1. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจตลาดร้างที่อยู่ในพ้ืนที่ทั้งหมด 
เพ่ือรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาลงทะเบียนไว้ แต่ตลาดที่มีอยู่ไม่สามารถขยาย
พ้ืนที่ได ้จึงต้องการส ารวจตลาดร้างที่มีอยู่ เพ่ือเตรียมพ้ืนที่รองรับให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการรายใหม่ และรายงานตามแบบส ารวจ 1 
 2. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชน 
ในพ้ืนที่ ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
ที่สามารถจัดให้เป็นตลาดเพ่ิมขึ้นได้  เช่น พ้ืนที่ว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ้ืนที่ของเอกชนบริเวณปั้มน้ ามันหรือธนาคาร เป็นต้น และรายงานตามแบบส ารวจ 2  
 ๓. ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัด รวบรวมรายงานตามข้อ 1 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   

 
 เรื่องที่ 4 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาประจ าปี 2561 
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทาน 
ครื่องราชอิสริยาภรณ์อันที่เป็นเชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และมีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ
ที่ ๑๗ ได้ก าหนดให้กระทรวง ทบวง กรม รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
ในสังกัดที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาส 
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจ าปีนั้น เพ่ือให้การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๑ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งหวัดเพ่ือด าเนินการ
ดังนี้ 
 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและพิจารณา
โดยรอบคอบว่า บุคคลนั้นมีความประพฤติดี และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วนความอุตสาหะซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิใช่พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง ระดับ ชั้น หรือ
ครบก าหนดระยะเวลาที่จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับ
พระราชทานรู้สึกภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และ
เพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงด้วย รวมทั้งการ
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาต้องรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี  
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

เรื่องที่ 5 แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒561 – 2564)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้ก าหนด 
แนวทางการจัดการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จั งหวั ด  ซึ่ ง ไ ด้ มี ก า รซั ก ซ้ อมตามหนั ง สื อ กระทร ว งมหาด ไทย  ด่ วนที่ สุ ด  
ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกัน ทั้งในระดับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด  และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. ใช้ประเด็จค าถาม – แนวทางปฏิบัติ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๑ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗ ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และด้านการลง
รายละเอียดตามแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 ๒. การประสานแผนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในจังหวัด ให้ใช้แนวทางและ
หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๒๔  
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ มาอนุโลมใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. ผู้บริหารมีอ านาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม  “ราคากลาง” แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. การจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.๐๒/๑ ให้ด าเนินการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้ 
 ๕. เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
และประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ พร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชน
ในท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้
รับทราบ และเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ  
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

 ๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น
แบบประชารัฐตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้ ในคราวประชุมครั้งต่อไป ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐใช้จากสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ตามที่ เห็นสมควรหรือเหมาะสม และเมื่อประชุมเสร็จสิ้นให้แจ้งผลการประชุม 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และรายงานผลการประชุม 
ให้กับผู้ก ากับดูแลองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย ส่วนรายละเอียดจะขออนุญาต
ท่านประธานให้ท่านปลัดได้ชี้แจ้งอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล   

 ครับ ส าหรับวันนี้มีคณะกรรมการชุมชน สนใจเข้าร่วมรับฟังสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือ จ านวน ๓ ท่าน  ท่านที่ 1 นางปุญญิศา สิริสมภาร ประธานกรรมการ
ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง  ท่านที่ 2 นางกองพล ค าสระแก้ว กรรมการชุมชนร่วมใจ 
และท่านที่ 3 นางบุปผา ปูโว กรรมการชุมชนบูรพา ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับ  
ต้องขอขอบคุณด้วยครับที่ให้ความส าคัญกับการประชุมสภาเทศบาลหนองเรือ 
นะครับ ครับขอเชิญท่านปลัดชี้แจง เรื่อง  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยครับ  
เชิญครับท่านปลัด 

นายสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล                       

 ขออนุญาตท่านประธานครับ คือ อยากชี้แจงทั้งหมดนะครับ เพราะว่า
เกี่ยวข้องกับสภา และสภาจะต้องรับทราบด้วยว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีการเพ่ิมเติม
อะไรบางอย่าง ยกตัวอย่างข้อ 1.1 เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุน ขอให้ท่านสมาชิกกับ
ไปดู ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 18 เรื่องเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข งบประมาณปี พ.ศ.๒561 ท่านจะเห็น
ว่ามีเงินอุดหนุนตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 1,869,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท และโครงการตามปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ีจ านวน 60,๐๐๐,๐๐๐บาท และเงินอุดหนุนตามโครงการของ 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ที่  
3๑๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ปัญหาก็คือว่าเงินอุดอุดหนุนตัวนี้  จะเข้ามาที่ท้องถิ่น  
แตเ่ทศบัญญัติเราไม่มีเลย ดังนั้น ตอนนี้จริงๆ คือหลักเขาสั่งมาตั้งนานแล้ว เพียงแต่ว่า
เราไม่แน่ใจในเงินอุดหนุน ดังนั้น ผมจึงให้กองสาธารณสุขเขียนโครงการรองรับอยู่  
เงินที่จัดสรรให้จะเป็น 2 ลักษณะ ถ้าตามข้อที่ 29 ให้ชุมชนละ ซึ่งตอนนี้เราก าลัง
ปวดหัวว่าจะท าอย่างไร ถ้าเป็นกรณีข้อที่ 30- 31 เป็นเรื่องของเทศบาลเราจะท าเอง 
เรื่องจัดสรรเงินนะครับขอให้อ่านเพ่ิม สิ่งที่น าเรียนเพราะเหตุผลว่าผมต้องให้ท่าน
เข้าใจว่าต่อไปนี้ตัวนี้เขาอุดหนุนมาให้เราแล้ว แต่เทศบัญญัติเราไม่มี 1 ต้องผ่านแผน  
ต้องเข้าเทศบัญญัติการใช้เงิน ซึ่งโครงการงตอนนี้กองสาธารณสุขยังเขียนไม่ได้  
ผมจึงเรียนให้ทราบเบื้องต้นก่อน  เรื่องอุดหนุนต่อมาก็คือเรื่องเงินอุดหนุนศูนย์เด็ก 
ซึ่งศูนย์เด็กสมัยก่อนเราไม่มีการเรียนการสอน แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒/๒560 ตั้งแต่ 
1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ศูนย์เด็กจะต้องมีการเรียนการสอนเหมือนกับโรงเรียน
ประถม ดังนั้น บทบาทศูนย์เด็กจะเปลี่ยนไป  ก็น าเรียนให้ทราบเบื้องต้นก่อนว่า  
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 

นายสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล  

(ต่อ)                      

เขาจัดสรรเงินมาให้แล้ว ซึ่งตอนนี้ได้มาประมาณ 1 แสนบาท แต่ตอนนี้ศูนย์เด็กยัง 
ไม่มีการเรียนการสอน เราจะให้บูรณาการใหม่ ดังนั้น ท่านสมาชิกท่านใดที่เป็นกรรมการ
สถานศึกษา บทบาทของศูนย์เด็กอาจจะต้องปรับลงมาแล้ว อันนี้เรียนให้ทราบเบื้องต้น  
และกรณีเรื่องการจัดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย คือมีประเด็นตรงที่ว่า ถ้าท่านไป
สังเกตดูว่าเขา จะให้ท่านก าหนดถังขยะ บริหารจัดการขยะใหม่ แบบหน้ามือหลังมือเลย 
ที่ก าหนดไว้ถังสี ซึ่งผมก็คุยกับท่านรองรัตนา ว่าถ้าอย่างนี้จะเกิดปัญหา หมายความว่าเรา
ต้องยกถังขยะที่เป็นถังยางออกมาหมดใช่ไหม หรือคงไว้นั่นแหละหรือ เปลี่ยนตาม
แนวทางนี้ใหม ่เพราะมีผลเดือนพฤศจิกายนแล้ว  และการจัดการขยะต้องเป็นวาระในการ
เก็บจะไม่ไปเก็บตามบ้านแล้วนะครับ จะเป็นจุดเก็บบริการ ดังนั้นชาวบ้านจะมาบอกว่า 
ไม่มีขยะหน้าบ้านก็จะไม่จ่ายไม่ใช่นะครับต่อไปจะบูรณาการใหม่ แต่นโยบายของท่าน
ผู้บริหารคือไม่อยากให้มีถังขยะ คือต้องการชุมชนที่ปลอดถังขยะ ก็จะมากับขัดกับหลัก
ตรงนี้อีก การบริหารจัดการขยะของเราตอนนี้ ท่านจะไปดูแนวทางการจัดการขยะ เขามี
แนวทางประมาณ 4-5 อย่างก็ตาม ซึ่งตอนนี้ท่านนายกใช้คือพลังงานความร้อนก็คือ
เตาเผาขยะ แต่ในแนวทางนี้มันมีมากกว่า 4-5 อย่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อะไรก็ตามที่
นอกเหนือจากตรงนี้คุณต้องผ่านคณะกรรมการที่จัดตั้ง 1 คณะ ของจังหวัด ซึ่งตอนนี้เรา
ยังไม่รู้แนวทางว่าจะออกมาอย่างไร ต่อมาเรื่องตลาดประชารัฐ ซึ่งมีอยู่ 9 ประเภท ที่ท่าน
เลขาฯ พิเชฐ พูดนั้นถูกต้องแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าท่านจะต้องลงทั้ง 9 ประเภทไหม 
แล้วแต่เลยนะครับ แต่เป็นรายใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เทศบาลหนองเรือ ได้รับแจ้งว่าอ าเภอได้
มอบหมายภารกิจตรงนี้ให้เรา คือ ตลาดต้นจาน แต่ถามว่าเราจะท าในเรื่องของท้องถิ่นได้
ไหม ท้องถิ่นสุขใจ ก็เกิดปัญหาอีกว่าไม่ใช่พ้ืนที่ของเรา ซึ่งตอนนี้ยังไม่ตกผลึก แต่ท่าน
สมาชิกต้องรับทราบว่า แม้ว่าจะพูดว่าเป็นตลาดของท้องถิ่น แต่หลักปฏิบัติยังไม่ชัดเจน  
การลงทะเบียนยังไปลงที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออยู่เลย ตอนนี้ก าลังตามอยู่ว่าตกลงอ าเภอ
จะเอายั งไง ดั งนั้ น  ถ้ าท่ านเห็ นว่ าตลาดต้นจาน เกิดมีปัญหาในทางปฏิบั ติ  
ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ คือ ค่าไฟ ค่าบริหารจัดการน้ า ค่าบริการขยะ หรือ กระทั่งผู้
มาขายซึ่งเราไม่สามารถ ที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมด ก็อย่าเพ่ิงบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ท าอะไร 
เพราะขนาดนี้เราเกิดค าถามจริงๆ ว่า เราจะท าอย่างไรต่อ เพราะสิ่งที่เราเจอปัญหา 
ตอนนี้การใช้ไฟของผู้ค้ากับการใช้ไฟของเรามันต่างกัน เรามีการบริหารไฟโดยใช้ไฟ
สาธารณะ คือการเปิดไฟสปอร์ตไลท์ ทั้งหมด ๔ ถึง ๖ ดวง แต่ไฟที่ชาวบ้านหรือผู้ค้าใช้อยู่
นี้ มีบางส่วนของมิเตอร์ชั่วคราวเอง มีบางส่วนมาจั้มของเราซึ่งวิธีการคิดนี้เราไม่ได้คิด
เฉพาะมิ เตอร์  เราพู ดถึ งการบริ การไฟสาธารณะ  ซึ่ งคุ ยกั บท่ านนายกว่ า 
ถ้ามันมปีัญหามากๆ ในอนาคตถ้าท่านนายกตัดไฟสปอร์ไลท์ จะมีปัญหาตามมาอีกคือไม่มี
ไฟลานกีฬา  เรื่องที่ 2 เราไม่มั่นใจเรื่องระบบน้ า คือ คนที่มาค้าขายตอนนี้ มาใช้น้ า
เราไหม แต่ผู้อยู่เวรกลางคืนแจ้งว่าเขาก็มาเปิดใช้น้ าของเราเป็นประจ า แต่ก็ไม่รู้มากน้อย
เท่าไร  ส่วนเรื่องขยะและการเทของเสียก็มีปัญหาเหมือนกัน ตอนนี้ที่เราพิสูจน์หลักฐาน
ได้ก็คือบางเจ้า ก็เทในร่องระบายน้ า ซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า มันเกิดปัญหา
อะไรแค่ไหน ดังนั้น ตลาดประชารัฐของเทศบาลต าบลหนองเรือ เราถูกบังคับให้บริหาร
จัดการตลาดต้นจาน แต่วิธีการยังมีปัญหาอยู่ ดังนั้น สมาชิกให้รับทราบนิดหนึ่งว่า ในส่วน
ตลาดประชารัฐของเรา ซึ่งถ้าท้องถิ่นจะท าจริงเขาให้หาที่ว่าง ผมเลยคุยกับรองรัตนาว่า 
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ต่อ) 
นายสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล (ต่อ)                      

ถ้าจะเอาบริเวณถนนพัฒนามงคล ท่านรองรัตนาก็บอกว่าไม่เหมาะสม เพราะว่า ถ้ากรณี
สวนสาธารณะสระหนองเรือปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะพยายามที่จะผลักออกไป 
แต่จะผลักได้ไหม ก็ต้องขอดูอีกทีหนึ่ง ต่อมาเรื่องของเครื่องราช อิสริยาภรณ์  
ขออนุญาตที่ประชุมนิดหนึ่ง คือว่า ท่านสมาชิกบางท่านไม่ขอเลยเช่น สท.ชัยยง  
ไม่เคยขอเลย แต่คนที่ขอได้ล่าสุดปี พ.ศ.๒๕60 ที่ได้ขอไว้ของปี พ.ศ. ๒๕59 ก็จะมี 
สท.พิเชษ สท.เจษฎา สท.ปรีชา สท.พุฒ และสท.มานิตย์ พ่ึงได้ปี 2560 และท่าน
นายกกับท่านรองสงกรานต์ ได้ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เช่นกัน แต่ท าไมตอนแรกหารายชื่อ 
2 ท่านผู้บริหารไม่เจอ เพราะในประกาศเครื่องราชฯ ตกหล่นครับช่องนั้นหาย แต่ไป
ปรากฏอยู่อีกท่ีหนึ่ง ซึ่งได้เรียนท่านไปแล้วว่าท่านได้แล้ว ส่วนของสมาชิกใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็นท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านยาใจ ท่านวันทอง แล้วก็ท่านวินัย ตอนนี้ขอ
เพ่ิมอีก 1 ชั้นแล้วนะครับ จากเดิม บม. เป็น สมาชิกเป็น บช. ซึ่งตอนแรกท่านขอไปก็ 
จะต้องได้ในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม ตอนนี้ ถึง 28 กรกฎาคม ตรงกับวัน พระราชสมภพ
ของรัชกาลที่ 10 ส่วนกรณีท่านที่ได้ปี พ.ศ.๒๕60 จะขอได้อีกทีตอนไหน ก็อีก 3 ปี
นะครับ ยกเว้นรายใหม่ปีหน้าถ้าท่านรองรัตนาอยู่ก็ต้องได้ขอให้ท่าน เพราะว่าครบ 5 
ปีพอดี ส่วนกรณีเรื่องแผนใหม่ ขออนุญาตนิดหนึ่งที่ท่านเลขาพิเชฐพูดไว้ ถ้าท่านไปดู
แผนใหม่ ค่อนข้างจะปวดหัวเพราะว่าเดิมการประชุมเวทีสาธารณะต าบลเราพูดครั้ง
เดียวจบเลย แต่ถ้าองคป์ระชุมไม่ครบ มันจะมีเงื่อนเวลาออกไปอีกยาว ซึ่งแผนออกมา
ตรงนี้เพ่ือประโยชน์อะไร ไม่มีตกผลึกมีแต่ท าให้วุ่นวายกว่าเก่า เช่นวันนี้ถ้าองค์ประชุม
ไม่ครบแล้ว จะต้องมีการประชุมใหม่ เรื่องที่ 2 แต่ก่อนมีปัญหาราคาในแผนตอนนี้
ราคาถ้ามีการปรับตามราคากลาง เช่น  ราคาเดิมเท่ากับราคาก าหนด เมื่อปี  
พ.ศ.๒๕59  แต่ราคาใหม่ สมมุติว่าปี พ.ศ.๒๕61 ก็แล้วกัน ราคาที่เปลี่ยนอ านาจต้อง
เข้าเวทีสาธารณะอีกไหม ไม่ต้องแล้ว เขาคืนอ านาจให้นายก เว้นอย่างเดียวครับ ไม่ใช่
แบ่งซอย นายกเเบ่งไม่ได้ ดังนั้น เรื่องแผนใหม่ตัวนี้อยากให้สมาชิกได้รับทราบด้วย 
เพราะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็เครียดมาก คือ มันไม่มีเงื่อนเวลา ว่า ครั้งแรกประชุม
ครั้งที่ 1 ไปแล้ว แล้วครั้งที่ 2 จะใช้เงื่อนเวลาเท่าไหร่ วันต่อวันได้ไหม ข้ามได้ไหม  
ซึ่งตอนนี้เราไม่มีทางออกเลย ว่าเราจะมีเง่ือนเวลาเท่าไหร่ ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบ
อย่างไร ดังนั้นที่น าเรียนสมาชิกเพราะเหตุผล นี้ว่า ให้รับทราบว่าเรื่องตรงนี้ก าลังหา
แนวทางหาผู้รู้มาตอบให้ซึ่งจะหาจากไหน ซึ่งตอนนี้ก าลังคุยกับทางกรมว่า ถ้าหาผู้รู้
ตอบได้ก็ จะเอาข้อมูลมาให้ ขอบคุณท่านประธานครับ  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณท่านปลัดที่ชี้แจงรายละเอียดนะครับ ส าหรับเรื่องที่ประธาน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบก็หมดเพียงเท่านี้นะครับ ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ีสอง    
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ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องท่ี รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล 

 

  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ.๒560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ในรายงานการประชุม  
สภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒560 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน มีทั้งหมด 20 หน้า ซึ่งเลขานุการสภา ได้ส่งส าเนารายงาน 
การประชุมให้สมาชิกทุกท่าน พร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใด  
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในรายงานการประชุม ที่ไม่ถูกต้องหรือตกหล่น หรือไม่
เป็นไปตามที่ท่านได้อภิปรายไว้ ท่านสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมได้โดยการแก้ไขถ้อยค า 
ในรายงานการประชุมสภาเทศบาล ให้กระท าได้โดยมติของที่ประชุมสภาเทศบาล 
นะครับ มีไหมครับ ท่านใดที่จะขอแก้ไขในรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖๐
มีไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒560 ผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมเลยนะครับ  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖๐  
ได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ไม่เห็นชอบนะครับ ไม่มี นะครับ  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2560 ได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 10 เสียง งดออกเสียง 2  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ.๒560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  
งดออกเสียง 2 เสียง 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ต่อไป เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.๒560 ซึ่งรายงาน
การประชุม เลขานุการสภาได้จัดส่งให้แก่สมาชิกทุกท่าน พร้อมระเบียบวาระ 
การประชุมแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขในรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2560 หรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอเชิญนะครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขในรายงาน การประชุมผมก็จะขอมติจากที่
ประชุมเลยนะครับ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒560 เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2560 ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ ไม่รับรองนะครับ ไม่มีนะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องท่ี รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ (ต่อ) 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

 และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2560 ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ รับรอง 11 เสียง งดออกเสียง 1 นะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีมติ รับรอง รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 นะครับ  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล 

 เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลแล้ว ให้เลขานุการสภาเทศบาล ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาที่รับรอง
แล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลเพ่ือให้ประชาชน ทั่วไปทราบ ตามระเบียบข้อ 
33 วรรคสี่ต่อไปครับ   
 ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓       เรื่อง กระทู้ถาม 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ส าหรับระเบียบวาระที่ ๓ นี้ ไม่มีกระทู้ส่งเข้ามานะครับ ขอข้ามไประเบียบ
วาระท่ี ๔ ต่อไปนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๔ นี้ ไม่มีกระทู้ส่งเข้ามานะครับ ขอข้ามไประเบียบ
วาระท่ี ๕ ต่อไปนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ ๕.๑ ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขอรับความ
เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการขุดดินและถมดิน วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ต่อสภาเพ่ือพิจารณา ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ 

นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 
 

 ขอบคุณท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ
ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผม นายประสงค์  ศรีวัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบล
หนองเรือ เนื่องด้วยขณะนี้ เทศบาลได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในเขตเทศบาล 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เมื่อท าการสร้างบ้านใหม่  ก็มั กจะถมดิน  
ตามอ าเภอใจ เพราะว่ากฎหมายหลักก็ไม่ค่อยจะมีคนสนใจ จึงท าให้เกิดปัญหา 
ร้องเรียนมาก จนบางครั้ ง เกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างเ พ่ือนบ้านกับผู้ถมดิน  
ดั งนั้ น  เ พ่ื อ ให้ ประชาชนได้ รั บรู้ กฎหมาย เหล่ านี้  เทศบาลจึ งจ า เป็ นต้ อ ง  
บัญญัติ เทศบัญญัตกิารขุดดินถมดิน เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้ รับทราบว่า การขุดดิน
ถมดิน มีกฎหมายรองรับที่จะต้องให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

(ต่อ) 
 

 ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ ร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน วาระรับหลักการ  
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือมีความประสงค์จะขอรับ ความเห็นชอบ 
หลักการเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลหนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.......  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

หลักการ 
  เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ในการตรา 
เทศบัญญัต ินี้ เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.... ไว้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองเรือ และเพ่ือควบคุมการขุดดินหรือ 
ถมดิน ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  
มิให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินหรือกระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยของประชาชน 

เหตุผล 
 โดยปัจจุบัน มีการขุดดินเพ่ือน าดินไปถมพ้ืนที่ ที่ท าการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
หรือเพ่ือกิจการอ่ืนอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าว ยังไม่เป็นไปโดย
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัย
ของประชาชนได้ ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒543 มาตรา 7 
มาตรา 8 (1) มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 26 ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ออกข้อบังคับท้องถิ่น ก าหนดรายละเอียดเพ่ือเพ่ิม เติมจากที่ก าหนดไว้
กฎกระทรวง โดยไม่ขัดแย้งกับกระทรวงดังกล่าวประกอบกับมาตรา 60 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พุทธศักราช 
2552 บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องตราเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ....  เสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือ และน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ให้ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองเรือต่อไป ด้วยหลักการและเหตุผล
ดังกล่าว นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จึงเสนอญัตตินี้ เรื่องขอความเห็นชอบ  
ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลหนองเรือ  เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. . . . 
ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัตินี้
ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ต่อไป รายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ ก็ปรากฎตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยนะครับ มีทั้งหมด ๕ หมวด ๓๗ ข้อ และมีบทเฉพาะกาลอีก ๑ ข้อ รวมเป็น 
๓๘ ข้อ มี ๕ หน้า โดยหน้าสุดท้ายเป็นอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งจะมีขึ้น 
ขอให้ท่านประธานและท่านสมาชิกได้โปรดดูรายละเอียดจากทั้งหมดที่จะต้องใช้บังคับ
ในโอกาสต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณท่านนายกที่ เสนอญัตติต่อสภานะครับ ครับตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติต่อสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหม
ครับถ้ามีขอเชิญนะ ครับท่านปลัด มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ถ้าท่านจะดู
หนังสือในเล่มที่ได้แจกเอกสารไปครั้งแรก เนื่องจากร่างตัวนี้ มีการแก้ไขในข้อที่ 8 
วรรคที่ 5 ซึ่งได้แก้ไขเพราะว่าตอนที่ตรวจสอบดู เนื่องจากที่ท่านนายกได้เสนอ  
ถ้าท่านเอาอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นมา พิจารณา มันจะกลายเป็นว่าพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติที่เก่ียวกับการเงิน ซึ่งถ้าเกี่ยวกับการเงินท่านจะท า 3 วาระรวด ไม่ได้ ท่านต้อง
ประชุมทีละวาระ และแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น เมื่อผมกลับไปดูระเบียบ
แล้วปรากฏว่า เขาให้เราท าเหมือนกับ พรบ. คือค่าธรรมเนียมตาม พรบ. ทั้งหมดเลย 
ไม่ให้แก้ไข ดังนั้น หนังสือตัวนี้ที่ส่งให้ล่าสุด จะมีการแก้ไขข้อที่ข้อที่ ๘ วรรค ๕ เราจะ
ตัดค่าธรรมเนียมด้านหลังออกทั้งหมด โดยข้อที่ 8 จะเขียนเพ่ิมเติมว่า ให้ยึดตามหลัก
กฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงก็คือค่าธรรมเนียมตามหลักการเดียวกันจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าไม่ใช่การเงินแล้ว เพราะฉนั้นสิ่งที่จะน าเรียนก็
คือให้พิจารณาเอกสารฉบับใหม่ที่แจกให้ไปเพ่ือจะได้พิจารณา ๓ วาระรวดได้เลย 
เพราะไม่เก่ียวกับการเงินแล้ว ขอบคุณท่านประธานครับ 

  
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ครับ ขอบคุณท่านปลัดที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมนะครับ ครับตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติต่อสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ครับถ้ามีก็ขอเชิญเลยนะครับ เชิญท่านพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาผู้ทรง เกียรติทุกท่ านครับ  
ในเรื่องที่ 5.1 นะครับ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ก็เห็นด้วยนะครับ
ที่จะออกพระราชบัญญัติตัวนี้ออกมา เพ่ือควบคุมการขุดดินถมดินในเขตเทศบาลต าบล
หนองเรือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง ก็อยากจะฝากประธานถึงผู้บริหาร  
ในข้อ 7 หน้าที่ ๒ ของพระราชบัญญัติในหมวดที่ 1 ในการขุดดินถมดินต่อไปจะต้องท า
ติดตั้งป้าย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 เซนติเมตร 
ตามระเบียบ และจะต้องแสดงข้อความ ตาม 1-9 ในป้ายประกาศ ก็เลยอยากจะฝาก
ท่านประธานถึงผู้บริหาร ในเมื่อประกาศพระราชบัญญัติตัวนี้บังคับใช้แล้ว ก็อยากจะให้
ทางท่านผู้บริหาร ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นอีกทางหอกระจายข่าวหรือรถประชาสัมพันธ์ ให้ได้ทราบทั่วกัน  ว่าต่อไปนี้  
ในการจะเริ่มขุดดินถมดิน จะต้องมีป้ายแสดงหรือติดตั้งบริเวณที่ท่านจะขุดดินหรือ 
ถมดิน ตามพระราชบัญญัติที่ออกมานี้ครับ ซึ่ งจะต้องระบุเนื้อหา ครบถ้วนตามที่
ระเบียบระบุไว้ ถ้าไม่อย่างนั้นประชาชนก็ไม่รับทราบว่าจะท าอย่างไรให้ถูกต้อง  
ตามระเบียบกฎหมายนะครับ ก็ฝากถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชน 
ได้รับทราบ ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณท่านพิเชฐ แล้วท่านอ่ืนละครับ ครับเชิญท่านเจษฎาครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายเจษฎา สุดสะอาด   
สมาชิกสภาเทศบาล 

  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายเจษฎา สุดสะอาด สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือ เขต 1 ครับ ในเรื่องของเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินถมดิน 
เป็นเรื่องที่ดีครับ ผมเห็นด้วยในการที่จะจัดท าเทศบัญญัติตัวนี้ เพราะเดิมมีการ
ร้องเรียนเรื่องการขุดดินและถมดิน ในบริเวณเขตเทศบาลต าบลหนองเรือเป็นจ านวน
มากครับ ในการถมดินแล้วไม่มีสิ่งป้องกันการพังทลายของดิน ๑. ท าให้ดินออกมา 
ปิดทับถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ พ้ืนที่ข้างเคียงเกิดความเดือดร้อน แบบนี้เห็น
บ่อยมากครับ ทุกปใีนช่วงหน้าฝนก็จะมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ซึ่งจากเดิมเราก็มีในเรื่อง
ของการถมดินต่างๆ อยู่ เพียงแต่การบังคับใช้และความเข้าใจของชาวบ้าน ชุมชนเรา
ยังไม่เพียงพอนะครับ ผมก็เห็นด้วยกับท่านพิเชฐนะครับ ที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ 
หลังจากที่มีการออกเทศบัญญัติตัวนี้ เกิดขึ้นครับ เพราะว่าทั่วไปที่เคยเห็นมากับ
ปัญหาคือ ถมดินไปเลยโดยไม่ค านึงว่าพื้นที่ข้างเคียงเท่าไหร่ และจะถมได้สูงขนาดไหน 
แล้วก็มีการขออนุญาตซึ่งน้อยมากจากที่มีการขุดดินถมดิน กับทางเทศบาลเราซึ่ง  
ท าก่อนขอทีหลัง ปัญหาเกิดค่อยคุยทีหลัง ผมจึงเห็นด้วยในเทศบัญญัติขุดดินถมดิน 
ซึ่งต้องมีการขออนุญาตพักก่อนถึงจะมีการด าเนินการขุดดินถมดิน มีป้ายแจ้งเตือน 
ชาวบ้านในพ้ืนที่ข้างเคียงรับทราบ และจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคต ว่าคุณได้ถมเกิน 
ไม่มีสิ่งป้องกันใดๆ จะได้เข้าใจร่วมกันครับ ผมสนับสนุน ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณครับท่านเจษฎาครับ  เชิญท่านยาใจครับ 

นางยาใจ สายมณีวงศ ์   
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางยาใจ สายมณีวงศ ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ก็มีความเห็นชอบด้วย
นะคะที่จะตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินถมดิน เพราะว่าในเขตเทศบาลต าบล
หนองเรือเรามักจะมีปัญหา การขุดดินไม่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะ จะมีปัญหาเรื่องการ
ถมดินจะเกิดปัญหาเยอะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ถ้าตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว สามารถ
ใช้ย้อนหลังได้หรือไม่ เพราะว่าปัญหามันเกิดมาแล้วก็มีในลักษณะที่ว่าถมแล้วท าให้ 
ที่ดินของผู้ข้างเคียงเดือดร้อน และก็เราจะก าหนดหรือไม่ว่า แต่ละที่ในที่เขตเทศบาล
การถมดินนี้จะต้องมีความสูงเท่าไหร่  หรือจะต้องท ารั้วรอบขอบชิดก่อนที่จะมี 
การถมดินหรือไม่ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ข้างเคียงเดือดร้อนค่ะ ขอเรียนถามเท่านี้ 
ขอบคุณค่ะ 
  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับขอบคุณท่านยาใจครับ ท่านอ่ืนมีอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านวินัยครับ 

นายวินัย ซุยทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน เทศบัญญัตินี้ ผมก็คิดว่าเป็นผลดีส าหรับบ้านเมืองและชุมชนของเรานะครับ 
การถมดินทุกวันนี้ก็ไม่มีข้อจ ากัด บางบ้านบางที่สูงต่ าไม่เท่ากัน ถ้าเราตั้งให้เป็นกติกา
เดียวกัน การบริหารจัดการหรือการวางผังเมืองก็จะสะดวกสบายขึ้นกว่านี้การ
ร้องเรียนเรื่องรั้วล้มทับกันก็จะน้อยลงเพราะว่าอยู่ในพื้นทีเ่ดียวกัน ก็เป็นผลดี 
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายวินัย ซุยทอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 
ในอนาคตข้างหน้า ถ้าเราจัดระเบียบตัวนี้ขึ้นมา ส่วนตัวก็เห็นด้วยนะครับ ถ้าจะให้ดี
ที่สุด ก็ให้ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ออกไปตรวจสอบและดูแล เพราะถ้ามีการถมดิน
เกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างผู้ประกอบการจะต้องมาติดต่อกับทางเทศบาลก่อน ปัญหาก็เหมือนที่
ท่านสมาชิกได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้ว ว่าเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ไขย้อนหลัง 
ได้หรือไม่ ก็คงจะยากนะครับ แต่ผมว่าในอนาคตข้างหน้าต่อไปนี้ ถ้าเราจัดระเบียบ 
ดีขึ้น ให้เป็นไปตามระเบียบในทุกจุด  ขอเน้นย้ าเรื่องผู้ประกอบการและเจ้าของพ้ืนที่ 
ที่จะถมดิน และรถขนดิน รถแม็คโคร เขาวิ่งแล้วถนนช ารุดทรุดโทรม หรือพังมาเขาก็
ไม่รับผิดชอบ ในส่วนนี้และก็หลายๆจุดที่เห็นมา เวลาร้องเรียนมาเขาก็มาร้องเรียน  
ที่เทศบาลนี่ล่ะครับ ตามที่ เคยเห็นผ่านๆ มา ก็ก่อนที่จะมีการถมดินก็อาจเป็น
เทศบัญญบังคับใช้แล้วขอให้ทุกท่านใครก็แล้วแต่ให้ประชาสัมพันธ์ อย่างที่ท่านสมาชิก
พูดไปครั้งก่อน และก็ขอความร่วมมือจากผู้น าท้องที่ ให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วย
ครับ ขอให้เทศบาลจัดให้มีผู้ดูแลที่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้ออกไปดูแลอย่างแท้จริง
นะครับ ไม่ใช่ว่าวิ่งขับรถผ่านไปดู เขาจะถมเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ต้องก าหนดด้วยว่าตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไปเราจะถมเท่านี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่ใช่ว่าตามใจฉันตลอดไป 
ขอฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ ถ้าจะท าเป็นเทศบัญญัติจริงๆ 
ขอขอบคุณท่านประธานครับ  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านวินัยครับ เห็นด้วยนะครับเรื่องการประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งส าคัญ
มาก เพราะว่าประชาชนทั่วไปในพื้นที่เคยท าอย่างไรมาเมื่อก่อนนี้ก็จะท าอย่างนั้น
ต่อไป ท่านอื่นละครับมีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ขอเรียนถามท่านประธานถึงท่านผู้บริหารครับ ในญัตติที่ท่านนายกเสนอมานะครับ 
ที่เว้นตรง พ.ศ..... ไว้นะครับ ไม่ทราบว่าท าไมไม่ใส่เป็นปี พ.ศ.๒560 หรือเป็น  
พ.ศ.๒561 หรือ พ.ศ.... อะไรครับ ท าไมไม่ใส่มาให้ชัดเจนเลยท าไมต้องเป็นจุดๆ ไว้ 
อยากถามเหตุผลว่าท าไมไมใ่ส่มาให้ครบให้ชัดเจนไปเลย ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณมากครับท่านพิเชฐ  ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ มีท่านอ่ืน 
จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้ามีก็ขอเชิญเลยนะครับ ถ้าไม่มีจะให้ท่านนายก 
ได้ตอบข้อชักถามของท่านสมาชิก และชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณท่านประธานครับ ขอชี้แจงในส่วนข้อซักถามนะครับ ทั้งท่านพิเชฐ  
ท่านเจษฎา ท่านยาใจ ท่านวินัย กราบขอบคุณที่กรุณา การตรากฎหมายนะครับ  
เขาจะไม่ใส่ปีที่ท า เพราะว่ายังเป็นร่างอยู่ ไม่ทราบว่าจะผ่านหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะใช้
บังคับเมื่อไหร่ โดยปกติถ้าเป็นระดับชาติเขาจะต้อง ก าหนดว่าอาจจะ ๓๐ วัน หลัง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่ อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แต่ในท้องถิ่นจะต้องให้ผู้มีอ านาจสูงสุดในการอนุมัติ เทศบัญญัติ คือ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด และยังไม่ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัด จะอนุมัติ เมื่อไหร่  
หรือจะเห็นชอบตามหรือเปล่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอ านาจโต้แย้งระเบียบกฎหมาย
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติก็เป็นของเทศบาลเทศบาล  
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ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

(ต่อ) 

ข้อบัญญัติเป็นของ อบต. หรือ อบจ. ส่วน กทม. เขาก็มีข้อบัญญัติของ กทม.  
เทศบัญญัติของเมืองพัทยา เป็นต้น เพราะฉะนั้นต้องให้ผู้ก ากับดูแลเห็นชอบเสียก่อน 
จึงจะสามารถประกาศได้นะครับ และมีค าถามที่จะต้องตอบก็คือ ในค าร้อง ค าขอ
อนุมัติขอให้ท าการสร้างบ้าน ปลูกบ้าน เราก็จะมีถ้อยค าอยู่ในนี้อยู่แล้วว่าจะต้อง 
ถมดินให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน เราก็ใช้มายาวนานแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจการสร้างบ้าน ปลูกบ้านก็จะต้องไปคอยดูอยู่เสมอว่าได้ถมดิน 
เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งกฎหมายหลักเราก็มีอยู่หลายมาตรานะครับ เราก็ระบุ
เอาระเบียบของเรามาอยู่ในหมวดที่ 2 ของการถมดิน ซึ่งก็บอกรายละเอียดทั้งสิ้น ว่า
การถมดินจะต้องไมเ่กินระดับเดียวกับบ้านข้างเคียง ซึ่งเป็นไปตามข้อ 24 ถ้าไม่มีบ้าน
ข้างเคียงที่ต่ ามาก ก็จะไม่เกิน 1 เมตร จากพ้ืนที่ เดิม และก็จะต้องมีรั้วรอบ 
ขอบชิด เพ่ือป้องกันดินพังทลายซึ่งปรากฏตามข้อ 27 และข้อ 28 เพราะฉะนั้น
กฎหมายได้ท าดีแล้ว เพียงแต่ พ่ีน้องประชาชนเราไม่ค่อยใส่ใจ เรื่องระเบียบ 
เรื่องกฎหมาย เรื่องการบริหารบ้านเมืองสักเท่าไหร่ ก็จะท าตามสิ่งที่ เคยท ามา 
แม้กระท่ังเรื่องที่ส าคัญ เช่น เรื่องมรดก เรื่องทรัพย์สิน ก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าไม่ค่อยเข้าใจ
ก็จะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆ  และอีกค าถามก็คือจะต้องประกาศประชาสัมพันธ์ไหม เมื่อ
เทศบาลออกระเบียบอะไรมาก็จะต้อง ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลและส่วน
ราชการอ่ืนๆ นอกเหนือจากนั้นเทศบาลยังส่งข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติต่างๆ ไปให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปช่วยประกาศด้วย นอกเหนือจากนั้น เมื่อเวลาประชาชนที่
เกี่ยวข้องมาขออนุญาต ขออนุมัติ เจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าท าอย่างนั้นต้องท าอย่างนี้นะ 
มีกฎหมาย มีเทศบัญญัติบังคับให้ท า ต้องประกาศด้วยนะครับ นอกจากนั้น ก็จะท า
หนังสือแจ้งคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนทุกครั้งไปที่มีเหตุอะไรเปลี่ยนแปลงในการ
บังคับใช้ ระเบียบการบังคับใช้กฎหมายในการบังคับใช้ ข้อบังคับต่างๆ ภายในชุมชน 
ก็จะท าอย่างเดียวกับระดับชาติ ซึ่งในระดับชาติถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว
ทุกคนต้องรู้ คนที่ไม่รู้จะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมาย เพ่ือให้ตัวเองพ้นผิดไม่ได้ ทุกคน 
คนไทย 77 ล้านคน ต้องรู้กฎหมาย เมื่อไปศาลแล้วจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือให้
ตนเองพ้นผิดไม่ได้ เพราะว่าทุกคนต้องรู้กฎหมายเพราะฉะนั้นก็ขอชี้แจง ข้อซักถาม
ของท่านสมาชิกเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ตอบค าถามของท่านสมาชิกทุกท่าน 
นะครับ เชิญท่านปลัดชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ   

นายสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

 ครับ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมประเด็นที่ท่านนายกชี้แจ้งนะครับ คือเรื่องปี 
พ.ศ...  ท่านนายกพูดถูกนะครับ เนื่องจากร่างเทศบัญญัตินี้คาบเกี่ยวระหว่างป ี 
พ.ศ.๒560 – 2561  ไม่แน่ใจว่าการประชุมสภาจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เมื่อท่านนายก
เสนอท่านผู้มีอ านาจ คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่ามอบอ านาจให้
นายอ าเภอ ซึ่งก็ไม่รู้ว่านายอ าเภอจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 15 วันหรือไม่ ก็เลย
เว้นเอาไว้ จริงๆ แล้วเว้นเอาไว้ถูกต้องแล้ว แต่เรื่องของถมดินของท่านสมาชิกถาม 
ให้แนวทางอย่างนี้นะครับ ร่างตัวนี้ยึดถือตาม พรบ. ซึ่งถ้าท่านอ่านจริงๆ ในข้อ ๒๓  
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

(ต่อ) 

ถึงข้อที่ 2๘ จะมีสาระอยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรก กรณีถมดินที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 
2 กรณี 2,๐00 ตารางเมตรขึ้นไป 3 กรณีถมดินที่ติดกับที่หรือทางสาธารณะ  
ซึ่งแนวทางจะไม่เหมือนกัน ถ้ากรณีที่ถมดินแล้วพ้ืนที่ข้างเคียงแล้ว นายกพูดถูกต้องถ้า
กรณีสร้างใหม่ ต้องไปดูที่ทางควบคุมอาคาร แต่ถ้าพ้ืนที่ถมดินแล้วไม่เกิน 2,000 
ตารางเมตร เอากว้าง x ยาว  คูณกันไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ให้ท่านท าทาง
ระบายน้ า เพื่อแก้ปัญหา แต่ถ้าดูแล้วตามพ้ืนที่ดังกล่าว ถ้าถมดินแล้วเกินกว่า 2,๐00 
ตารางเมตร ต้องไม่เกินหรือใกล้เคียงกับพ้ืนที่ข้างเคียง แบบนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบ 
ต้องแจ้งเรื่อง ไปที่ท่านนายก ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านนายกก็จะ
แต่งตั้งบุคลากรที่เป็นเจ้าพนักงานเข้าไปอีกทีหนึ่ง แต่กรณีของที่ถมดินแล้ว สมมุติติด
ทีท่างสาธารณะ ซึ่งตอนนี้มีปัญหาก็ไม่เคยมาคุยกับเราเลย เช่น ตามซอก ซอยแล้วถม 
เกิดปัญหาก็คือว่า คุณไม่มีการแสดงเตือนให้เราเกิดปัญหาว่าคุณไปรุกล้ าเข้าไป 
ในทางสาธารณะ แบบนี้ อันตรายเพราะบางทีเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ เลยว่า  
ทางสาธารณะ กว้าง ยาวเท่าไหร่ ที่ของคุณที่ถมคุณก็ไม่ได้ก าหนดพ้ืนที่ของตัวเองอีก
ด้วยว่าหมุดคุณอยู่ไหน อย่างนี้มีปัญหาครับ ดังนั้น กรณีที่สร้างบ้านแล้วติดที่ทาง
สาธารณะอย่างนี้ยิ่งหนักครับขออนุญาตท่านประธานว่า เรื่องนี้ เฉพาะติดทาง
สาธารณะนี้กต็้องเข้าไปตรวจสอบอีก ดังนั้นวิธีการของการถมดิน ถ้าประกาศร่างตัวนี้
ออกมาแล้วดีกับท้องถิ่น เช่น ถ้ายึดตาม พรบ. เวลาขึ้นศาลปกครอง ศาลสูง เราจะแพ้
นะครับ เพราะว่า พรบ. บอกให้เราท า พรบ.ท้องถิ่น แต่เรากลับไม่ท า ดังนั้น  
ถ้าออกมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่เป็นผลดีกับท้องถิ่น  ก็ขึ้นอยู่กับทางสภาด้วยนะครับ  
ก็ขออนุญาตเสริมท่านนายกครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณท่านปลัด ที่ชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ครับต่อไปผมจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
หนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน ขอได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ไม่มีนะครับ  
 และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน ขอได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 11 เสียง งด ออกเสียง 1 นะครับ  

มติที่ประชุมสภา  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีมติ รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 หลังจากที่ประชุมสภา มีมติ รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
หนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.... ไปแล้วนั้น ตามระเบียบข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบเพ่ิมเติมครับ 

  



20 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ตามระเบียบบังคับการประชุมสภา ข้อที่ 45 วรรค 2 ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  
 ถ้าดูจากร่างเทศบัญญัติที่ ได้ส่งมาและที่ท่านปลัดได้ชี้แจง ในส่วนของ
ค่าธรรมเนียม เราก็ต้องใช้ตามกฎหมายหลัก เราไม่สามารถไปท าการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้ ท่านปลัดก็ได้ชี้แนวทางแล้วว่าสามารถประชุมสามวาระรวดได้ แต่ต้องมีการ
เสนอให้ถูกต้องตามระเบียบ ก็ให้หนึ่งในสามของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม หรือให้
ผู้บริหารเป็นผู้เสนอและก็มีการลงมติ ก็เรียนชี้แจงให้ให้ท่านสมาชิกทราบเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือไม่ ครับ ถ้ ามีก็ขอเชิญนะครับ มีหรือไม่ครับ  
เชิญท่านพิเชฐ ครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียน ประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกผู้ ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
กระผมนายพิเชฐ พลจอหอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ครับ ผมขอให้เสนอ 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองเรือ เรื่องการขุดดินถมดินและถมดิน ให้พิจารณา 
เป็นสามวาระรวด ครับ ท่านประธานครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอผู้ รับรองด้วยครับ ๔ ท่านครับ ๑. ท่านเจษฎา สุดสะอาด   
๒. ท่านประนอม ทินช่วย  ๓. ท่านปรีชา ท้าวโสม ๔. ท่านวันทอง  ถาวงษ์กลาง  
 และมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ นอกจากสามวาระรวด 
ไม่มีนะครับ  
 ก็เป็นอันว่าที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด 
เทศบัญญั ติ เทศบาลต าบลหนอง เรื อ  เ รื่ อ งการขุ ดดิ นและถมดิน  พ .ศ . . .  
เป็นสามวาระรวด นะครับ 
 ขอพักการประชุม 15 นาท ีนะครับ เพ่ือเข้าวาระท่ี 2 และที่วาระที่ 3 ต่อไป 
 

พัก ๑๕ นาที 
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ต่อไปเป็นเรื่องเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. . . .  ชั้นแปรญัตติ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแปรญัตติหรือไม่  
ถ้ามีก็ขอเชิญนะครับ เชิญท่านพิเชฐ ครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนประธานสภา และ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนของ
คณะกรรมการแปรญัตติ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา ทุกท่าน เป็น
คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ก็ในการเสนอญัตติ ยกมือขึ้นเสนอด้วยวาจาเลยนะ
ครับ ถ้าท่านใดจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยค า หรือว่าข้อความ ตอนใดในเทศบัญญัติ  
เทศบาลต าบลหนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน ก็สามารถยกมือเสนอได้เลย 
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

           ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแปรญัตติ เทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลหนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ..... หรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอเชิญนะครับ 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแปรญัตติ ผมจะขอมติ จากที่ประชุมเลย 
นะครับ ไม่มีใครขอแปรญัตติ ก็ถือว่ามตินี้เป็นเอกฉันท์เลยนะครับว่าให้คงร่างเดิมไว้  
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติต่อสภา 
 ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ร่างเทศบัญญัติ เทศบาล
ต าบลหนองเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.... มติเป็นเอกฉันท์เนื่องจากไม่มีท่าน
สมาชิกท่านใดขอแปรญัตตินะครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

  ต่อไปเรื่องขอรับความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองเรือ  
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ... . วาระที่สามชั้นขอความเห็นชอบ ตราเป็น 
เทศบัญญัติ ตามร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่สาม ชั้นเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ  
ตามระเบียบข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
 ในการพิจารณาวาระนี้  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแปรญัตติ  
ผมขอมติเลยนะครับ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลหนองเรือ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ..... ตามร่างเดิมเป็นเทศบัญญัติ 
ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ ไม่เห็นชอบให้เป็นตราเทศบัญญัติ ไม่มีนะครับ  
 และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลหนองเรือ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ....... ตามร่างเดิมเป็นเทศบัญญัติ  
ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ 11 เสียง งดออกเสียง 1  
 มติประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีมต ิเห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลหนองเรือ  เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. . . . .  ตามร่างเดิม  
เป็นเทศบัญญัติ ในวาระที่ 3 ชั้นเห็นชอบตราเทศบัญญัติด้วยคะแนนเสียง  
11 เสียง งดออกเสียง 1  นะครับ   
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

 ต่อไปเป็นเรื่องที่ 5.2 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี พ.ศ.๒560 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา
เพ่ือทราบครับ ขอเชิญครับ 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 รัฐบาลได้ก าหนดขอบเขตในการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนจากระบบการเสนอโครงการ 
เป็นระบบแผน ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการใช้จ่าย
งบประมาณหลายหลักการ เพราะฉะนั้น เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ 
ดังนี้แล้ว เทศบาลก็จ าเป็นที่จะต้องรายงานการติดตามและประเมินผลของแผนที่จะ
พัฒนาเทศบาล ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ เทศบาลต าบลหนองเรือ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเสนอญัตตินี้ เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบถึงการติดตาม
และแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป 
  ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ เรื่อง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีพุทธศักราช 2560 เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะท าการ
ประเมินตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.๒560 ถึง 30 กันยายน 2560 ช่วง 6 
เดือน ที่เทศบาลจะต้องจัดท า ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือมีความจ าเป็นที่ต้องรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีพุทธศักราช 2560 ครั้งที่ 
2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  ได้รับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (1 เมษายน ๒๕๖๐ – 
3๐ กันยายน 2560) 

เหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ 
(๕) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว  นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ  จึงเสนอ
ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองเรือ
ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (1 เมษายน ๒๕๖๐ - 3๐ กันยายน 2560) เพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลหนองเรือทราบ  ขอบคุณครับท่านประธาน 
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครั บ  ท่ า นน ายก เทศมนตรี  ที่ เ ส นอญั ตติ ต่ อ สภ านะครั บ  
ครับก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 5.3 ขอเชิญท่านพิเชฐครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับท่านประธาน 
               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านผมนายพิเชฐ พลจอหอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ และเป็น
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ก็อยากจะขอเรียนเพ่ิมเติม
จากท่านผู้บริหาร ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการติดตามแผน และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ในส่วนของข้อคิดเห็นในส่วนของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนนะครับ ก็ได้ฝากข้อคิดเห็นไว้ในที่ประชุม ว่ามีประเด็นอยู่ 2- 3 
ประเด็น ในส่วนของคณะกรรมการก็เน้นย้ าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล 
เพราะประชาสัมพันธ์เรายังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่นะครับของเทศบาลเรา ก็ขอเน้นย้ าเรื่อง
ของ รถประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงหอกระจายข่าวต่างๆ ของเราเองก็ดี
ของทางผู้น าชุมชน ผู้น าท้องที่  ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน เราควรจะสร้าง connection 
ประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็งกว่านี้ เพราะว่าบางเรื่องบางโครงการประชาชนก็ยังไม่ทราบ 
เทศบาลท าอะไรอยู่ หรือว่ามีรายละเอียดอะไรที่ไม่ได้ทราบด้วยว่าโครงการเราท าอะไร
ไปบ้างแล้วนะครับ แล้วก็ประเด็นที่ 2 ที่ทางคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ได้เน้นย้ าไปก็คือเกี่ยวกับความโปร่งใส สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการท างานของเทศบาล ของการด าเนินโครงการต่างๆ ประเด็นสุดท้าย 
ในส่วนของโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ท า ส่วนมากก็ท าไป 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนที่
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในปี พ.ศ.2560 ก็ฝากไปในส่วนของโครงการที่ไม่ได้ท า 
หรือถ้าโครงการไหนที่ สามารถท าร่วมกันได้ก็ ให้ ท าร่วมกัน  ยกตัวอย่าง เช่น  
งานประเพณีสงกรานต์ กับวันครอบครัว เราก็สามารถรวม 2 โครงการนี้ มาเป็น  
1 โครงการนะครับ บางโครงการที่ไม่ได้ท าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่ไม่สามารถท าได้
ตามเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ก็มีประเด็น ถึงผู้บริหาร 2-3 ประเด็นเท่านี้
ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณท่านพิเชษฐ พลจอหอ ซึ่งเสนอมาเป็นเรื่องที่ดี  เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ก็ดี หรือเรื่องโครงการต่างๆ ก็ดีเป็นสิ่งที่ดีครับ คือเทศบาลของเราอ่อน
การประชาสัมพันธ์อันนี้เห็นด้วยครับ ท่านนายกจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
 ครับ ก่อนจะเข้าเรื่องที่ 5.3 ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ เรื่อง  
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างประจ าปี พ.ศ.๒561 อยากจะเรียนปรึกษาท่านสมาชิกเวลานี้ก็เที่ยงพอดี  
เราจะพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารเที่ยงก่อน และมีอะไรจะปรึกษาหารือ  
หรือมีข้อซักถามนอกเวลาการประชุม ถ้ามีข้อสงสัยก็จะสามารถซักถามเจ้าหน้าที่ได้  
ผมขอพักการประชุมชั่วคราว  และจะกลับมาประชุมกันต่อในเวลา 13.๓๐ น. นะครับ 
 

พักการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ เริ่มประชุมต่อเลยนะครับ ต่อไปเป็นญัตติที่ 5.3 ญัตตินายกเทศมนตรี 
เ รื่ อ ง ขออนุ มั ติ จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะส มข อ ง เ ทศ บา ล  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ด า เ นิ น  
งานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจ าปี พ.ศ.๒561 ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณา ขอเชิญครับ 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณท่านประธานท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ เนื่องด้วย 
ในระหว่าง วันที่ 15 – 17 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นายกเทศมนตรีได้รับแจ้งจาก 
กรมส่งเสริมกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยกลุ่มพ้ืนที่การจัดการ
ขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผนวกกับเทศบาลต าบลหนองเรือก็มี
ปัญหาเรื่องขยะมากอยู่แล้ว กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ได้มีบัญชาให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้นายกเทศมนตรี ที่จังหวัด 
ได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการขยะมูลฝอย ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด
ขอนแก่น ได้ถูกมอบหมาย 2 แห่ง คือ เทศบาลต าบลหนองเรือ กับเทศบาลเมืองชุมแพ
โดยกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งเกณฑ์ การบริหารจัดการขยะในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ ก็หมายถึงว่า พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีขยะที่มีปริมาณขยะ
มูลฝอย รวมกันมากกว่า 500 ตันต่อวัน อย่างเช่น เทศบาลนครขอนแก่น และพ้ืนที่
ขนาดกลางก็คือกลุ่มพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยรวมกัน ตั้งแต่ 
300 ถึง 500 ตันต่อวัน และกลุ่มที่ 3 ก็คือกลุ่มขนาดเล็ก หมายถึงกลุ่มพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกัน น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน 
ด้วยค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว บวกกับขณะนี้เทศบาลต าบลหนองเรือ ก็ยังมี
ปัญหาการจัดการขยะของเราอยู่  รวมทั้งในครั้งที่สภาเทศบาลเมืองพัทยา และผู้ว่า
ราชการจังหวัด ได้มาเยี่ยมชมการจัดการบริหารขยะของเทศบาลต าบลหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่นจึงได้เสนอให้เทศบาลต าบลหนองเรือ เป็นจุดรวมของขยะ และเมื่อ
ได้รับมอบหมายมาแบบนี้ ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องจัดการบริหารขยะสะสม
ของตัวเองที่มีอยู่ ขณะนี้ประมาณ 2๒,000 ตัน ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้เพ่ือจะได้ 
วางแผนยุทธศาสตร์ เป็นจุดรวมบริหารจัดการขยะในอ าเภอหนองเรือและพ้ืนที่
ใกล้เคียง รวมทั้งภูเวียง บ้านฝาง บ้านแท่น และชุมแพบางส่วนด้วย ส่วนเรื่องบริหาร
จัดการที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งมาก็ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่า จะต้องมีการอุดหนุน
งบประมาณ จะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญหรือจะมีเอกชนมาลงทุนเพ่ือผลิตไฟฟ้า อย่างที่เคย
ทราบกันหรือไม่ประการใด รายละเอียดตรงนี้ยังไม่ได้แจ้ง แต่สิ่งที่มีความจ าเป็นก็คือ 
เทศบาลต าบลหนองเรือ มีความจ าเป็นจะต้องจัดการขยะสะสมของตนเอง ที่มีอยู่ 
22,000 ตัน นี้ ให้เสร็จสิ้นและหมดไปโดยเร็วที่สุด ดังนั้นจากข้อมูลทั้งหลายและ 
สิ่งเกี่ยวพันที่ปรากฏ ที่ได้เรียนให้สภาเทศบาลต าบลหนองเรือทราบนี้ จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องเสนอญัตติ เพ่ือบริหารจัดการขยะที่ตกค้างอยู่ 22,000 ตัน ต่อไป  
 ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ของเทศบาลต าบลหนองเรือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของโครงการ บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒561  
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

(ต่อ) 

 ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ มีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม 
ของเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นด าเนินงานโครงการ บริหารจัดการขยะ ขยะมูลฝอยตกค้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒561 โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้  

หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  ในการจ่ายขาดเงินสะสม 
ของเทศบาลเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นจ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

เหตุผล 
               ตามที่ เทศบาลต าบลหนองเรือ  ได้ด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ทิ้งขยะกองขยะ
สะสมและก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหากับประชาชนพ้ืนที่ข้างเคียงและคืน
พ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะในอนาคต โดยใช้งบประมาณด าเนินการ  ๔๙๕,๐๐๐.-
บาท ในการจ้างเอกชนในการสร้างคันดินรอบลานบ่อบ าบัดขยะ ขนย้ายขยะเก่า   
ขุดบ่อรองรับน้ าเสีย และปรับลานดินในการพลิกกลับขยะเติมอากาศให้ย่อยสลาย  
แต่การด าเนินการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมขยะตกค้างที่รอการบริหารจัดการก าจัดหรือ
ขนย้ายออกจากพ้ืนที่อีกประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงาน
โครงการต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามวาระแห่งชาติ ในการก าจัดขยะตกค้างให้แล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และได้บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ ขก. ๖๕๐๔.๑๑/๒๓  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
และเอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้อง แนบท้ายญัตตินี้   แต่การด าเนินการดังกล่ าว 
ใช้งบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างสูงไม่อาจใช้งบประมาณปกติในการด าเนินงาน 
และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงเห็นสมควรจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 
จ านวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นอ านาจ 
ของสภาเทศบาลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ) ข้อ ๘๙  
มีฐานะการคลังตรวจสอบยอดเงินสะสมมีเพียงพอที่จ าด าเนินการได้ (รายละเอียดตาม
รายงานยอดเงินสะสมท้ายญัตตินี้) 
 ด้วยเหตุนี้  นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรื อพิจารณาอนุมัติ ให้ จ่ ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จ านวน  
๔,๐๐๐,๐๐๐-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ตามระเบียบฯ ต่อไป 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

   ขอบคุณครับ ท่านนายก ที่เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณา ครับตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
หรือไม่ครับ ถ้ามีก็ขอเชิญนะครับ เชิญท่านวินัยครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายวินัย  ซุยทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เป็นการ
ส่วนตัวในญัตตินี้นะครับ ผมก็เห็นด้วยในการที่จะจัดการขยะให้เสร็จหรือให้หมดไป  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลที่เป็นปัญหามาทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี ที่เราก าลังหาทาง
ก าจัดอยู่ ก็ประกอบด้วยกับทางรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนที่จะให้มีการก าจัดขยะมูลฝอย 
อย่างหมวดที่ 1 ข้อ 4.1 ให้ก าจัดขยะ จัดการขยะมูลฝอยตามหลักการพัฒนาให้ยั่งยืน  

 ถึงไม่มีโครงการนี้เข้ามาช่วยเราก็หาทางก าจัดขยะอยู่แล้วในส่วนนี้  ในส่วนตัวผมก็เห็น
ว่าดีที่มีการก าจัดหรือบ าบัดขยะให้หมดสิ้นไป เพราะว่าเราก็ใช้ทุกวัน กินทุกวัน และ 
ก็ทิ้งทุกวัน ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับขอบคุณท่านวินัยครับ แล้วท่านอ่ืนล่ะครับ มีท่านใดจะอธิบายอีก 
หรือไม่ครับ เชิญท่านยาใจครับ 

นางยาใจ สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะ ที่จะก าจัดขยะให้หมดไปเหลือศูนย์ แต่ก็มีเหตุผลอยู่ว่า ท าไมขยะ
เราเป็นขยะตกค้างที่เหลือเยอะและตกค้างทุกวัน ก็เนื่องจากว่าการตัดสินใจที่เรา 
มีเตาเผาขยะ ก็ขออภัยนะคะที่ได้กล่าวอ้างถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้ว แต่ก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่า
สิ่งที่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมา จริงๆ แล้วถ้าเตาเผาขยะเรามีประสิทธิภาพ ตามที่เราต้องการ
เผาได้อย่างน้อยวันละ 10 ตัน มันก็จะไม่ก่อให้เกิดเป็นขยะสะสมมากยิ่งขึ้นทุกวัน  
ในการที่จะมีการด าเนินการ เรื่อง การจ่ายขาดเงิน 4 ล้านบาท ดิฉันว่าถ้ามันสิ้นสุด 
ก็จะเป็นผลดีดิฉันก็เห็นด้วย จะท าเป็นลักษณะเหมือนกับที่เขาท ามาแล้ว หรือจะเป็น
แบบฝังกลบก็ตาม ถ้ามันจบหรือว่าสิ้นสุดแล้วปรากฏว่าขยะไม่พอกพูน ดินฉันว่า 
ในปัจจุบันนี้ มันจะต้องเหลือทุกวัน ทุกวันและอีกไม่ช้า เราก็จะขอเงินเพ่ือที่จะก าจัดอีก 
ในลักษณะเดียวกัน ดิฉันจึงอยากจะให้ทางผู้บริหาร หรือในสภาเรานี้ล่ะค่ะหาทางออก
ก่อนดีไหม ดิฉันเห็นด้วยนะคะที่คิดว่าขยะจะเป็นศูนย ์แตใ่ครจะรับรองได้บ้างคะว่าขยะ
จะเป็นศูนย์ เพราะว่าขยะก็เพ่ิมทุกวัน ทุกวัน ดิฉันจึงอยากให้คิดก่อนว่าเราจะต่อยอด
อย่างไร ถ้าขยะยังไม่เป็นศูนย์ ขอบคุณคะ่ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณท่านยาใจครับ แล้วท่านอ่ืนละครับมีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ 
เชิญท่านประนอมครับ 

นางประนอม ทินช่วย 
รองประธานสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
นางประนอม ทินช่วย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เห็นด้วยที่ว่าขยะ 
จะเป็นศูนย์ตามที่เสนอมา แต่ว่าด าเนินการได้ถึงไหน อยากจะให้ท่านคิดทบทวน 
ให้ดีก่อน หาแนวทางแก้ไข แต่ถ้าท าจริงๆ มันก็คงจะเป็นศูนย์ล่ะค่ะ แต่จะใช้เวลานาน
เท่าไหร่ อยากจะให้ท่านทบทวนอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับแล้วท่านอ่ืนมีท่านจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญครับท่านปรีชา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายปรีชา ท้าวโสม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
กระผมนายปรีชา ท้าวโสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เขต 2 ครับ ก็เห็นดี
ด้วยในเรื่องที่จะก าจัดขยะ แต่ว่าทางท่านผู้บริหารท าให้เราไม่เชื่อมั่น ต้ังแต่โครงการ
เตาเผาขยะนั่นล่ะครับ พอท าไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากพอ ไม่สมกับราคาที่
ด าเนินการไป แล้วตอนนี้ที่จะท าอีกครั้งนี้ก็ราคา 4 ล้านบาท ก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่า 
จะได้ผลหรือเปล่า นี่คือเหตุผลที่ทางสมาชิกหลายท่านไม่เชื่อมั่นว่าเรื่องที่จะด าเนินการ
ต่อไปในจ านวนเงิน 4 ล้านบาท จะท าได้แค่ไหน เพราะว่าผิดหวังในเรื่องของเตาเผา
ขยะมาแล้วนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับขอบคุณท่านปรีชาประธานสภา ท่านอื่นล่ะครับ เชิญท่านมานิต ครับ 

นายมานิต ลาบุญตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายมานิต  ลาบุญตา สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณท่านประธานที่กรุณาให้
กระผมได้ลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับ ก็อย่างที่ท่านสมาชิกสภาหลายท่านได้อภิปรายไป
แล้วนะครับ ถ้าคิดถึงความหลังแล้วมันก็เจ็บปวดนะครับ ท่านบอกว่า 2 ปี ตอนที่สร้าง
เตาเผาขยะ ขยะหมดแน่นอน แล้วตอนนี้ก็ยังจะมาขอเงินอีก 4 ล้าน ซึ่งเงิน 4 ล้านนี้
เป็นเงินสะสมครับ ถ้าพูดไปแล้วเป็นเงินที่เทศบาลส ารองไว้เท่ากับเหมือนกับว่าเป็นเงิน 
สะสมเก็บเอาไว้ใช้ยามยาก ถ้าหากว่าท่านจะน าเงิน 4 ล้านบาท ไปใช้ตรงนี้แล้วแล้วปี
หน้าปีต่อต่อไปก็ต้องน ามาใช้อีกมันไม่จบไม่สิ้นครับท่านประธาน ถ้าเป็นความคิดเห็น
ของผมผมอยากให้ท่านได้เปิดบ่อหรืออะไรก็ได้ฝังกลบ แล้วก็ท ารั้วรอบขอบชิด ถึงแม้ว่า
จะใช้เงินอีกเป็น 10 ล้านบาท ผมก็ว่ามันคุ้มกว่าที่เราท าตรงนี้นะครับ ผมว่าในส่วนตัว
แล้วขอเรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ ได้โปรดพิจารณานะครับว่าเราใช้เงินมาเยอะ
มากแล้วนะครับ ไม่อยากให้ใช้เงินสิ้นเปลืองไปกว่านี้อีกนะครับ เพราะว่าเงินทุกบาท 
ทุกสตางค์ก็ เป็นภาษีของพ่ีน้องประชาชน อยากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณท่านมานิตครับ เชิญท่านเจษฎาครับ  

นายเจษฎา สุดสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายเจษฎา
สุดสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในเรื่องของการก าจัดขยะให้เป็นศูนย์ มันเป็น
เรื่องที่ดีในเรื่องการก าจัดขยะ เพราะว่าที่ไหนก็อยากเอาขยะไปก าจัดให้หมด ไป  
จะได้ไม่ตกค้าง แต่การที่จะต่อไปข้างหน้าหลังจากที่ขยะเราหมดไปแล้ว พ้ืนที่เรา 
ขยะเป็นศูนย์ ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดโครงการนี้ผ่านไป ในระหว่างที่ผู้รับเหมาด าเนินการ 
เขาจะก าจัดขยะใหม่ให้เราไปพร้อมกันตรงนี้พอรับได้ครับ แต่หลังจากที่ผู้รับเหมาเขา
ด าเนินโครงการเสร็จไปแล้วมันเป็นหน้าที่ของเรา ผมเลยยังไม่ทราบว่า ท่านผู้บริหารมี
แนวความคิดเรื่องที่จะกับก าจัดขยะใหม่นอกเหนือจากการใช้เตาเผาขยะของเราแล้ว 
ซ่ึงดูแลว้ไม่น่าจะเพียงพอต่อปริมาณขยะที่มใีนแต่ละวัน เทศบาลเราโตขึ้นทุกวัน 
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สมาชิกสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

มีคนเยอะขึ้นทุกวัน ขยะเยอะขึ้นทุกวัน เหลือตกค้างแน่นอนครับ นอกจากเราจะท าการ
รณรงค์ในเรื่องการแยกขยะหรืออะไรที่ผ่านมาท านองนี้ ก็ยังไม่เพียงพอที่จะท าลายได้ 
สมาชิกก็เป็นกังวลในเรื่องนี้กนัว่า หลังจากท่ีขยะเป็นศูนย์แล้ว ขยะใหม่ต่อไป มันจะเป็น 
ศูนย์ได้ทุกวันหรือเปล่า ถ้าขยะมันเหลือและมีโอกาสที่ขยะมันจะเหลือ แล้วเราจะท า
อย่างไรกับขยะที่เหลือตกค้างต่อวัน ที่ท่านสมาชิกทุกคนคิดกันอย่างนี้ คือการคิดก้าว
ต่อไป ในการท าเรื่องขยะให้เป็นศูนย์เป็นเรื่องที่ดีครับ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโครงการ 
ที่เป็นรูปธรรม หรือเรื่องการที่จะท าเป็นแผน ในเรื่องที่เราจะท าต่อไป การสะสมของ
ขยะทุกวันนี้ ขยะโตขึ้นทุกวันเพราะว่าเราเป็นสังคมเมือง ขยะที่เหลือของเราเป็นขยะ 
ที่พวกขยะเศษถุงพลาสติก ขยะเปียกเยอะนะครับ พอขยะเปียกมันเหลือแล้วเราจะท า
อย่างไรต่อ ขยะแห้งเราจะท าอย่างไรอาจจะเข้าเตาเผา ระบบการคัดแยกเราก็ยังไม่มี 
สมาชิกทุกคนก็เลยเป็นกังวลตรงนี้ ก็เลยว่าถ้าให้ดีผมเรียนถามถึงท่านผู้บริหารว่ามี 
การจัดการแล้วหรือยัง หรือเรามีโครงการว่าไหมว่า โครงการต่อไป ที่ 2 ที่ 3 จะเป็น
อะไร ถ้ามีโครงการในตัวนั้น ผมเชื่อได้ว่าท่านสมาชิกทุกท่านคงได้คลายความกังวล 
และก็พร้อมที่จะร่วมด าเนินโครงการต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณครับท่านเจษฎา แล้วมีท่านอ่ืนที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีก็จะได้ให้ท่านนายกตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ เชิญครับท่านนายก 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ครับขอบคุณครับท่านประธาน จริงๆแล้วถ้อยค าที่ว่าขยะเป็นศูนย์หรือ Zero 
Waste จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ เพราะขยะมันเกิดขึ้นทุกวัน คนอยู่ที่ไหนขยะก็เกิดขึ้นที่นั่น 
กรมควบคุมมลพิษได้ประเมินแล้วว่า คนหนึ่งสามารถผลิตขยะได้เท่ากับ 1.๐๘ กิโลกรัม  
ต่อคนต่อวันแบบเฉลี่ย นี่คือขยะที่เกิดขึ้นแต่ละวัน แล้วขยะในเขตเทศบาลต าบล 
หนองเรือนี้ก็ทราบอยู่ว่าเราไม่ได้รองรับแต่ประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งมีประมาณ 
4,000- 5,000 คน เท่านั้น เราก็เป็นเมืองผ่านที่จะไปจังหวัด เพราะฉะนั้นจึงมี
ประชาชนจากพ้ืนที่อ่ืน ผ่านมาก็เอาขยะใส่ถุงด ามาทิ้งในถังขยะเรา ทิ้งตรงหน้า Tesco 
Lotus และที่อ่ืนๆ ในเขตเทศบาลบ้าง พ้ืนที่ต่างๆ เหล่านี้ จะมีจากอ าเภอภูเวียง 
ที่ติดกับหนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง  เทศบาลต าบลโนนทัน เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง บ้านแท่นก็ยังมา พอเขามาแล้วเขาก็เอาขยะมาทิ้ง แล้วก็เลยไปในเมือง  
ในเมื่อไม่มีอะไร แล้วเขาก็เอาใส่ถุงด ามาทิ้งเพราะฉะนั้น ปริมาณขยะเราเป็นปริมาณ
ขยะนอกเขตอีกส่วนหนึ่ง ปัจจุบันนี้ เทศบาลต าบลหนองเรือมีรถขนขยะอยู่ 3 คัน  
แต่ใช้ครั้งละ 2 คัน ท าไมถึงใช้ได้ 2 คัน เนื่องจากว่ามีคนขับรถแค่ 2 คน แล้วอีกคัน
หนึ่งท าไมไม่เอาไปใช้ ก็ไม่มีคนขับรถจะเอาไปใช้ได้อย่างไร ท าไมไม่จ้าง  ได้อย่างไร  
ในเมื่อพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ.
๒๕42 ขณะนี้ก็เกือบ 40 เปอร์เซ็นแล้ว การย้าย การโอน การเอาคนมาก็ยาก จังหวัด
ก็ไม่เห็นชอบ ถ้าจังหวัดไม่เห็นชอบก็จะฟ้องจังหวัด ข้าราชการของเราก็ เกรงกลัว
ข้าราชการในจังหวัด ก็ไม่อยากให้ฟ้อง ค่อยค่อยพูดดีกว่าน่าจะส าเร็จเร็วกว่า เพราะว่า
ฟ้องไปก็ใช้เวลาเป็นปีก็ไม่ส าเร็จ หรือยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้อย่างช่างเอกจะย้ายมาก็ย้าย
มาไม่ได้ คนอื่นก็ยังเอามาไม่ได้ ก็ยังติดขัดกับระเบียบ ก็เลยเป็นปัญหาว่ารถ 3 คัน  
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นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

(ต่อ) 

แต่ใช้เพียง 2 คัน รถขนขยะคันใหญ่บรรจุได้เพียงวันละ 8 ตัน วันหนึ่งวิ่ง 2 เที่ยว  
ก็ 16 ตัน นี่เฉพาะคันเดียวก็เกินขีดความสามารถของเตาเผาขยะแล้ว รถขนขยะคัน
เล็กก็ได้เที่ยวละ 6 ตัน 2 เที่ยว ก็ 12 ตัน รวมแล้ว 16 + 12 ก็เกือบ ๓๐ ตัน 
ต่อวัน แล้วจะไม่ให้เกินได้อย่างไร แล้วขยะสะสมเก่าๆ อีก ที่ขุดมาจากข้างล่างตั้งแต่
เป็นสุขาภิบาล พ.ศ.๒500 มาจนถึงปีนี้ก็ 6๑ ปี ก็ยังกองอยู่ที่เดิม เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อ
มันกองอยู่นั้นแล้ว ก็จะให้ก าจัดภายใน 2 ปี มันก็ไม่ใช่ เตาเผาขยะตอนนี้ก็ยังท างานอยู่
แต่ท างานได้วันละ 8 ตันบ้าง 6 กันบ้าง 20 ลิตรบ้าง บางวัน ก็เกิน 10 ตันด้วยซ้ าไป 
แต่เฉลี่ยแล้วไม่ถึง 10 ตัน เครื่องยนต์กลไก รถเรายังเสียเป็น ยังต้องเปลี่ยน
น้ ามันเครื่อง น้ ามันเกียร์ ยังต้องเติมลม เตาเผาขยะก็เป็นเครื่องยนต์กลไกชนิดหนึ่ง 
มีประสิทธิภาพการใช้งานก็มีเสียบ้าง ซ่อมบ ารุงบ้าง แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเสียเมื่อไหร่ 
ก็ เรียกช่ างมาจากกรุ ง เทพมาท าการซ่อมแซม แต่ขณะนี้ก็ยั ง ใช้ ได้อยู่ทุกวัน  
แต่ประสิทธิภาพก็ไม่เกินวันละ 10 ตัน มีเกินอาทิตย์หนึ่งก็จะซักวันสองวัน นอกนั้นก็ 
10 ตันบ้าง 6 ตันบ้าง  ๗ ตันบ้าง เนื่องจากจากขยะของเราเป็นขยะที่มีพลาสติก  
เป็นคุณสมบัติเยอะเมื่อเผาไป พลาสติกนี้ก็กลายเป็นน้ ามัน ไปติดตามท่อและติดตาม
ปล่องควัน ไปติดตามท่อระบายความร้อน มันสะสมมากมากมันก็ไปเกาะอยู่ในท่อ พอ
เกาะแล้ว อุปกรณ์เตาเผาขยะบางตัวก็เดินไม่สะดวก ก็จ าเป็นจะต้องถอดออกมาซ่อม
ใหม่ล าพังถอดออกมาล้างก็ไม่สามารถล้างออกได้หรอกครับ ก็ต้องใช้ไฟเผาเทคโนโลยี
แบบนี้ มันก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีต่างๆ ที่คิดมาและหามานี้ 
ก็ดีสุดแล้ว จะเห็นว่าไม่มีควัน ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนพวกท่านก็เห็นอยู่ แล้วอีกอย่าง 
ขณะนี้หลักจากที่ได้ไปดูเทคโนโลยีจากหน่วยนาวิกโยธินที่สัตหีบมา หน่วยนาวิกโยธินที่
สัตหีบมีขยะตกค้างทั้งหมดก่อนที่จะด าเนินโครงการ 2 แสนกว่าตัน ผู้บัญชาการก็หมด
ปัญญาที่จะแก้ไข เตาเผาก็สร้างมาเผา พอเผาเสร็จควันก็โขมงไปทั่วเมือง ก็จึงได้ค้นพบ 
ผู้บริหารเจ้าของบริษัทนี้เข้าไปท าขณะนี้ก็ถือว่าได้จัดการไปเกือบเรียบร้อยแล้ว เราก็จะ
เห็นว่าในช่วงที่จัดการขยะครั้งแรกแรกก็จะไม่มีแมลงวัน น้ าจากขยะก็ยังสามารถ 
เอามาดมได้ ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ 
ที่คิดว่าจะใช้ได้ที่สุด ก็ไม่ใช่ดีที่สุด ก็ไม่มีอะไรที่ดีที่สุด การก าจัดขยะก็จะมีฝังกลับ  
ซึ่งขณะนี้การฝังกลบก็ไม่รู้ว่าที่จะเอาที่ที่ไหนไปฝังกลบที่ของเราก็มีเพียง 6 ไร่ ฝังกลบ 
ก็มีปัญหา ขณะนี้สหประชาชาติก็ออกหนังสือเตือนประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทย
ด้วย ห้ามไม่ให้ฝังกลบขยะ พอไปฝังกรบน้ าใต้ดินก็เกิดมลภาวะ โดยเฉพาะบ้านเราต้อง
ขุดน้ าบาดาลกันเยอะน้ าใต้ดินก็สกปรกแล้ว จะซื้อที่ใหม่ขณะนี้ที่ทางทิศตะวันออก  
ของบ่อขยะ มีอยู่ประมาณ ๕ ไร่ เราก็อยากจะซื้อใจจะขาด แต่คนขายเค้าก็ไม่ขายให้ 
ในราคาที่ประเมินจากกรมธนารักษ์ แม้กระทั่งประเมินจากธนาคาร เขายังไม่อยากจะ
ขายให้ เขาอยากจะขายในราคาตลาด เนื่องจากที่ดินของประเทศไทยมี 3 ราคาตลาด 
ที่ซื้อขายตามความพอใจ ราคาประเมินโดยธนาคาร ซึ่งเอาไปท าจ านองก็จะต่ ามาหน่อย 
และมีราคาประเมินโดยกรมธนารักษ์ซึ่ งไม่มีใครที่จะขายให้ได้ ถ้าซื้อในราคาของ
กรมธนารักษ์ ก็จะปลอดภัย สตง .ก็ไม่ตรวจ ปปช.ก็ไม่ตรวจ ถ้าไปซื้อขายใน ราคาตลาด 
คงไม่พ้นหรอก ต้องได้ชี้แจงกันทั้งหมดแหละ เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ามีปัญหา วิธีการ
ก าจัดขยะวิธีที่ 2 ก็คือเผาทิ้ง ในขณะนี้เทศบาลกก็ าลังท าอยู่ คือ เผาทิ้ง  
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

(ต่อ) 

เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องจักร มันก็ประสิทธิภาพต่ าไป คนน้ าหนัก 50 กิโลกรัม
จะให้ยกของหนึ่งพันกิโลกรัม มันก็ไม่เป็นตรรกะแล้ว หรือจะน าไปท าเชื้อเพลิง 
ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งผู้บริหารก็พยายามแล้วว่ามีนักลงทุนจากญี่ปุ่น จากอังกฤษจะมา
ลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้า แต่มันมีความจ าเป็นที่จะต้องท าประชาพิจารณ์ พอเข้าไปท า
ประชาพิจารณ์ภายในหมู่บ้านนั้น หมู่บ้านนี้ ก็ทะเลาะกันไปแจ้งนายอ าเภอ  นายอ าเภอ
ก็ไม่รู้เรื่องด้วย แล้วอย่างนี้จะท าได้อย่างไร มันก็ท าไม่ได้ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อ 
ก็เป็นทางเลือกที่เรียกว่าเลวร้ายน้อยที่สุดแล้วที่ตัดสินใจซื้อแบบนั้น ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้
อยู่ จริงๆ ประกัน 2 ปี ก็ใกล้จะพ้นระยะประกันแล้ว น าไปท าปุ๋ย ซึ่งขณะนี้ก็คิดอยู่ว่า 
ถ้ามันสามารถก าจัดและท าเป็นปุ๋ยได้ก็จะท า ก็จะเพ่ิมบ่อส่วนหนึ่งก็จะท าเป็นแก๊ส  
เพ่ือน ามาเผาขยะ จะได้ลดปริมาณการซื้อแก๊สจากร้านค้าต่อไป ก็มีทางเลือกอยู่อย่างนี้ 
เพราะฉะนั้น ปัญหาพอหลังจากกระทรวงมหาดไทย เขาแจ้งให้ไปเข้าฝึกอบรมโดย 
เขาตั้งให้เทศบาลหนองเรือเป็นClustersก็แน่นอนที่สุดละ มันจะก าจัดเฉพาะของ
เทศบาลต าบลหนองเรือก็ไม่ได้ ก็ต้องรวบรวมสมาชิกจากอ าเภอบ้านฝาง ในเขตอ าเภอ
หนองเรือทั้งหมด  ทั้ง  13 แห่งชื่อว่าจังหวัดเขาบังคับ ให้มาทิ้งที่เทศบาลต าบล 
หนองเรือได้ แต่ว่าอันอื่น เช่น อ าเภอภูเวียง อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอบ้านฝาง เขาจะมา
หรือเปล่าขึ้นอยู่ที่ ขีดความสามรถของเรา อันนี้เป็นค าบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ถ้าเทศบาลต าบลหนองเรือท าไม่ได้ก็ต้องแจ้งเขาว่าท าไม่ได้ 
ให้คุณมาท าเองก็แล้วสุดท้ายเราก็จะบอกแบบนี้ ให้รัฐมนตรีมหาดไทยมาท าเอง  
ว่าเทศบาลท าไม่ได้ตามหนังสือสั่งการของคุณเสียเวลาไปตั้งสองสามวันใช้งบประมาณใช้
ภาษีของประชาชนไปตั้ง ๖ – ๗ พันบาท ไม่ได้อะไร เราก็จะบอกไปแบบนี้ ในการเขียน
หนังสือนายกเทศบาลต าบลหนองเรือ ไม่ยากเขียนอะไรก็ได้ เรื่องเล็กมาก เพราะฉะนั้น 
ถ้าเป็นปัญหาแบบนี้แล้ว การท างานก็ต้องมี 4 m  มี ๑. money  ๒. man ๓.
material ๔.method  ซึ่ง money ถ้าไม่มีเงินแล้วจะท าได้ไหม man ก็ยังพอจะสอน
ก้นได้  วัสดุ เครื่องจักร ก็ต้องใช้ วิธีการจัดการก็ต้องมีอีก ก็อยากจะเรียนท่านประธาน
ท่านสมาชิกว่าความจ าเป็น เป็นแบบนี้ถ้าไม่เห็นชอบก็ท าไม่ได้นายกก็ต้องเขียนหนังสือ
กลับไปกรมส่งเสริมว่าเราท าไม่ได้ให้คุณมาท าเอง ขอขอบพระคุณท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านที่รับฟังปัญหาของบ้านเมืองรวมกันครับ ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ที่ตอบข้อชักถามของสมาชิก ต่อไปผมจะขอ
มติจากท่ีประชุม  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒561 เป็นจ านวนเงิน 4,000,000 บาท  ขอได้โปรดยกมือ
ด้วยครับ ไม่เห็นชอบนะครับ  7 เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบ  อนุมัติ ให้จ่ ายขาดเงินสะสม 
ของเทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒561 เป็นจ านวนเงิน 4 ,000 ,000 บาท  
ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ เห็นชอบนะครับ 1 เสียง นะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีมติ ไม่เห็นชอบ อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒561 เป็นจ านวนเงิน 4,000,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง ไม่เห็นชอบ 7 เสียง เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 4 นะครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

  ต่อไปเป็นเรื่องที่ ๕.๔ ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ เรื่อง ขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ ถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส 
 ขอชิญท่านายกเทศมนตรี เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาครับ  

 นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณท่านประธานครับ ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ ขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งสร้าง ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือมีความจ าเป็น ต้องโอนงบประมาณ
รายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ งานอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลหนองเรือพิจารณา โดยมีหลักการ และเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                                                  หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลในการโอนเงินงบประมาณ ตั้ งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน วงเงิน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท พร้อมได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว ปรากฏว่ามีเงิน
งบประมาณบางส่วนที่สามารถโอนลด - โอนเพิม่  เพื่อน าไปตั้งจ่ายได้  ดังนี้.- 

 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
                    งานบริหารทั่วไป 
                    งบลงทุน 
                    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                    ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน  ๑  รายการ 
                     - ถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ส าหรับ ใช้ในการบริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่   
จ านวน  ๑  ตัว   ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท 
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

(ต่อ) 

 โอนลด   
                     แผนงานบริหารงานทั่วไป   
                     งานบริหารทั่วไป 
           งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
  ประเภท วัสดุส านักงาน 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ ฯ  ตั้งไว้  ๑๗๓,๐๐๐.-บาท  
โอนลดลง  ๒๐,๐๐๐.-บาท    
                                                 เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ  มีความจ าเป็นที่จะขอโอนงบประมาณ 
บางรายการจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลสขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 
ลิตร จ านวน  ๑  ตัว) ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพช ารุดเสียซ่อมแซมไม่ได้ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวใหม่ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  การจัดงานโครงการ
ต่างๆ และไว้ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒541 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓) หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายไปในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ด้วยเหตุนี้  นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ  จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือพิจารณา  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส) ดังกล่าว  
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณครับท่านนายกที่เสนอญัตติต่อสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติเลยนะครับ  

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
ขอได้โปรดยกมือครับ ไม่เห็นชอบนะครับ ไม่มีนะครับ  

 และมีสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทถ้วน  
ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ เห็นชอบนะครับ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ นะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันฑ์ เห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
เพ่ือจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน  
๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่อง อ่ืนๆ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

  เรื่องอ่ืนๆ ขอให้สมาชิกน าเสนอหรือถ้ามีข้อมูลอะไร เกี่ยวกับงานเทศบาล 
หรือติดตามงานที่เคยอภิปรายไว้ ขอให้ท่านสมาชิกน าเสนอ ก็ขอเชิญเลยนะครับ  
เชิญครับท่านปรีชาครับ 

นายปรีชา ท้าวโสม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กะผมนายปรีชา ท้าวโสมสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 มี ๒ – ๓ เรื่อง นะครับ เรื่องแรก 
รางระบายน้ าที่อุดตัน ถนนหอมหวล 5  อยากสอบถามว่าได้ลงมือท าไปถึงไหนแล้ว  
เคยเสนอไว้ว่าให้ล้างรางระบายน้ า ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ เรื่องที่สอง ถนนพัฒนามงคล 
18 ประชาชนร้องขอหินคลุกที่จะลงตอนนี้เราได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เรื่องที่สาม 
เรื่องของรางระบายน้ าถนนเทพประสิทธิ์ 1 และ 2 ฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลด้วยนะ
ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณครับท่านปรีชา แล้วท่านอ่ืนมีอะไรจะน าเสนออีกหรือไม่ครับถ้ามี
ก็ขอเชิญครับ เชิญครับท่านยาใจ 

นางยาใจ สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางยาใจ สายมณีวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแรกคือเกี่ยวกับตลาดต้นจานซึ่งมี
ผู้ค้าประเภทขายอาหาร เพราะมีเศษอาหารด้วยเขาจะเอาไปเทอยู่ปากท่อทางเข้า  
สภ.หนองเรือ เทแล้วไม่ลงปากท่อก็จะไหลลงถนนท าให้สกปรก และเรื่องที่สองเราได้
ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน ก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ 
เพราะว่ามีเทศบัญญัติแล้วเรื่องเผาขยะหรือเผากิ่งไม้และใบไม้ตอนนี้จะเป็นฤดูแล้ง ซึ่ง
ลมลอยต่ า จะท าให้ควันไม่ลอยขึ้น อยากให้ประชาสัมพันธ์ว่าการเผาขยะมันผิดระเบียบ  
ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านยาใจ สายมณีวงศ์ แล้วท่านอ่ืนมีอะไรจะน าเสนออีกหรือไม่ครับ 
ถ้ามีก็ขอเชิญครับ เชิญครับ ท่านพิเชฐ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมนายพิเชฐ พลจอหอ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง
อ่ืนๆ ก็อยากจะเรียนข้อเท็จจริงให้ท่านสมาชิกทราบว่ากาต้มน้ าเดิมนะครับ  ก็ช ารุด
จริงๆ นะครับ (รั่ว) ซึ่งได้จัดซื้อมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับ ส่วนเรื่องที่ 2 อยากจะเรียน
ท่านประธานไปถึงผู้บริหารในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้นะครับ ไม่ทราบว่าทาง
เทศบาลเรามีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าอยากปรึกษาเราทั้งหมดนี้ละครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายพิเชฐ  พลจอหอ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่จะท าในวันที่ 5 ธันวาคม นี้หรือเปล่า ทางผู้บริหารมีนโยบาย
ที่จะจัดกิจกรรม หรือโครงการอะไรหรือเปล่าครับ ท่านสมาชิกก็ร่วมเสนอแนวคิดและ
หาหรือไปด้วยกันเลยนะครับ ก็เป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติด้วยนะครับ ทางอ าเภอมี
กิจกรรมอะไรบ้างหรือเรามีกิจกรรมอะไรร่วมหรือเปล่า ย้อนกลับไปเรื่องการบริหาร
จัดการขยะที่ไม่ผ่านสักครู่นี้นะครับ อยากจะท าความเข้าใจผ่านท่านประธานถึงท่าน
ผู้บริหารนะครับอย่าพ่ึงถอดใจนะครับ ท่านสมาชิกยังแค่สงสัยว่าหลังจากที่ เรา
ด าเนินการตรงนี้กองใหญ่ๆ ที่เรามองเห็นอยู่นี้หมดไปแล้วนี้คือท่านสมาชิกอยากให้สร้าง
ความมัน่ใจว่าหลังจากนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ก าจัดเอาขยะที่กองๆออกไปแล้ว
จะมีโครงการอะไรมารองรับหรือเปล่าเราต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้พูดคุย
กันทางผู้บริหารหรือข้าราชการก็ไม่รู้พูดคุยกันหรือเปล่ากับเราก็ไม่ได้คุยกัน ขาดการ
พูดคุยกันหรือไม่ทราบว่าผู้บริหารปรึกษาใครหรือเปล่าปรึกษาตัวเองหรืออะไร ถ้า
หลังจากนี้ถ้าพูดคุยกันก็จะไม่มีปัญหาประชุมคราวหน้าก็เสนอเข้ามาอีกก็ไม่น่าจะมี
ปัญหา อยากจะให้พูดคุยกันมากกว่านี้ทั้งภายในและในส่วนของสมาชิกด้วย ปัญหาคือ
ว่าขยะสดและขยะเปียกปัญหาใหญ่เลยนะครับถ้าแก้ปัญหาขยะเปียกและขยะสดได้
เตาเผาเราท างานเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับ ถ้าเอาขยะสดขยะเปียกเข้าเตาเผามี
ปัญหาทันที แล้วกองขยะใหญ่ที่กองอยู่หน้าฝนมาจะเป็นอย่างไรเพราะเราก็เห็นกันแล้ว 
500,000 แสนแรกเราก็มองกันเห็นกันแล้วว่ามันเต็มประสิทธิภาพอยู่แต่ที่นี้จะลงทุน
อีก 4,000,000 ล้านบาท มันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเราลงทุน 4,000,000บาท แล้วมัน
จะไม่กองขึ้นมาอีกแล้วท าอย่างเตาเผาเราจึงจะท างานเต็มประสิทธิภาพ ฝากท่าน
ประธาน ทางสมาชิกเราเองก็อยากได้ความชัดเจนพูดคุยกันเยอะๆ ก็มีเรื่องที่จะเสนอ
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านเลขาพิเชฐครับ  มีสมาชิกท่านได้จะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ท่านเจษฏา เชิญครับ 

นายเจษฎษ สุดสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  เรียน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม 
นายเจษฏา สุดสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือเขต 1 ครับ เนื่องจากช่วง
หน้าฝนที่ผ่านมาจะมีน้ าท่วมขังตามท่อระบายน้ าต่างๆ รถผ่านไปมาไม่รู้ว่าเป็นท่อ
ระบายน้ า ท าให้ฝาท่อระบายน้ าแตกหลายจุด อย่างในส่วนของชมชนบูรพา ก็จะมีฝา
ท่อที่แตกสองสามแผ่นเรียงกันท าให้มีลักษณะเป็นบริเวณกว้าง และถนนอภัยพัฒนา ๗ 
ตรงข้ามกับถนนเคนพรมอุทิศ ก็จะมีฝาท่องระบายน้ าแตกชาวบ้านก็เอาไม้ไปวางเพ่ือให้
เป็นจุดสังเกตุ ถ้าทางเจ้าหน้าที่ได้ออกไปปรับปรุงแก้ไขผมอยากให้ดูซอยด้านข้างหรือ
ซอยต่างในเขตที่ท่านไปท าการซ่อมแซม เพ่ือเป็นการตรวจสอบเพ่ือจะได้ซ่อมแซม
ทีเดียวเลย ไม่ต้องรอให้ชาวบ้านเขามาเขียนค าร้อง หรือแจ้งเราอีกที เราจะไปอีกที่หนึ่ง
ก็ให้ส ารวจได้ทีละ 3-4 จุดเลยนะครับ เรื่องที่ 2 ครับ ในช่วงนี้มีการก่อสร้างถนนใหม่ 
บริเวณสี่แยกของถนนมะลิวัลย์ ซึ่งมีการลอกผิวจราจรแอสฟัลท์ติกออกใหม่เป็น
คอนกรีต ที่นี้เรื่องวัสดุผมเคยสอบถามทางหมวดการทางหนองเรือว่าวัสดุเขาเอาไปไว้ 
ที่ใด เขาก็บอกจัดเก็บในที่หมวดการทางเขาชี้จุดให้จัดเก็บ ถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงาน 
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ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายเจษฎษ สุดสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล 

(ต่อ) 

ท าค าร้องขอความอนุเคราะห์ ท่านจะว่าอย่างไร เขาก็บอกว่าให้ท าค าร้องมา เขาก็จะ
พิจารณา ซึ่งเห็นว่าหน้าฝนผ่านไปแล้วมีถนนหลายสายของเราที่ยังไม่ได้เป็นคอนกรีต 
ช ารุดส่วนใหญ่ งบประมาณของเราที่จะจัดท าคอนกรีตก็ยังไม่ทันท่วงที ก็จุดไหนที่เขา
ขอท าซ่อมแซมพ้ืนผิวการจราจร เราก็อาจจะท าค าร้องขอในส่วนนี้ เพราะเคยเห็นเขา
เอาไปทิ้งที่โรงเรียนบ้างที่วัดบ้าง ตามที่เขามีหนังสือขอไปเราก็จะขอโดยตรงจากหมวด
หรือแขวงการทาง ซึ่งมันก็จะลดในงบประมาณของของเรา ในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุ 
ได้เยอะ แต่เราก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ ค่าน้ ามัน ค่าคนขับรถของเขา แต่มันก็คง
ไมเ่ยอะถ้าเปรียบเทียบกับทีเ่ราจะซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนเอง  ก็เลยว่าในช่วงนี้ระยะเวลา
ที่เขาท าการซ่อมแซมถนนอยู่ ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นผลดีบ้างต่อชุมชน เราพอจะขอ
สนับสนุนในการซ่อมแซมแต่ละจุดก็พอจะได้บ้าง แต่ถ้าจะรอให้ปัญหามันเกิดขึ้นอีก 
ก็ต้องรอหน้าฝนปีหน้า ถ้าตอนนี้พอที่จะมีเวลาแก้ไขแล้ว ก็น่าจะท าก่อนนะครับ
ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับขอบคุณครับท่านเจษฎาครับ เชิญท่านประนอมครับ 

นางประนอม ทินช่วย 
รองประธานสภาเทศบาล 

 กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางประนอม ทินช่วย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ดิฉันอยากจะเสริมกองช่าง 
เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ถ้ามีเทศบัญญัติขุดดินและถมดินแล้ว เวลาชาวบ้านมา 
ขออนุญาตปลูกสร้างหรือถมดิน เขามักจะสร้างบ้านก่อนปัญหาก็เลยตามมาว่าถมดินสูง
หรือต่ าไปไม่เท่ากัน ก็เลยอยากจะฝากกองช่างต้องดูแลจุดนี้ด้วยค่ะ เรื่องที่ 2 เรื่อง 
ที่ 50 ไร่ เห็นว่าตอนนั้นให้ชาวบ้านไปแบ่งกันท า พอไปท าแล้วก็ให้คนเช่าท าสวนแตง 
แล้วก็มีคนไปขุดดินและขนออกไปนอกพ้ืนที่ ก็อยากจะให้ไปตรวจสอบดูเห็นชาวบ้าน 
มาบอก เรื่องที่ 3 เรื่องของกองการศึกษาค่ะ อยากจะให้ปรับปรุงการท างานใหม่ ก็ใกล้
จะวันเด็กแล้ว อยากให้ปรับปรุงเรื่องเด็กนักเรียน อยากจะให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 
คือเทศบาลต าบลหนองเรือ มีโรงเรียนเอกชนเยอะ อันไหนที่มันเป็นจุดบกพร่อง 
ก็อยากจะให้กองการศึกษาไปพิจารณาดูว่าอันใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะเรา
จะต้องแข่งกับโรงเรียนเอกชน ขอบคุณท่านประธานค่ะ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับท่านประนอม แล้วท่านอ่ืนล่ะครับ ขอเชิญท่านวินัยครับ 

นายวินัย ซุยทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายวินัย ซุยทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีเรื่องจะเสนอท่านประธานผ่าน
ไปถึงคณะผู้บริหาร จะเสนอแนะเรื่องอุปกรณ์ของบ่อขยะก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาการันตี
การท างานของเครื่องจักร จะเหลือแต่พนักงานหรือคนงานของเทศบาลท างานกัน  
ผมว่าบางจุดที่ไปดูที่มันช ารุดเสียหาย อย่างเช่นท่อถ้าเราถอดออกมาชิ้นหนึ่งเพ่ือ
ซ่อมแซม แล้วถ้าจะรอท่อเดมินี้กจ็ะเสียเวลาในการบริหารจัดการ หรือต้องรอไปอีกนาน
หลายชั่วโมง ผมก็เลยมีข้อเสนอแนะว่า ถ้าเราท าช่วงนี้ที่มันเสียบ่อย อย่างท่อหรือข้องอ
ท่อควัน ปล่องควันที่เดินไม่สะดวก ท่อส่งน้ าอุดตันส่งน้ าไม่สะดวก เราท าเป็นอะไหล่  
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ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 

นายวินัย ซุยทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ส ารองไว้จะดีหรือไม่ครับ นี่คือแนวความคิดหรือมุมมองที่ผมคิดไว้หรือเสนอแนะ  
ถ้าของที่ใช้มันช ารุดก็เอาตัวที่เป็นอะไหล่ไปใช้แทน และการท างานของเตาเผาขยะ 
ก็จะท างานอย่างต่อเนื่องได้นะครับ โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปเป็นวันๆ ก็ขอเสนอแนะ
ท่านประธานผ่านไปถึงผู้บริหารนะครับ เพราะเรื่องขยะนี้เราจัดการอยู่ทุกวัน ทุกเวลา
เพราะมันเป็นปัญหาของเทศบาล อันไหนที่พอเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนหรือท าเป็นอะไหล่ 
ส าหรับเปลี่ยน นอกจากจะเป็นของหนักจริงๆ ใช้คนยกไม่ได้ อย่างบุ้งกี๋เวลาที่ช ารุด
เสียหายก็ได้ไปดูอยู่ ก็อยากเสนอไว้นะครับ ส่วนไหนที่เราเปลี่ยนได้หรือซ่อมแซมได้ เรา
ก็ท าเป็นอะไหล่ส ารองไว้ก็จะดีนะครับ ฝากประธานถึงผู้บริหารด้วยครับ 
 และเรื่องที่ 2 ช่วงนี้เป็นการก่อสร้างถนนมะลิวรรณ เห็นประธานชุมชน
คณะกรรมการชุมชนหลายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้รถมักจะเลี้ยวตรงที่ทางเลี้ยวธนาคาร 
ธกส. ไปทางบ้านเม็งบ้านแท่น ส่วนมากลดหนักหรือรถบรรทุกจะเลี้ยว เขาก็กลัวถนน
ของเราจะช ารุดเสียหาย เพราะว่าถนนเราไม่ได้ออกแบบส าหรับรถบรรทุกหนัก  
ก็ฝากดูแลด้วยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับ ท่านวินัยท่านอ่ืนล่ะครับมีอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีจะได้ให้ท่าน
นายกตอบข้อซักถาม เชิญครับท่านนายก 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณครับท่านประธาน ก่อนที่จะน าเสนอหรือตอบข้อซักถามของท่าน
สมาชิกก็อยากจะท าความเข้าใจ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตามที่
ปรากฏในประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ คืองบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งแปดพันกว่าแห่ง เทศบาล อบต. อบจ. เมืองพัทยาและ
กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจว่าเงินมาจากเทศบาลหนองเรือ แล้วเงินที่อุดหนุนนี้ 
ก็ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายด้วย เพราะว่ากฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ บัญญัติว่ารัฐบาลกลางต้องอุดหนุนท้องถิ่น 35 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่น้อยกว่าเดิม 
ซึ่งขณะนี้ อปท. ทั้งประเทศ ก็จะได้รับเงินอุดหนุนเพียงประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ 
ยังไม่เคยถึง 35 เปอร์เซ็นต์เลย เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจด้วยว่า ขณะนี้กฎหมายก็ยังไม่
แก้ไข แล้วต่อเนื่องจากนี้พระราชบัญญัติซึ่งเทศบาลก าลังต่อสู้กับ อบจ. อยู่คือภาษี
ล้อเลื่อน ซึ่งปีหนึ่ง อบจ. ทั้งประเทศสามารถเก็บภาษีล้อเลื่อนได้เป็นแสนล้าน แต่รถมา
วิ่งในเขตเทศบาล เขต อบต. ซึ่งถนนก็พังแต่ อบจ. ก็ไม่เคยเอาเงินส่วนนี้ ในการซ่อม
ถนนมาให้เทศบาล อบต. หรือเมืองพัทยา เลย ซึ่งจะมีก็เพียง กทม. ที่ อบจ.  ไม่ไปยุ่งไม่
ไปเก็บภาษีของเขา เพราะฉะนั้น กทม. จึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่ ารวยมาก 
สามารถออกระเบียบได้เอง ราชการส่วนกลางก็ไม่ได้ควบคุม สมาชิกสภาจะเข้าประชุม
สภาก็แต่งตัวชุดแบบ สส. ไม่ได้มาใส่ชุดตรวจการแบบนี้ นี่คือความเหลื่อมล้ า ดังนั้น  
ขอเรียนให้ทราบด้วยว่างบประมาณที่เห็นนี้ เป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประมาณ 8,000 กว่าแห่ง เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเทศบาล
รับเงินมาเยอะแยะเอาไปไว้ไหนเดี๋ยวก็ถามอีก ท าความเข้าใจก่อนนะครับ ซึ่งขณะนี้ 
ก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายด้วย กฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
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ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

ปี 2542 ว่ารัฐบาลกลางจะต้องให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
35 เปอร์เซ็น หรือไม่น้อยกว่าที่เคยให้ ก็ขอเรียนให้ทราบแบบนี้ ตอบข้อชักถาม 
ท่านปรีชา ร่องระบายน้ าหอมหวล ซอย 5 ก็ได้ก าชับอยู่เรื่อยๆ ว่า ถนนหอมหวน  
เป็นถนนมหาอุปสรรค ตรงหัวมุมก็มีร้านช าแหละปลา ท าเสร็จก็เทลงตรงร่องระบายน้ า 
ก็เป็นไขมันเกาะเต็มก็ได้ก าชับ เจ้าหน้าที่ที่ไปเดินส ารวจอยู่ตลอดเวลามีอะไรให้ 
รีบส ารวจและรายงานจะได้แก้ไขปัญหาเร็ว ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อน ก็ก าลัง
เร่งรัดอยู่นะครับ ถนนพัฒนามงคลซอย 1๘ ก็สั่งการไปแล้วบอกให้เร่งเอาหินคลุกไปลง
เพราะว่าขณะนั้นเป็นน้ าเป็นดินโคลนเต็มไปหมด ร่องระบายน้ าตรงถนนหรือ 
ซอยเทพประสิทธิ์ ๑ เทพประสิทธิ์ 2 ก็เป็นโครงการที่คณะกรรมการชุมชน ได้วางแผน 
เป็นโครงการที่เร่งด่วนให้ท าก่อน พอเริ่มจะท าก็มีผู้คนที่อยู่แถวนั้นว่าไม่ต้องท าให้
ยกเลิกได้ไหม  เพราะไม่ต้องการแล้ว ก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ากรรมการชุมชน  
เขาท าแผนเรียบร้อยแล้ว เทศบาลก็ท าแผนเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกไม่ได้ก็รู้สึกว่าจะ
ขัดแย้งกันนะครับ ฝาบ่อพักจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไปตรวจอย่างเข้ม 
จริงๆ ได้บอกแล้วทุกงานเขียนเป็นค าสั่งไว้ต้องตรวจเป็นไปตามหลักวิชาให้มั่นคง
แข็งแรง ก็คอยติดตามอยู่ตลอดครับ ท่านยาใจตลาดต้นจาน เทศบาลไม่อยากท าตลาด
ต้นจาน แต่เนื่องจากเป็นนโยบายของจังหวัด เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด อ าเภอต้อง
สะอาด นายอ าเภอก็ไม่มีทางเลือก ก็จัดระเบียบผู้ค้าขายบนถนนมะลิวรรณ เมื่อไม่มีที่ 
จริงๆ แล้วอ าเภอก็ไม่อยากให้มาตั้งอยู่ตรงนี้ เพราะที่นี้เป็นที่ของอ าเภอเขาใช้ท า
กิจกรรม เทศบาลเองก็ไม่ต้องการ เพราะไฟฟ้าของเทศบาลเป็นคนรับภาระค่าใช้จ่าย 
แต่เมื่อเป็นนโยบายของจังหวัด เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นนโยบายอ าเภอ ก็ยอมไป 
ซึ่งขณะนี้อ านาจก็ไม่เด็ดขาด เดี๋ยวอ าเภอก็มาแทรก เดี๋ยวปลัดอาวุโสก็มาแทรก  
จนเราว่าจะให้ใครท ากันแน่ โอนคืนให้อ าเภอเอาหรือเปล่า ไม่ได้ เพราะไม่มีหน้าที่  
ถ้าไม่มีหน้าที่ก็ไม่ต้องมาแทรก สุดท้ายก็เป็นภาระของเรา จ่ายค่าไฟฟ้าเพ่ิมเดือนหนึ่ง  
6- 7 พันบาท ยังเก็บไม่ได้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่  แต่อย่ างไรก็ตาม การท าตลาด  
การให้บริการอาชีพประชาชนก็เป็นหน้าที่ของเทศบาล ที่จะต้องท าให้ประชาชนมั่งคั่ง
ร่ ารวย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเก็บและท าความสะอาดด้วย และก็จะต้องท าต่อไป 
ซึ่งขณะนี้ ผู้ค้าขายก็มาลักลอบเปิดเอาน้ าจากเทศบาล ก็ไปหากุญแจมาใส่ แม้กระทั่ง 
คัทเอาท์ ตรงไฟส่องสว่างสปอร์ตไลท์ก็ทุบ แต่หาคนทุบไม่ได้ ถ้าหาคนทุบได้กะว่า
จะแจ้งความจับเลย เช่นเดียวกันเศษอาหารที่เทลงบ่อพักทางเข้าถนน สภ.หนองเรือ  
ก็ได้แต่ก าชับเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งจ้องแต่ละคนคุณอย่าท าอะไรผิด
ระเบียบนะ เจ้าหน้าที่ก็ต้องนอนอย่างมากก็ไปนั่งกินหลังเลิกงานแล้ว ก็ต้องกลับบ้าน 
ไปนอน แต่ผู้ค้าเขาก็อยู่จน 6 ทุ่ม ถึง ตี 1 พอเลิกจากการค้าขายก็เทหม้อเศษอาหาร 
ลงไปตรงบ่อพักแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องคอยตรวจสอบให้เข้มข้น
มากขึ้นนะครับ เทศบัญญัติห้ามการเผาเศษไม้และกิ่งไม้และขยะในเขตเทศบาลนั้น  
มีอยู่แล้ว แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เทศบาล ที่เป็นคนงานจริงๆ ก็มี 10 กว่าคน ที่จะคอย
ตะเวนดูว่าใครลักลอบเผาขยะบ้าง ใครลักลอบเผากิ่งไม้ใบไม้แห้งบ้าง มันก็ไม่ได้  
ก็จะต้องท าประกาศ จริงๆ แล้วประกาศก็มีอยู่แล้วแต่คนของเราไม่ ได้สนใจ  
ขาดจิตส านึกเอง ก็จะต้องได้ให้การศึกษาต่อไป เท่าท่ียังเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่  
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ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

ส าหรับวันที่ 5 ธันวาคม นี้ รัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุด โดยเป็นวันหยุด ๓ อย่าง  
1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ  เราก าลังรออยู่ว่า
อ าเภอเขาจะให้เราท าอย่างไร อ าเภอคงตัดสินใจไม่ได ้คงต้องรอจังหวัด จังหวัดก็ต้องรอ
กระทรวง รอ ครม.ว่าจะให้ท าอย่างไร เราก็รอไปก่อนว่าเขาจะให้ท าอย่างไร ส่วนเรื่อง
บ่อขยะ เดี๋ยวจะมอบให้ท่านรองรัตนาได้ช่วยชี้แจง ท่านเจษฎา ฝาปิดร่องระบายน้ า 
ฝาปิดบ่อพักตามถนนต่างๆ  ก็ได้สั่งการไปแล้วว่าถนนหอมหวล เป็นถนนมหาปัญหา
ขณะนี้ฝาปิดร่องระบายน้ าก็แตกไปเยอะ รวมถึงบ่อพักด้วย ก็จะเร่งให้จัดท าบันทึก 
เสนอเพ่ือจัดท าฝาปิดพร้อมบ่อพัก และร่องระบายน้ า ทั้งถนนอภัยพัฒนา และถนน
เจริญกิจ โดนเฉพาะถนนเจริญกิจก็เป็นถนนเจ้าปัญหา ซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไร 
กรมทางหลวงเขาจะมาแก้ปัญหาให้เรา ประชาชนที่อาศัยอยู่เขาก็รับเคราะห์กรรมไป 
แม้กระทั่งเกาะกลางถนนมลิวรรณ ชาวบ้านก็เข้าใจว่าเทศบาลเป็นคนท า แต่เทศบาล
ไม่ได้ท าเพราะเขายังไม่ได้ถ่ายโอนมาให้เราจะท าได้อย่างไร เทศบาลไปท าก็ใช้เงิน 
ไปเป็นหลายร้อยล้านหลายสิบล้านพอถึงปีงบประมาณรายจ่ายทางหลวงก็เอาไปบวก 
ในการเสนอรัฐบาลเพ่ือของบประมาณรายจ่าย สี่แยกไฟแดงถนนมลิวรรณที่เขาลอกมา
เราก็เคยขอไปแล้วครั้งหนึ่งขอไปถมบ่อขยะที่ตอนมีสมาชิกสภาเมืองพัทยากับผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่นมาดูท าที่จอดรถก็ดูอีกที่หนึ่งว่าจะพอขอมาท าตรงไหนได้บ้าง 
ท่านประนอม ขออนุญาตสร้างอาคารหรือสร้างบ้าน ในแบบการขออนุญาตเราระบุด้วย
ว่าให้ท่านต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตติการขุดดินและถมดินอย่างเคร่งครัด  
แต่ขณะนี้ได้ออกเป็นเทศบัญญัตติมาแล้วซึ่งก็มีความหมายเดียวของเทศบัญญัติขุดดิน
และถมดิน  กองช่างก็ไม่มีคน มีแต่ ผอ.ช่าง อยู่คนเดียว  ขบวนการในการตัดสินใจของ
ลูกน้องในกองช่างก็ยังไม่มี จะไปพูดกับชาวบ้านเขาก็ตวาดมาก็ถอยแล้ว เพราะฉะนั้น
เจ้าหน้าที่ไม่มี  เครื่องแบบก็ใส่ไม่ได้  เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ ผอ.ช่าง เข้าไปดูให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ส าหรับที่ดิน 50 ไร่ มีคนลักลอบขุดดินก็ยังไม่ทราบเลย ถ้าทราบ 
ก็ขอให้แจ้งรายชื่อมาด้วย จะได้แจ้งความจับ เพราะว่าการลัดลอบขุดดิน คือ ลักทรัพย์
ของราชการมีโทษสูงกว่าลักทรัพย์ของชาวบ้าน ลักทรัพย์ชาวบ้านยังสามารถ
ประนีประนอมยอมความได้ แต่ลักทรัพย์ราชการประนีประนอมยอมความไม่ได้  
ส าหรับกองการศึกษาก็ได้ก าชับอยู่ตลอดเวลาว่าโรงเรียนเทศบาลเรามีคู่แข่งเยอะ 
มีทั้งโรงเรียนเอกชน มีทั้งโรงเรียนชุมชนหนองเรือ ก็มีเด็กเล็กเหมือนกัน เราต้อง
ปรับปรุงตัวเราให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันให้ได้  ขณะนี้เด็กเรามีไม่ถึง 30 คน 
อาคารใหญ่โต มีครู 5 -6 คน แต่ก็ท าอะไรไม่ได้ เพราะว่าได้อนุมัติให้จ้างแล้วก็ต้อง 
จ้างต่อ ท่านวินัย เรื่องอะไหล่ของเตาเผาขยะผมเห็นด้วย อะไรที่เป็นอะไหล่ที่ต้อง
เปลี่ยนต้องซ่อมแซมเราก็พิจารณาในโอกาสต่อไปนะครับ รถหนักโดยเฉพาะในฤดูหีบ
อ้อยก็จะเปิดแล้วในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้แล้วรถหนักก็วิ่งเข้าไปในถนนบ้านหนองเรือ 
ถนนของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับสภาพ ถ้ามีโอกาสก็แจ้งให้ประชาชนทราบ
ว่าบนถนนมลิวรรณไม่ใช่ความรับผิดชอบของเทศบาล   ก็ขอมอบรองรัตนาชี้แจงเรื่อง
บ่อขยะเพ่ิมเติมจากที่ได้อภิปรายแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอขอบคุณครับท่านนายกที่ได้ตอบข้อน าเสนอของสมาชิกครบถ้วนเรียบร้อย 
ขอเชิญท่านรองรัตนา ครับ 

นางรัตนา กาฬแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรียนเพ่ิมเติม
เรื่องบ่อขยะให้เข้าใจว่าท าไมกองสาธารณสุขฯ หรือฝ่าบริหารของเราถึงได้น าญัตติ 
ในวันนี้มาเพ่ือพิจารณา ก็เป็นการตัดสินใจของกองสาธารณสุขฯ ของเราเป็นเบื้องต้น
เห็นว่าการก าจัดขยะเก่าตกค้างของเราให้หมดไป ถือว่าเป็นขั้นตอนเเรกที่จะบริหาร
จัดการขยะพ้ืนที่ของเราอย่างยั่งยืนต่อไปก็เป็นการที่ใช้ค าว่า เชตชีโรที่ถามว่าจะยังยืน
ท่านเกิดความสงสัยว่าขบวนการต่อไปจะซ้ าเดิมอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่า ตัวนี้มือมีการ
เชตชีโรเมื่อมีการบริหารอย่างยังยืนเรามีการแผนพัฒนาว่าจะก าจัดขยะในพ้ืนที่ของเรา
อย่างไรตามแผนแห่งชาติ ยุทธศาตร์จังหวัด และในส่วนท้องถิ่นเองที่จะต้องด าเนินการ
ถ้าเราไม่ด าเนินการจะไม่เกิดขึ้นแน่นนอนเพราะภาคปฏิบัติอย่างไรมันจะต้องอยู่ที่เรา 
ซ่ึงเป็นตัวต้นก าเนินของขยะและก็จะสร้างวัฒนธรรม เราจะเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมือง
สะอาดตามที่เราจะท าให้ได้ทั้ง พรบ.ความสะอาดที่ออกมาพร้อมทั้งกฎกระทรวง 
ที่ออกมา 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ท่านยาใจมีข้อเสนออะไรไหมครับ ขอเชิญครับ 

นางยาใจ สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณค่ะท่านประธาน ดิฉันเห็นว่า เรื่องจบแล้วผ่านมาแล้วถ้าจะคุยหรือ
อภิปรายดิ ฉันให้อภิปรายนอกรอบค่ะ หมายถึงประชุมนอกรอบกันอีกที่หนึ่ง แล้วก็มา
ท าความเข้าใจเพราะว่าพูดไปตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านยาใจ ท่านนายกอยากจะให้ท่านรองรัตนา ชี้แจ้งเพ่ิมเติมอีก
นิดหนึ่งก็ขอให้ท่านรองรัตนาได้ชี้แจงอีกนิดหนึ่งนะครับ เชิญครับท่านรองรัตนา 

นางรัตนา กาฬแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณค่ะ ก็จะเอาชี้แจงแค่นิดเดียวแล้วกันนะคะ คือเราได้ลงมติไปแล้วว่า 
ไม่เห็นชอบกับญัตตินี้ ทางกองสาธรณสุขเอง ฝ่ายบริหารก็อยากจะขอความร่วมมือให้
เราทั้งหมดนี้ได้ เสนอความคิดว่าเราจะก าจัดขยะเก่าตกค้างตัวนี้ เ พ่ื อที่ เราจะได้
ด าเนินการจัดการขยะอย่างยังยืนต่อไปได้อย่างไรแล้วก็ที่จะต้องท าไปของเราก็คือเร่ง
ขบวนการจัดการขยะต้นทางคือขบวนการต่อไปไม่พ้นการคัดแยกกับการรีวิวขยะซึ่ง
กฎกระทรวง หรือ พรบ.ความสะอาด ก็ได้ให้เราน ามาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ ค่ะขอเรียนเท่านี้ค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖         เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านรองรัตนา เอาเป็นว่าว่างๆ นัดมาคุยนอกรอบกันอีกที่นะครับ 
ส าหรับวันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับวันนี้ ผมขอปิดการประชุมเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น 
 
 
 
                                              ลงชื่อ                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายพิเชฐ  พลจอหอ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

 

     ลงชื่อ      ผู้ตรวจทาน       ลงชื่อ                        ผู้จด/ผู้พิมพ์ 

               (นางอารุณ  อนุตรี)                 (นางสาววรินท์นิภา  หนูสี)   

          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                         พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

     ลงชื่อ          เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง 

               (นายชวลิต  ภักดีแก้ว) 

              ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ลงชื่อ พลฯ              เจ้าหน้าที่ป้องกันและรักษาความสงบ 

                (พงษ์พิชิต  ณรงค์ทัพซ้าย) 
           หวัหน้าป้องกันและรักษาความสงบ 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่  ๑๒  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงชื่อ)      ประธานกรรมการ 

             (นางยาใจ  สายมณีวงศ์) 

 

 (ลงชื่อ)      กรรมการ 

     (นายมานิต  ลาบุญตา) 

 

            (ลงชื่อ)      กรรมการ/เลขานุการ 

(นายพิเชฐ  พลจอหอ) 

 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองเรือ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่         เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

(ลงชื่อ)         ประธานสภาเทศบาล 

            (นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ) 
   ประธานสภาเทศบาล 


