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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผู้มาประชุม 
นายไกรศักดิ ์ 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 
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สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
ไกรศักดิ ์ 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 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช  ลักษณะ 
นางสาวสุภาวดี  ศรีปิดตา 
นางลังษ์คณา  ศรีสิทธิ์ 
นางจันทิมา  จันทศิลป์ 
นางสาวเพ็ญประภา  ไสวดี 
นางอารุณ  อนุตรี 
พลฯ พงษ์พิชิต  ณรงค์ทัพซ้าย
นางสาวกิตติวรรณ  ศรีค าพันธ์ 
นางวรนันท์  ประทุมวัน 
นางสาคร  จะระนะวัตร 
พจอ.หญิงอรอนงค์ สลับศรี 
นางสาววราภรณ์ ชินชัย 
นางสาวมัลลิกา  ทองก้านเหลือง 
นางสาวสรรษณี  ศรีค าพันธ์ 
นางสาวอ าพร  สานุพันธ์ 
 

 
 
 นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
พยาบาลวิชาชีพ 
ผู้ช่วยนิติการ 
นักวิชาการศึกษา 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
นักพัฒนาชุมชน 
 

 
 

ประสงค์  ศรีวัฒน์ 
ด.ต.สงกรานต์  ปัญญาศิริ 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช   ลักษณะ 
สุภาวดี  ศรีปิดตา 
ลังษ์คณา  ศรีสิทธิ์ 
จันทิมา  จันทศิลป์ 
เพ็ญประภา  ไสวดี 
อารุณ  อนุตรี 
พลฯพงษ์พิชิต  ณรงค์ทัพซ้าย 
กิตติวรรณ  ศรีค าพันธ์ 
วรนันท์  ประทุมวัน 
สาคร  จะระนะวัตร 
อรอนงค์  สลับศรี 
วราภรณ์  ชินชัย 
มัลลิกา  ทองก้านเหลือง 
สรรษณี  ศรีค าพันธ์ 
อ าพร  สานุพันธ์ 
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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  หนูสี 
นางสุพัสตรา  วงษส์ีดา 
นางสาวสิริมน  โอดพิมพ์ 
นางทองค า  ทองกุนา 
นางทองเลื่อน  ศิลาลาภ 
นางหนูคาร  น้อยหนองสวง 
นางสาวกาญจนา  อนุเรนทร์ 

 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
นักวิชาการพัสดุ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
พนักงานจ้าง 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการคลัง 
กรรมการชุมชน 
กรรมการชุมชน 
กรรมการชุมชน 
กรรมการชุมชน 

 
ณิชสกุล  ทองนาค 
แพรวนภา  เสนาลา 
ชวลิต  ภักดีแก้ว 
นิตยา  พบสมัย 
สาธิยา  อุทัยเลี้ยง 
วรินท์นิภา  หนูสี 
สุพัสตรา  วงษ์ศรีดา 
สิริมน  โอดพิมพ์ 
ทองค า  ทองกุนา 
ทองเลื่อน  ศิลาลาภ 
หนูคาร  น้อยหนองสวง 
กาญจนา  อนุเรนทร์ 

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจ าที่ซึ่งได้จัดไว้เป็นสัดส่วน ประธานสภาเทศบาล
ตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

นายพิเชฐ    พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 เรียน ท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ บัดนี้ถึงก าหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาเทศบาล ต าบลหนองเรือ  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามระเบียบแล้วนะครับ  
 ล าดับต่อไป ขอ เรี ยน เชิญท่านประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองเรื อ  
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
เรียนเชิญครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ไหว้พระพร้อมกันนะครับ (ไหว้พระ) เชิญนั่งครับ  
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลหนองเรือ และประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป ก่อนจะเข้าระเบียบ
วาระ ขอความร่วมมือทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุม กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือด้วยครับ 
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
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นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

 เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 2561  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ก าหนดให้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที ่
๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีก าหนด ๓๐ วัน 

          ฉะนั้น จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งแตว่ันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที ่๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
มีก าหนด ๓๐ วัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ  

ประธานสภาเทศบาล   
 สวัสดีท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาทุกท่าน วันนี้ถึงเวลา 
นัดหมายการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ส าหรับวันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ได้ชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง นะครับ โดยเรื่องที่ ๑ และ เรื่อง
ที่ ๓ จะขอชี้แจงแบบควบรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับ  
 เรื่ องที่  1 แนวทางการจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ฉบับลงวันที่  
26 ธันวาคม 2560  
 กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง แนวทางใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ นะครับ  
 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และมีความคล่องตัว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง  
เพ่ือขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอให้โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
เงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีสอบราคา  
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  (ต่อ) 
นายพิเชฐ  พลจอหอ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันภายใน ๔ เดือน  
นับแต่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 
๓๒  โดยให้การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
หรือจ้าง โดยวิธีสอบราคาได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน ๔ 
เดือน นับแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ (วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๑)   
 ส่วนในเรื่องที่ ๓ เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นล าดับแรก เพ่ือให้การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางรายย่อยจากปัญหาราคายางพาราตกต่ า และต้องส่ง
โครงการให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายในวันที่  12 มกราคม 2561  
ก็ผ่านมาแล้ว ไม่ทราบว่ากรมฯ ได้ขยายเวลารับหรือเปล่า เดี๋ยวให้ท่านปลัดได้ชี้แจง
เพ่ิมเติมนะครับ 
 ซึ่งในที่ประชุมนอกรอบ ได้แจ้งให้กับทางผู้บริหารทราบแล้วเกี่ยวกับโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทางรัฐบาลได้เน้นย้ าเกี่ยวกับการใช้ยางพารา เป็นส่วนประกอบ 
ในการท าถนน ทีป่ระชุมก็ได้พิจารณาเลือกแล้ว 6 โครงการ ประกอบด้วย 
 ถนนทรัพย์เจริญ ตลอดสาย  
 ถนนพรพระแท่น 4 ซอยพรพระแท่น 4  
 ถนนพัฒนามงคล ซอย 12  
 ถนนพัฒนามงคล ซอย 15  
 ถนนรอบไปรษณีย ์
 ถนนอภัยพัฒนา 9 
 ได้สอบถามไปยังกองช่าง ปรากฎว่า ได้ส ารวจไปแล้ว  3  โครงการ และยังเหลือ
อีก ๓ โครงการ ฝากกองช่างช่วยส ารวจให้ครบด้วยนะครับ เพราะว่าเขามีเงื่อนไขเวลา 
ในหนังสือที่ส่งมา ภายใน 4 เดือน ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายใน 4 เดือน  
 ส่วนเรื่องที่  1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐  
 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่าย 
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีผลใช้
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่าย 
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ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  (ต่อ) 
นายพิเชฐ  พลจอหอ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้อง  
จึงยกเลิกหนังสือตามที่อ้างถึง ๑ – ๓  และขอส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๐ และแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ดังนี้  
 1. กรณีที่เกิดสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีค าสั่งใช้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธาณะภัย และเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการให้กแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธาณณะภัย  
พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์  2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ  
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ด าเนินตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับงาน
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในการร่วมปฏิบัติหน้าที่ 
 เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายปกครอง ในการ
อ านวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนในเทศกาล เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ และก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความเสียบหายแก่ทรัพย์สินขอ่งประชาชน 
หรือการเฝ้าระวังภัย รวมทั้งการอ านวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามความเหมาะสมในกรณีประสบปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2560 ซึ่งในตัวระเบียบ ได้แนบเอกสารให้กับท่านสมาชิกได้ศึกษาเพ่ิมเติมแล้วนะ
ครับ ส าหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  
มีทั้งหมด 4๑ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุม 
ให้สมาชิกทุกท่านพร้อมระเบียบวาระการประชุม และหนังสือนัดหมายการประชุมแล้ว  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อความตอนใด ไม่ถูกต้องหรือตกหล่น 
ตามที่ท่านได้อภิปรายไว้ ก็สามารถแก้ไขและเพ่ิมเติมได้ โดยแก้ไขถ้อยค าในรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล ให้กระท าได้โดยมติของทีป่ระชุมสภาเทศบาล  
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ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่
ถ้ามีก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขผมก็จะขอมติที่ประชุม
เลยนะครับ  

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้ งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่  
29 พฤศจิกายน 2560 ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ ไม่รับรองนะครับ  ไม่มีนะครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้ งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
29 พฤศจิกายน 2560 ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ รับรองทั้งหมด 11 เสียง งดออเสียง 
๑ เสียง  
 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  มีมติ  รับรอง รายงาน 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง   
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือแล้ว ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่รับรองแล้ว ปิดในที่เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ ตาม
ระเบียบข้อ 33 วรรค 4 ต่อไป  
 ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 3 ส าหรับวันนี้ มีคณะกรรมการชุมชนที่สนใจ 
เข้ามารับฟังการประชุมสภาเทศบาลจ านวน 4 ท่าน คือ  
 นางทองค าทอง ทองกุณา กรรมการชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา  
 นางทองเสียน  ศิลาลาภ  กรรมการชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา 
 นางหนูคาน น้อยหนองสรวง กรรมการชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา 
 นางกาญจนา อนุสุเรนทร์ กรรมการชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา   
ขอเสียงตบมือต้อนรับท่านด้วยครับ ขอขอบคุณ คณะกรรมการจากชุมชนกลางสวรรค์
พัฒนา ที่ให้ความสนใจการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ส าหรับกระทู้ถามในระเบียบวาระที่ 3 ไม่มีไม่มีสมาชิกส่งกระทู้ ขอข้ามไป
ระเบียบวาระท่ี 4 เลยนะครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ไม่มีนะครับ ขอข้ามไประเบียบวาระท่ี ๕ ต่อเลยนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 5.1 ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๑ และก าหนดวันเริ่มประชุม
ของแต่ละสมัย พร้อมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๒  
 ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องด้วยครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียน ประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เรื่อง ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๑ และก าหนดวันเริ่มประชุมของแต่
ละสมัย พร้อมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2456  มาตรา 24 ซึ่งก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุม สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
 สมัยประชุม  สมัยสามัญหนึ่ งๆให้มีก าหนดได้ ไม่ เกิน  30 วัน โดยในปี  
พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ได้ก าหนดสมัยสมัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑ ไว้แล้ว  
 ประเด็นที่หนึ่ง อยากให้ท่านสมาชิกได้เสนอห้วงวันและเวลาก าหนดวันเริ่มต้น
และเวลาของการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4  ในปี พ.ศ.2561 
ซึ่งข้อมูลในการก าหนดประชุมสภา ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ก็มีดังนี้ข้อมูลของ ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มีก าหนด 30 วัน 
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2  สิงหาคม 2560 มีก าหนด 30วัน 
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีก าหนด 30 วัน  
และสมัยแรกในปี พ. ศ. 2561  เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ก าหนด 30 วัน 
ประเด็นนี้ก็อยากให้ท่านสมาชิกได้น าเสนอ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3  และสมัยที่ 4 ในปี พ. ศ. 
2561 ก่อนแล้วค่อย เสนอสมัยแรกของปี พ.ศ. 2562 ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกทุกท่าน
รับทราบขอเชิญท่านสมาชิก เสนอและก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ประจ าปี พ ศ. 2561 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ได้พิจารณาร่วมกัน มีท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ เชิญท่านยาใจฯ ครับ 

นางยา ใจ สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางยาใจ  
สายมณีวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ขอเสนอสมัยประชุม ปี พ.ศ.2561 
ดังนี้   สมัยที่  2 เริ่ม วันพุธ ที่  2 พฤษภาคม 2561 ถึง วันพฤหัสบดี  ที่  31 
พฤษภาคม 2561 มีก าหนด 30 วัน 
 สมัยที่ 3 เริ่ม วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 
2561 มีก าหนด 30 วัน  
 สมัยที่  4 เริ่ม วันพฤหัสบดี ที่  1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่  30 
พฤศจิกายน 2561 มีก าหนด 30 วัน ขอบคุณค่ะ 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านยาใจฯ ครับ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ๑. ท่านวันทอง ถาวงษ์กลาง
๒. ท่านประนอม ทินช่วย นะครับ แล้วมีท่านอื่นจะเสนออีกหรือเปล่าครับ ผมจะทบทวน
อีกครั้งนะครับ  ท่านยาใจ สายมณีวงศ์ เสนอสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

 สมัยที่  2 เริ่ม วันพุธ ที่  2 พฤษภาคม 2561 ถึง วันพฤหัสบดี  ที่  31 
พฤษภาคม 2561 มีก าหนด 30 วัน 
 สมัยที่ 3 เริ่ม วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 
2561 มีก าหนด 30 วัน  
 สมัยที่ 4 เริ่ม วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 มีก าหนด 30 วัน  
 โดยมี ท่านวันทอง ถาวงษ์กลาง กับ ท่านประนอม ทินช่วย รับรอง  
 มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่ามติเป็นเอกฉันท์  
 

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมสภา เห็นชอบ ให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๑ โดย    
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่ม วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 31 
พฤษภาคม 2561 มีก าหนด 30 วัน 
 สมัยที่ 3 เริ่ม วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 
2561 มีก าหนด 30 วัน  
 สมัยที่ 4 เริ่ม วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 มีก าหนด 30 วัน  
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ประเด็นที่ 2 การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อที่ 21  
ก็เป็นหน้าที่ของสภาเทศบาลที่จะก าหนดสมัยประชุมไว้ล่วงหน้า ส่วนจะเป็นห้วง
ระยะเวลาใดที่สมาชิกสภาต้องเสนอและพิจารณาร่วมกัน ซึ่งโดยหลักปฏิบัติทั่วไป 
จะก าหนดไว้ที่เดือนกุมภาพันธ์  ของปีถัดไป แต่จะเป็นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ 
มีก าหนดกี่วัน สภาเทศบาลต้องเป็นผู้พิจารณาร่วมกัน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอได้เลย
ครับ เชิญท่านวันทองฯ ครับ 

นางวันทอง ถาวงษ์กลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านประธานค่ะ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดิฉันนางวันทอง  
ถาวงษ์กลาง ขอเสนอเป็น วันจันทร์  ที่  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึง วันอังคาร  
ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 มีก าหนด 30 วัน ค่ะ 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ท่านวินัย ซุยทอง กับ ท่านอัมพร ศิลาศรี นะครับ 
 ท่านวันทองฯ  เสนอประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 
เป็นวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 มีก าหนด  
30 วัน โดยมีท่านวินัย  ซุยทอง กับ ท่านอัมพร  ศิลาศรี เป็นผู้รับรอง 2 ท่าน มีท่านใด
จะเสนออีกหรือเปล่าครับ ไม่มีนะครับ 

  



9 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบ ก าหนดสมัย

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยเริ่ม วันจันทร์  
ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 มีก าหนด 30 วัน  

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้ งปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 ข้อ 21 วรรคสอง ต่อไป  
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ต่อไปเป็นเรื่องที่ 5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ เรื่องขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลหนองเรือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ
ต่อสภาเพ่ือพิจารณาครับ 
 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองเรือทุกท่านครับ  เนื่องด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ มีความจ าเป็นตามนโยบายของ
รัฐบาล ให้ด าเนินการก าจัดขยะให้หมดสิ้นไป ภายในปี พ.ศ.2562 เทศบาลต าบล 
หนองเรือ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอญัตตินี้  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือ เพ่ือน าเงินสะสมของเทศบาลต าบลหนองเรือมาเพ่ือด าเนินการ  
 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจ าปีพุทธศักราช 2561  
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ  มีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ของเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้.- 

หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  ในการจ่ายขาดเงินสะสม 
ของเทศบาล เป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงินจ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  

เหตุผล 
 ตามที่ เทศบาลต าบลหนองเรือ  ได้ด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ทิ้งขยะกองขยะสะสม
และก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหากับประชาชนในพ้ืนที่ข้างเคียง และพ้ืนที่ 
ในการบริหารจัดการขยะในอนาคต โดยใช้งบประมาณด าเนินการเป็นเงินจ านวน  
๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในการจ้างเอกชน ในการสร้างคันดิน
รอบลานบ่อบ าบัดขยะ ขนย้ายขยะเก่า ขุดบ่อรองรับน้ าเสีย และปรับลานดินในการพลิก
กลับขยะเติมอากาศให้ย่อยสลาย ซึ่งผลการด าเนินโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหา
เรื่องกลิ่นเหม็น และปัญหาน้ าชะขยะไหลไปรบกวนพ้ืนที่การเกษตรของประชาชนได้  
แต่ยังคงมีขยะตกค้างที่รอการบริหารจัดการก าจัดหรือขนย้ายออกจากพ้ืนที่อีกประมาณ 
๒๒,๐๐๐ ตัน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องด าเนินโครงการต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามวาระแห่งชาติ  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

ในการก าจัดขยะตกค้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และได้บรรจุโครงการบริหาร
จัดการขยะตกค้างประจ าปี 2561 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามบันทึก
ข้อความ ที่ ขก ๖๕๐๔.๑๑/71  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  ๒๕๖1  และเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แนบท้ายญัตตินี้  ซึ่งการด าเนินการโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินการค่อนข้างสูงไม่อาจใช้งบประมาณปกติในการด าเนินงาน และไม่ได้ 
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงเห็นสมควรจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จ านวน  
๔,๐๐๐,๐๐๐-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาล 
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 ซึ่งได้ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน 
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (2) ได้ส่ ง เงินสมทบกองทุนส่ ง เสริมกิจการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
  (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ 
ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าปีและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว6222  ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2559 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  
  3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2421  
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ 
มูลฝอย (clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  4. หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  
ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 01402  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

  5. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว7272  ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง  ให้แก่ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.1.3.3 (4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสม ไปใช้จ่าย 
ตามอ านาจหน้าที่  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความส าคัญ
โครงการดังนี้  (4) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
  6. หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  
ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 1479 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
  7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย 
(clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 0512  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลหนองเรือ มีฐานะการคลังตรวจสอบยอดเงินสะสมมีเพียง
พอที่จะด าเนินการได้ (รายละเอียดตามรายงานยอดเงินสะสมท้ายญัตตินี้) 
  ด้วยเหตุนี้  นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือ พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลหนองเรือ 
จ านวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตกค้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ตามระเบียบฯ ต่อไป 
  รายละเอียดในประมาณการประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี  
พ.ศ.2561 ปรากฏตามรายละเอียดแนบญัตติแล้ว ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
ด้านเครื่องจักร น้ ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายขยะ และค่าใช้จ่าย 
หมวดอ่ืนๆ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายจ านวน 3,595,043.80 บาท โดยสรุปผลการ
ประมาณราคากลางให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ 
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ครบถ้วนแล้ว นอกเหนือจากนั้น  
ยังมีขอบเขตงานหรือ TOR ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ อย่างครบถ้วน ซึ่งท่าน
ประธานและท่านสมาชิก สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ นอกเหนือจากนี้ ยังใคร่ขอเรียนท่าน
ประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน หนังสือด่วนที่สุดของส านักงานการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ที่ขก 0023.3/ว179 ถึงท้องถิ่นอ าเภอหนองเรือ ให้ อปท.  
แต่ละแห่ง ที่ถูกวินิจฉัยว่ามีข้อมูลการด าเนินการจัดการขยะ ของแต่ละ clusters เท่าไร 
และให้แจ้งรายละเอียด ไปยังท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
ซึ่งเทศบาลต าบลหนองเรือ ได้แจ้งไปแล้วว่า เทศบาลต าบลหนองเรือ อยู่ในกลุ่มขนาดกลาง 
ซึ่ง มี อปท.ในอ าเภอหนองเรือ และอ าเภออ่ืนๆ มาร่วมด้วย และหนังสืออ าเภอหนองเรือ
วันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ซึ่งก็ได้แนบมาพร้อมด้วยหนังสือ 
อ าเภอหนองเรือ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
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เรื่อง ผลส าเร็จการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาล 
ต าบลหนองเรือ ก็ได้รายงานอ าเภอไปแล้วว่าได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว และยังติดขัด
อะไรบ้าง ตามแบบรายงานซึ่ งแนบกับหนังสือไว้ครบถ้วนแล้วนะครับ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 มกราคม 2561 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือมาถึงจังหวัด จังหวัดก็ส่งมา  
ที่เทศบาลผ่านอ าเภอมาตามปกติ หนังสือของส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ขก 0023.3 /14๐๒  ให้เทศบาลต าบลหนองเรือรายงานผล
การด าเนินงานบริหารจัดการขยะ ตามที่ ได้รับค าสั่งมาเช่นเดียวกัน ซึ่งก็เป็นเอกสาร
ราชการ ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องของการบริหารจัดการขยะ มาทุกฉบับ เพราะฉะนั้น
เทศบาลต าบลหนองเรือ ก็ไม่อาจที่จะเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือที่ส่วนราชการ 
ได้ก ากับดูแลมาได้ เพราะฉะนั้น จึงมีความจ าเป็น ที่จะต้องด าเนินการอันเป็นนโยบาย 
ของรัฐบาลซึ่งเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ดังปรากฏในญัตติแล้ว ก็ขอบคุณท่านประธานและสมาชิกทุกท่านครับ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านนายกที่เสนอญัตติต่อสภานะครับ ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติ 
ต่อสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญนะครับ เชิญท่าน
ยาใจ สายมณีวงศ์ ครับ 
 

นางยาใจ สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉัน 
นางยาใจ สายมณีวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ก็อยากจะอภิปราย เรื่อง  
การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างฯ การประชุมสภาครั้งที่แล้ว  
ดิฉันก็ได้อภิปรายไปแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องจากว่าดิฉันอยากทราบความชัดเจนของการก าจัด
ขยะค่ะ และดิฉันขอทักท้วงนิดหนึ่งนะคะ กรณีการด าเนินการโดยบริษัทเอกชน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 60 เดือนหรือว่า ๖๐ วันคะ ถ้า ๖๐ เดือน ก็ 5 ปีเลยนะคะ 
ถือว่าคุ้มมากค่ะ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับ สรุปว่าเป็นระยะเวลา 60 เดือน หรือ 6 เดือน ครับ ขอเชิญ 
ท่านนายกฯ ครับ  
 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ในแบบใบประมาณการรายการ
ประกอบการตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการจ้างบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยตกค้างในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองเรือ กรณดี าเนินงานโดยบริษัทเอกชน ระยะเวลา
ด าเนินการ 60 เดือน ขอแก้ไขเป็น 60 วันนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับขอบคุณท่านนายกฯ แก้ไขแล้วนะครับเป็นระยะเวลา 60 วัน นะครับ   
เชิญท่านยาใจฯ อภิปรายต่อเลยครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นางยาใจ สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณค่ะ ท่านประธาน สรุปว่าเป็นระยะเวลา 60 วัน นะคะ ถ้า 60 วัน  
ก็เท่ากับ 2 เดือน ซึ่งความชัดเจนของการที่จะก าจัดขยะ หลังจากที่บริษัทเขาด าเนินการ
เสร็จแล้ว วันนั้นประชุมนอกรอบผู้บริหารก็บอกว่า ไม่แน่ว่าอีก 3 ปี อาจจะได้ใช้เงินอีก
ประมาณ  ๓ - 4 ล้าน ฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินการ ถ้าใช้เงิน 4 ล้านบาท ไปแล้วในปีนี้  อีก ๓ ปี อาจจะต้องได้ใช้อีก 4 ล้านบาท 
ก็เท่ากับว่าปีละ 1 ล้านบาท ที่จะใช้เงินไปกับการก าจัดขยะแบบนี้ ตามที่เราก าหนดใบ
ประกอบการตั้งงบประมาณ มองดูแล้วก็เหมือนกับว่า มันจะเป็นการล็อคสเปกหรือเปล่า
คะ เพราะว่าเหมือนกับว่าเราก าหนด หรือเหมือนกับรู้แล้วว่าบริษัทไหนจะมาท าให้เรา 
ความถูกต้อง ในการว่าจ้าง จะถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่า เราก าหนดไปแล้ว ดิฉันก็เลยไม่
มีความมั่นใจค่ะว่าถ้าเราผ่านให้ท าแล้ว สตง.จะทักท้วงอีกหรือไม่ ครั้งนี้ดิฉันก็อยากขอ
ความชัดเจนอีกเหมือนเดิมค่ะ เพราะว่าก็เหมือนเดิมที่เอาญัตติเข้ามาอีก เพ่ือที่จะก าจัด
ขยะก็เหมือนเดิม เรื่องขยะเราผิดพลาดมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะ คือความเข้าใจของดิฉัน
ว่าผิดพลาดมาตั้งแต่แรก เนื่องจากว่าขยะที่เราฝังกลบมาตลอดเวลา เหมือนกับที่ผู้บริหาร
เคยพูดว่า ขยะกองนี้เราฝังกลบมา 20 ปีแล้ว ใน 20 ปีนี้ วิธีการฝังกลบ เราก็เอาขยะลง
ไปในชั้นดินแล้วก็เอาดินอีกชั้นหนึ่งกลบจนกว่าจะเต็มบ่อ ลักษณะนี้ถ้าเราไปคุ้ยขยะเก่า
ขึ้นมาก็จะมีดิน 50% ขยะอีก 50% มันผิดพลาดตรงที่ว่าเราคุ้ยเอาขยะเก่าขึ้นมา ในเมื่อ
ฝังกลบอยู่แล้ว ท าไมไม่ปล่อยให้ขยะอยู่ที่เดิม ลักษณะที่เราขุดคุ้ยขยะขึ้นมา พอเป็นหลุม
อีกเราก็ไปจ้างเพ่ือจะเอาดินมาถมบ่อที่เป็นบ่อขยะเดิมก็ใช้งบประมาณอีก และกองขยะ 
ที่ท่านผู้บริหารบอกว่า มีอยู่ 22,000 ตัน จริงๆ แล้วถ้าบริษัทเขามาท าการล่อนเอาแต่
ขยะขึ้นมา ดิฉันว่าดินจะต้องเหลือเยอะกว่าสิ่งที่เขาจะเอาไปท าลายด้วยซ้ า หรืออาจจะ
เหลือเป็นดินทั้งหมด หรือถ้าเป็นขยะอาจจะเหลือไม่ถึง 10 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ า 
แต่พอเราโกยขยะขึ้นมาก็มีทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ ก็เลยมองเห็นว่าเป็นพลาสติกเยอะ
เลยคิดว่าถ้างบประมาณ 4 ล้านบาท ความคุ้มค่าคงไม่คุ้มค่าหรอกค่ะ เพราะว่าจะเป็นดิน
ซะมากกว่า ขออนุญาตเสนอตามแนวความคิดของดิฉันว่า ถ้าเราไปซื้อที่ได้เอาขยะที่กอง
อยู่ตรงนี้ไปฝังกลบเพราะว่าขยะน้อยกว่าดินค่ะก็ขอเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านยาใจฯ ครับ แล้วมีสมาชิกท่านอ่ืนจะอธิบายอีกหรือไม่ครับ  
เชิญท่านวินัยฯ ครับ 
 

นายวินัย ซุยทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายวินัย ซุยทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ในญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอ
มานั้น ผมก็เห็นด้วยเป็นการส่วนตัวนะครับ ซึ่งปัญหามันล้นมือ ขยะมีมากกว่าที่เราจะ
ก าจัดได้ในทุกวัน และที่ดินที่จะท าที่ทิ้งขยะใหม่ตอนนี้ก็ไม่มีนะครับ มันเป็นการบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขให้กับพ่ีน้องประชาชนนะครับ ทุกวันนี้พ้ืนที่บ่อขยะที่เราเคยมองเห็นตอน
แทบไม่เหลือแล้วนะครับขยะใหม่มีมากขึ้นทุกวัน เยอะขึ้นทุกวันไม่รู้เขาขนจากที่ไหนมา
ทิ้งบ้างก็ไม่รู้ ในส่วนตัวก็เห็นด้วยไม่อยากให้ญัตตินี้ตกไป ให้เราท าให้เป็นรูปธรรม 
ให้มองเห็นซะก่อน พ้ืนที่ไม่ว่างแต่เราก็มสีิ่งที่ต้องการ ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี ้



14 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายวินัย ซุยทอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 
แต่พ้ืนที่เก่าเรายังมีกองขยะเกะกะอยู่เลย แล้วเราจะเปรียบเทียบตั้งแต่เมื่อ 10 ปี 20 ปี
ที่แล้วมาไม่ได้แล้วครับ เพราะทุกวันนี้ประชาชนก็เพ่ิมขึ้น ขยะก็เยอะตามกินทุกวันก็ทิ้ง
ทุกวัน วันหนึ่งๆ กินเกิน 3 มื้อด้วยซ้ าไป ถุงพลาสติกก็เยอะเศษต้นไม้กิ่งไม้ก็เยอะ ก็ขนไป
ทิ้งที่บ่อขยะและไม่มีการป้องกันดูแลที่ดี เราก็รู้กันอยู่ว่าที่ อ่ืนก็แอบเอามาทิ้งด้วย 
ความเดือดร้อนก็ตกอยู่ที่พ่ีน้องประชาชนเรา ในส่วนนี้ถ้าเราไม่ก าจัดโดยแท้จริงให้หมด
สิ้นไปก่อน เราก็มองหาสิ่งที่จะท าใหม่ไม่เจอหรอกครับ ครับในส่วนตัวกับผมเห็นด้วยครับ 
ส าหรับญัตตินี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านวินัยฯ สมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านปรีชาฯ 
ครับ 
 

นายปรีชา ท้าวโสม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
กระผมนายปรีชา ท้าวโสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เขต 2 ครับ ผมก็ขอ
อภิปราย เรื่อง การก าจัดขยะ ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ ว่าอยากจะก าจัดขยะให้
หมดไปจากบ่อขยะของเราแน่นอนครับ และในส่วนตัวกระผมก็อยากให้ขยะหมดไป  
แต่สิ่งต่างๆ ที่เราก าลังจะท าต่อไปนี้ เชื่อมั่นได้อย่างไรว่าขยะจะหมดไป หรือขยะจะยัง
ค้างคาอยู่เหมือนเดิม ผมจะขอกล่าวถึงเรื่องเตาเผาขยะ ตอนนี้ผมก็อยากให้ฝากไปถึง
ผู้บริหาร ว่าเราปรับปรุงเตาเผาขยะให้ดีขึ้นกว่าเดิมก่อนได้หรือเปล่า ทุกวันนี้เตาเผาขยะ
ท างานเป็นอย่างไรในทุกวันนี้ ท าไมขยะใหม่จึงเพ่ิมขึ้นจนจะกองเท่ากับกองขยะเก่าแล้ว 
อย่ างค่า ใช้จ่ ายเดือนละ 2 แสน ที่ แจ้ งมาเราจะลดค่าใช้จ่ ายตรงนี้ ได้หรือไม่  
ไม่ให้มีค่าใช้จ่ายมากขนาดนี้ ถ้าค่าใช้จ่ายเดือนละ 200,000 บาท หนึ่งปีก็เท่ากับ 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท  จ านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะอย่างเดียว ทุกท่านลองคิดดู
ว่าเดี๋ยวนี้เตาเผาขยะขัดข้องเรื่องอะไรบ้าง หรือเตาเผาขยะใช้การไม่ได้ ท่านได้แจ้งให้กับ
สมาชิกทราบหรือไม่ว่าเตาเผาขยะเราท างานได้วันละเท่าไหร่ ได้ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 
10 เปอร์เซ็นตไ์หม ตามที่ท่านมีนโยบายมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนนี้เตาเผาขยะเผาได้วัน
ละเท่าไหร่ แล้วจะมาขอเงิน 4 ล้านบาทอีก จะให้สมาชิกทุกท่านเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าจะ
ท าได้ นี่คือความห่วงใยนะครับ เงินทั้งหมดนี้คือเงินภาษีพ่ีน้องประชาชนนะครับ  
พ่ีน้องประชาชนทุกคนอยากจะท าอยู่แล้วสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ผมเองก็
ไม่ม่ันใจครับเพราะว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ถ้าท าให้ผมมั่นใจได ้100% จะเท่าไหร่ผมก็ให้ได้ 
เลยอยากจะให้ผู้บริหารท าอธิบายให้ผมฟังด้วยว่าตอนนี้เตาเผาขยะเราท างานได้เท่าไหร่
ในแต่ละวัน ส าหรับเงินที่ลงทุนไป 20 ล้านบาท กับเตาเผาขยะ เผาได้วันละเท่าไหร่ 
ให้ชัดเจน แตอ่ย่าได้โกหกสมาชิกเลยว่าได้วันละ 10 ตัน เพราะจริงๆ แล้วเตาเผาสามารถ
เผาได้จริงหรือไม่ ถ้าได้เผาได้วันละ ๑๐ ตันจริง ท าไมขยะถึงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ขอความ
ชัดเจนด้วยนะครับ ผมก็มีเรื่องท่ีจะชี้แจงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านปรีชาฯ ดูดุเดือดหน่อยนะครับ แล้วท่านอ่ืนจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญท่านมานิตครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายมานิต ลาบุญตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
กระผมนายมานิต ลาบุญตา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ขอบคุณท่านผู้บริหาร 
ที่เสนอญัตติในการก าจัดขยะ ผมเชื่อแน่ว่าในสภาแห่งนี้ ไม่มีสมาชิกท่านไหนที่ไม่เป็นห่วง
บ้านเมืองนะครับ ญัตติที่ท่านผู้บริหารที่ ได้ เสนอมานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ 
ท่านประธาน แต่ว่าสุดท้ายแล้วนั้นจุดมุ่งหมาย ผมว่าแน่นอนครับอยากให้บ้านเมืองได้รับ
การพัฒนา แต่ถ้าจะบอกว่าเอาขยะที่กองอยู่ตรงนี้ไปทิ้ง แสดงว่าเพียงแค่ว่าท่านมีเงิน 
แล้วท่านก็น าเงินมาใช้ตรงนี้ ผมก็ว่าเหมือนคนรวยท ากันเพราะว่าท าไปแล้วจะได้ผล
หรือไม่ ส าหรับญัตตินี้ ถ้าเป็นหนังก็เป็นตอนที่ 2 แล้วครับ เพราะว่าครั้งก่อนก็เสนอเข้า
สภามาแล้วสมาชิกก็ได้มีข้อทักท้วงติงในญัตติเรื่องนี้ว่าถ้าออกแล้วเราต้องแล้วก็ต้องรอ
กองขยะใหม่ที่จะกองขึ้นมาอีก ท่านประธานครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับ เพราะว่า
ได้พูดไปแล้ว ก็มีค าแต่โบราณกล่าวไว้ว่าขนาดจิ้งจกทักก็ยังหันไปมอง แต่นี่สมาชิกทักก็
อยากให้ท่านช่วยรับฟังด้วยครับท่านประธานครับ เพราะว่าเตาเผาขยะก็เหมือนกันครับ 
ตอนนั้นสมาชิกก็ทักท้วงไปสุดท้ายแล้วก็เป็นเหมือนอย่างที่คิดไว้ ถ้าท่านมีแนวความคิด 
ที่ยั่งยืนกว่านี้ อย่าว่าแต่เงิน ๔ ล้านบาทเลยครับท่านประธาน เงินมากกว่า 4 ล้านบาท
สมาชิกก็จะเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน  
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านมานิตฯ ท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไมค่รับ เชิญท่านวันทองฯ 
ครับ 
 

นางวันทอง ถาวงษ์กลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณค่ะ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดิฉันนางวันทอง ถาวงษ์กลาง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือ เห็นด้วยกับผู้บริหารนะคะในญัตตินี้ที่ท่านเสนอเข้ามา แต่ก็เป็น
ห่วงอยู่ดี เหมือนกับสมาชิกท่านอ่ืนๆที่ ได้อธิบายไปว่าเราท าแล้วจะคุ้มหรือไม่   
ก็คงไม่คุ้มค่าเป็นหรอกค่ะ แต่แนวความคิดผู้บริหารกับสมาชิกเป็นแนวความคิดร่วมกัน
นะคะ ท่านท ามาท่านสมาชิกเห็นด้วยทุกอย่างค่ะ แต่จะมาขัดข้องตรงที่ว่าท าแล้วจะ
คุ้มค่าหรือไม่ จะได้ผลมากน้อยเพียงใด อันนี้สมาชิกไม่ว่านะคะถ้าท าเพ่ือบ้านเมือง  
เงินภาษีพ่ีน้องประชาชนเราท าเพ่ือประชาชนของเรา ให้อยู่ดีมีความสุข สมาชิกเห็นด้วย
แต่กลับเป็นห่วงว่าถ้าท่านท าไปในจ านวนเงิน 4 ล้านบาท แต่ยังไงก็ยังมีขยะใหม่ขึ้นมาอีก
ทุกวันก าจัดไปแล้วในจ านวนกองใหญ่ แล้วก็มากองอีก แล้วก็มาขอเงินอีก ฉันคิดว่าจะ
คุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ดิฉันก็เป็นห่วง ท่านสมาชิกทุกท่านที่อภิปรายไปแล้วนั้นล้วนแต่
เป็นห่วง แล้วแนวความคิดของท่านสมาชิกกับท่านผู้บริหารเราก็ยินดีที่จะท าให้บ้านเมือง
เราสะอาดเป็นเมืองน่าอยู่ ขอบคุณค่ะท่านประธาน 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านวันทองฯ ครับ ท่านวันทองฯ เป็นห่วงว่าเมื่อเอาขยะออกไปแล้ว  
ทางฝ่ายผู้บริหารจะจัดการอย่างไร ขั้นตอนจะท าอย่างไรต่อไปใช่ไหมครับ เชิญท่าน  
เจษฎาฯ ครับ 
 

นายเจษฎา สุดสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายเจษฎา สุดสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เขต 1 ขณะนี้ กองขยะอย่างที่  
เราเข้าไปเห็นที่ตั้งกองไว้ มันเป็นกองขยะกับดิน ซึ่งดูแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการเอง 
ได้แน่นอน เนื่องจากเรามีเตาเผาขยะแต่เราไม่มีเครื่องร่อนขยะ ถ้าเรามีเครื่องร่อนขยะ แล้ว
เตาเผาขยะเราจะเผาขยะได้ทันหรือไม่  เพราะว่าในปัจจุบันขยะใหม่ที่เข้ามาเราก็ไม่
สามารถก าจัดได้ทัน ถ้าเกิดเราร่อนเองเอาขยะมากองไว้แล้วท าการเผา มันก็ไม่น่าจะทัน  
ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการขนย้ายขยะเก่าออกไปก่อน หลังจากนั้นก็ตั้งกองไว้เอง เพราะรู้
ระบบแล้ว อุปกรณ์ก็มีแล้วตั้งกองเองร่อนเอง ต่อไปในอนาคตเราร่อนเองสั่งซื้อเครื่องร่อน
หรือจัดท าเครื่องร่อนขึ้นมา อันนี้เป็นแนวความคิดที่ผมขอเสนอ คือ ถ้าเราร่อนเองแล้ว  
ดินที่ร่อนออกมาเรามีที่ทิ้ง คือที่ 50ไร่ แต่ขยะไปทิ้งไม่ได้นะครับ การเผาก็ทยอยเผาไป
เรื่อยๆ หรือถ้าก าจัดไม่ทันก็คงต้องเป็นการส่งออกไปก าจัดข้างนอกอีก แต่เป็นที่ไหนนั้นไม่รู้
นะครับ แต่ในขณะนี้ ผมมองแล้วว่าเราไม่สามารถแก้ไขได้ เราไม่มีก าลังพอที่จะแก้ไข  
กองขยะที่กองอยู่ตรงนั้น แล้วเครื่องจักรเราไม่มี ผมก็เห็นดีด้วยนะครับที่จะเอาขยะออกไป 
แต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ประชุมรอบ 2 ก็ยังไม่มีต่อยอดว่าต่อไปจะมีอะไรที่ค้างไว้ตั้งแต่
ประชุมค้างไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วก็ยังไม่มีโครงการ ถ้ามีก็อยากจะให้ ท่านผู้บริหาร ชี้แจ้ง 
ในสภาฯ ให้ได้รับทราบต่อไป หรือแนวทางท่ีผมเสนอ และมีแนวทางอ่ืนที่ดีกว่านี้ เราพอจะ
คิดเพ่ิมเติมไปอีกได้ไหมว่าเราจะท าอย่างไรกันต่อ ถามว่า 4 ล้านบาท แพงหรือไม่แพง  
ยังไม่มีใครรู้ เพราะว่ายังไม่เคยมีใครท าลักษณะแบบนี้มาก่อน มีแต่ขนไปทิ้งเลย ไปจ้างเขา
ท าลายตันละ 350 บาท อย่าง อบต .หนองเรือ ส่งไปท าลาย ตันละ 350 บาท ลักษณะ
การขนทั้งดินทั้งขยะด้วย ผมก็อยากให้ชี้แจงเพ่ิมเติมอีกสักนิดหนึ่งครับ เรื่องของอนาคตอีก
สักนิดหนึ่งครับขอบคุณครับ   
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านเจษฎาฯ ครับ ท่านเจษฎาฯ อยากจะให้ท่านผู้บริหารชี้แจงเมื่อขยะ
หมดไปแล้วขั้นตอนต่อไปจะท าอย่างไร เพ่ือให้สมาชิกมีความม่ันใจในการอนุมัติในวันนี้ 
ใช่ไหมครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านพิเชฐ ครับ 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส าหรับญัตติที่ 5.2 เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจ าปี พ.ศ.2561  ส่วนตัวก็เห็นด้วย 
เหมือนกับที่ท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบด้วย ว่าสมควรที่จะเอากองขยะเก่าที่กองเป็นภูเขา 
ออกไปก่อน แต่ย้อนไปถึงการประชุมสภานอกรอบก่อนนะครับ ข้อมูลเบื้องต้นที่ทราบมา 
ในวันนั้น ปริมาณขยะที่เผาได้ในแต่ละวันกับปริมาณขยะใหม่ที่เข้ามา รู้สึกว่าจะไม่สมดุลย์
กัน หมายความว่า ขยะใหม่เข้ามาเยอะ แต่เตาเผาขยะเผาได้น้อยกว่า ไม่ใช่ว่าเตาเผาขยะ
ไม่ท างานนะครับ เตาเผาขยะสามารถท างานได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ  
จากข้อมูลเบื้องต้นเผาได้ประมาณวันละ 8-10 ตัน หรือ 7-10 ตัน  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายพิเชฐ  พลจอหอ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

ซึ่งในแต่ละวันจะไม่เท่ากัน แตพ้ื่นที่เทศบาลเป็นชุมชนเมือง ขยะแต่ละวันเยอะแน่นอนครับ
แต่ถ้าเราสามารถก าจัดกองขยะกองนี้ออกไปได้แล้ว ก็ต้องมีขยะตกค้างเหลือแน่นอน 
ในแต่ละวัน ถ้าเราไม่ก าจัดขยะ ณ ตอนนี้ ก็ยิ่งจะพอกพูนขึ้นเยอะ แต่ก็ยังเป็นห่วง 
เหมือนกับที่ท่านสมาชิกหลายท่านพูดว่า ทางผู้บริหารมีแนวทางที่จะก าจัดขยะใหม่ที่เหลือ
ในแต่ละวันอย่างไร น่าจะมีแผนการรองรับเหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ 
ถ้าถามถึงเรื่องความคุ้มค่าก็ตอบยากนะครับ เรื่อง ขยะไม่ใช่เรื่องของความคุ้มค่าหรือไม่
คุ้มค่า แต่มันเป็นการท าให้บ้านเมืองสะอาด เหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อ
สักครู่ เพราะว่าเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนก็ท าเพ่ือพ่ีน้องประชาชนนี่แหละครับ ทุกคน
เป็นห่วงครับแต่ประชาชนล่ะครับ ในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ถ้าเราไม่
ด าเนินการกันตอนนี้ประชาชนส่วนมากเขาจะได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่า เราน่าจะมอง
ถึงปัญหาของประชาชนด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นห่วงแต่เงินสะสม ซึ่งเราก็สามารถเป็นห่วง
ได้ล่ะครับ แต่ถ้าดูจากบัญชีเงินสะสมก็เหลือพอที่จะใช้จ่ายอยู่นะครับ ถ้าเราไม่เริ่ม
ด าเนินการจะเป็นการขาดโอกาสในการท าสิ่งดีๆ ให้กับพ่ีน้องประชาชนหรือเปล่า ถ้าดูจาก
แผนผัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อที่ดินผมก็เห็นด้วยนะครับ ส่วนตัวคิดว่าควรจะเป็นแผนต่อไป 
เพราะว่าถ้ามีขยะเหลือในแต่ละวันเพราะเผาขยะไม่ทัน และถ้ามีที่ดินเพ่ิมก็สามารถน าไป
ฝังกลบได้ ในเรื่องของการฝังกลบผมก็เห็นดีด้วย แต่ก็จะไม่จบแค่นั้นนะครับ เรื่องฝังกลบ 
ดีอยู่ครับแต่ปัญหาจะไม่จบ ก็จะมีปัญหาขึ้นอีก แต่การฝังกลับก็ถือว่าดีถ้าเรามีที่ดินเพ่ิมอีก 
เป็นแผนไปข้างหน้าอีก ดูในแผนผังโซน G เราก็น่าจะท าเป็นบ่อเกรอะเกี่ยวกับขยะเปียก
ขยะสด ก็ขอน าเรียนท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานนะครับว่า ในเรื่องขยะเปียก ขยะสด 
ก็ส าคัญนะครับ และก็เป็นปัญหาใหญ่ด้วยครับในการก าจัดขยะ เตาเผาเราท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพหรือไม่ข้ึนอยู่กับขยะเปียกกับขยะสดนี่แหละครับ ไม่รู้ว่าท าการบ้านมาไว้หรือ
ยังครับ ทางผู้บริหารเกี่ยวกับขยะเปียกขยะสด ซึ่งผมก็ยังเชื่อในการท างานของผู้บริหาร 
อยู่นะครับ คิดว่าน่าจะมีแผนการรองรับอยู่แต่ ก็อยากให้ชี้แจงให้สมาชิกทราบด้วย ถ้า
ด าเนินการเสร็จแล้วเราจะสร้างรั้วด้วยเลยไหม เราขอแถมรั้วจากผู้รับเหมาที่ได้งานนี้ได้ไหม 
ถ้าเรามีรั้วมีประตูล าดับต่อไปเป็นบ่อก าจัดเปียกขยะ ขยะสด บ่อหมักชีวภาพ ส่วนเรื่อง 
ก าจัดขยะต้นทางก็เริ่มด าเนินการไปแล้วเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ แต่ก็อยากท้วงติง 
อยู่นิดหนึ่งครับ ว่าไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์เลยเกี่ยวกับธนาคารขยะ เห็นเงียบๆ  
มาหลายเดือนแล้ ว ขยะผมก็ เตรียมจะเอามาขายให้ก็ยั งไม่ ได้ เอ ามาขาย  ช่วย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธนาคารขยะด้วยครับ  ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านพิเชฐฯ ครับ  ทุกท่านก็จะเห็นด้วยนะครับ แต่ว่าก็อยากจะรู้ว่า
ผู้บริหารจะให้ความหมั่นใจกับสมาชิกได้ขนาดไหน หลังจากที่ก าจัดขยะไปแล้วจะมี
มาตรการอย่างไรเพ่ือรองรับขยะใหม่นะครับ สมาชิกท่านอ่ืนอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
จะได้ให้ท่านนายกตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกนะครับ เชิญครับท่านนายกครับ 

  



18 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
 ขอบคุณท่านประธานครับ ก็ขอตอบข้อสงสัย ของท่านยาใจ สายมณีวงศ์   
ท่านวินัย ซุยทอง ท่านปรีชา ท้าวโสม ท่านมานิต ลาบุญตา ท่านวันทอง ถาวงษ์กลาง  
ท่านเจษฎา สุดสะอาด ท่านพิเชษฐ์ พลจอหอ นะครับ ปัญหาของขยะไม่ใช่ว่าเป็นปัญหา
ของเทศบาลต าบลหนองเรือแห่งเดียว ทั่วโลกก็มีปัญหาขยะเนื่องจากมีมนุษย์ ซึ่งเป็นคน 
ก่อขยะ เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีมนุษย์ในโลกขยะก็ต้องมีอยู่แล้ว ไม่ใช่มีแต่ประเทศไทย 
หรือเทศบาลต าบลหนองเรือเท่านั้น ซึ่งขณะนี้เทศบาลต าบลดอนโมง เทศบาลต าบล 
หนองแก ก็ล้วนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น แม้กระทั่ง อบต.แต่ละแห่ง อบต.หนองเรือ ขณะนี้ 
ขยะก็เต็มไปหมด ตามสองข้างทางตั้งแต่บริษัทอีซูซุ ไปจนสุดเขต อบต. หนองเรือ ชาวบ้าน
ก็ไม่มีทางเลือกแล้วแต่จะเป็นไป เราก็ขับรถผ่านไป – มา เห็นทุกวัน ขยะอยู่ซ้ายมือ  
ซึ่งเป็นช่องทางขับรถ จากบริษัทอีซูซุ ไปจนถึง ร้านซักรีดผ้าของโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ได้
ปิดไปแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีค าถาม ก็อยากจะชี้แจงให้ทราบเรื่องเตาเผาขยะ  
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เตาเผาขยะสามารถก าจัดขยะได้ 25 ลิฟท์  โดยแบ่งเป็น
ตอนเช้า 19 ลิฟท์ และตอนบ่ายอีก 6 ลิฟท์  ลิฟท์หนึ่งก็มีน้ าหนักขยะ 480 กิโลกรัม 
เพราะฉะนั้น 25 ลิฟท์ ก็เท่ากับ ๑2,000 กิโลกรัม หรือ 12 ตัน นี่เป็นรายงานของ
เจ้าหน้าที่เรา ไม่ได้ท าขึ้นมาเอง เพราะเตาเผาขยะขณะนี้ใช้ได้ดีตามขีดความสามารถ 
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เผาได้ 23 ลิฟท์ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ก็เผาได้  
25 ลิฟท์ ซึ่งเราก็กวดขันการใช้ตราชั่งเป็นอย่างดีทั้งตราชั่งใหญ่ และตราชั่งแบบจาน 
มาให้ แล้วก็ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เผาได้ 2๑ ลิฟท ์
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เผาได้ 24 ลิฟท ์มันก็จะไม่เท่าเดิมทุกประการ ก็จะขึ้นอยู่กับ
ขนาดของขยะ หรือคุณภาพของขยะที่ใส่ในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเฉลี่ยได้ว่า 
ขยะเผาได้วันละ 20 ถึง 25 ลิฟท์  เท่ากับประมาณ 9,600 กิโลกรัม ถึงหมื่นสองพัน
กิโลกรัม ซึ่งก็ประมาณ 9 ตันเศษ ไปจนถึง 12 ตัน ซึ่งก็เป็นไปตาม คุณสมบัติของเตาเผา
ขยะ แต่เมื่อปริมาณขยะเยอะมาก แต่การเผาขยะก็จ ากัดได้แค่นี้ต่อวัน เพราะฉะนั้น จึงมี
เงื่อนไขอ่ืน ที่จ าเป็นที่จะต้องท าให้เสร็จก่อน เพราะว่าเป็นภาระหน้าที่ของเราปล่อยทิ้งไว้ก็
ไม่ได้ ถ้าซื้อเครื่องร่อนขยะมาจะได้ไหม ขยะที่รับมาใหม่ๆ ก็เป็นขยะเปียกพอจะร่อนดินก็
ไม่ออกมาหรอกดินก็จะติดกับขยะใหม่ หรือบางทีขยะใหม่ก็จะไม่มีดิน ส่วนขยะเก่า 
ที่กองอยู่ก็อาจจะมีดินบ้างเนื่องจากขุดขึ้นมาจากดิน แต่ก็สามารถร่อนได้ แต่ถ้าจะติด
เครื่องร่อนก็ใช้งบประมาณอีกหลายบาท และไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ขณะแม้ว่าเราจะ
ซื้อรถตักหน้าขุดหลังมาแล้วก็ตาม เรายังต้องขอให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานดับเพลิง 
ไปช่วยท า เพราะมีเพียงคนเดียวที่จะสามารถขับได้ ซึ่งก็ไม่ถูกระเบียบด้วย จะบรรจุใหม่ก็
ไม่ได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นปี พ.ศ.2542 ก าหนด
ไว้ว่า ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนค่าจ้างต้องไม่เกิน ๔๐ % และเทศบาลต าบลหนองเรือ 
ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นเงินเดือนค่าจ้าง ถึง 39 % แล้วเหลืออีก 1% ก็จะ 40%  
ก็ไม่สามารบรรจุได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเครื่องร่อนขยะมาก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม 
แม้กระทั่งรถตักหน้าขุดหลังที่ซื้อมาขณะนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานดับเพลิงไปช่วยขับ 
แต่ถ้ามีเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ก็ต้องหยุดขับรถตักหน้าขุดหลังเพ่ือไปดับเพลิงแล้วอย่างนี้ 
ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างงานป้องกันฯ กับงานสาธารณสุข นี่ก็คือปัญหาที่เราต้องยอมรับ 
ทั้งท่ีเราไม่ใช่คนก่อ ถ้าจะโกยขยะก็อย่างที่ได้น าเรียนไปแล้วหลายครั้งว่า  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

จะโกยไปทิ้งที่ 50 ไร่ ชาวไร่อ้อยแถวนั้นซึ่งเป็นคนบ้านเหล่า บ้านฟ้าเหลื่อม ก็บอกว่าเอา
มาทิ้งไม่ได้นะ ถ้าเอามาทิ้งตรงนี้พวกผมก็จะเดินขบวนต่อต้าน หรือถ้าจะไปทิ้งที่ขอนแก่น 
ก็ได้ท าประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว ถ้าจะน าไปทิ้งที่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งอยู่ไกลแถว
อ าเภอน้ าพอง ก็จะใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท ต้องใช้รถสิบล้อที่เป็นรถคอนเทนเนอร์  
ปิดอย่างมิดชิดในการขนขยะแต่ละเที่ยว  แล้วคันเดียวก็ไม่พอเพราะต้องใช้เวลานาน  
ก็ประมาณ 25 ล้านบาท ก็จะเสียงบประมาณมากกว่านี้อีก ญัตติที่ไม่ผ่านท าไมถึงเสนอเข้า
มาอีก ถ้าญัตติที่ไม่ผ่าน หรือญัตติที่ตกไปไม่เสนอเข้ามาอีกก็ไม่ต้องท างาน และไม่ได้มี
เงื่อนไขข้อก าหนดไว้ว่าญัตติที่ไม่ผ่านไม่ต้องเสนอเข้ามาอีก ระเบียบก็ไม่ได้ก าหนดไว้ 
ค่าใช้จ่ายไม่ใช่เดือนละสองแสนนะครับ ขณะนี้ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าแก๊ส ๒ เดือนก็ประมาณ
เดือนละหนึ่งหมื่นกว่าบาทเท่านั้น ซึ่งต่อไปถ้าสามารถท าได้เราก็จะขุดบ่อเพ่ือผลิตแก๊สจาก
ขยะส่วนหนึ่ง ซึ่งก็สามารถท าได้ แต่ต้องขอก าจัดขยะพวกนี้ให้มันหมดไปก่อน ส่วนเรื่องรั้ว
นี้ก็เป็นราคาที่ต่อรองได้ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานพัสดุภาครัฐป ี 
พ.ศ.๒๕60 และไม่ใช่การล็อคสเปค เพราะต้องด าเนินการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งข้อมูลก็กระจายไปทั้งประเทศ ท าตามระเบียบอยู่แล้ว ขยะเต็มบ้านเต็มเมือง ประชาชน
ก็เดือดร้อน บ้านเมืองก็สกปรก และเทศบาลก็มี พ้ืนที่ เ พียง 6 ไร่  จะซื้อเ พ่ิมใหม ่
ก็ซื้อได้  แต่ราคาที่ดินในประเทศไทยมี 3 ราคา ๑.ราคาประเมินของกรมธนารักษ์  
๒.ราคาประเมินของสถาบันการเงิน และ ๓.ราคาตลาด  ขณะนี้ 2 ราคาแรก ก็ไม่มีใคร
อยากจะขายเพราะว่าราคาถูกมาก ก็มีแต่ราคาตลาดซึ่งราคาก็จะสูงมาก เพราะฉะนั้น  
ก็เรียนท่านประธานฝากความหวังว่าถ้าเราสามารถก าจัดขยะที่กองอยู่ได้ เราก็จะขุดบ่อ 
หมักขยะเพ่ือผลิตแก๊ส แล้วก็จะท าบ่อเก็บสิ่งปฏิกูลเพ่ือตากแห้งแล้วก็ขาย แล้วก็จะท ารั้ว 
และเอาต้นไม้มาปลูก เพ่ือป้องกันฝุ่นในโอกาสต่อไป เพราะฉะนั้นก็คงจะน าเรียนท่าน
ประธาน เพียงเท่านี้ล่ะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ก็อยากจะขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องญัตติเมื่อตกไป
แล้วจะบรรจุใหม่ในสมัยประชุม สมัยเดียวกันอีกไม่ได้ เว้นแต่เหตุการณ์จะเปลี่ยนไป 
ประธานเห็นชอบก็สามารถบรรจุได้ครับ ท่านปรีชามีอะไรครับ 
 

นายปรีชา ท้าวโสม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับ
ค่าใช้จ่าย เรื่อง ค่าจัดซื้อแก๊สของเตาเผาขยะ จากการประชุมสภานอกรอบวันที่  ได้ทราบ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าค่าจัดซื้อแก๊สและอ่ืนๆ ประมาณเดือนละ 200,000 บาท ขอให้
ชี้แจงให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านปรีชาฯ ครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 
 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์นายก
เทศมนตรี 

 ที่พูดนี้ตามข้อเท็จจริง  ตามใบสั่งซื้อ ตามบันทึกขออนุญาตซื้อ ก็อนุมัติไป 
ประมาณ 2 เดือนต่อครั้ง  ราคาประมาณหมื่นกว่าบาท เอาหลักฐานการซื้อ เอาฎีกามาให้
ดูก็ได้ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านปรีชาฯ คงเข้าใจว่าวันนั้นมีเจ้าหน้าที่พูดขึ้นมา
หรืออาจจะคาดเคลื่อน ต้องขออภัยด้วยนะครับ เชิญครับท่านพิเชฐฯ ครับ 
 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในญัตตินี้ 
อยากจะเรียนท่านประธานว่าก่อนจะลงมติ อยากจะขออนุญาตให้ท่านประธาน พักการ
ประชุมไว้ชั่วคราวก่อน เพราะหลังจากญัตตินี้ก็เหลือเพียงญัตติเดียว คือ ญัตติที่ 5.3  
แล้วก็เป็นวาระอ่ืนๆ ซึ่งไม่น่าจะใช้เวลานาน อยากให้ท่านประธานพิจารณาด้วยนะครับ  
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ก็เห็นด้วยกับท่านพิเชษฐ์นะครับ ก่อนจะลงมติในญัตตินี้ ก็ขอพักการประชุมเพ่ือ
รับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะครับ และขอเชิญประชุมพร้อมกันในเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน –  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 สวัสดีท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขณะนี้เวลา ๑๓.๓๐ ถึงเวลานัดหมายการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองเรือ ในช่วงที่ ๒ หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะครับ ส าหรับญัตติที่ 
๕.๒ จะขอมติเลยนะครับ 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เป็นจ านวนเงิน 4,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ  
ไม่เห็นชอบนะครับ  5 เสียง นะครับ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ของเทศบาลเพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 จ านวนเงิน 4,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ถ้วนขอได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ  
เห็นชอบนะครับ จ านวน 4 เสียง นะครับ  
 

มติที่ประชุมสภา  ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติ ไม่เห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยค้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เป็นจ านวนเงิน  4,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ไม่เห็นชอบ 5 เสียง  
เห็นชอบ 4 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง  
 

  



21 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาเสนอใหม่ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ต่อไปเป็นญัตติ ที่ 5.3 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะ
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา 
เพ่ือทราบ ขอเชิญครับ 
 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 เนื่องจากระเบียบก าหนดให้  เทศบาลจะต้องรายงาน ฐานะทางการเงิน  
ของเทศบาล ในสมัยแรกที่มีการประชุมสภา ดังนั้น นายกเทศมนตรีจึงได้เสนอญัตตินี้ 
ต่อสภาเทศบาลเพ่ือทราบ  

ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ 

เรื่อง แสดงงบฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณพุทธศักราช 2560 

 ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือมีความจ าเป็นต้องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
 เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ได้รับทราบงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ ได้ด าเนินการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 ข้อ 100 และข้อ 101 ในการนี้ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จึงขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือทราบ 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จึงขอเสนอญัตติ 
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลหนองเรือทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 

 ซึ่งงบทรัพย์สินหมุนเวียน มี ๘๓,๑๔๗,๗๖๖.๗๒ บาท และเงินสะสมที่สามารถ
ใช้ได้ตามระเบียบ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วันที่รายงานนี้สามารถน าเงินสะสม 
ไปใช้ได้ ๕๘,๓๒๖,๕๗๓.๑๐ บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายญัตตินะครับ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ที่เสนอญัตติงบแสดงฐานะทางการเงินประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ นะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ระเบียบวารที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะน าเสนอไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
นะครับ เชิญท่านปรีชาฯ ครับ 
 

นายปรีชา ท้าวโสม 
สมาชิกสภาเทศบาล  

 เรี ยนท่านประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกผู้ ทรง เกียรติทุกท่านครับ  
กระผมนายปรีชา ท้าวโสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เขต ๒ ผมก็มีเรื่องอ่ืนๆ จะ
น าเสนอนะครับ ก็คือเรื่องการเขียนค าร้องที่ประชาชนมาเขียนค าร้อง ส าหรับบางเรื่องที่
เดือดร้อนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ อย่างไฟฟ้าดับนิดหน่อยประชาชนก็แจ้งมา แต่ไม่ได้เข้า
มาเขียนค าร้องที่เทศบาล หรือน้ าใกล้จะมาท่วมบ้านแล้ว ถ้าเรารอให้มาเขียนค าร้องก่อน 
ก็จะช้ า  ผมก็ อยากฝากถึ งผู้ บ ริ ห ารถ้ า เ รื่ อ งด่ วนมากก็ ไม่ ต้ อ งรอ เขี ยนค า ร้ อ ง  
นะครับ พอจะอนุโลมได้หรือเปล่าครับ ผมก็รบกวนสอบถามเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่ านปรีชาฯ ครับ  สมาชิกสภาท่าน อ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
เชิญท่านเจษฎาฯ ครับ 
 
 

นายเจษฏา สุดสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
กระผมนายเจษฎา สุดสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เขต ๑ เมื่อสองวันที่
ผ่านมามีพายุฝนตกหนักมาก ท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นบางจุด และบริเวณปากซอย 
ถนนอภัยพัฒนา น้ าที่ไหลลงถนนอภัยพัฒนาจะเป็นน้ าที่ไหลมาบริษัทโต้โยต้า ไหลมาจาก
ด้านทิศตะวันออกซึ่งไหลแรงมาก และสูงประมาณ ๑๐ เซนติเมตร และน้ าที่ไหลมาทั้งหมด
ก็ไหลลงสู่ถนนอภัยพัฒนา ซึ่งจริงๆ แล้ว น้ าในถนนอภัยพัฒนาก็ไม่มากเท่าไร สามารถ
ระบายออกได้ แต่ปัญหาคือน้ าจากถนนมลิวรรณไหลเข้ามาเพ่ิมท าให้ถนนอภัยพัฒนา
ระบายน้ าออกไม่ทันท าให้น้ าท่วมขัง ผมเลยอยากเสนอวิธีการไก้ไขปัญหา กั้นน้ าบริเวณ 
หัวมุมถนนไม่ให้น้ าไหลเข้าถนนอภัยพัฒนา ซึ่งสามารถท าได้ ๒ อย่าง จึงอยากน าเรียน
ปรึกษา และน าเสนอในสภา ดังนี้   
 ๑. ท าให้เป็นเนินหลังเต่ากั้นน้ า ถ้าน้ ามา ๕-๑๐ ชม. ปริมาณน้ าที่ข้ามไปก็น้อยลง
ท าให้การระบายน้ าของถนนอภัยพัฒนาดีขึ้น และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ทันท่วงที 
 ๒ ท าการผ่าท่อบริเวณรอยต่อถนนแล้วใส่ตะแกรงขนาดใหญ่ เพ่ือให้น้ าไหลลง 
ร่องน้ าถนนมลิวรรณตอนบนน้ าก็จะไหลตามร่องน าไปลงที่สระหนองแซง แต่น้ าที่ไหลลงไป
ถนนอภัยพัฒนาจะไหลมาออกตรงถนนหลังธนาคารกรุงไทย ซึ่งปัจจุบันบริเวณนี้ก็มีปัญหา
อยู่แล้ว คือ ถ้าฝนตกหนักมาก บริเวณสามแยกถนนพัฒนามงคลก็ท่วม เพราะน้ าจากฝั่ง
ถนนอภัยพัฒนาก็ไหลไปเพ่ิมด้วย ถ้าเรากั้นน้ าส่วนที่จะลงถนนอภัยพัฒนาก็จะเป็นผลดี 
ต่อถนนพัฒนามงคลด้วยครับ หรือถ้าเราท าการกั้นน้ าไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีบังคับไม่ให้น้ า
ไหลเข้ามายังถนนอภัยพัฒนา ก็จะท าให้ปริมาณน้ าบริเวณถนนอภัยพัฒนาลดลงได้เยอะ
ครับเท่าท่ีเห็นปัญหาในตอนนี้นะครับ ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านเจษฎาฯ ครับ สมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
เชิญท่านประนอมฯ ครับ 
 

นางประนอม ทินช่วย 
รองประธานสภาเทศบาล 

 เ รี ยน  ท่ านประธานสภาที่ เ คารพ และสมาชิกผู้ ทรง เกียรติทุกท่ านค่ ะ 
ดิฉันนางประนอม ทินช่วย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เขต ๒ เรื่อง ไฟสปอร์ตไลท์
บริเวณศาลเจ้าพ่อแสนเมือง บางทีเปิดไว้ตั้งแต่ตอนเย็นจนเช้าก็ยังไม่มีใครมาปิด ฝาก
ผู้รับผิดชอบดูแลด้วยนะคะ และเครื่องออกก าลังกายตอนนี้มีไม่เพียงพอส าหรับคนที่มาออก
ก าลังกายบางเครื่องก็ช ารุดฝากให้ซ่อมแซมด้วยค่ะ ส าหรับเรื่องน้ าเสียของโรงเรียน 
หนองเรือวิทยา ก็เป็นปัญหาตลอดเวลาฝนตก ก็ขอฝากท่านประธานถึงผู้บริหารช่วยหา
วิธีแก้ไขและป้องกันร่วมกับโรงเรียนหนองเรือวิทยา และเรื่องต่อมา คือ การส ารวจถนนที่
ช ารุดเสียหายในแต่ละเส้นทาง อยากให้รายงานด้วยว่าได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
อยากจะให้แจ้งสมาชิกทราบด้วย และอีกเรื่อง คือ เรื่องการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ต าบลหนองเรือ ถือว่าอ่อนมาก เช่น เรื่องการคัดแยกขยะทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน และ
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองเรือ น่าจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนสัก  
๑ – ๒ วัน นะคะ  ขอบคุณค่ะ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านประนอมฯ ครับ สมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน 
ยาใจฯ ครับ 
 

นางยาใจ สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันอยากเสนอ
เรื่อง ร่องระบายน้ าของถนนอภัยพัฒนา เพราะในช่วงฝนตกมีเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้ออกให้
การช่วยเหลือ จะเห็นว่าร่องระบายน้ าอุดตันและมีเศษวัชพืชลอยขวางทางน้ าไหล ก็เลย
อยากเสนอให้ท าการขุดลอกร่องระบายน้ าด้วยนะคะ เพราะเคยขุดลอกครั้งสุดท้ายก็นาน
มากแล้ว อาจจะระดมจิตรอาสามาช่วยกันขุดลอกก็ได้ค่ะ และเรื่องลานกีฬาที่อยู่ข้าง 
เทสโกโ้ลตัส โดยใช้งบประมาณ SML จ านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลหนองเรือต้องเข้าไปดูแลหรือเปล่า ดิฉันกข็อฝากด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านยาใจฯ ครับ สมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญ 
ท่านพิเชฐฯ ครับ  
 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ส าหรับ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ นั้น ผมมีเรื่องจะเสนออยู่ ๒ เรื่อง นะครับ เรื่องที่ ๑ เนื่องด้วย
ตัวผมเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองเรือ มีข่าวจะแจ้งให้กับ
เทศบาลต าบลหนองเรือได้รับทราบว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 
จะรับสมัครเด็กนักเรียนอายุ 3 ขวบ หรือชั้นอนุบาล 1 เป็นปีแรกที่ โรงเรียนชุมชน 
หนองเรือ จะเปิดรับเด็กนักเรียนรุ่นนี้ เพราะเป็นนโยบายมาจากทางกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโรงเรียนเทศบาลแน่นอน เลยอยากให้โรงเรียนเทศบาลประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเด็กนักเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองในเขตเทศบาลให้รับทราบว่า  
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายพิเชฐ  พลจอหอ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

โรงเรียนเทศบาลก็ยังเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนอยู่ เพราะตอนนี้ เด็กนักเรียนก็ไม่เยอะอยู่
แล้ว ถ้าหากจ านวนต่อหัวนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ เกรงว่าจะไปกระทบกับบุคลากรของเราที่
ท างานอยู่ในโรงเรียนเทศบาล ก็ฝากท่านประธานถึงท่านผู้บริหารไปถึงกองศึกษาช่วยดูตรง
นี้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องที่ 2  ก็ขอฝากท่านประธานถึงผู้บริหารด้วยนะครับ จากหนังสือที่
แจ้งให้ทราบ เรื่องที่ 1.1 โครงการได้แจ้งให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ไปส ารวจ เรื่องถนน  
ก็อยากจะให้เร่งด าเนินการด้วยครับ เกรงว่าจะไม่ทันก่อหนี้ผูกพัน เพราะจะสิ้นสุดเดือน
เมษายน และตอนนี้ก็จะเดือนมีนาคมแล้ว ถ้าผู้บริหารอยากให้ทางสมาชิกเปิดประชุม  
สมัยวิสามัญ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะคุยกับท่านประธานแล้วถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน  
อย่างเช่นถนนสายหลักๆ ก็ถนนทรัพย์เจริญ และถนนพรพระแท่น 4 ถนนรอบไปรษณีย์ 
สมาชิกก็กลั่นกรองมาแล้วครับส าหรับโครงการเร่งด่วนนี้  ก็อยากจะให้ทันห้วงเวลา 
ที่ก าหนดเพราะเขาจะยกเว้นระเบียบพัสดุใหม่  ขอให้ท่านปลัดชี้แจงเรื่องระเบียบพัสดุใหม่
ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน   
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านพิเชฐฯ ครับ สมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่าน
วินัยฯ  ครับ 
 

นายวินัย ซุยทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมยากจะขอ
สอบถามสัก ๒ เรื่องนะครับ ๑. อยากจะสอบถามเรื่องของกองช่าง เรายังสามารถซื้อ
เครื่องมือ เช่น เลื่อยยนต์ และรถเข็นขนดิน ได้หรือเปล่าครับ เวลาเข้าไปท างานใน 
ซอยเล็กๆ เห็นเจ้าหน้าที่หิ้วถุงดินไปก็ดูท่าทางจะหนัก และล าบากในเวลาท างาน 
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ท างานแต่ไม่มีเครื่องมืออ านวยความสะดวก หรือเครื่องมือไม่พร้อม
เรื่องนี้ก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนนี้ของกองช่าง ขอฝากด้วยนะครับ  
และก็ขอเสนอแนะเรื่องถนนพัฒนามงคล  เข้าหน้าฝนแล้ว เวลาฝนตกลงมาเราก็จะเห็น 
อยู่ตลอดเวลาฝนตกแรงๆ ผมว่าแถวขอบถนนเราใช้รถเกรดไว้เถอะครับ เพราะว่ามีพ้ืนที่
ไหล่ทางกว้างประมาณ  2 เมตร และเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดเขาก็กวาดๆ ไปกองไว้ 
ตามขอบฟุตบาท ท าให้เเวลาน้ ามาก็จะระบายไม่ทัน ตั้งแต่สี่แยกศาลเจ้าพ่อแสนเมือง 
ลงไป ผมขอแสนอให้เอารถเกรดไปปรับไถไว้เลย ด้านในจะมีลักษณะป็นแอ่ง แต่ข้างนอก
ริมฟุตบาลจะเป็นเนิน ถ้าไถไว้แบบนี้แล้วจะช่วยลดปัญหาเรื่องน้ าไปได้มากนะครับ  
ปัญหาเรื่องน้ าไหลก็อาจจะไหลไปตามไหล่ทางบ้าน ก็ยังจะพอทุเลาดีกว่าให้น้ าไหล 
ตามถนนอย่างเดียว ส่วนนี้ก็น่าจะท าไว้ก่อนก็ดีนะครับ  ฝากอีกเรื่องนะครับฝากกองช่าง
ช่วยไปตรวจให้ด้วยครับศาลาประชาคมของหนองเรือทุ่งศรีทองหลังคารั่ว ชุมชนหนองเรือ
ทุ่งศรีทอง ฝากมาเขาก็อยากจะได้หลังคาใหม่ ก็อยากจะให้ทางกองช่างเข้าไปส ารวจด้วย
ครับขอบคุณครับท่านประธาน 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านวินัยฯ ครับ สมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญท่านพุฒ 
จันทร์เหนือ ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายพุฒ จันทร์เหนือ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง ฝนตก 
น้ าไหลออกมาตามถนนพรมมาตร น้ าก็ไหลเข้าถนนหอมหวน แล้วก็ไหลเข้าไปในบ้าน 
ของแม่อบนะครับ เพราะว่ารางระบายน้ าอุดตัน ขอฝากท่านประธานถึงผู้บริหารด้วยครับ
ขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านพุฒ จันทร์ เหนือ มากครับ  สมาชิกท่ าน อ่ืนมี ใครจะเสนอ 
อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็จะเชิญท่านผู้บริหารตอบค าถามของท่านสมาชิกนะครับ  
เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ ครับ 
 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณครับท่านประธาน ก็มีเรื่องที่จะชี้แจงตามกระทู้สดนะครับ การท างานใน
ระบบราชการจะต้องมีหลักฐานเก็บไว้เพ่ือแสดง กรณีการจัดซื้อวัสดุต้องมีเอกสารการ
อนุมัติก่อนถึงจะซื้อได้ การร้องเรียนถ้าจะไม่เขียนค าร้องในลายลักษณ์อักษร หรือร้องปาก
เปล่าก็ได้ แต่เมื่อไปด าเนินการแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารค าร้องให้ผู้ร้องเรียน 
ลงนามรับทราบว่าได้ด าเนินการแล้ว เพราะเอกสารก็คือหลักฐานในการน ามาซึ่งการ
ประเมินผลงาน การท ารายงาน การขออนุมัติงบประมาณ ถ้าไม่มีเอกสารก็จะไม่สามารถ
รายงานผลได้  เพราะฉะนั้นเอกสารจึงมีความจ าเป็น และขอให้มาเขียนค าร้องก่อน หรือก็
ให้เจ้าหน้าที่ไปแก้ไขความเดือดร้อนก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเขียนค าร้อง เพ่ือเป็นหลักฐานเก็บ
เข้าแฟ้มไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการประเมินความดีความชอบต่อไป ถ้าไม่มีเอกสารก็ไม่รู้ว่า
จะพิจารณาอย่างไร จึงยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าเป็นเอกสาร และขอให้ท าเพราะว่าเป็น
ระเบียบของราชการ ระเบียบงานสารบัญ ระเบียบค าร้องทุกข์  แม้กระทั้งพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกฯ 
 ท่านเจษฎาฯ  ส าหรับถนนอภัยพัฒนาต่างก็ทราบว่าเป็นถนนมหากาพย์แห่งปัญหา
เวลาฝนตกลงมาก็เป็นปัญหาทุกที เนื่องจากว่าถนนมลิวรรณหลังจากท าการก่อสร้างใหม่
ท่อระบายน้ าถนนมลิวรรณอันเก่าก็อยู่ข้างล่าง พอน้ าไหลไปไม่ได้ก็เอ่อล้น ก็เกิดเป็นปัญหา
อยู่เรื่อยๆ แล้วบริเวณทางเดินทางเท้าถนนมลิวรรณบริเวณหน้าร้านฮอนด้า ซึ่งเป็นที่ของ
กรมทางหลวง จะท าคกูั้นน้ าก็พอท าได้แต่ต้องท าหนังสือขออนุญาตก่อน แต่ก็จะเป็นปัญหา
ส าหรับคนขับรถมอเตอร์ไซด์อยู่มากก็เป็นปัญหาติดตามกันมา  แต่ก็จะท าหนังสือไปหมวด
การทางหนองเรือ เพ่ือขออนุญาตท าคู่กั้นน้ า เพ่ือกั้นไม่ให้น้ าไหลบ่าลงไปถนนอภัยพัฒนา
 เรื่องไฟฟ้าสปรอ์ตไลท์บริเวณศาลเจ้าพ่อแสนเมือง ก็เห็นด้วยอยู่คงต้องไปติดตั้งตัว
เปิด-ปิดอัตโนมัติ ซึ่งสปร์อตไลท์เป็นของผู้รับเหมาของอ าเภอหนองเรือที่ไปด าเนินการ
ก่อสร้างถนน ซึ่งขณะนี้ถนนลาดยางทางทิศตะวันตก ตอนนี้ก็ยังด าเนินการไม่เสร็จ 
และถนนห้วยน้อย ไปยื่นค าร้องแล้วก็ยังเงียบอยู่  และเครื่องออกก าลังกายไม่ใช่เป็นของ
การไฟฟ้าที่บริจาค ยังรวมถึงกองทุนไฟฟ้าของโรงงานน้ าตาล และเทศบาลต าบลหนองเรือ
ก็จัดซื้อด้วยส่วนหนึ่ง ทั้งเครื่องออกก าลังกายและบ่อน้ าบาดาล ก็ขอให้บริจาคหรือโอน
ให้กับเทศบาต าบลหนองเรือ เทศบาลฯ จะได้ดูแลรักษาต่อไป แต่ก็ยังไม่มีมติให้บริจาคหรือ
โอนให้กับเทศบาลแต่อย่างใด 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

ส าหรับท่อระบายน้ าโรงเรียนหนองเรือวิทยา ก็ได้ตกลงกันแล้วว่าทางโรงเรียนหนองเรือ
วิทยา จะท าท่อระบายน้ าเบี่ยงลงมาทางถนนมิตรประชา เพราะตรงนั้นจะมีท่อระบายน้ า
ขนาดใหญ่ แต่ก็ยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด ให้กองช่างรายงานการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 
ก็เห็นรายงานมาอยู่ช่วงนึง ก็หายไปอีกแล้วคงต้องได้ติดตามให้รายงานอีกทีนะครับ
 ท่านยาใจฯ  ร่องระบายน้ าถนนอภัยพัฒนา มีวัชพืชขึ้นเยอะก็จะเป็นสนมบ้าง และ
หญ้าขึ้นบ้าง เนื่องจากเป็นร่องระบายน้ าแบบเปิดก็จะมีออกซิเจนหญ้าก็ขึ้นอยู่แล้ว  
ถ้าเป็นร่องระบายน้ าแบบปิดก็ไม่มีออกซิเจนก็จะมีแต่ดินและขี้โคลน ก็จะไม่มีต้นไม้ก็จะเอา
ออกง่ายขึ้น ก็คงจะต้องหาวิธีรื้อกันอีกที  ลานกีฬา SML ก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน ถ้าท า
เป็นถนนก็ต้องขอเช็คดูก่อนว่าได้โอนให้เป็นถนนสาธารณะหรือเปล่านะครับ 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ท่านยาใจฯ มีเรื่องอะไรจะเสนอ เชิญครับ 

นางยาใจ สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณค่ะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ 
ตอนที่ได้รับจัดสรรงบ SML มากรรมการชุมชนบูรพา ได้มาสอบถามที่ส านักงานที่ดิน
จังหวัดขอนแก่นสาขาหนองเรือแล้ว โดยส านักงานท่ีดินฯ แจ้งว่าเป็นถนน แต่เป็นซอยตัน 
และป้ายก่อสร้างก็เขียนว่า ลานอเนกประสงค์ชุมชนบูรพา หมู่ที่ 1  ดิฉันก็เลยว่าจะให้ทาง
ชุมชนบูรพาเป็นคนมอบให้เทศบาลฯ หรืออย่างไร ขอบคุณค่ะ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 
 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 

 ขอบคุณครับท่านประธาน ถ้าจะให้เป็นโดยปริยายคงไม่ได้นะครับ เพราะว่าไม่มี
เอกสารในโฉนดหรือในหนังสือแสดงสิทธิว่าได้มอบให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชน
ใช้ร่วมกัน หรือมอบให้เป็นที่ทางหลวงเทศบาลเราก็ท าอะไรไม่ได้ แล้วขอให้เข้าใจว่า 
ไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยสั่งมาที่ราชการส่วนภูมิภาค และอ าเภอจะเป็น 
หัวหน้าหลักโดยจะมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นคณะกรรมการ  
เพ่ือหาความบกพร่อง หาความต้องการของประชาชน เช่นเดียวกับแผนของเทศบาล 
แต่ถ้า อปท. ไม่ได้ เป็นกรรมการ แต่ถ้าจะไปก็คงจะไปได้ เพราะว่าเป็นโครงการ  
ที่มีคณะกรรมการ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีชาวบ้าน มีปราชญ์ชาวบ้าน ปลัดอ าเภอ  
ที่นายอ าเภอมอบหมาย เพราะฉะนั้น ปลัดทุกคนจึงไปท าหน้าที่ตรงนี้ แต่ ส าหรับ อปท. 
นายกหรือสมาชิกจะไปก็ได้  เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่ของ อปท. เพราะว่าไม่ได้
มอบหมายให้ อปท.  
 ท่านพิเชฐฯ โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ และศูนย์เด็กเทศบาลต าบลหนองเรือ 
ก็มีปัญหาเยอะ คือ ผู้ปกครองไม่ไว้ใจ ขณะนี้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลก็มีจ านวน 
น้อยมาก  ซึ่ งมี เด็กนักเรียนประมาณ 24 คน ศูนย์ เด็กก็จะมีประมาณ 30 คน  
กรณีที่ ปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนชุมชนหนองเรือเปิดรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปี ขึ้นไป ก็
เชื่อได้ว่าผู้ปกครองก็ต้องพาลูกไปที่โรงเรียนชุมชนหนองเรือแน่นอน เพราะเป็นสถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะฉะนั้นเทศบาลต าบลหนองเรือก็ต้องประชาสัมพันธ์ตลอด 
ประชุมคณะกรรมการชุมชนก็แจ้งผู้ปกครองทราบให้เชื่อถือโรงเรียนเทศบาลหนองเรือ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

ถ้าหากโรงเรียนชุมชนหนองเรือเปิดศูนย์เด็กจริงๆ เด็กก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอีกเพราะว่า
ขณะนี้เราก็แข่งขันกับโรงเรียนเอกชน เราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว โรงเรียนเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองเรือ กม็ีอยู่ 2 โรงเรียน 
 ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนที่สภาได้มีมติในการประชุมอย่างไม่เป็นทาง ก็จะได้
เร่งให้ฝ่ายงานช่างได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จนะครับ 
  ท่านวินัยฯ  เรื่องการจัดซื้อเลื่อยยนต์ของกองช่าง  ซึ่งเลื่อยยนต์เรามีอยู่นะครับ
แต่อยู่ในส่วนของงานป้องกัน ซ้ือมา 2 เครื่องแล้ว  และเรื่องรถเข็นดินก็จะได้คุยกับกอง
ช่างดูก่อนนะครับ  
 ถนนพัฒนามงคล ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับเทศบาลต าบล
หนองเรือ แตจ่ากสี่แยกศาลเจ้าพ่อแสนเมืองไปทางทิศตะวันออกประชาชน ก็สร้างทางเข้า
บ้านลงไปทางหลวงของเทศบาล ซึ่งจริงๆ แล้วทางเดินไม่ควรมาสร้างสโลปเพ่ือเข้าบ้าน 
ถ้าจะเอารถไปไถก็ต้องไดไ้ถสโลปตรงนี้ลงด้วย 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 เชิญท่านวินัยฯ ครับ 

นายวินัย ซุยทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เราไถตรง
ทีดิ่นนะครับ ไถบริเวณไหล่ถนน บริเวณท่ีดินของประชาชนก็เก็บไว้ จะได้รู้ว่าชาวบ้านล้ า
ถนนเทศบาลมาเท่าไหร่หรือมาไกลขนาดไหน ขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 
 

นายประสงค์ ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณท่านประธานครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีรถตักหน้าขุดหลัง ก็พอจะเอา
ไปเกลี่ยออกไปได้ ลองดูว่าจะท าได้หรือเปล่า  
 ศาลาชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง เดี๋ยวจะให้กองช่างเข้าไปดูนะครับ  
 ท่านพุฒ จันทร์เหนือ ถนนพรหมมาตร จริงๆถนนพรหมมาตรจะมีขอบถนนอยู่ 
เหมือนทางเดินทางเท้า ก็ยังมีท่อระบายน้ า เข้าใจว่าตระแกรงฝากท่อระบายน้ าอาจจะมี
ขยะเข้าไปอุดตันจึงท าให้น้ าไม่ไหลลงตรงบ่อพัก ก็เลยไหลเข้าไปในที่ ของประชาชน 
เพราะบ้านของประชาชนแถวนั้นจะอยู่ต่ ากว่าพื้นถนนน้ า ก็เลยไหลเข้าบ้านได ้  
 ส่วนเรื่องท่ีราชพัสดุ บริเวณท่ีจะสร้างส านักงาน ก็ยังผลัดวันประกันพรุ่ง วันนี่ก็ใกล้
จะครบ ๒ เดือน แล้วยังไม่มีข่าวอะไรมาอีกเลย  
 เพราะฉะนั้น เรียนให้ท่านประธานและสมาชิกทราบว่าปัญหาเป็นแบบนี้  
สิ่งที่ซักถามมาที่เป็นกระทู้สดมาก็ยินดีที่จะไปท าแต่ก็ต้องพ่ึงพาอาศัยเพ่ือนร่วมงาน  
 ตอบทุกประเด็นแล้วนะครับ ยกเว้นประเด็นของ ท่านพิเชฐฯ  จะได้ขอให้ท่านปลัด 
ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ขอขอบคุณท่านประธานครับ   

  



28 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ตอบปัญหาของสมาชิกครับ เชิญทา่นยาใจฯ 
ครับ   
 

นางยาใจ สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านประธานค่ะ  เรื่องน้ าเสียจากห้องน้ าโรงเรียนหนองเรือวิทยา และ
โรงเรียนได้แจ้งว่าได้ปิดทางไหลลงของน้ าที่ไหลลงทางสระหรองเรือแล้ว ซึ่งตอนนี้น้ าเสีย 
ได้ไหลไปลงท่อระบายน้ าทางแฟลตต ารวจแล้ว และดิฉันได้แจ้งให้โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ท าหนังสือมาแจ้งเทศบาลต าบลหนองเรือ ว่าได้แก้ไขปัญหาน้ าเสียเรียบร้อยแล้วค่ะ 
  อีกเรื่องหนึ่งนะคะ คือ เรื่องตลาดนัด เพราะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ
เราแล้ว ในเรื่องการขออนุญาตว่าเทศบาลต าบลหนองเรือได้อนุญาตหรือเปล่า  
เพราะถ้าอนุญาตไปแล้ว เทศบาลก็จะมี เงินรายได้ ในการอนุญาต และเก็บภาษี   
แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่าประชาชนท าสโลบเข้าบ้านล้ าเข้ามาในเขตมาทางหลวงเทศบาล  
ก็เห็นหลายที่ท า  เจ้าหน้าที่ เทศบาลก็ต้องเข้าไปแจ้งทันทีว่าท าไม่ได้ต้องตัดออก  
หรือถ้จะท าก็ต้องท าในพื้นที่ของตัวเอง ก็อยากจะน าเสนอเท่านี้ขอบคุณค่ะ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านยาใจฯ ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ ครับ 
 
 

นายประสงค์ ศรวีัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณท่านประธานครับ ทีพู่ดถึงตลาดนัดก็น่าจะหมายถึงตลาดต้นจานหรือเปล่า 
ตลาดนัดนี้เป็นปัญหาของท้องถิ่น เพราะตอนนี้ไม่มีระเบียบรองรับ  ตลาดหน้าศาลเจ้าก็
เหมือนกัน เนื่องจากว่าส่วนราชการมาเก่ียวข้องเยอะ การจัดระเบียบก็เป็นหน้าที่ของสถานี
ต ารวจภูธรในท้องที่ ขณะเดียวกันถ้ามีการแสดงคอนเสิร์ต คนที่อนุญาตให้คือสถานี
ต ารวจภูธร การใช้เสียงก็ต้องขออนุญาตเทศบาลฯ แม้กระทั่งอ าเภอเป็นส่วนราชการ 
ที่ก ากับดูแล ก็ยังไม่เข้าใจว่าการท าตลาดต้องมีนายทะเบียน และนายทะเบียนตลาด คือ
นายกเทศมนตรี เช่น ตลาดต้นจาน อ าเภอก็น าไปจัดการเอง โดยที่เทศบาลได้จัดการเฉพาะ
ค่าไฟฟ้า และค่าขยะ ซึ่งไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ก็เป็นของกลุ่มเยาวชนบริจาคให้เทศบาล แต่เรา
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตลาดต้นจานแล้วเทศบาลต าบลหนองเรือก็เป็นคนจ่ายไฟฟ้าเอง 
หรือแม้กระทั่งน้ าประปาก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนมาเปิดเอาที่เทศบาลเพ่ือล้างถ้วยชาม  
และอ าเภอก็ตั้งเงื่อนไขว่าขณะนี้ตลาดต้นจานมีรายได้มาแล้วต้องให้อ าเภอ 30%  
ให้เทศบาล 30% อีก 30% จะเป็นค่าสาธารณูปโภค และอีก 10% เป็นค่าบริหารจัดการ 
ก็เลยบอกว่าทางเทศบาลฯ ไม่ขอรับอ าเภอจะรับก็รับไป เทศบาลฯ ไม่มีส่วนรับรู้ด้วย 
ก็จะรับเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่าขยะ และตลาดคลองถมใบอนุญาตก็ไม่มี คุณภาพอาหาร 
ก็ไม่ได้ตรวจ เปิดตลาดวันพฤหัสบดี ก็กีดขวางการจราจร ต ารวจก็เอากรวยไปตั้ง 
อยู่สองสามอัน นี้คือปัญหาของบ้านเมืองเรา ขอบคุณครับท่านประธาน 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ ครับ เชิญท่านพิเชฐฯ ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
นายพิเชฐ พลจอหอ 

เลขานุการสภาทศบาล 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเวลาประมาณ 
สองสามนาที  ครับเกี่ยวกับสปอร์ตไลท์ลานกีฬาที่กลุ่มเยาวชนได้มอบให้นะครับ  
ฝากท่านประธานถึงผู้บริหารนะครับ อยากจะทราบความชัดเจนตรงลานกีฬาว่าสรุปแล้ว 
ยังจะเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดอยู่หรือไม่  หรือจะเป็นลานจอดรถตลาดต้นจาน  
แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกาย ตอนนี้กลายเป็นที่จอดรถ 
ของตลาดต้นจาน อยากให้ประสานกับทางอ าเภอถึงจะไม่ใช่พ้ืนที่ของเทศบาล แต่เทศบาล
กลับเป็นต้องจ่ายค่าไฟ อยากให้สรุปให้ชัดเจนว่าจะเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดเหมือนเดิม 
หรือเปล่า หรือจะเป็นลานจอดรถเพราะตอนนี้ผมจะไม่เข้าไปยุ่งแล้ว ถ้าจะให้ผมจัดกีฬาใน
ฐานนะกลุ่มเยาวชนผมก็จะไม่เข้าไปยุ่งแล้ว ไฟสปอร์ตไลท์ที่มอบให้ถ้าไม่ใช่ลานกีฬาแล้ว 
ให้เทศบาลถอดออกเลยเพราะจุดประสงค์ที่กลุ่มเยาวชนมอบให้คือใช้ส าหรับลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด อยากทราบความชัดเจนนะครับ ขอบคุณครับประธานขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านพิเชฐฯ ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 
 

นายประสงค์ ศรวีัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณครับท่านประธาน ตอนที่ประชุมกับอ าเภอเราก็พูดเรื่องสปอร์ตไลท์
เทศบาลจะถอดแล้วนะ เพราะตราบใดที่ยังมีไฟสปอร์ตไลท์เขาก็ยังจะเปิด ท าเบรกเกอร์ 
ติดไปก็ไปทุบ เอากุญแจใส่ก็ตัดกุญแจ จะเป็นลานกีฬาหรือเปล่าขณะนี้ก็ มีคนเอารถไปจอด
เพ่ือมากินข้าวตลาดต้นจาน เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ลานกีฬาแล้ว แต่ถ้าได้ที่ดินมาเราก็จะท า
ลานกีฬาก่อนแล้วต่อไปก็ท าส านักงาน ก็อธิบายชัดเจนแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี เชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องระเบียบพัสดุใหม่ ครับ 
 
 

ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

 เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอเรียนแจ้ง
กับสภาฯ นะครับ ว่า ขณะนี้เรามีข้าราชการที่ย้ายมาร่วมท างานที่เทศบาลต าบลหนองเรือ 
จ านวน ๒ ท่าน คือ ๑ นางสาวอ าพร  สานุพันธ์ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
ย้ายมาจากเทศบาลยางค า และ ๒ นางสิริมล โอดพิมพ์ ต าแหน่งนักวิชาการคลังช านาญ
การ ย้ายมาจากเทศบาลต าบลโนนสะอาด แต่วันนี้ติดประชุมนอกพ้ืนที่ครั้งหน้าคงจะให้
แนะน าตัวนะครับ 
 ส าหรับเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากระเบียบใหม่ของการจ่ายขาดเงิน
สะสมที่ออกมาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕60 โดยก าหนดแนวทางไว้ว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใดได้อนุมัติการใช้เงินแล้ว แตถ่้าวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ เกินกว่าห้าแสนบาท 
แต่ไม่เกินสองล้านบาท ซึ่งระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ถ้าวงเงินห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท  ในช่วง 21 ธันวาคม 
2560 ถึง 20 เมษายน 2561 ให้ยกเว้นระเบียบเดิม คือให้ใช้วิธีสอบราคาซึ่งเป็นวิธีเดิม 
ที่เคยปฏิบัต ิเฉพาะโครงการที่อนุมัติให้ที่จ่ายขาดเงินสะสม แต่นอกนั้นท าไม่ได้  
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 

ปลัดเทศบาล 
ถ้าโครงการใดที่อนุมัติวงเงินเกินห้าแสนถึงสองล้าน และหลังจากนี้แล้วต้องใช้ระเบียบเดิม
ปกติ คือ ถ้าสภาฯ อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมก็ด าเนินการตามระเบียบ
พัสดุปกต ิ
 กรณีที่ 2 เรื่องที่ท่านยาใจฯ เสนอคงจะเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน มีค าสั่ง 
ให้ปลัด อบต.หนองเรือ รวมทั้งในเขตเทศบาลต าบลหนองเรือด้วย ในการประชุมผมแนะน า
ว่าอยากให้สมาชิกไปร่วมประชุมด้วย เพราะว่าในนามตัวแทนชาวบ้านเขาไม่แจ้งก็ต้องไป
เพราะว่าในนามหมู่บ้าน ตอนนี้หมู่ 1 หมู่ 2 ประชุมแล้ว และเขาให้มีการเสนอโครงการ 
เข้าไปด้วย อยากฝากสมาชิกนะครับ ครั้งต่อไปหมู่ 10 ไม่รู้จะประชุมวันไหน กับหมู่ 13  
ก็อยากให้เข้าร่วมประชุมด้วย อยากจะรู้ว่าปัญหาชาวบ้านว่าต้องการอะไร เช่น หลายแห่ง
เขาต้องการฝึกอาชีพ ไทยนิยมยั่งยืนเป็นนโยบายของภาครัฐ ขณะนี้ คสช. จะเอาเงินลงมา
ที่กรรมการหมู่บ้านไม่แน่ใจว่าใช้ค าว่า  “กองทุนกรรมการหมู่บ้าน” หรือเปล่า  
 ส าหรับที่ท่านยาใจฯ เสนอจริงๆ แล้วไม่ใช่ทางสาธารณะที่มีความยาวหรือการ
มอบให้เป็นทางสาธารณะที่ชัดเจน และที่อ าเภอน างบ SML ไปท านั้นท าเป็นลาน
อเนกประสงค์ ไม่ได้ท าเป็นทางสาธารณะนะครับ   ขอบคุณท่านประธานครับ 
 

นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับท่านปลัด ส าหรับการประชุมในวันนี้เราก็ใช้เวลานานพอสมควรต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเจ้าหน้าที่
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ส าหรับวันนี้ก็ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล 
เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๐๐ น 

 
                                              ลงชื่อ                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายพิเชฐ  พลจอหอ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

     ลงชื่อ      ผู้ตรวจทาน       ลงชื่อ                        ผู้จด/ผู้พิมพ์ 

               (นางอารุณ  อนุตรี)                 (นางสาววรินท์นิภา  หนูสี)   

          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                    พนักงานเจ้าเหมาบริการ งานกิจการสภา 

     ลงชื่อ          เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง 

               (นายชวลิต  ภักดีแก้ว) 

              ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ลงชื่อ พลฯ              เจ้าหน้าที่ป้องกันและรักษาความสงบ 

                (พงษ์พิชิต  ณรงค์ทัพซ้าย) 
           หวัหน้าป้องกันและรักษาความสงบ 

 
 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่  ๑๕  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงชื่อ)      ประธานกรรมการ 

             (นางยาใจ  สายมณีวงศ์) 

 (ลงชื่อ)      กรรมการ 

     (นายมานิต  ลาบุญตา)  

            (ลงชื่อ)      กรรมการ/เลขานุการ 

(นายพิเชฐ  พลจอหอ) 

 
สภาเทศบาลต าบลหนองเรือ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่  ๒๒  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

(ลงชื่อ)         ประธานสภาเทศบาล 

            (นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ)  
   ประธานสภาเทศบาล 


