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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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๓ 
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๘ 
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๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

ผู้มาประชุม 
นายไกรศักดิ์       ธนาวิรัตนานิจ 
นางประนอม      ทินช่วย 
นายเจษฎา        สุดสะอาด 
นางยาใจ           สายมณีวงศ์ 
นายวินัย           ซุยทอง 
นายมานิต         ลาบุญตา 
นางอัมพร         ศิลาศรี 
นายพุฒ            จันทร์เหนือ 
นายชัยยง          ถาวงษ์กลาง 
นางวันทอง        ถาวงษ์กลาง
นายปรีชา         ท้าวโสม 
นายพิเชฐ          พลจอหอ 

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

 
ไกรศักดิ ์    ธนาวิรัตนานิจ 
ประนอม    ทินช่วย 
เจษฎา       สุดสะอาด 
ยาใจ         สายมณีวงศ์ 
วินัย          ซุยทอง 
มานิต        ลาบุญตา 
อัมพร        ศิลาศรี 
พุฒ          จันทร์เหนือ 
ชัยยง         ถาวงษ์กลาง 
วันทอง       ถาวงษ์กลาง 
ปรีชา         ท้าวโสม 
พิเชฐ         พลจอหอ 
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   ๑๘ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายประสงค์        ศรีวัฒน์ 
ด.ต.สงกรานต์      ปัญญาศิริ 
นางรัตนา            กาฬแก้ว 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช  ลักษณะ 
นางสาวสุภาวดี     ศรีปิดตา 
นายฉลอง           งามแก้ม 
นางจันทิมา         จันทศิลป์ 
นางสาวเพ็ญประภา    ไสวดี 
นางอารุณ           อนุตรี 
พลฯ พงษ์พิชิต     ณรงค์ทัพซ้าย
นางกิตติวรรณ     ติ๊บบุญเรือง 
จ.อ. อภิชาติ        ดวงเศษวงษ์ 
นายมัธยม          แดนแก้ว 
นางวรนันท์        ประทุมวัน 
นางสาววราภรณ์   ชินชัย 
นางสาคร  จะระนะวัตร 
นางสาวณิชสกุล    ทองนาค 
นางสาวแพรวนภา  เสนาลา 

 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ช่วยนิติกร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

ประสงค์         ศรีวัฒน์ 
ด.ต.สงกรานต์  ปัญญาศิริ 
รัตนา            กาฬแก้ว 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช   ลักษณะ 
สุภาวดี          ศรีปิดตา 
ฉลอง            งามแก้ม 
จันทิมา         จันทศิลป์ 
เพ็ญประภา    ไสวดี 
อารุณ           อนุตรี 
พลฯพงษ์พิชิต  ณรงค์ทัพซ้าย 
กิตติวรรณ       ติ๊บบุญเรือง 
จ.อ. อภิชาติ    ดวงเศษวงษ์ 
มัธยม            แดนแก้ว 
วรนันท์          ประทุมวัน 
วราภรณ์        ชินชัย 
สาคร         จะระนะวัตร 
ณิชสกุล        ทองนาค 
แพรวนภา      เสนาลา 
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ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
r 

 

   ๑๙   
   ๒๐ 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายชวลิต           ภักดีแก้ว 
นางสาวสรรษณี    ศรีค าพันธ์ 
นางสาวนิตยา       พบสมัย 
นางสาวสาธิยา     อุทัยเลี้ยง 
นางสาวสุพรรษา   มูลทุม 
นางสาวนพรัตนาพร   สรฤทธิ์ 
นางสาววรินท์นิภา     หนูส ี

 
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการพัสดุ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 

 
 

ชวลิต           ภักดีแก้ว 
สรรษณี         ศรีค าพันธ์ 
นิตยา           พบสมัย 
สาธิยา          อุทัยเลี้ยง 
สุพรรษา        มูลทุม 
นพรัตนาพร    สรฤทธิ์ 
วรินท์นิภา      หนูส ี

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

   เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจ าที่ซึ่งได้จัดไว้เป็นสัดส่วน ประธานสภาเทศบาล
ตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

นายพิเชฐ    พลจอหอ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 เรียน ท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ บัดนี้ถึงก าหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาเทศบาล ต าบลหนองเรือ  
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปีพุทธศักราช 2560 และสมาชิกสภาเทศบาล 
เข้าร่วมครบองค์ประชุมแล้วนะครับ  
 ล าดับต่อไป ขอ เรี ยน เชิญท่านประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองเรื อ  
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
เรียนเชิญครับ 
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ไหว้พระพร้อมกันนะครับ (ไหว้พระ) เชิญนั่งครับ  
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองเรือ และประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป ก่อนจะเข้าระเบียบวาระ 
ขอความกรุณาทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

 ขอสวัสดีท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที ่พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ทุกท่าน
วันนี้ถึงเวลานัดหมายการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2560 ส าหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบในวันนี้ 
 เรื่องที่ 1.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1617  
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่องการเผยแพร่เอกสารประเด็นค าถามแนวทางในการ
ปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ 2561 - 2564 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นชุดที่ 1 รายละเอียดขอเชิญเลขาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   (ต่อ) 
นายพิเชฐ   พลจอหอ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นะครับ 
 1.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว1617 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม แนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่ 1  
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559   
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้มีการซักซ้อมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ 
ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นั้น  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รวบรวมประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจัดท าเป็นเอกสารประเด็นค าถามแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 เพ่ือเผยแพร่ 
ให้การด าเนินงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เกิดความชัดเจน และสามารถน าไป 
จัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่ ง ขอคว ามร่ ว มมื อจ ากท่ า นแจ้ ง อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นท ร าบต่ อ ไป  
ในส่วนรายละเอียดนะครับ ขออนุญาตท่านประธาน เพราะว่าได้เอกสารไม่ครบ เห็นว่า
ท่านปลัดจะเป็นผู้มาชี้แจงรายละเอียดใน เรื่อง 1.1 เพ่ิมเติมนะครับ เดี๋ยวในวาระอ่ืนๆ  
ก็อยากจะขออนุญาตท่านประธานให้ท่านปลัดได้ชี้แจง รายละเอียด เรื่อง 1.1 เพ่ิมเติม 
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักดิ ์ ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็มีอยู่เท่านี้นะครับ  ต่อไปเข้าระเบียบ 
วาระท่ี 2 นะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  

เนื่องจากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นั้น ยังไม่เสร็จ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ โดยให้ยกไปรับรองในการประชุมในคราวต่อไปนะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ส าหรับระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถามไม่มี
นะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

เรื่องท่ี ๔.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ 

ตามที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561  และมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้วนั้น ประธานสภาเทศบาล 
ได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายต่างๆ ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
แล้ว และก าหนดระยะเวลายื่นเสนอแปรญัตติ ไว้เป็นระยะเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วัน
พฤหัสบดี ที ่17 สิงหาคม 2560 ถึงวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 8.30 
น. ถึง 16.30 น. ตามเวลาราชการแล้วนั้น  

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
ตามร่างเดิมหรือตามท่ีมีการแก้ไข เพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายการ รายงานและบันทึกความเห็น 
ยื่นต่อประธานสภาเทศบาล รายงานนี้ต้องระบุว่าได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด  
หรือข้อใดบ้างการแปรญัตติ มติของคณะกรรมการแปรญัติติตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วยและให้ประธานสภาเทศบาลส่งรายงาน สมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่า  
24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่จะพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการ
แปรญัตติเข้าร่วมประชุม สภาเทศบาลด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย
ต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้นตามระเบียบข้อ 50 ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
การแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

 
นายเจษฎา  สุดสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล 

คณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผม นายเจษฎา  สุดสะอาด สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เขต 1 นะครับ ในนามของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ 
สรุปผลการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ดังนี้ ครับ  
จากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ได้มีการเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 และได้มีการรับร่าง และได้เสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติ 4 ท่าน และได้ท าการเสนอวันที่แปรญัตติ คือ วันที่ 17 ,18, 19 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 ในเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวัน นะครับ ซึ่งในระยะเวลา
ดังกล่าว ได้ให้สมาชิกยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ปรากฎว่า ไม่มี
สมาชิกท่านใดที่ยื่นค าแปรญัตติ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันและเวลาดังกล่าวนั้น 
ซึ่งท าให้ไม่มีญัตติที่จะพิจารณาในวันที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่ 21  
ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมและไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอความเห็นใหม่ต่อที่ประชุม 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอค าแปรญัตติ ก็ไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะสงวนค าแปรญัตติ  
ซึ่งท าให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  
ให้คงไว้ตามร่างเดิมที่ท่านผู้บริหารเสนอ  คณะกรรมการแปรญัตติ ก็ได้ท ารายงาน 
เพ่ือเสนอต่อประธานสภาและเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นะครับ ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

ครับ ขอขอบคุณครับ คณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบข้อ 51 ในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ 2 ให้เรียงล าดับ ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาเทศบาลจะได้ลงมติ 
เป็นอย่างอ่ืน โดยในครั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ได้ยื่นค าแปรญัตติ 
นะครับ และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่างเดิมไว้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีพ. ศ. 2561 ตามร่างเดิม ครับก่อนจะเข้าเรื่องที่ 4.2 ผมขอพัก 
การประชุม 15 นาทีนะครับ 

 
พักการประชุม 15 นาที 

 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

ครับ ประชุมต่อเลยนะครับ 
ต่อไปเรื่องที่ 4.2 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ.2561 วาระท่ี 3 ชั้นลงมติเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ  
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 3 ชั้นเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ 

ตามระเบียบข้อ 52 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาเทศบาลจะได้ลงมติในการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควรและในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ต่อไป
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ 2561 วาระท่ี 3 ชั้นลงมติเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ
นะครับ 

มีสมาชิก สภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามร่างเดิมขอได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ  
ไม่เห็นชอบนะครับ ไม่มีนะครับ  

และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามร่างเดิมเป็นเทศบัญญัติขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นด้วยครับ 11 เสียง งดออกเสียง  ๑  นะครับ 

 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ตามร่างเดิมเป็นเทศบัญญัติ ในวาระที่3  
ชั้นเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ  ด้วยคะแนน  11 เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง นะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

เรื่องที่ 5.1 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน เป็นค่าก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
บ้านหนองเรือ ซอยอภัยพัฒนา 8 และซอยอภัยพัฒนา 9 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาครับ เชิญครับ 
 

นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

 ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ มีความจ าเป็นจะขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน เพื่อจ่ายค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บ้าน

หนองเรือ ซอยอภัยพัฒนา ๘ และซอยอภัยพัฒนา ๙ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

อ าเภอหนองเรือ จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองเรือพิจารณา โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 

๐๐๒๔๐ งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี ๐๐๒๔๒  หมวดเงินอุดหนุน รหัสบัญชี ๔๐๐ ประเภท

เงินอุดหนุนส่วนราชการเอกชนหรือกิจการสาธารณะประโยชน์ รหัสบัญชี ๔๐๓ เป็นเงิน

จ านวน 103,987.95 บาท (หนึ่งแสนสามพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)  

โดย  โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จากแผนงาน

สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมทัศน์

ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ  จ านวน 60,000.00 บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) และโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี จ านวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   

เหตุผล 

 ด้ วยเทศบาลต าบลหนองเรื อ มี ความจ า เป็ นที่ จะขอโอนงบประมาณ  

จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 หมวดเงินอุดหนุน เพ่ือขยาย 

เขตระบบการจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้บริการไฟฟ้า

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองเรือ ได้ส ารวจรายละเอียดจัดท าแผนผัง และ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ต่อ) 
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งฟ้า จ านวน 2 แห่ง คือ 
 1.บ้านหนองเรือ ซอยอภัยพัฒนา 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.การด าเนินงาน 

 1.1 แผนกแรงต่ าภายนอก 
 -  ปักเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร จ านวน 4 ต้น พาดสายแรง

ต่ าด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย 
ระยะทาง 115 เมตร โดยใช้อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานครบชุด 

 
 1.2 แผนกไฟฟ้าสาธารณะ   
 -  พาดสายแรงต่ าด้ วยสายอลูมิ เนี ยมหุ้ มฉนวน ขนาด  

25 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 1 เส้น ระยะเส้นทาง 195 เมตร โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
ตามมาตรฐานครบชุด 

2.ค่าใช้จ่าย 
 2.1 ค่า ใช้จ่ ายในการด าเนินการ ตามข้อ 1  เป็นเงิน 

57,241.00 บาท  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  4,006.87 บาท 
รวมค่าขยายเขตฯ        61,247.87 บาท 
3. ก าหนดยืนราคาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
 3.1 ก าหนดการยืนราคาค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2.1 มีก าหนด 

ยื่นราคาภายในระยะเวลา 6 เดือน นักจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่ายนี้  
 3.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

เสา  สาย เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภาค ยกเว้น ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลหนองเรือ 
  ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองเรือ ที่ มท. ๕๓๐๘.๔/นรอ. 
16290/60 ลงวันที่   29 พฤษภาคม 2560 ได้แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างระบบ 
จ าหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองเรือ ซอยอภัยพัฒนา 9 จ านวน 61,247.87 บาท  
(หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) 
 2.บ้านหนองเรือ ซอยอภัยพัฒนา 8  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. การด าเนินการ 

 1.1 แผนกแรงต่ าภายนอก 
 - ปักเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร จ านวน 2 ต้น พาดสายแรงต่ า

ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง  
60 เมตร โดยใช้อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานครบชุด 

 1.2 แผนกไฟฟ้าสาธารณะ   
 -  พาดสายแรงต่ าด้ วยสายอลูมิ เนี ยมหุ้ มฉนวน ขนาด  

25 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 1 เส้น ระยะเส้นทาง 60 เมตร โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
ตามมาตรฐานครบชุด 
   - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2 x 36 วัตต์ จ านวน 1 ชุด 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ต่อ) 
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

2.ค่าใช้จ่าย 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ตามข้อ 1 เป็นเงิน 

39,944.00 บาท  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %   2,7796.08 บาท   
   รวมค่าขยายเขตฯ  42,740.08 บาท 

3. ก าหนดยืนราคาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
 3.1 ก าหนดการยืนราคาค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2.1 มีก าหนด 

ยืนราคาภายในระยะเวลา 6 เดือน นักจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่ายนี้  
 3.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

เสา สาย เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภาค ยกเว้น ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลหนองเรือ 
  ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองเรือ ที่ มท. ๕๓๐๘.๔/นรอ. 
16291/60 ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2560 ได้แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้ บ้านหนองเรือ ซอยอภัยพัฒนา 8 จ านวน 42,740.08 บาท (สี่หมื่นสองพัน 
เจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสตางค์) เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหนองเรือ รวมทั้งสิ้น 103,987.95 บาท (หนึ่งแสนสามพันเก้าร้อยแปดสิบ
เจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)   
  ซึ่งการด าเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าในครั้ งนี้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ครั้งที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ประกาศ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓  
ในกรณีอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มิได้มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน แต่เป็น
ความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนหน่วยงานนั้นๆ ให้ประสาน  
ขอประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่าย และตั้งงบประมาณอุดหนุนได้ แต่เทศบาล 
ต าบลหนองเรือ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวไว้ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อุดหนุน  
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองเรือ ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ าดังกล่าว 

 การอนุมัติให้โอนงบประมาณเป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๑ (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๓ พ.ศ.๒๕๔๓)  ข้อ ๒๖  ประกอบ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒)  

มาตรา ๖๗ ทวิ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี มท. ๐๘๐๘.๓/๕๓๐๐

ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าตอบแทน 

ใช้สอยและวัสดุ ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 

และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ต่อ) 
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

 ด้วยเหตุนี้ นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือพิจารณาอนุมัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองเรือ ซอยอภัยพัฒนา 8 และ 
ซอยอภัยพัฒนา 9 ตามระเบียบฯ ต่อไป 
 รายละเอียดการเสนอราคาของการไฟฟ้า ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อม
ญัตติ ในข้อ ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เป็นเงิน ๓๙,๙๔๔ บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
๗% เป็นเงิน ๒,๗๙๖.๐๘ บาท ครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ เสนอญัตติต่อสภานะครับ ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ
ถ้ามีก็ขอเชิญนะครับ เชิญท่านมานิตครับ 
 

นายมานิต  ลาบุญตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมานิต  ลาบุญตา สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือ ตามญัตติของท่านผู้บริหารนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับ 
กับการขยายระบบแรงต่ าของการไฟฟ้านะครับ เพราะว่าจะได้มีไฟส่องสว่างให้กับ
ประชาชนผู้ที่เดือดร้อนนะครับ เพราะว่าก็จะมีอีกหลายๆ ซอยนะครับท่านประธานครับ 
ที่ต้องการไฟแสงสว่างแล้วก็ไฟสาธารณะนะครับ ยังไงผมก็ขออนุญาตท่านประธาน 
นะครับ ฝากถึงท่านผู้บริหารนะครับก็มีอีกซอยหนึ่งนะครับ ซอยทรัพย์เจริญ 2 ซึ่งค าร้อง
ของพ่ีน้องก็ได้ขอมานะครับ ท่านผู้บริหารอาจจะยังไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะครับ ก็จะบอก
ซอยทรัพย์เจริญ 2 ก็คืออยู่ข้างบ้านตาพุด ดีโม้ นะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ 
ขอบคุณครับท่านประธานครับ  

 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ครับ เชิญครับท่านยาใจครับ  
 

นางยาใจ  สายมณีวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ
ดิฉัน นางยาใจ สายมณีวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ดิฉันสงสัยนะคะว่า 
เราไปขยายเขต แล้วเราได้ขยายหม้อแปลงเพ่ิมอีกไหมคะ เพราะว่าปกติก็ได้ยินแต่ว่า 
ไฟตกแล้วก็หม้อแปลงไม่พอ แล้วถ้าไปเพิ่มอีกจะมีปัญหาไหมคะ ขอบคุณค่ะ  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ กลัวไฟจะตกใช่ไหมครับ ท่านอื่นล่ะครับมีไหมครับ เชิญท่านเจษฎาครับ   
 

นายเจษฎา  สุดสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ ผมนายเจษฎา สุดสะอาด สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหนองเรือ เขต 1  ผมก็เห็นด้วยนะครับกับญัตติของท่านผู้บริหาร 
นะครับ ในญัตตินี้ ครับ ซึ่งซอยอภัยพัฒนา 8 และ 9  เป็นซอยที่อยู่เขตชายแดน 
ของเทศบาลแล้วนะครับ เกือบจะสุดเขตของเทศบาล ซึ่งเลยจากซอยนี้ไปก็จะเป็นทุ่งนา
กับป่าอ้อยนะครับผม ก็เห็นดีด้วยนะครับที่เราจะขยายเขตไฟฟ้าไปเพราะว่าจะได้ 
สว่างขึ้นหน่อยนะครับสุดเขตนั้นก็เป็นจุดที่มืด จุดเสี่ยงเหมือนกันนะครับ ก็เลยต้องเห็น 
ดีด้วยนะครับกับโครงการนี้เพ่ือจะได้ให้ความสว่างไปถึงในโซนที่มันอันตรายนะครับผม 
ขอบคุณครับ  
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 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ครับเชิญท่านวินัยครับ 
 

นายวินัย  ซุยทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ในส่วนตัว
ผมก็เห็นด้วยนะครับในการพัฒนาของชุมชนเราจะได้เจริญก้าวหน้าบ้าง  แสงสว่างทั่วถึง
นะครับ ผมก็เห็นดีด้วยในส่วนตัวที่จะขยายแนวเขต และผมมีอย่างหนึ่งที่อยากจะติงบ้าง
เวลาจะขอจ่ายขาดหรือโอนเพิ่มจ่ายขาดเงินเพ่ิมเติมน่าจะส ารวจให้ครบก่อน ส่วนที่ชุมชน
พลุกพล่านหรือชุมชนแออัด ก็ต้องการแสงสว่าง แบบนี้ก็ไม่เอาเข้ามารวม ก็น่าจะมา 
ขอทีเดียวเลย ซอยเล็กๆน้อยๆ น่าจะดูให้หลายๆ จุดซะก่อน แล้วถึงมาขอโอนลดโอนเพ่ิม 
นะครับ นี่ก็ยังขาดอีกหลายจุดนะครับ ที่เขาต้องการแสงสว่างนะครับ ขอบคุณครับ 
ท่านประธาน   
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณท่านวินัยครับ  แล้ว มีท่านอ่ืนที่จะอภิปรายอีกไหมครับ  
เชิญท่านพิเชฐครับ  
 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภา 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมพิเชฐ  พลจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองเรือครับ ก็ในญัตตินี้นะครับ ก็เห็น
ด้วยกับทางที่ท่านผู้บริหารได้เสนอมานะครับ กับญัตติขอขยายเขตระบบการจ าหน่าย
ไฟฟ้านะครับ แต่ก็ความจริงนิดนึงนะครับ คือ ผู้บริหารควรจะส ารวจแล้วก็ควรจะท าให้
เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในเทศบัญญัติให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าถ้าดูจากการโอนเงิน
งบประมาณลงมาไปกระทบกับการที่เราไม่ได้ท า 3 โครงการ มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่า
เราท างานได้ไม่เข้าเป้านะครับ ก็คือในเทศบัญญัติปี 2560  ก็ไม่ได้ท าไปตั้ง ๓ โครงการ
ทั้งที่ เป็นโครงการที่ส าคัญครับ  โครงการพัฒนาผู้สู งอายุ  โครงการพัฒนาสตรี 
แล้วจะตั้งไว้ท าไมครับในเทศบัญญัติ ตั้งไว้แล้วไม่ท าก็แสดงว่า เทศบัญญัติปี 60 ก็ไม่มี
ประสิทธิภาพนะครับ เพราะว่าท าโครงการได้ไม่ครบตามเป้าหมายนะครับ ก็ต้องมา 
โอนลดไม่ใช่ว่าการขยายเขตไฟฟ้าไม่ดีนะครับ ก็เห็นดีด้วย แต่ก็ควรจะวางแผน ส ารวจให้
ครบถ้วนว่าตรงไหนส่วนไหนที่มันไม่มีแล้วก็เอาเข้าในเทศบัญญัติปี ๒๕61 นี้ ไม่รู้ว่ามี
หรือเปล่านะครับผมก็ลืมดูในจุดนี้ ไปว่า ปี ๒๕61 มีหรือเปล่า เงินที่จะเอามาท าขยาย
เขตไฟฟ้าไม่ ใช่ ว่ าจะท าทีก็ โอนนะครับ  ก็ ไม่สมควรเท่ า ไหร่นะครับ  ขอบคุณ 
ท่านประธาน ครับ 
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ขอบคุณท่านพิเชฐ นะครับ ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับที่จะอภิปราย ถ้าไม่มีผม
จะให้ท่านฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกนะครับ เชิญครับท่านนายกครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ต่อ) 
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
 ขอบคุณท่านประธาน และท่านสมาชิก ที่ ได้สอบถามในกระทู้นี้นะครับ 
ท่านมานิต  ซอยทรัพย์เจริญ ที่จริงเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าซอยทรัพย์เจริญ ๒ มีเนื้อที่อยู่ใน
บ้านประชาชน ได้มีการบริจาคให้หรือเปล่า ถ้าไม่บริจาคเราก็ท าไม่ได้ เพราะว่าเทศบาล
ไม่สามารถท่ีจะโอนงบประมาณรายจ่ายในที่ที่เป็นของเอกชนได้ ก็เดี๋ยวจะให้ฝ่ายกองช่าง
ไปส ารวจดูว่าซอยทรัพย์เจริญ 2 ประชาชนเขาได้บริจาคให้เป็นทางสาธารณะหรือยัง 
ถ้าท าแล้วก็น่าจะจัดท าได้ในปีงบประมาณ ๒๕61 นี่แหละ เพราะว่าในซอยนั้นก็มีบ้าน
ประชาชนอยู่เยอะ ท่านยาใจ ขยายหม้อแปลงหรือไม่ซึ่งจริงๆ แล้วเมื่อเราท าเรื่อง  
การขยายเขตไฟฟ้าไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องยอมรู้อยู่ด้วย
ตัวเองว่าถ้าขยายเขตหม้อแปลงจะโหลดหรือไม่โหลดมากเท่าไหร่ เพราะขณะนี้เราก็ใช้
ขนาดของสายไฟซึ่งไม่ได้มากมายอะไรเพียง 20 กว่าสแควร์มิน ก็เป็นสายเล็กๆ สายสี
ขาว ซึ่งก็ไม่ได้โหลดกระแสมากมายอะไร เพราะฉะนั้น เมื่อการไฟฟ้ายืนยันว่าไม่จ าเป็นที่
จะต้องเพ่ิมหม้อแปลง เราก็ต้องยอมตามที่การไฟฟ้าภูมิภาคเสนอมา เพราะงานพวกนี้
ไม่ใช่งานของเราที่จะก าหนดเองได้ จึงน่าจะโหลดได้จึงไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมหม้อแปลงที่จะ
ขยายเพ่ิมขึ้นอีกนะครับ ท่านเจษฎาเห็นด้วย ดีด้วย ก็ขอบคุณนะครับ ท่านวินัยกับท่าน
พิเชฐเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมโอนลดท าไมมันยุ่งจัง เนื่องจากว่าแต่ละปีหน่วยงานก ากับ
ดูแลกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริม  ก็จะท าหนังสือมาหาท้องถิ่นว่าในแต่ละป ี 
การจะท าวิธีงบประมาณและแตกต่างกันอย่างเป็นนี้ ก็ให้ท าตามแผน ปีที่แล้วก็ท าแจกแจง 
 ปีก่อนโน้นก็ท าอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉนั้น ในเมื่อมันไม่มีมาตรฐานที่เราจะก าหนดเองได้ 
ก็ต้องท าตามค าสั่ง วิธีแจกแจงก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่ งรูปแบบของวิธีงบประมาณ  
ก็อย่างหนึ่ง วิธีท าตามแผนโครงการก็มีอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราเป็นอยู่ข้างล่างซึ่งมี
อ านาจเท่ามดตัวเล็กๆ ท าอะไรก็ท าด้วยตัวเองไม่ได้ก็เขาเป็นคนสั่ง ว่าปีนี้คุณต้องท าแบบ
นี้นะ เขาก็สร้างความยุ่งยากให้เราอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะฉะนั้นถ้าข้าราชการ 
ถ้าผู้บริหารไม่มีความรู้ด้านวิธีงบประมาณ แล้วก็ท าแบบมั่วๆ แล้วก็จะถูกว่ากล่าวอีก  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ฝ่ายสภาเองก็ต้องเข้าใจด้วยฝ่ายข้าราชการฝ่ายผู้บริหารก็ต้องเข้าใจด้วย 
เพราะว่าเขามีความคิดที่ว่าฉันต้องควบคุมคุณให้คุณท าตามฉัน เพ่ือยังคงอ านาจไว้ 
เพราะฉะนั้นเราจึงล าบากในการท างาน และโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 
๒๕60 ซึ่งก็ได้ท า คณะกรรมการชุมชนได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วคณะกรรมการชุมชนว่าอันนี้
แทนเร่งด่วนก็จัดอันดับ 1 มาแต่เมื่อมันมีปัญหาว่าความเร่งด่วนนั้นมันถูกลดไปเนื่องจาก
ปัญหาอ่ืนมันมีความเร่งด่วนมากกว่า ก็ต้องมีการปรับเพราะค าว่าแผนคือสิ่งที่จะท า 
ในอนาคต จะท าหรือไม่ท าก็ได้สุดที่ความจ าเป็นเร่งด่วนนโยบายแผนเหมือนกันหมดนะ 
เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนให้ทราบว่า เราท างาน เราก าหนดด้วยตัวเองยากซึ่งทุกคนก็รู้
ข้าราชการก็รู้ นะครับเราจะท าเป็นไม่รู้ไม่ได้เพราะว่ากระทรวงมหาดไทยควบคุมเราอยู่
กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมก็มาแบ่งอ านาจให้จังหวัด จังหวัดก็มาให้อ านาจอ าเภอ 
ท าอะไรไม่ถูกเขาก็ว่าให้เราอยู่อย่างนี้แล้วจะให้ท ายังไงนะครับแล้วก็อยากจะท า 
ให้บ้านเมืองตามความรู้สึกว่าบ้านเมืองนี้มีปัญหาตลอดเวลา บางทีเราพูดในเวทีไหน  
เราก็บอกฟังดูเหมือนประเทศนี้ไม่มีองค์ความรู้ ในการแก้ปัญหาให้ตัวเองคนที่มีอ านาจ
เขาก็ไม่ตอบหรอก ปัญหาก็คาราคาซังซ้ าซากอยู่อย่างนี้เกิดมาอายุ 5 ปีก็รู้แล้วว่าปัญหา  
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ต่อ) 
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

ของหนองเรือมีอะไร วันนี้อายุ 72 ปี ก็ปัญหาอันเก่าๆ นั่นแหละ ก็ยังมีอยู่จะให้ท ายังไง 
นะครับ ก็ขอให้เข้าใจว่าเราเนี่ยท างานภายใต้แรงกดดัน ซึ่งระเบียบตัวเองไม่ได้ใช้ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งคือพระราชบัญญัติ เทศบาล 2496 ให้อ านาจนายกสั่งอนุมัติ
อนุญาต และท าได้ไหมก็ท าไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไป ก.จังหวัด ก.จังหวัด ก็ไม่เห็นชอบ  
อย่างกรณีช่างเอกซ่ึงมันควรจะมาตั้งนานแล้วและก็มาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ 
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ท่านนายกครับ ท่านพ่ีเชฐมีอะไรครับ เชิญท่านพิเชฐครับ  
 

นายพิเชฐ  พลจอหอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ เรียนท่านประธานผ่านถึงท่านผู้บริหารนะครับก็ออกนอกประเด็นไปไกลแล้วนะครับ
ผม ในประเด็นที่ผมซักถามไปไม่ได้ เกี่ยวกันเลยนะครับ เป็นเกี่ยวกับโครงการ 
ในเทศบัญญัติที่เราจะต้องท าตามที่เราก าหนดมานะครับไม่ได้เกี่ยวกับแผน และก็ในการ
วางแผนที่จะขยายเขตไฟฟ้าเราควรจะวางแผนไว้นะครับ  เราจะได้น าไปบรรจุ 
ในเทศบัญญัติเพ่ือที่เราจะท าได้ทันท่วงทีนะครับมันอยู่ในอ านาจเราทั้งหมดนะครับ 
ที่ได้กล่าวมา ขอบคุณครับ 
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับขอบคุณท่านพิเชฐครับ ท่านนายกเข้าเรื่องเลยครับ  
 

นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 

 ครับ ขอบคุณครับ  อ านาจเราท าเองได้หรือเปล่า ก็ต้องไปขอการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ประสานไปบางทีเขาก็บอกไม่มีวัสดุ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะท าให้ก็เรื่องไปไม่ง่าย
อย่างที่เราคิดหรอกครับเพราะเขาก็เป็นหน่วยงานอิสระ ซึ่งเขาก็ไม่ได้ใจดีอะไรมากมาย 
เราต้องไปง้อ ก็หลายครั้งที่ผู้จัดการเขาบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่หรอกครับ ยังไม่มีของหรอกครับ 
เราก็บอกช่วยเร่งหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อน เพราะฉะนั้นแผนท้องถิ่น 
ก็ให้เทศบาลออกไปท าแผน เมื่อชาวบ้านบอกอันนี้เร่งด่วนความเร่งด่วนมากกว่าก็ท า  
พอไปถึงระยะหนึ่งความเร่งด่วนมันก็เปลี่ยนไปก็อันอ่ืนมาเร่งด่วนด้วยก็ต้องมีการโอน 
ซึ่งก็เป็นอ านาจหน้าที่ ที่จะโอนได้นะครับจะร าคาญหน่อยก็ต้องท า ไม่ใช่ไม่มีแผน ขณะนี้
ก็ได้จ้างเจ้าหน้าที่ให้เดินส ารวจ ถนนแต่ละถนนในแต่ละซอยเรามีความบกพร่องอะไร 
ร่องระบายน้ าท่อระบายน้ าไฟฟ้าสว่าง ก็ได้ข้อมูลมาเยอะมาก แล้วทีนี้จะมาเลือกอะไร  
ก็ต้องไปประชุมแทนชาวบ้านเลือกด้วยก็จะเป็นปัญหาแบบนี้นะครับ  เพราะฉะนั้นก็  
ได้ชี้แจงไปจนครบแล้วนะครับ แต่ว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี  ๒๕61  
ก็ได้ผ่านวาระ 3 ไปแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ขอบคุณท่านประธานครับ 
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอขอบคุณท่านนายก  ที่เสนอญัตติต่อสภา ต่อไปผมจะขอมติจากสภานะครับ  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็น ชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
บ้านหนองเรือ ซอยอภัยพัฒนา 8 และซอยอภัยพัฒนา 9 รวมเป็นเงิน 103,987.95 บาท   
ขอได้โปรดยกมือด้วยครับไม่เห็นชอบนะครับ ไม่มีนะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

 และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
บ้านหนองเรือซอยอภัยพัฒนา 8 และซอยอภัยพัฒนา 9 รวมเป็นเงิน 103,987.95 
บาท  ขอได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 10 เสียง นะครับ   
 

มติที่ประชุมสภา  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดเงินอุดหนุน  เป็นค่าก่อสร้างระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า  บ้านหนองเรือ ซอยอภัยพัฒนา 8 และซอยอภัยพัฒนา 9  รวมเป็นเงิน 
103,987.95 บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 นะครับ 
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ต่อไป เป็นเรื่องที่ 5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีพ. ศ. 2560 ในหมวดเงินอุดหนุนจ านวนเงิน 6,000 บาท ขอเชิญ 
ท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาครับ ขอเชิญครับ 

นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ญัตตินายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดเงินอุดหนุน  
จ านวน ๖,๐๐๐ บาท  

 เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 
                    ด้วยเทศบาลต าบลหนองเรือ มีความจ าเป็นจะต้องขอรับความเห็นชอบ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดเงินอุดหนุน 
จ านวน ๖,๐๐๐ บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
                   เพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 
๖,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม     เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
  เงินอุดหนุน 
   ประเภทอุดหนุนราชการ 
  - อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองเรือ  ตั้งไว้ ๓,๘๕๖,๐๐๐ บาท    
โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ บาท 

รวมโอนเพ่ิม   เป็นเงิน   ๓,๘๖๒,๐๐๐  บาท 
โอนลด    เป็นเงิน   ๖,000  บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ  
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
  ค่าใช้สอย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ต่อ) 
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ  โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ งบประมาณคงเหลือ ๖,๕๕๘ บาท โอนลด  
๖,๐๐๐ บาท  รวมโอนลด   เป็นเงิน   ๖,000  บาท 

เหตุผล 
                   ตามที่เทศบาลต าบลหนองเรือ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ หมวดเงินอุดหนุน/อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
หนองเรือ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จ านวน ๓,๘๕๖,๐๐๐ บาท ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 002๑0 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
บัญชี 002๑๒ นั้น เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองเรือ ได้รับแจ้งจากโรงเรียนชุมชนหนอง
เรือว่าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ มีเด็กจ านวนเพ่ิมขึ้นจากเดิมจึงได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงเห็นควรโอนเพ่ิมงบประมาณรานจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๖,๐๐๐ บาท ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นอ านาจของสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 67 ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า การจ่ายเงินอุดหนุนจะกระท าได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้ น การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุไปตั้งจ่ายในหมวดเงิน
อุดหนุน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๕๓๐๐ ลงวันที่ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

                      ด้วยเหตุนี้ นายกเทศมนตรีต าบลหนองเรือ  จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภา

เทศบาลต าบลหนองเรือ เพ่ือพิจารณาขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ในหมวดเงินอุดหนุน จ านวน ๖,๐๐๐ บาท มาเพ่ือรับ

ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ ตามกฎหมาย และจะได้ด าเนินการตาม

ระเบียบต่อไป 

 ซึ่งแน่นอนเมื่อสภาอนุมัติให้ความเห็นชอบแล้วก็ต้องท าหนังสือถึงนายอ าเภอเพ่ือ
ขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง นายอ าเภอก็มีอ านาจที่จะยับยั้งไม่โอนก็ได้  นายอ าเภอก็มี
อ านาจเหนือสภา อย่างนี้เป็นต้น นะครับ  ขอบคุณท่านประธานครับ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ครับ ขอบคุณท่านนายก ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภามี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับถ้ามีก็ขอเชิญนะครับ มีไหมครับถ้าไม่มี
ผมจะขอญัตติเลยนะครับ  
 -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 ในหมวดเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเติม 
ของโรงเรียนชุมชนหนองเรือเป็นเงิน 6,๐00 บาท ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ 
ไม่เห็นชอบนะครับ ไม่มีนะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  (ต่อ) 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
(ต่อ) 

 และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหมวดเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเติมของ
โรงเรียนชุมชนหนองเรือเป็นจ านวนเงิน 6,000 บาท ขอได้โปรดยกมือด้วยครับเห็นชอบ
นะครับ 10 เสียงนะครับ 
 

มติที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหนองเรือ 

 มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2560 ในหมวดเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเติม 
ของโรงเรียนชุมชนหนองเรือเป็นจ านวนเงิน 6,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
งดออกเสียง 2 นะครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลน าเสนอถ้ามีก็ขอเชิญ 
นะครับ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานของเทศบาลเชิญเลยนะครับ ท่านนายกครับ 
 

นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณท่านประธานครับ ตามระเบียบวาระที่ 11.1 นะครับ มีท่านสมาชิก
สงสัย เอกสารเผยแพร่ประเด็นค าถามแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
4 ปี ระหว่างปี 2561 - 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีเงื่อนไข
รายละเอียดปรากฏอย่างไรบ้าง  ขณะนี้ ก็ได้รายละเอียดมาแล้ว  จึงขออนุญาต 
ท่านประธานให้ปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดในประเด็นส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับ  

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 ครับขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ  
 

ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ  เอกสารส่วนนี้ ไม่ได้แจกให้กับสมาชิก 
ตั้งแต่ต้นนะครับ เนื่องจากมีประเด็นเดียวก็คือเอกสารมีจ านวนมากว่าจะจัดรูปเล่ม 
มาให้ นะครับ และเอกสารไม่ใช่ชุดแรกนะครับ ท่านดูก็เลยว่าชุดที่ 1 ในการตอบ
ค าถาม ประเด็นค าถามก็คือว่าเรื่องนี้มีการหารือจากทั้งท้องถิ่นทุกระบบนะครับ 
เพ่ือที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา 4 ปี 2561 - 2564 แต่สิ่งที่จะต้อง
แจ้งให้สภาทราบจริงๆ มีสาระส าคัญจริงจริง ที่ทุกท่านจะต้องเข้าใจในแผนนี้ด้วยนะ
ครับ ซึ่งแนวทางที่ท้องถิ่นอยากให้ท่านท าก็คืออยากให้ท่านมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง
แผน 4 ปี ให้ชัดเจน ดังนั้น สิ่งที่เอกสารนี้ออกมาให้ก็คือเดี๋ยวผมจะให้น้องพิมแจก
สมาชิกทุกท่านนะครับ แต่สาระส าคัญขอน าเรียนอย่างนี้ก่อน ก่อนที่จะมีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมอะไรในเอกสารมี ดังนี้นะครับ ส าหรับเรื่องค าตอบเนี่ยเขาตอบ
เป็นสาระส าคัญไว้ทั้งหมด 5 ประเด็น แต่ผมจะสรุปยอดให้ท่านเข้าใจก่อน เราต้อง
เข้าใจก่อนนะครับแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕61 – ๒๕64 เขายกเลิกแผนสามปี ของระเบียบ
เก่า คือ ระเบียบ 2548 ของการท าแผนนะครับ แล้วก็มาเพ่ิมเติมจากที่ 2 เป็น ๒๕60 
เข้าได้ยกเลิกแผนสามปีเก่าและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีเก่า ยกเลิกไปแล้วนะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 

ปลัดเทศบาล 
(ต่อ) 

โดยมีแผนตั้งแต่ปี ๒๕60 เป็นต้นไปที่จะต้อง ท าในปี ๒๕61 นี้ มีแผนฉบับเดียว คือ 
แผนพัฒนา 4 ปี ดังนั้น จะมีค าพูดอยู่ว่า การพัฒนาแผน 4 ปีนี้ จะต้องมีการทบทวนปี
ต่อปี เช่นเดียวกับแผนสามปีที่แล้วหรือไม่ ไม่ต้องนะครับไม่มีการทบทวนนะครับ หาก
ทบทวนแผน 4 ปีที่เกิดขึ้นจาก ๒๕61 – ๒๕64 นี้ ท่านจะทบทวนครั้งต่อไปโดย
กรรมการแผนประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลหนองเรือ ก็คือปลายปี ประมาณ
เดือนกันยายน 2564 ค าถามอยู่ที่ว่า การทบทวน พอจะท าแผน ๒๕65 นะครับ 
ประเด็นค าถามอยู่ที่ว่าการทบทวนเขาไม่ให้ทบทวน 1 ปีของต าบลแล้ว ดังนั้นสิ่งที่
เกิดข้ึนตอนนี้มีการถกเถียงกัน ก็คือว่า แผนพัฒนาที่ท่านดูฉบับนี้ที่จริงจะมีเล่มใหญ่ด้วย
ท่านจะสังเกตว่าเขามีตัวย่อทั้งหมด 8  ตัวย่อนะครับในแผนหลัก  ในเล่มแผนที่แจกให้
ท่านสมาชิกทุกคนผมไม่ทราบว่าทางท่านสมาชิกได้หรือยัง เขาเรียกว่า ตัวแบบ ก็คือ 
แบบ ผ.01 ถึงแบบ ผ.08 นะครับ ให้ท่านกลับไปดูนะครับ คือตัวย่อตัวนี้ จะมี
ผลกระทบกับพวกเราด้วย เพราะเวลาท่านไปบอกกับประชาชนในพ้ืนที่ นี่คือปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอน แบบ ผ.01 หมายความว่า โครงการใดๆก็ตาม ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ของเทศบาลหนองเรือ ท่านต้องบรรจุโดยที่ต้องท าเอง ก็หมายความว่าหน่วยงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองเรือเป็นผู้กระท าเองโดยผ่านงานแต่ละกองแต่ละกอง
นะครับ ส่วน แบ ผ.02 หมายถึงโครงการที่ท่านจะต้องอุดหนุนให้กับหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ ประชาชนในพ้ืนที่ ในระยะ 4 ปี 61-64 นะครับ แบบ 
ผ.03 ก็คือว่าโครงการที่เกินศักยภาพของท่าน หมายความว่าเกินศักยภาพในเขต 
ของเทศบาล แล้วประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือสภา ก็แล้วแต่เห็นควรจะส่ง
ให้กับหน่วยเหนือที่สูงกว่าตน เช่น อบจ. กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ  แบบ ผ.04  
ก็คือเป็นเรื่องรายละเอียดของกระทรวง  ทบวง  กรม  จะท าแล้วบรรจุให้เรา  ส่วนแบบ 
ผ.05 ผ.06  ไม่เป็นไรส าหรับรายละเอียดเบื้องต้น ไม่ค่อยมีสาระ  แบบ ผ.07 ก็คือ
สรุป ผ.08 ก็คือครุภัณฑ์ที่ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นนั้นๆ ก าหนดว่า  
ในปี ๒๕61 – ๒๕64  จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์อะไรบ้าง ค าถาม ในตัวนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่า  
ที่หนังสือตัวนี้มีการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกสภาทราบเนี่ยเขาให้ท่านทราบว่า
วิธีการในการด าเนินการของแผน 4 ปี ในอนาคตต่อไป ค่อนข้างที่จะท าให้ประชาชน 
เข้าใจยาก ขนาดเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติ ผิดๆถูกๆ นะครับ ดังนั้น เขาจึงบอกให้น าเรียน 
กับสมาชิกด้วยว่า  1. ให้เข้าใจก่อนว่าแผน 4 ปีคืออะไรทบทวนใหม่อีกครั้ง ประเด็นที่ 
1 นะครับการที่จะด าเนินการออกแทนเขาให้ท าก่อนที่จะด าเนินการก าหนด เช่น 
จะต้องท าภายในเดือนตุลาคมของปีถัดไปในการท าแผน ยกตัวอย่างก็คือ เราท าครั้งแรก
ก็คือช่วงตุลาของปี ๒๕59  ซึ่งแผนตัวนี้มีผลบังคับก็คือปี ๒๕61 คือปีงบประมาณ 
2561 - 2564  แผนตัวนี้ เขาเรียกว่าแผนงบประมาณ ไม่ใช่แผนประจ าปีปฏิทิน 
ประเด็นที่ 2  เมื่อท าเรื่องเรียบร้อยแล้ว ทางชาวบ้าน ผู้บริหาร สมาชิก อยากจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแก้ไขได้ไหม ไม่ได้นะครับ ถามว่าถ้าท าได้ท ายังไง ต้องเข้า
หลักเกณฑ์ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมและเข้าแก้ไข ค าถามก็คือว่าแก้ไข
เป็นอ านาจของใคร เขาว่าแก้ไขถ้าไม่ใช่สาระส าคัญมากเป็นสาระเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ก็คือท่านนายก แต่ถ้าเป็นกรณีที่เปลี่ยนแปลงนี่คือปัญหา
ยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านจะท าถนนบอกว่าหมู่ที่ 1 หรือหมู่ที่ 12 แต่ปรากฏว่า เวลา 
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ท่านเขียนท่านไประบุเลยว่าถนนที่ หมู่ที่ 5 จาก 1 ไป 2 ซึ่งในแผนกับข้อเท็จจริง 
ในเทศบัญญัติไม่ตรงกัน แบบนี้ไม่ได้ ท่านต้องเข้าขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง ค าถามก็
คือ เปลี่ยนตอนไหน นี่คือที่ถกเถียงกันตั้งแต่เริ่มต้น เช่น ตอนจะท าในปี ๒๕61 ที่ผ่าน
มาเนี่ยหลายคนก็บอกว่า แผน 3 ปีเดิมก็ยังมีผลบังคับถึง 30 กันยายน ๒๕60  
อยู่ ท าไมจะต้องไปเปลี่ยน แล้วบอกว่าปี  ๒๕61 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปี ๒๕
60 เป็นต้นไปท าไมถึงจะเปลี่ยนก็ถกเถียงกันในกรมมาตลอดของเจ้าหน้าที่มาตลอด 
สุดท้าย กรมบอกว่าอย่างนี้ ถ้ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญท่านต้องเข้าเวที
ประชาคมของต าบล ไม่ใช่หมู่บ้านแล้วนะครับ ของต าบล โดยผ่านขั้นตอนของ
คณะกรรมการทั้งหมดก่ีคณะ ได้แก่ คณะแรก คือ คณะกรรมการประสานแผน   

 ซึ่ งมีปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  เป็นประธานและเป็นคณะกรรมการ  
ในหนึ่งคณะ  2. เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ท่านเสนอต่อกรรมการพัฒนาแผน 
ของต าบล เมื่อพัฒนาแผนของต าบลเสร็จแล้วให้น าเรื่องนี้เข้าสู่เวทีประชาคมระดับ
ต าบล เพ่ือพิจารณาเห็นชอบถ้าเห็นชอบแล้วถึงจะเปลี่ยนแปลงได้ นะครับ เปลี่ยนแปลง
ได้นะครับ แต่เปลี่ยนแปลงที่ว่าจะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้าง
สถานที่และงบประมาณ ปัญหาที่ 2  ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมในระเบียบนี้นะครับ ค าถาม
ก็คือเพ่ิมได้ไหม ยกตัวอย่างในแผน 2561  ไม่มีเลย แต่ท่านจะเอาแผนจากปี ๒๕62  
ปี ๒๕63 หรือปี ๒๕64 หรือไม่มีใน ๔ ปีนี้เลย เอามาใส่ใหม่แบบนี้ได้ไหม ได้  ได้ด้วย
วิธีใด ก็ขั้นตอนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเพ่ิมเติมแล้วระเบียบบอกว่าเรื่อง
ดังกล่าว โครงการดังกล่าว จะต้องบรรจุในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติเท่านั้น นี่คือ
ประเด็นที่เก่ียวข้องนะครับ เพราะว่าค าถามตอบมาว่าถ้าเข้าไปแล้ว สภาไม่อนุมัติอีกล่ะ  
ไม่ได้ หมายความว่ายังไงล่ะ นี่คือสิ่งที่ก าลังถกเถียงกัน ถ้าเสนอเข้าไปแล้วสภาไม่ให้อีก
ละ เช่นสภาตัด ตัดโครงการนั้นไปเลยได้ไหม นี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงยังไม่
ปรากฏ แต่เขาบอกว่าถ้าอะไรที่มีการเพ่ิมเติม เมื่ออยู่ในแผน ๒๕61 2562 2563 
2564 แล้วขั้นตอนทั้งหมดผ่านขั้นตอนกระบวนการแล้ว  ท่านกลับมาแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ในเทศบัญญัติก็ไม่ได้ต้องเข้าบรรจุ ค าถามก็คือถ้าเทศบัญญัติไม่มีท าไงต่อ 
ก็ดูวิธีการจ่ายขาด หรือข้อบังคับเพ่ิมเติม นี่คือการด าเนินการทางขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข นะครับส่วนสาระต่อมาก็คือว่าในเรื่องของ ผ. 01 ที่ท าเอง จะมีบาง
กิจกรรมที่ว่าประชาชนเอง หรือราษฎรเองหรือผู้ใหญ่บ้านเอง หรือใครก็ตาม อยากจะ
ขอเสนอใหม่ หรือเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ไหม ได้ตลอดเวลา นะครับแต่จริงๆ เนี่ย
ขั้นตอนก็ต้องผ่านขั้นตอนตามที่ผมบอกเมื่อกี้  ก็คือ ผ่านคณะกรรมการประสานแผน 
คณะพัฒนาท้องถิ่น เสนอท่านนายกนายกประชุมเวทีสาธารณะ แต่ถ้าเกิดชาวบ้านจะ
เปลี่ยนแปลงต้องไปเปลี่ยนในแผนของชุมชนตนเองก่อน ท ายังไง คุณไปปรับของท่าน
กันก่อน แล้วเสนอผ่านขั้นตอนนี้ให้ได้ ถ้าผ่านแล้วถึงจะได้ ถ้าบรรจุเข้าแผนแล้ว ต้องใช้
ทันที นี่คือค าว่าเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ค าถามต่อมาก็คือว่า แล้วสมมติทุกปีเรามีการ
ประชุมกรรมการชุมชนทุกปี ในขณะทบทวนแผนปีต่อปี ได้ไหม ไม่ต้อง ถ้าอย่างนี้
บทบาทกรรมการชุมชน จะมีผลกระทบไหม มีแน่นอน เพราะเราไม่ได้ท าทุกปี แต่ถาม
ว่า แผน 4 ปี ท่านต้องคิด ทั้ง 4 ปีให้เราเลย ดังนั้น คุณจะทบทวนแผนได้ก็คือ 4 ป ี
ต่อครั้ง จัดท าทบทวน 4 ปีต่อครั้ง แต่แผน 4 ปีนี้นะครับ ท่านห้ามว่าถ้าครบก่อน  
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180 วันของปีงบประมาณ 2564 ก็คือประมาณเดือนมีนาคมเมษายนของ ปี ๒๕63 
นะครับ เขาบอกว่า ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆทั้งสิ้นในแผน ปี ๒๕64  
ซึ่งแผนปีสุดท้ายห้ามเลย 180 วัน นี่คือกติกาที่ออกมาใหม่ ดังนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคตก็คือกรรมการชุมชนเราบางกลุ่ม หรือบางคณะอาจจะมองว่าบทบาทน้อยไป
ถามว่าจริงๆบทบาทน้อยไปไหม ไม่ลดนะครับ เพียงแต่ว่าบทบาทเรื่องท าแผนท่าน 
ลดไปนิดนึง เพราะว่าแผนท่านท าไป 4 ปีแล้ว แต่เพียงแต่ว่า เขาให้ท่านท าแผนที่เข้าใจ
ในระบบหมู่ บ้ านซึ่ ง  ต้ อ งมี การสอน อีกที ไหม  มี ครั บ  ต่ อมาถ้ าท่ านสั ง เกตุ 
ในแผนของ แบบ ผ.02 คือการอุดหนุนส่วนงานราชการ อุดหนุนภาครัฐ อุดหนุน
เอกชน อุดหนุนกลุ่มอาชีพ หรือแม้กระทั่งชุมชนเราเอง ก็ตามหลายคนก็ถามว่าท าไม  
ไมมี่ในงบประมาณ ๒๕61 นี่ล่ะครับในแผน ๒๕61 – ๒๕64  ไม่มี ค าถามว่าถ้าจะท า 
ท ายังไง มันอยู่ที่ค าว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า หรือเพ่ิมเติมหรือเปล่า ถ้ากรณีเป็นการ
เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนเดียวกันครับ คือ ผ่านกรรมการประสานแผน ผ่านกรรมการ
พัฒนาต าบล แล้วก็เสนอคณะกรรมการเวทีประชาคม เพ่ือขอเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วต้อง
เสนอเข้าสภานะครับ ประเด็นอยู่ที่ว่า เข้าสภาเพ่ืออะไร ค าถามอยู่ที่ว่าถ้าเข้าสภาแล้ว
ต้องใช้เงิน อุดหนุนได้ไหม ไม่ได้ จ่ายขาดได้ไหม ไม่ได้ สุดท้ายก็คือต้องมีเงินเพ่ือโอน 
ดังนั้นก็ต้องเข้าสภาเพ่ือขอโอนและสภาปฏิเสธการโอนได้ไหม ยังไม่ตอบนะครับ เรื่องนี้
มีปัญหาอยู่เพราะอ านาจการโอนเป็นเรื่องของงบประมาณของสภานะครับ และอุดหนุน
ก็เหมือนลักษณะของอุดหนุนไฟฟ้า  ซึ่งต่างกันกับอุดหนุนไฟฟ้า  อุดหนุนไฟฟ้าเราก็ท า
เองอุดหนุนหน่วยงานอื่น แตถ่ามว่าทุกอย่างต้องอยู่ใน แบบ ผ.02 หมดไหม แม้กระทั่ง
โครงการไฟฟ้า ประปา ก็จะอยู่ในแผน ผ.02 เช่นกัน ดังนั้นต่อไปนี้ในหลายสิ่งหลายๆ 
อย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ต้องมีการเตรียมงานอย่างน้อย 4 ปี ไม่ใช่วันนี้เปลี่ยน
พรุ่งนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับ ส่วนกรณีสุดท้ายก็คือว่า ฝากท่านนิดนึง สรุปง่ายๆ เรื่องตัวนี้
ยังไม่จบในขั้นตอนรายละเอียด ยังมีการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมหลายอย่าง สาระบาง
เรื่องไม่ควรที่จะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ก็มีการแก้ไข ยกตัวอย่าง ผมกับมัธยม 
ก็คุยกันว่า เช่น ถ้าจะท าถนนสายทรัพย์เจริญ ความยาวเดิมในแผนบอกว่า 200 เมตร 
ช่างวัดมา 200 เมตร กว้างเท่ากัน ราคา 150,000 บาท ปรากฏว่าไปวัดใหม่ ท าใหม่
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอเข้าเทศบัญญัติ ข้อเท็จจริง คือถนนเหลืออยู่ 190 เมตร 
หายไป 10 เมตร ในแผนบอก 200 เมตร ความจริงเหลืออยู่ 190 เมตร ถามว่าท าได้
ไหม ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงแผน  ไม่ได้อีก นี่คือประเด็นว่าต่อไปนี้โครงการทุกอย่าง 
ห้ามเขียนกว้าง คุณต้องก าหนดของวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า จะมีข้อที่อธิบายในนี้ 
ประมาณ 6 ข้อ คุณต้องก าหนดชัดเจนว่าในปีนี้  คุณจะท าถนนอะไร อย่าระบุว่า  
ท าถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 4 สายไม่มีแล้ว คุณต้องระบุชัดเจนว่าคุณจะท าสาย
ไหน ระยะทางเท่าไหร่ งบประมาณเท่าไหร่ มันมีค าถามก็คือ ถ้าถนนยาวมาก เช่น  
ถนนพัฒนามงคล ซึ่งมีความยาวประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร ถ้าคุณบอกคุณท า  
1 กิโลเมตร เท่ากับ 20 ล้าน แต่ถ้า ปรากฏว่าในปี 2561 คุณเขียน 20 ล้าน  
คุณบอกไม่เอาจะแบ่งเป็นช่วงได้ไหม ไม่ได้ คุณต้องก าหนดเลยว่าคุณจะเอาช่วงไหน 
ยังไงให้ชัดเจน ซึ่งการท าแผน 2561 – 2564 ดังนั้น ค าถามอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่า 
ไม่ตรงล่ะ จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวครับ ก็กลับไปนับหนึ่งใหม่เหมือนเดิม  
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เปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีปัญหาอะไรในแผน แต่เพ่ิมเติมต้องบรรจุในเทศบัญญัติ นะครับ 
สรุปก็คือว่า ถ้าท่านเห็นในโครงการปี 2562 มีความส าคัญกว่าปี  2561  
ท่านเปลี่ยนแปลงได้ แต่ค าถาม เข้าเทศบัญญัติไหม เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับท าได้ 
แต่ถ้าเพ่ิมเติมไม่ได้นะครับ เพ่ิมเติมท่านต้องใช้เงินทั้งนั้น  เพราะถือว่าไม่มีในแผน  
นะครับ สุดท้ายฝากเรื่องการประเมิน โดยการประเมินแผนจะมีอยู่ช่วงปลายปี
งบประมาณ ก็คือประมาณปลายเดือนกันยายน ซึ่งกรรมการประเมินแผนก็คือท่านวัน
ทอง ที่เป็นประธาน ค าถามก็คือว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วกรรมการประเมินแผนจะต้องท า
อย่างน้อย 2 ครั้ง ก็คือ 1 เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการ
ประเมินผลตามแผน  2561 แล้วแต่ใช้แผน  ๒๕60 ครั้งที่ 2 ก็จะมีการประเมินอีก
ภายในเดือนตุลาคม จริง ๆ ผมอยากให้ท าการเดือนกันยายน แต่ก็ไม่รู้ท าไมถึงเป็นเดือน
ตุลาคม จริงๆ การประเมินเขาประเมินไตรมาส ก็คือ ช่วงก่อนไตรมาส 2 และไตรมาส 
4 แต่เผอิญว่า ไปสิ้นสุดไตรมาส 2 ไตรมาส 4 แต่เขาบอกให้ไปประเมินช่วงตุลาคม  
นะครับ จริงๆ ตุลาคมเป็นเรื่องของการทบทวนจัดท าแผน ไม่ควรที่จะประเมินแผน 
หรือติดตามแผน แต่ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อระเบียบว่าอย่างนั้น สรุป ก็คือว่าต่อไปนี้
จะต้องมีการประเมินแผนว่าคุณน าแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีนั้นไปบังคับใช้จริงไหม 
ดังนั้น จะมีข้อสรุปก็คือว่าต่อไปนี้ห้ามเขียน แผนที่เป็นการจินตนาการ เข้าใจค าว่า
จินตนาการนะครับ คือเขียน เลอะไปหมด เช่น โครงการมีเงินใช้ จริง 6 ล้านบาท   
แต่ท่านเขียนไป 60 ล้านบาท 120 ล้านบาท ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ และท่านจะปรับไป
ปรับมาไม่เหมือนก่อน นะครับตอนนี้ท่านต้องวางแผนให้ได้ว่าในช่วง 4 ปีจัดท าแผน 
ของท้องถิ่น ต่อไปนี้ท่านจะท าอะไรนะครับ ซึ่งถามว่ายุ่งยากไหม ยุ่งยากนะครับ  
ยุ่งยากตรงไหน ซึ่งเหมือนที่เลขาเชษพูดว่าเวลาเราขอขยายเขตไฟฟ้า ท าไมเราไม่ขอ 
แต่เนิ่นๆ แล้วให้เขาท าแผนให้เราในระบบ ก็อันเดียวกันกับที่พูดครับเหมือนประปา 
ก็เช่นกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับขยายเขต คือ การขยายเสา แต่ที่เรามา
บางครั้งเราสับสนก็คือการติดตั้งหลอดไฟฟ้าโคมไฟตามซอกตามซอย ที่มีการติดตั้ง 
เสาโคมไฟเพ่ิมเติม คือ ติดหลอดไฟตามเสาเพ่ิมเติม ค าถามอยู่ที่ว่าคนละประเด็น  
การขยายเขต ก็คือขยายไฟฟ้าแรงต่ า แต่การติดตั้งหลอดไฟสาธารณะเพ่ิมเติม 
เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับไฟฟ้า ที่เขาบอกว่าห้ามใช้ไฟฟ้าเกิน 10เปอร์เซ็นต์  ถามวิธีแก้
ของท้องถิ่นมีไหม มี ซึ่งตอนนี้เขาไม่สนใจไฟฟ้าแล้ว ระบบท้องถิ่นปัจจุบันเขาไม่สนใจ
การติดตั้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะโดยขอจากไฟฟ้า 10 เปอร์เซ็นต์แล้ว เขาใช้วิธีอิงกับ
ระเบียบก็คือจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดซื้อ หลอดไฟฟ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์  
แต่ถามว่าแพงไหม ก็ต้องไปดูในหลักการก่อน เมื่อคุณจะลดค่าใช้จ่ายกับไฟฟ้า  
คุณจะแก้ไขก็ใช้วิธีนี้ มีแต่ปัญหาก็คือิถ้าคุณจะติดตั้งกับเสาไฟฟ้าอยู่ คุณจะเอาพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ไหม ไม่ได้ เพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องติดเสาและระบบเดียวกัน 
ดังนั้น ตอนนี้ก็คือว่าถ้าตามตรอกตามซอย ถ้าจ าเป็นต้องติดจริงนะครับ คงมีการแก้ไข
ระเบียบอยู่ว่าถ้ามีการติดหลอดไฟฟ้าเพ่ือติดเป็นไปส่องสว่างอาจจะต้องมีการแก้ไข 
ในอนาคตเพราะมันเป็นเรื่องขยายเขตไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ท่านสังเกตนะครับ  
ที่เขาอธิบายเนี่ย ถ้าเป็นเสา อุปกรณ์เป็นของไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นระบบจ าหน่ายกลายเป็น
ทรัพย์สินเรา ดังนั้น ที่ท่านเห็นที่ท่านสมาชิกถามว่าไฟดับ ให้รีบไปแก้นะ อันเดียวกัน 
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ก็คือทรัพย์สินของเทศบาล แต่ถ้าเราแก้ไขไม่เป็นไปตามสเปคเขา เขาก็ว่าเราอีกนะครับ 
ดังนั้น ตอนนี้ระบบต่างๆ ในระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ค าถามก็คือต้องบรรจุใน  
ผ.02 ไหม ต้องบรรจุนะครับถ้าขยายเขต ค าถามต่อมาก็คือว่า แล้วจะมีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติม ในค าชี้แจงนี้อีกไหม มีนะครับ ดังนั้น ขออนุญาตท่านว่า ในส่วนเอกสารที่ไม่ได้
ถ่ายเอกสารมาใหเ้นี่ย ผมบอกน้องเองว่ามันไม่มีหนังสือจากจังหวัดมาอ าเภอเรา คือไม่มี
หนังสือปะหน้า ผมเลยบอกให้ชะลอไปก่อน แต่ว่าจะให้แจ้งให้ทราบ เพราะตอนนี้มี
สาระว่างบประมาณ  2561 หลายอย่างเราไม่ได้อุดหนุนเลยนะครับ  ถ้าท่านสังเกตุ
งวดนี้ในปี  ๒๕61  เราไม่ได้อุดหนุนเลย ค าถามเกิดขึ้นว่าไม่อุดหนุนได้ไหม ได้ครับ 
แต่ถ้าเกิดมีเรื่องมีราวกัน ก็ไม่อยากทะเลาะกัน ยกตัวอย่างก็คือเหมือนท่านว่าประเพณี
บุญบั้งไฟ ต่างๆ ท าไมไม่ให้ชุมชนหมู่บ้าน นี่ล่ะครับถ้าท่านอยากให้เขาท า ให้เขา
เปลี่ยนแปลงใครอยากจะท าให้เขาเปลี่ยนมา แล้วจะมีผลเปลี่ยนแปลงจากสภา นะครับ
แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ต้องไปว่ากันในอนาคตใน แผน 2561 โดยให้ชี้แจง 
ในระบบก่อนตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะให้ท ายังไง ก็น าเรียนท่านประธานครับ เพ่ิม เติม
วาระ ๑ นะครับ แต่จริงๆ นะมีเรื่องอยากจะชี้แจงอยู่อีก 3 เรื่อง ที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องใหม ่ซ่ึงอยากให้สภาไดร้ับทราบด้วยนะครับ ขอควบไปเลยได้ไหมครับ 
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญครับ 
 
 

ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 
ปลัดเทศบาล 

 

 ขอฝากท่านสมาชิกนิดนึง ขณะนี้เขายกเลิกระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕35 แล้วนะ
ครับ ยกเลิกขาดเลยนะครับ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม เป็นต้นไป ขณะนี้พระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕60 เกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่ที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
วันที่  24 กุมภาพันธ์ ๒๕60 และมีผลบังคับวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕60 ก็คือหลังจาก
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 180 วัน ซึ่งในหลักการของระเบียบนี้เขายกเลิก
ระเบียบพัสดุของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕35 ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ให้  พรบ. บังคับใช้กับ
หน่วยงาน โดยไม่ต้องท าอะไร  ซึ่ ง ใน พรบ. เขาบอกว่าให้กระทรวงการคลัง 
โดยกรมบัญชีกลาง ให้ไปออกกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย  
จัดหาพัสดุ ซึ่งประกาศราชกิจจาเมื่อวานนี้ 23 สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวานนี้ 
กฎกระทรวงทั้งหมด มี 7 ฉบับ ระเบียบมี 1 เล่ม  223 ข้อ ข้อที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือ
ว่าระเบียบพัสดุเดิมมีอยู่ 5 วิธี ก็คือตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ซึ่งถ้า 
จะประกวดโดยวิธีปกติก็คือ อีอ๊อกชั่น วิธีพิเศษ และกรณีพิเศษ ตอนนี้ยุบทั้ง  
5 ประเภทนี้ออกไปเลย เหลืออยู่แค่ 3 อย่าง เขาเรียกว่าประเภทประกาศเชิญชวน
ประเภทคัดเลือก และก็ประเภทเฉพาะเจาะจง ถามว่าสาระส าคัญมีเยอะไหม เยอะมาก 
นะครับ ถามว่าอธิบายค่อนข้างจะยาว สรุปง่ายๆ ระเบียบตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ย  
จัดซื้อจัดจ้าง 5 ประเภทยกเลิกไปแล้ว แต่ บทนิยามดังกล่าวเขามีค าย่อว่าประกาศ
ประกวดราคาแล้วก็สอบราคาเดิมก็คือการด าเนินการโดย ประกาศเชิญชวน คัดเลือก 
ก็คือกรณีพิเศษกับวิธีพิเศษ ส่วนเฉพาะเจาะจงก็คือ ตกลงราคาเก่า นั้นแหละ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น อ านาจท่านนายกมากข้ึนกว่าเก่า โดยอ านาจเดิมท่านนายกตามระเบียบเก่า คือ  



21 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 

ปลัดเทศบาล 
(ต่อ) 

หนึ่งแสน แต่มีบทมติ ครม. ที่ขยายไปห้าแสน ที่ครั้งแรกขยายตามกรมบัญชีกลาง 
แต่ระเบียบนี้ กรณีเฉพาะเจาะจง อ านาจนายกห้าแสนเลยนะครับ ถ้าโครงการ 
ไม่ถึงหนึ่งแสน เดิมนะครับเขาบอกให้หนึ่งหมื่น กรรมการตรวจรับต้อง 3 คนขึ้นไป 
หนึ่งหมื่น กรรมการตรวจรับมีคนเดียว ตอนนี้หนึ่งแสนบาท อ านาจลงแล้วนะครับ  
แต่สิ่งที่ เกิดค าถามต่อมาก็คือว่า พวกที่มีเป็นคู่ค้ากับเราทั้ง 3 ระบบ นี่คือปัญหา 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เขาใช้ค าว่าผู้ประกอบการ มีทั้งงานบริการ งานพัสดุ งานจัดจ้าง
งานทุกอย่างค่อนข้างท่ีจะมีปัญหา เดี๋ยวจะตีความอีกทีหนึ่ง คือหมายความว่าถ้าตีความ
ตามกรอบผู้ประกอบการ เขาบอกว่า ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล
ค าถามก็คือถ้าผู้ประกอบการที่จะมาท าธุรกิจกับเรา ต้องจดทะเบียนเท่านั้นใช่ไหมนี่คือ
ประเด็นค าถามที่ถกเถียงกัน ตอนนี้ เจอปัญหาตรงไหนที่เราถกเถียงกันมากที่สุด 
ก็คือ ถ้าเราจะจ้างเหมาบริการพนักงานเรา ต้องไปจดทะเบียนไหม นี่คือปัญหานะครับ 
ที่จะตีตกไม่ตก แต่ตอนนี้ไม่ทราบ ค าว่าจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้าเข้ากฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เขาตีความคือห้างหุ้นส่วนบริษัท นะครับ ร้านค้าทั่วไป จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลไหม ก็ต้องถามร้านค้า ประการที่สอง ถ้าไม่ใช่จดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ใช่ 
จดทะเบียนผู้ประกอบการแล้วสามารถยื่นได้ไหม ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ท่านนายก
เห็นชอบอนุญาตท าธุ รกิจ  แต่ทั้ งนี้ ทั้ งนั้ นบุคคลดั งกล่ าว  ก็ต้ องขึ้ นทะเบียน 
กับกรมบัญชีกลางเช่นเดิมอีก ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาถ้าจะท าธุรกิจกับท่านนายก  ซึ่ง
นายกเป็นผู้แทนองค์กรท้องถิ่น หรือนายก อบต. หรือนายกเทศบาล หรือใครก็ตาม 
ถ้าท่านจะท าท่านต้องอนุญาตให้เขาเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง
ถามว่ายุ่งยากไหม ไม่ทราบ คือ ตอนนี้ระเบียบตัวนี้ออกมาแล้ว ดังนั้นตอนนี้ถ้าท่าน
สมาชิกสังเกตุการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงนี้ อาจจะมีการชะลอด้วยต้องขออภัยด้วย นะครับ
อย่าพ่ึงว่ากันเพราะเมื่อวานก่อนที่นักวิชาการพัสดุ (นิตยา) อยู่คนเดียว ก็เร่งท างาน
ทั้งหมด ถึงเมื่อกี้ก็เร่งจ่ายขาดเงินสะสมที่เร่งด่วนก่อน 22 ก็คือการท าอีอ๊อกชั่น อะไรก็
ตามท่ีท าก่อนวันที่  23 กันยายน ๒๕๖๐  ยังใช้ระเบียบเดิมอยู่ แต่อะไรก็ตามที่ท าหลัง
วันที่ 23 คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่ได้ ต้องท าตามระเบียบตัวใหม่ ถามว่าตอนนี้
เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจไหม  ยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจก็คลาดเคลื่อน น้อยนิด ดังนั้น  
จริงๆ ผมคุยกับน้องว่างวดนี้ถ้าจะไปอบรมพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร และสมาชิก อยากให้ไปและอยากให้ไปเรียนรู้วิชา อย่างน้อยก็เรื่องแผน 
กับพัสดุใหม่ คืออย่างที่ผมเคยบอกท่านประธานว่าให้ไปอบรมพัสดุใหม่แต่อาจารย์ 
ที่เขาสอน เขาก็จะสอนแต่กิจการสภาอย่างเดียว แต่หนังสือสั่งการซักซ้อมงบประมาณ 
ที่ออกมา นะครับชัดเจน เขาระบุไว้เลยให้สอนวิธีงบประมาณให้กับการเงิน ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการทุกคนด้วย ดังนั้น ตอนนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
พัสดุแล้วอยากให้ทุกคนรู้ด้วย อย่าบอกว่าให้แต่ข้าราชการรู้ฝ่ายเดียวไม่อย่างนั้นท่าน 
จะถูกหลอก สุดท้ายไม่จบแค่นี้นะครับ มีระเบียบขัดกันเรื่องผลประโยชน์ ตอนนี้ยังเป็น
แค่ร่างเขาเรียกว่ากฎหมายสี่โคตรอยากให้นายกอธิบาย เพราะว่าเรื่องกฎหมายสี่โคตร
มันเกิดขึ้นกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย จริงอยู่ว่าแค่ร่าง แต่จริงๆ ไม่ใช่ร่างแล้ว ก็น าเรียน 
ให้ทราบก่อนนะครับ เรื่องต่อมานะครับ ก็คือฝากท่านสมาชิกให้เข้าใจในเรื่องของแผน
เรื่องจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ก็คงเป็นเรื่องของบุคลากร นะครับเนื่องจากว่าในแผนของการ  
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จัดท าแผนบุคลากรท้องถิ่น ตอนนี้อยู่ในช่วงจัดท าแผนใหม่ แผนบุคลากรท้องถิ่นจะท า
ในช่วง 3 ปี วงรอบ แผนเดิมก็คือท า ปี ๒๕58 – ๒๕60 แต่ตอนนี้จัดท าปี   
๒๕61 - 2563 นะครับ  เดิมนี้มีแผนอยู่ 2 ฉบับเขาเรียกว่า แผนพัฒนาอัตราก าลัง  
3 ปี และแผนพนักงานจ้าง 4 ปี แต่ตอนหลังเขายุบเหลือแค่ 3 ปีแล้ว ดังนั้นค าถาม 
ก็คือว่า ในการท าแผนปีนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จะต้องท าให้เสร็จ
ภายในสิ้นเดือนนี้ เพ่ือประกาศใช้ให้ทัน 1 ตุลาคม ดังนั้น อะไรก็ตามที่มีการปัญหา
ค่าใช้จ่ายอัตราก าลัง อย่าเพ่ิงไปโทษผู้บริหารนะครับ เพราะว่าตอนนี้เราถูกจ ากัด 
โดยค าว่าค่าใช้จ่าย เนื่องจากระเบียบบอกว่าค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ตามระเบียบ 
2542 เขาพูดถึง 40 เปอร์เซ็นต์ แต่เหมือนท่านนายกพูดว่าถ้ากรณีจะมีการ 
ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมในสายงานระดับผู้บริหาร เขาบอกให้เราวิธีการใช้จ่ายที่ไม่เกินร้อย
ละ 35 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 2 ปี มาจับด้วย ซ่ึงเกิดค าถามก็คือในช่วงปี 2559 กับ ๒๕60 
ซึ่งในช่วงปี 2559 เกิดปัญหาก็คือท้องถิ่นเปลี่ยนระบบจากระบบซีเป็นระบบแท่ง  
ท าให้ค่าใช้จ่ายตอนนี้เพ่ิมเติมจ านวนมาก โดยเฉพาะค่าเงินประจ าต าแหน่ง และเงิน
ปรับฐานของเจ้าหน้าที่นะครับแต่เมื่อรวม 2 ปีแล้วเกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่บางคน 
ที่มีการ โอนย้ายโอนเข้าโอนออกแล้วก็แก้ไข สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาพูดเฉพาะฝ่ายบริหาร  
ก็คือตั้งแต่สายอ านวยการขึ้นไป อ านวยการก็คือ สายระดับฝ่ายในระบบ ฝ่าย กอง
ส านัก รองปลัด ปลัด แต่ต่ ากว่านั้นไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2 ปี 35 เปอร์เซ็นต์ 
ค าถามก็คือว่า มีประกาศออกมาอีกแล้ว เดิมเนี่ยมาตรการของ ครม. 8/60  เขาระงับ
การจัดหาต าแหน่งฝ่าย แต่ปรากฏว่ามีหนังสือล่าสุดออกมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560 ให้กับไปใช้แล้ว ก็คือให้อ านาจ ก.จังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถที่จะสรรหา 
รับโอนเงื่อนไข 150 วัน มาบังคับใช้ได้แล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม เป็นต้นไปคุณเอาหลักเกณฑ์นี้มาใช้ได้เลย หลักเกณฑ์เดิมก่อนหน้านี้ให้ตกไป
ยกเว้นค่าต าแหน่งว่างเกิน 150 วัน และมาจัดสรรในปีงบประมาณนั้น ให้ทางผู้บริหาร
ยุติการสรรหา ปล่อยให้กองกลางสรรหาให้ สรรหาโดยวิธีการก็คือใครที่จะสอบในบัญชี
กองกลางก็จะบรรจุและห้ามปฏิเสธ สมมุติผมมีต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินว่าง  
1 ต าแหน่ง ปรากฏว่าท่านนายกไม่สรรหาเลย ไม่โอน ไม่คัดเลือก ไม่อะไรทั้งสิ้น ภายใน 
๑๕๐ วันนับตั้งแต่วันที่ว่าง  1 ตุลาคม  ต่อมาท่านนายกจะรับใหม่ ไม่ได้ จะต้องไปใช้
บั ญ ชี จ า ก กอ ง กล า ง  ก็ คื อ  ส . ถ .  ที่ เ ข า จ ะป ร ะกา ศ สอบ ทั่ ว ป ร ะ เ ทศ ไท ย  
ใครมาได้ก็ต้องมา ท่านจะปฏิเสธได้ไหม ไม่ได้ นี่คือสิ่งที่แจ้งให้ทราบ สุดท้ายก็คือเรื่อง
การสอบพนักงานราชการ ถ้าท่านสมาชิกท าเรื่องแจ้งให้ทราบว่าท่านใดที่มีลูกหลาน  
ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตที่เขาประกาศสอบในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมท้องถิ่น นะครับ 
ถ้าเกิดสงสัยในเรื่องการสมัครว่าตรงกับคุณวุฒิหรือไม่นะครับให้มาถามเจ้าหน้าที่
บุคลากรของเราได้นะครับถ้าเกิดทางลูกน้องหรือลูกหลานท่านใดประสงค์จะสมัคร
ท้องถิ่นข่าวว่าตอนนี้ เปิดแบบไหน ไม่ทราบว่าทุกท่านทราบไหมว่าเปิดแบบไหน  
คือการเปิดสอบตอนนี้เขาแยกเป็นเป็นภาค และเป็นเขต ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ 
ถ้าเป็นเขต สมมุติข้อสอบมีท้ังหมด 4 ภาคมีอยู่ 14 เขต ท่านสอบได้ที่เดียวท่านบอกว่า
ท่านอยากจะสอบทั้ง 14 เขตได้ไหม ไม่ได้ และ 2 ในแต่ละเขตจะเปิดต าแหน่ง 
ไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกนั มันจะมีสายทั่วไป และสายวิชาการแค่นั้นนะครับ ค าถามก็คือ  



23 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ 

ปลัดเทศบาล 
(ต่อ) 

ท่านสมัครไปแล้วสอบไปแล้วได้ที่ เดียว เมื่อได้ไปสอบแล้วแล้วก็อยู่ ในบัญชีนั้น 
ขอใช้ข้ามบัญชีได้ไหม ไม่ได้อีก นั่นคือ หลักการที่น าเรียนให้ทราบทางสภาช่วยน าเรียน
ญาติพ่ีน้อง หรือลูกหลาน นะครับ ถ้าอยากสมัครข้าราชการท้องถิ่นก็ให้รีบสมัคร 
ภายในวันที่ไม่เกินวันที่ 2 กันยายน ในระบบอินเตอร์เน็ต ขณะนี้ก็ไม่มากนะครับ  
ล่าสุดเมื่อวานเช็คข่าวก็คือผู้สมัครสามแสนกว่าคนแล้วครับทั่วประเทศ  ถามว่าเยอะ
ไหม ยังไม่เยอะนะครับ ไม่รู้ว่าภาคหรือต าแหน่งไหนมากกว่ากัน ก็น าเรียนท่านประธาน
ทราบนะครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 

 
นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

ประธานสภาเทศบาล 
 ครับขอบคุณท่านปลัดครับ ที่ให้รายละเอียดแต่ก็ยังงงอยู่ หลังจากประชุมแล้ว
จะซักถามเรื่องรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับ เรื่องอ่ืน มีท่านใดจะอธิบายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้ามีก็ขอเชิญนะครับ  เชิญท่านประนอมครับ 
 

นางประนอม  ทินช่วย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 กราบเรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน 
นางประนอม  ทินช่วย  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ดิฉัน มีค าถามซัก 2 - 3 เรื่อง ค่ะ
เรื่องแรก เรื่องหารือค่ะ หารือเรื่องร้านเนื้อย่างต้นอ้อยค่ะ เพราะว่าข้างเคียงเขามา
หารือว่าเวลาเขาท าขายตอนบ่ายกลิ่นมันจะแรง  แถวๆนั้นมีคนแก่  มี เด็กเล็ก  
ก็ถามว่ า เราจะมี วิ ธี ป้ องกันยั ง ไง  ก็อยากฝากท่ านประธานถึงฝ่ ายผู้ บริหาร 
ถึงกองสาธารณสุขด้วยค่ ะ  เรื่ องที่ สอง  ก็ถนนถนนมหาโหดที่ท่ านว่ า ล่ ะค่ะ 
ถนนหอมหวล กว่าเราจะได้ท า เราจะแก้เรื่องถนนมันแคบ ที่จอดรถหน้าบ้านแต่ละแห่ง 
ก็เอากระถางอะไรไปวางไว้หน้าบ้าน เราจะไปจัดให้จอดรถ หรือให้รถผ่านถนนให้ได้ 
ง่ายขึ้น ก็เริ่มจากสี่แยกถนนทรัพย์เจริญ หอมหวล ไปสุดทั้ง 2 แห่งล่ะค่ะ ที่มันแคบ
กระถางดอกไม้หรืออะไรให้ไปจัดออกได้ไหมคะเพ่ือที่จะให้รถได้ผ่านได้สะดวกค่ะ  
แล้วก็มาต่อที่หน้าสาธารณสุขค่ะ ที่ถนนที่เข้าข้างวัดมีน้ าขัง ก็อยากจะให้ท าให้ไปท าให้
เรียบร้อยหน่อยค่ะ ให้สมกับกองสาธารณสุขค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสี่แยกพัฒนามงคล 
ที่หอมหวนที่มีร้านเกมล่ะค่ะอยากจะให้ไปจัดอีกที่หนึ่งค่ะ แล้วอีกหน้าบ้านพ่อใหญ่นิยม
ฤทธิ์จ านงค์  ตรงนั้นก็อยากจะให้ไปดูอีกค่ะ เพราะว่าข้างบ้านไม่น่าดูค่ะ ค่ะก็มีแค่นี้ 
นะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ  ขอบคุณท่านประนอมครับ มีท่านใดที่จะน าเสนอก็ให้กระชับกระชับ
หน่อยนะครับ เพราะว่าช่วงบ่ายเรามี เมืองพัทยา จะมาดูเรื่องขยะ ครับมีไหมครับ  
ถ้าไม่มี ให้นายกตอบข้อซักถามท่านประนอมครับเชิญครับ 
 

นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอบคุณท่านประธานครับ กระทู้สดของท่านประนอมนะครับ ร้านเนื้อย่าง 
ต้นอ้อย เดี๋ยวจะให้สาธารณสุข ไปตรวจดูจริงๆ มีโครงการที่จะออกตรวจ ออกตรวจ
เรื่องโภชนาการอาหาร ภายในเขตเทศบาลนี้อยู่ แต่พอมีงานชุกเข้าไป งานชุกอ่ืนเข้ามา
ก็ปรับแผนไปงานชุกซะก่อน จริงๆ ได้บอกงานสาธารณสุขไปแล้วว่าเราควรจะท า
ก าหนดการหรือปฏิทินงานออกตรวจร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จริงๆ เราก ็
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ต่อ) 
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ 

นายกเทศมนตรี 
(ต่อ) 

ไม่มีอ านาจนะ ทั้งที่กฎหมายก็มี แต่สาธารณสุขอ าเภอต้องเป็นคนชี้ ว่า อันไหนชอบ 
ไม่ชอบ เราจะซื้อเครื่องตรวจเหมือนเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปจิ้มในอาหารก็จะขึ้น 
โดยอัตโนมัติ ว่าอาหารพวกนี้ปนเปื้อนหรือเปล่า สกปรกหรือเปล่า ก็ยังไม่มีงบประมาณ
นะครับ  ถนนหอมหวล ที่ชาวบ้านเอา ถัง กระถางต้นไม้ไปวางจนไม่มีที่ จะเดินแล้ว 
ก็บอก ผอ.ฉลอง ไปแล้ว กองสาธารณสุขไปแล้ว ช่วยกันตรวจหน่อยสิ  เราอาจจะต้อง
เชิญไปทั้งสภานี้แหละให้สภาพูดว่าคุณอย่าเอาต้นไม้กระถางต้นไม้มาวางตรงนี้  
เอาไปวางในบ้าน  ก็ได้ยินเขาตอบว่าเทศบาลมาท าให้สิ ก็ได้ยินอยู่บ่อยๆ นะครับ 
ยังไงก็เดี๋ยวจะจัดตารางเวลาให้ทั้งสภานี่แหละ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการไปดูด้วย ไปบอก
ว่าคุณอย่าเอากระถางต้นไม้มาวางตรงนี้ ให้เอาไปวางในบ้าน ตรงนี้มันทางที่จอดรถ 
เป็นทางเดิน ต้องให้สภาเป็นคนพูดนะครับหรือท่านรองประธานก็ได้ ถนนหน้า
ส านักงานสาธารณสุขเดี๋ยวตรวจสอบดูก่อนนะครับ ถนนพัฒนามงคลตัดถนนหอมหวล 
ก็มีต้นตะกบอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีรถจอดอยู่ชั่วนาตาปี เราก็บอกหลายครั้งแล้วว่าท าไมไม่
เ อาออก ไปจอดที่ อ่ื น แล้ วจะให้ ผม ไปจอดที่ ไ หนครั บ  บนหลั งคาบ้ านหรอ  
ก็ได้ค าตอบแบบนี้ ก็ว่ากันไปก่อน ถนนหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านนิยม  ฤทธิ์จ านงค์  
เราก็บอกหลายครั้งแล้วบอกว่าช่วยจัดตรงนี้ให้หน่อย เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง เขาก็พยักหน้าพยักหน้าเสร็จแล้วพอเราไปก็อย่างเก่าก็ไม่ท าอะไร คนเป็น
ผู้ใหญ่บ้านควรจะมีวินัยควรจะมีอะไรมันก็ยังยากอยู่จริงๆ ต้องจัดมาอบรมแต่เราก็
อบรมไม่ได้เพราะว่าใช้จ่ายงบประมาณ เดี๋ยว สตง. ก็จะบอกว่าคุณมาจัดอบรมท าไม  
ก็จะยุ่งอีกก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับ ยังไงก็ตามไม่ละเลย เดี๋ยวก็ต้องได้ไปท าต่อ 
เพราะฉะนั้น ก็ตอบค าถามทุกค าถามแล้ว  ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
 

นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ ก็คงจะหมดเรื่องที่จะประชุมเพียงเท่านี้ นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณ 
ท่านฝ่ายบริหาร หรือท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  ข้าราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านนะครับ  ที่ ให้ความร่ วมมือด้วยดี  ส าหรับวันนี้ 
ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

 
ปิดการประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
                                              ลงชื่อ                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายพิเชฐ  พลจอหอ) 
             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ 

     ลงชื่อ      ผู้ตรวจทาน       ลงชื่อ                        ผู้จด/ผู้พิมพ์ 

               (นางอารุณ  อนุตรี)                 (นางวรนันท์   ประทุมวัน)   

          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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     ลงชื่อ          เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง 

               (นายชวลิต  ภักดีแก้ว) 

              ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ลงชื่อ พลฯ              เจ้าหน้าที่ป้องกันและรักษาความสงบ 

                (พงษ์พิชิต  ณรงค์ทัพซ้าย) 
           หวัหน้าป้องกันและรักษาความสงบ 

 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

เมื่อวันที่  ๑๕  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ลงชื่อ)      ประธานกรรมการ 

             (นางยาใจ  สายมณีวงศ์) 

 (ลงชื่อ)      กรรมการ 

     (นายมานิต  ลาบุญตา) 

            (ลงชื่อ)      กรรมการ/เลขานุการ 

(นายพิเชฐ  พลจอหอ) 

 
สภาเทศบาลต าบลหนองเรือ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองเรือ  

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่        เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(ลงชื่อ)         ประธานสภาเทศบาล 

            (นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ) 
   ประธานสภาเทศบาล 


