
 
 
 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําปี พ.ศ. 2555 

เม่ือวันท่ี  21  พฤษภาคม  2555 
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  

----------------------------------------------------- 
1ผู้มาประชุม 

 1.  นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด     เลขานุการสภาเทศบาล 
 2.  นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ    ประธานสภาเทศบาล 

3.  นายฐิติวัชร ์ มะศร ี    สมาชิกสภาเทศบาล              
4.  นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายเดชา  แซ่บ้าง    สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายสถิตย์  แผ่เต็ม    สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายสมบูรณ์  ภารา    สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย    สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายไสว  สิทธิศักด์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
10.นายชัยยุทธ  ศิริรัตน ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
11.นายมณิต  รักษาวงศ์    รองประธานสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอุดม  ซัง     สมาชิกสภาเทศบาล 
 

2ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายชัยศรี  มีพัฒน์    นายกเทศมนตรี 
2.  นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ    รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายวสันต์  ชัยสงคราม   รองนายกเทศมนตรี  
4.  นายภักดี  มาก    ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
5.   นายสิทธิพร  เหล่าอรรถปรีชา   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

 6.  นายมานะ  อุบล    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 7.  นายศิริโชค  งามสิงห ์    หัวหน้ากองช่าง 

8.  นายเทพนรินทร์  ทองสัมฤทธ์ิ   รองปลัดเทศบาล   
9.  นางสาวสุนันท์  พลฤทธ์ิ   ผู้อํานวยการกองคลัง  

 10. นางอโนมา  มณีโชติ    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
11. จ.อ. เกษม  ชูเมือง    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
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12.  ว่าที่ ร.ต.ประยูรศักด์ิ  ลิม่พาณิชย์  ปลัดเทศบาล 

 13.  นางภารดี  อุบล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 14.  นางอําไพ  คงปลอด    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล 
ทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2555 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาลงช่ือ
เข้าประชุม จํานวน 11 คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันขอกราบ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ  ได้จุดธูป 
เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

(ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย) 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          ก่อนประธานสภากล่าวเปิดการประชุม ดิฉันขอช้ีแจงและ
อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ดังต่อไปนี้ 
          ตามที่สภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ได้กําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 – 
30 พฤษภาคม 2555 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน น้ัน 
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือ
พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ในวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรยีง สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ.2555 
 

          ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  ในคราวการประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2555 
ได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2555 
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 มีสีส่มัย และตามประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เร่ืองการ
กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2555 และกําหนดวัน
เร่ิมประชุมสมยัสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2556 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2555 น้ัน 
 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภา 
เทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที ่2 ประจําปี พ.ศ.2555 
ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม  2555 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 
          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                    ประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 

นิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
(นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

ระเบยีบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําปี พ.ศ. 2555 

วันจันทร์  ที่ 21  พฤษภาคม  2555  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 

 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.1 ………………………………………………………… 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
     2.1 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 
2555 เมื่อวันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
    3.1 ตามหนังสือเลขที่รับ  6/2555  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม  2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณา 
     4.1 ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขอความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
     4.2 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง เร่ือง การคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลไม้เรียง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง (สํานักปลัดเทศบาล)  
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     4.3 ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง เร่ือง ขออนุมัติสภาจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจําปี พ.ศ.
2555 จํานวน 3 โครงการ (กองช่าง) 
          4.3.1  โครงการปรับปรุงหลังพนังก้ันนํ้า คสล.ริมฝัง่แม่นํ้า 
ตาปี บริเวณชุมชนบ้านในทอนพัฒนา 
          4.3.2  โครงการปรับปรุงพนังก้ันนํ้า คสล.รมิฝั่งแมนํ้่าตาปี 
บริเวณชุมชนบ้านแหลมทอง 
           4.3.3  โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้า คสล. หลังธนาคารไทย
พาณิชย์ (ชุมชนตลาดทานพอ) 
     4.4  ระเบียบสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลไม้เรียง พ.ศ.2555  (นายนิพนธ์ วิเศษศักด์ิ   ประธานสภา
เทศบาล) 
     4.5  ญัตติสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือเลขที่รับ 5/2555  
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555  (นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ สมาชิกสภา
เทศบาล) 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
     5.1........................................................ 
           ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิด
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
      

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และสมาชิกผูท้รงเกียรติ
ทุกท่าน รวมทั้งพนักงานเทศบาลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน วันน้ีเป็น
การประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 
พ.ศ.2555 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
 

ระเบยีบวาระที่ 1                 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          มหีนังสือเข้ามาครับ เร่ืองขอเชิญร่วมการจัดมหกรรมกีฬา 
แชลเลนจ์เดย์  เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการครับ กอง
การศึกษาเทศบาลตําบลไม้เรียง ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลไม้เรียงทุกท่าน  ร่วมกิจกรรมออกกําลังกาย ในวันพุธ ที่  23 
พฤษภาคม 2555  เวลา 15.00 น.แต่งกายชุดกีฬา พร้อมกันที่
เทศบาลตําบลไม้เรียง และหวังว่าทุกท่านคงให้ความร่วมมือ  อันน้ี
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ความร่วมมือมาด้วยนะครับ เพราะว่าเรื่องน้ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ 
 
เทศบาลเราจะต้องรายงานไปยังอําเภอต่อไป อันน้ีเร่ืองเจ้าหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหาร  ต่อไประเบียบวาระที่  2  
 

ระเบยีบวาระที่ 2                 รับรองรายงานการประชุม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
อยู่ในมือท่านแล้วนะครับ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามญั สมยัแรก ประจําปี พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  
2555 เชิญนะครับ หน้า 1,2,3,4 
 

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ เชิญครับ 

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   กระผม พ.ต.
สุรินทร์  สมหมาย สมาชิกสภาเทศบาล หน้าที่ 4 ครับ บรรทัดที่ 3 
นับจากล่าง บอกว่า วรรคสุดท้ายท่านใดเห็นชอบโปรดกรุณายกมือ
ขึ้นครับ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดกรุณายกมือขึ้นครับ งดออกเสียง
กรุณายกมือขึน้ครับ และเช่ือมมาหน้า 5 ที่มีการลงมติมคีรั้งเดียว ถ้า
อ่านตามน้ีแสดงว่าท่านประธานได้ถามพร้อมกันคร้ังเดียวทั้ง 3 
ความเห็น  แต่ลงมติครั้งเดียว ถ้าอ่านจากบันทึกจากตรงนี้แสดงว่า
ท่านประธานถามความเห็นคร้ังเดียวและลงมติครั้งเดียวครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ต้องเว้นนะครับแต่พิมพ์เหมือนคราวก่อน ๆ นะครับ มีตัวอย่างดู
ครับเวลาขอมติ  ก็ขอขอบคณุสมาชิกครับ  ถ้าอ่านแบบน้ี 
หมายความว่ายกมือรวดเดียวหมด ต้องทีละบรรทัดครับ อันน้ีแก้ใหม่
นะ ต่อไปหน้า 5,6หน้า 6 บรรทัดที่ 14 ครบั นับจากด้านบน คุณจะ
เอาแบบน้ันเหรอครับใช้คําว่า หรือ คําว่าเหรอเป็นภาษาพูดไม่ใช่
ภาษาเขียนใช้คําว่าหรือดีกว่านะครับ ต่อไปหน้า 7  บรรทัดที่ 3 นับ
ลงมา มีคําว่าหรือซ้ํากัน 2 ตัว ตัดคําว่าหรือออก 1 ตัว ต่อไปหน้า 
8,9,10 หน้า 10 ครับ นับไปจากบรรทัดที่ 11 การเก็บกวาดขยะผมดู
แล้วบริเวณน้ีมคีวามสะอาดไม่ขยะ ตกคําว่า มี  เลขานุการฯ ให้เพ่ิม
นะครับ ต่อไปหน้า 11,12,13 หน้า 13 บรรทัดสุดท้าย พรบ. รักษา
ความสะอาดข้างต้นที่ผมได้อ่านเมื่อสักครู่ทีผ่่านมา เมื่อมที่านสมาชิก
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พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ขออนุญาตครับท่านประธาน 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ขออนุญาตย้อนไปที่หน้า 7 ครับ ตามอํานาจหน้าที่ของ
พระราชบัญญัติเทศบาล  คําว่าของ น่าจะเป็นคําว่าตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ ให้แก้ ขอบคุณครับ  เมื่อสกัครู่ดูวิธีที่ท่านสุรินทร์
ทักท้วง ต้องใช้แบบน้ีนะครับ ท่านเปิดไปดูหน้า 26 ครับ เวลาเขียน
เหมือนผมว่าขอมติและมีคําว่ามีมติที่ประชุม เวลาทําก็ทําแบบน้ีนะ
ครับ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง  สามัญแบบนั้นใช่ไหมครับ 
ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  
 

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานครับ ที่เขียนติดกันให้แยกครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับให้แยกตามตัวอย่าง ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           10         เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            งดออกเสียง        1           เสียง 
 

สรุปมติทีป่ระชุม 
 

       เห็นชอบ             10          เสียง 
                     ไม่เห็นชอบ           -            เสียง 
                     งดออกเสียง          1            เสียง 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอบคณุครับ  ต่อไประเบียบวาระที่ 3 

ระเบยีบวาระที่ 3           กระทู้ถาม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม  ตามหนังสือเลขทีร่ับ  
6/2555ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2555  กระทู้ถามของนายชัยยุทธ  
ศิริรัตน์  เชิญครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกที่เคารพ
รักทั้งหลาย กระผมนายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เป็น
เจ้าของต้ังกระทู้ถามครับ กระทู้ถาม คือ คําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
หรือนโยบายที่พวกเราซึ่งเป็นสมาชิกต้ังข้ึนเพ่ือถามฝ่ายบริหาร
เก่ียวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหาร การต้ังกระทู้ถามเป็นการทําหน้าที่
ธรรมดาอย่างหน่ึงในการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร การต้ัง
กระทู้ถามกระผมไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอ่ืนครับ เป็นการถามและ
ตอบกันในสภา ซึ่งผมก็ได้ทําหน้าที่และฝ่ายบริหารก็ได้ตอบได้อธิบาย
ในสิ่งที่กระผมจะช้ีแจง ไม่ได้มีเจตนาประสงค์เป็นอย่างอ่ืน ไม่ได้มี
เจตนาประสงค์ที่จะเลื่อยขาเก้าอ้ี ไม่ได้มีเจตนาประสงค์จะแย่งชิง
อํานาจแต่ประการใด เพราะฉะน้ันเมื่อเวลามาต้ังกระทู้ถาม เราก็ถาม
และตอบกันธรรมดาในสภาตามข้อบังคับ ท่านประธานครับ เมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนังก้ันนํ้าชํารุดต้ังแต่ครั้งเมื่อนํ้าท่วมคราวที่แล้ว 
ก็ประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมแต่ประการใด และ
บัดน้ีก็ย่างเข้าสู่หน้าฝนอีกครัง้หนึ่งเกรงว่าจะเกิดความเสียหายแก่
บ้านเรือนหรือทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน  ผมเลยต้ังกระทู้ถามเพ่ือ
ถามผู้บริหารว่ามีแผนดําเนินงานในการซ่อมแซมปรับปรุง และมแีผน
ดําเนินงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ันอย่างไร ก่อนอ่ืนผมขอ
สงวนสิทธิที่จะถามหลังจากทีผู่้บริหารตอบแล้วอีก 3 ครั้ง ครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ  ถูกต้องครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานครับ ผมใช้สิทธิตามข้อที่ 87 ถามผูบ้ริหาร คํา
ว่าผู้บริหาร ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น หมายถงึ 
นายกเทศมนตรีเท่าน้ัน ไม่ได้รวมถึงบุคคลอ่ืน เพราะฉะน้ันบุคคลที่มี
สิทธิที่จะตอบก็คือนายกเทศมนตรีเท่าน้ันครับ เรียนท่านประธานสภา
ผ่านถึงท่านนายกครับว่า ท่านนายกต้องเป็นผู้ตอบแต่เพียงผู้เดียว แต่
ถ้าท่านนายกประสงค์จะมอบให้ใครตอบแทน ก็ทําได้แต่ท่านนายก
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ข้อบังคับเป็นใหญ่ ท่านประธานก็ต้องดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับน่ัน
คือหน้าที่ของท่านประธาน  ท่านประธานครับ ผมถามถึงแผน
ดําเนินงาน ประเด็นคําถามก็คือแผนดําเนินงานว่าจะดําเนินการ
บริเวณน้ันอย่างไร เป็นคําถามที่เรียนถามท่านประธานผ่านถึงท่าน
นายกเพ่ือให้ท่านนายกได้ตอบในที่ประชุมสภาแห่งน้ี ขอบคุณครับ 
 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ 
ทุกท่านกระผมนายชัยศรี   มีพัฒน์   นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง  
ครับเมื่อสมาชิกอยากทราบครับข้อกฎหมาย   อาศัยอํานาจตามความ
ข้อ 56  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554)  
ครับ  
 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายไกรศักด์ิ 
ธรฤทธ์ิ  รองนายกเทศมนตรี  ตามท่ีนายกได้อาศัยอํานาจหน้าที่ตาม
ข้อ 56 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554)  
กระผมได้รับมอบอํานาจจากท่านนายกเพ่ือตอบกระทู้ถามของท่าน
สมาชิก กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามหนังสือเลขที ่
6/2555 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 มีกระทูถ้ามว่ามีแผนการ
ดําเนินงานแก้ไข แก้ปัญหาอย่างไร 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานครับ กระผมขอประท้วงครับ  

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานครับ ท่านประธานดูข้อบังคับ ข้อ 56  ท่าน
ประธานโปรดวินิจฉัยว่า ข้อ 56 วรรคสอง นายกมอบอํานาจ 
ผู้บริหารมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนตอบแทนในกรณีกระทู้ถามได้หรือไม่
ครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

          ครับ การมอบอํานาจตามหนังสือครับ  
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นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานดูข้อบังคับ ข้อ 56 วรรคสองครับ กระผมขอ
อนุญาตอ่าน นะครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรค
หน่ึง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือให้รองผู้บริหาร
ท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นผู้
อภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงแทนก็ได้ เขาเขียนไว้ชัดเลยนะครับ เป็น
กรณีเสนอญัตติกับคําแปรญัตติ  แต่วันน้ีเราตอบกระทู้ถาม ผมเรียน
แล้วครับว่ากระทู้ถามเราถามตอบกันธรรมดาครับ คนละอย่างกันนะ
ครับ ท่านประธานโปรดวินิจฉัยนะครับ ผมประท้วงครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

            ผมวินิจฉัยแล้วครับ ให้ใช้ระเบียบการบริหารราชการมาใช้
บังคับได้ เพราะฉะน้ัน ผมอนญุาตให้ฝ่ายบรหิารครับ เชิญครับ 
 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ตามหนังสือเลขที่ 
6/2555 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 มีกระทูถ้ามว่ามีแผนการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหาและมแีผนดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างไร 
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมในฐานะฝ่ายบริหารได้มี
แผนดําเนินการอยู่ ซึ่งอยู่ในแผนการดําเนินงานของเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ซึง่ได้ผ่านสภา
แล้วครับ และแผนทีส่องคือ มีแผนการดําเนินงานการขออนุญาตสภา
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
ปรับปรุงพนังก้ันนํ้าริมฝั่งแม่นํ้าตาปีที่ชํารุด มีอยู่ 3 โครงการด้วยกัน
ครับ  

1. โครงการปรับปรุงพนังก้ันนํ้าคสล.ริมฝั่งแมนํ้่าตาปี  
บริเวณชุมชนบ้านแหลมทอง 

2. โครงการปรับปรุงพนังก้ันนํ้าคสล.ริมฝั่งแมนํ้่าตาปี  
บริเวณชุมชนบ้านในทอนพัฒนา 

3. โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าคสล. หลังธนาคารไทย 
พาณิชย์บริเวณชุมชนตลาดทานพอ  
          ซึ่งทั้งหมดน้ีได้ออกแบบและการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และจะเสนอเข้าสภาในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในวันน้ีครับ 
ส่วนพนังก้ันนํ้าส่วนอ่ืน ๆ ที่ฝ่ายบริหารจะดําเนินการในโอกาสต่อไป
โดยคํานึงถึงฐานะทางการคลังของเทศบาลเป็นหลักนะครับ ขอบคุณ
มากครับ 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

         ครับ ผูต้ั้งกระทู้สงวนสิทธิไว้ที่จะถาม 3 ครั้ง เชิญครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กระผมนายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอ
อนุญาต ถามเป็นคร้ังที่  2 นะครับ  เป็นทีท่ราบกันดีว่าตอนน้ีย่างเข้า
สู่ฤดูฝน และแม่นํ้าตาปีเป็นแม่นํ้าที่มีนํ้ามากทุกปี เต็มตลิ่งทุกปี ล้น
ตลิ่งทุกปี ผมเรียนถามท่านผู้บริหารว่า ท่านมีแผนงานในการเร่งรัด
เพ่ือทําให้แล้วเสร็จทันในฤดูกาลน้ีหรือไม่ อย่างไร เพราะไม่เช่นน้ัน
แล้วย่อมที่จะเกิดความเสียหายอย่างแน่นอนครับ  เร่งรัด  เอากันให้
ชัด ๆ ครับ  ว่าเดือนหน้าอย่างไร สองเดือนอย่างไร สามเดือนอย่างไร 
เอากันอย่างนี้ครับ ถ้าเราพูดกว้าง ๆ มันจะไม่ได้ประโยชน์เวลาน้ีพ่ี
น้องเขาถามเราก็ตอบไม่ได้  ท่านประธานครับนิดเดียว วันที่เราทํา
ประชาคมกันที่น่ี มีพ่ีน้องประชาชนส่วนหน่ึงเขามาประชุมและเขา
ถาม ถามท่านนายกที่ยืนอยู่ตรงนี้  ผมน่ังอยู่ตรงน้ัน เขาถาม พ่ีน้อง
ประชาชนเขาสนใจและถาม พวกเราจะไม่สนใจและไม่ถามได้อย่างไร 
เราต้องถามครับ เอาให้ชัด เดือนหน้าทําอย่างไร สองเดือนทําอย่างไร 
อีกสามเดือนประมูล เปิดซอง เอากันอย่างนี้ครับ เอากันชัด ๆ อย่า
เอาแบบกว้าง ๆ ขอบคุณครบั 
 

นายวสันต์  ชัยสงคราม 
รองนายกเทศมนตรี 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุก
ท่าน ผมนายวสันต์  ชัยสงคราม รองนายกเทศมนตร ี  กระผมว่าน่า
ประเด็นน้ีน่าจะเกิดความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดกันนิดนึงในเร่ืองของ
แผนดําเนินงานของฝ่ายบริหารนะครับ ตอนน้ันในร่างเทศบัญญัติปี 
พ.ศ. 2555  สว่นของเขื่อนที่หลังธนาคารไทยพาณิชย์น้ีนะครับ เพ่ือน
สมาชิกที่ทําหน้าที่อยู่ในวันน้ันที่ยังอยู่ในวาระที่ยังทํางานกันอยู่ในวัน
น้ันในเร่ืองสมาชิกที่อยู่ในตลาดก็ถูกพักนะครับ และก็มสีมาชิกส่วน
ของหมู่ที่ 8 กไ็ด้ดําเนินการนะครับ เราไม่ได้น่ิงดูดายในส่วนของหมู่ที ่
3 นะครับ  
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ผมประท้วงครับท่านประธาน ตามข้อ 56 บอกว่าต้องมอบ
อํานาจเป็นหนังสือ  ผมขอหนังสือมอบอํานาจให้ท่านประธานครับ 
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับให้เป็นไปตามข้อบังคับครับ ข้อ 56 ชัดเจน
ครับ  ผมขออนุญาตอ่านอีกครั้งนะครับ  
 

 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

          ได้ครบั  
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นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ผู้บรหิารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรอืผู้แปรญัตติตามวรรค
หน่ึง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้
อภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงแทน ต้องมอบอํานาจเป็นหนังสือ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอวินิจฉัยนะครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับเพราะเรื่องน้ีมันเก่ียว
โยงนะครับ ที่ฝ่ายบริหารเขาตอบ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เขาบอกชัดเจนนะครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ผมวินิจฉัยว่าให้ฝ่ายบริหารเขาดําเนินพูดให้เสร็จก่อน เชิญ
ต่อครับ เขาจะโยงครับให้คุณได้รู้  เพราะคุณสมาชิกเข้าใหม่  ผมก็
สมาชิกเข้าใหมใ่นการเลือกต้ังครั้งที่สอง แต่ว่าก่อนน้ันเขาทําโครงการ
ไปแล้ว  
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ท่านประธานครับ ผมประท้วงครับ ท่านประธานวินิจฉัยเลย
ครับ ท่านจะเรียกหนังสือจากเขาหรือไม่ครับ จะได้บันทึกในรายงาน
การประชุม เพราะรายงานการประชุมคือหลกัฐานการปฏิบัติ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ผมวินิจฉัยแล้วว่าในส่วนของราชการหรือส่วนที่เราจะต้อง
ตอบน้ันให้เขาตอบให้เสร็จกอ่น ฝ่ายบริหารจะได้โยงนะครับ  

นายมณิต  รักษาวงศ์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

          ขออนุญาตครับ กระผมนายมณิต  รักษาวงศ์ รอง
ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียงครับ ตามที่ท่านเพ่ือนสมาชิกได้ว่า
ให้เสนอต้องมีขั้นตอนตามท่ีนายกเทศมนตรีจะมอบอํานาจให้ใคร
ช้ีแจง แถลงแทน  ตามท่ีนายกฝ่ายบริหารเขาเสนอมาแล้ว ท่าน
ประธานโปรดพิจารณาด้วยครับ  ผมว่าไปตามหลักเกณฑ์ของฝ่าย
บริหารตามที่ผูต้ั้งกระทู้ถาม ท่านประธานโปรดพิจารณาด้วยครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ ผมวินิจฉัยแล้ว ผมขอให้ท่านสมาชิกผู้ต้ังกระทู้ถามน่ัง
ลงก่อนใจเย็นสักนิด ผมขอร้องนะครับให้ฝ่ายบริหารเขาพูดให้เสร็จ 
ท่านฟังก่อน  
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานครับ ผมไม่ได้ใจร้อน แต่เราต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ เมื่อสักครู่ท่านประธานให้สมาชิกที่เป็นรองประธานพูดใน
ฐานะอะไรครับ ท่านประท้วง ท่านประท้วงข้อไหน ท่านประธานต้อง
วินิจฉัย เราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ผมประท้วง ผมก็บอกว่าให้
ประธานวินิจฉัย ถ้าได้ก็ต้องตามระเบียบการบริหารราชการทั่วไป  
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          คุณชัยยุทธครับ  เอาอย่างน้ีครับพอก่อนครับ ให้คุณวสันต์   
ฝ่ายบริหาร ว่าไปให้สิ้นสุดก่อนเพราะว่ามันเก่ียวโยงเรื่องน้ี แล้วผมจะ
ให้ฝ่ายที่มอบอํานาจไปสรุปครับ  
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ไม่เป็นไรครับ เชิญตามสบาย ผมรูว่้าหนังสือยังไม่มี แต่ไม่
เป็นไรครับ ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ผมขอบคุณนะครับ ขอเชิญครับ 

นายวสันต์  ชัยสงคราม 
รองนายกเทศมนตรี 

          ครับ  ตอนน้ีเราเป็นฝ่ายบริหารนะครับ  และผมก็เคยเป็น
สมาชิกมา 2 สมัย และเป็นที่ปรึกษา เป็นมาแล้วเกือบทุกตําแหน่ง
ครับ ตรงน้ีในการทํางานไม่ใช่มีคนรู้คนเดียว เราในฐานะฝ่ายบริหาร
ต้องอ่านเกมส์ให้ออกต้องดูด้วยว่าเขาจะทําอะไร ต้องคิดอะไร แล้ว
อย่างที่เพ่ือนสมาชิกบอกว่าเราน่ังเทียนไม่ใช่นะครับ เรามีหนังสือ
ถูกต้อง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          คุณวสนัต์ครับ  ใหค้ณุวกเข้ามาหาเน้ือหาเลยครับ   

นายวสันต์  ชัยสงคราม 
รองนายกเทศมนตรี 

          ครับ เรียนเพ่ือนสมาชิกและประธานสภาครับ ในเร่ืองตรงนี้
ผมจะเล่าต่อไปเลยนะครับ เราก็ได้ผ่านร่างเทศบัญญัติไปแล้วครับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตอนน้ันมีสมาชิกอยู่ประมาณ 5 คน ครับ 
จะเห็นว่าฝ่ายบริหารในส่วนนั้นเราก็ไม่ได้น่ิงดูดายนะครับ  เราก็ทําให้
ตลอด  แล้วก็พอดีเข่ือนตรงนั้นเราทําแบบเรียงหิน ก็ได้ปรึกษากับ
สมาชิก 2 - 3 คน ว่าเด๋ียวจะมีปัญหาน้ํามา เพราะที่ตรงน้ันเป็นทาง
โค้งของนํ้านะครับ  และเราก็ได้เข้าไป ดูพ้ืนที่ตลอด ไม่ได้น่ิงดูดาย 
และก็จัดทํางบประมาณเพ่ิมจากล้านกว่าบาทเป็นสองล้านกว่าบาท
เพ่ือที่จะทําเป็นพนังก้ันนํ้าลงเสาเข็ม ตรงน้ีเพ่ือนสมาชิกได้พูดกับคน
อ่ืน  ได้ไปดูว่าฝ่ายบริหารเขาได้ทําอะไรไปบ้างผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา 
แต่ต้องต้ังจิตใจให้มาเป็นกลางด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าตรงน้ีเป็นอย่างน้ัน 
ตรงน้ันเป็นอย่างน้ี ทางฝ่ายบริหารมีความจริงใจ ไม่เช่ือถามดู สท. 
เดชาดู ผมปรึกษาเขาตลอดว่าตรงน้ีได้หรือเปล่า ทําอย่างน้ีได้ 
หรือเปล่า เข่ือนเสาเข็มขนาดใช้ได้หรือเปล่า และก็ได้ให้คําแนะนํามา
ตลอด ผมเองผมก็ไม่รู ้ พ่ีเขาเคยทํารับเหมาก่อสร้างในเรื่องเสาเข็มเรา
ก็ไม่รู้เราต้องถามพ่ีเขา และก็ให้ช่างดําเนินการไปตามน้ันว่าตรงน้ี
น่าจะอยู่ได้แล้ว  ตรงนี้ที่เขาบอกว่าวิสัยทัศน์ต้องทําอย่างไร เราไม่ได้ 
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น่ิงดูดายนะครับ เพราะว่าในส่วนของเขื่อนหลังธนาคารไทยพาณิชย์
ตรงน้ีผ่านเทศบัญญัติไปแล้วนะครับ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ขอบคุณครับ ผมขออย่างน้ีนะครับ ที่ฝ่ายบริหาร รอง
นายกได้อธิบายและได้ปรึกษาในเร่ืองน้ีกับสท.เดชา  ผมขอให้สท. 
เดชา ได้พูดสักนิดนะครับว่าได้ดูแลอย่างไร ขอเชิญนะครับ 
 

นายเดชา  แซบ้่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ครับอย่างน้ีนะครับ ตามท่ีเทศบาลได้ออกแบบมาและได้มา
ปรึกษากับผม ช่วงแรกทางกองช่างเขาระบุพนังก้ันนํ้าตัวน้ี ครั้งแรก
จะเรียงหิน แต่คงไม่อยู่ ก็เลยจัดทําเป็นพนังกั้นนํ้าเหมือนเดิม แต่ทาง
เทศบาล ทางกองช่างที่มาปรึกษาผมก็คือให้เข็มมา ยาว 21  เมตร 
การที่ให้เข็มมา 21  เมตร ผมคิดว่าพอตอกไม่ได้  1.เราหาป้ันจ่ัน 
ขนาด 30  เมตร ไม่ได้ ยากมาก การที่เราจะเอาป้ันจ่ันลงตรงน้ันก็
ลําบากอยู่แล้ว  ผมก็เลยตัดให้เหลือ 15  เมตร งบประมาณรายจ่าย
เราก็ลดลง จาก 21  เมตร ตัดเหลือ 15  เมตร เพ่ือให้งบประมาณเรา
ลดลง เข็มเราตัดออก 5  เมตร  ให้เหลือ 15  เมตร  แต่เมื่อเหลือ 15  
เมตร ผมยังเป็นห่วงคือการตอกคร้ังแรกทีต่อกเสาเข็ม 10  เมตร 
ตอนคร้ังแรกตรงตลิ่ง (หัวหลัง) ตอกไม่ลง ขนาดใช้เข็ม 10  เมตร 
ตอกได้ไม่ถึง 6 เมตร ผมต้องไปยืนกํากับเอง และก็ให้เขาตอกผมยืนดู
เช็คโบว์เค้าท์เรียบร้อย ปรากฏไม่ลงจริง ๆ ผมก็เลยต้องยอมนะครับ  
และมาครั้งหลงัน้ีระบุ 12  เมตร แต่ตัดเหลือ 10  เมตร ตอกเสมอ
พอดีหมดเลย ครั้งน้ีผมเลยกะว่าถ้าเราใช้เข็ม  15  เมตร ตอก 
เพราะว่าเราทําพนังตรงน้ัน 8  เมตร ครับ ลึกลงไป  8  เมตร ผมก็
เห็นสมควรลึก 8  เมตร แต่ผูร้ับเหมาอาจจะทําไม่ได้อีก เพราะปัญหา
หลายอย่างเหลือเกิน พอขุดลงไปทรายก็สไลด์มา ถ้าทาํผนังแบบลง
ไปต่อแบบต้ังแบบ ไปก่อแบบในนํ้า ผมว่าไม่มีโอกาสอีก มันต้องทํา
เหมือนตัวที่สองที่หล่อแล้วใสอั่ดลงไป พอไม่ถึงระดับเราก็ขุดใหม่ ขุด
ข้าง ๆ ก็กระไรอยู่เหมือนกับเราขุดบ่อ  ตอนน้ีมันจะมีปัญหาตรงเข็ม 
15  เมตร  อยู่หน่อยนึงเพราะเราไม่แน่ใจว่าเมื่อเราสั่งหล่อ การทีส่ั่ง
หล่อเราจะต้องระบุด้วยว่าให้เจาะมา เจาะเป็นรูตลอดมา การที่เจาะ
เป็นรูตลอดเมื่อเราขุดลงไปแล้วได้เท่าไรเราไม่รู้ แต่เราเสียบเหล็กได้ 
เราทํางานได้ แต่ถ้าเราไม่ระบุว่าเจาะ มาเจาะเอาทหีลัง เราขุดเสร็จ
แล้วมาเจาะไม่มีโอกาสเลย เพราะว่าการทํางานของผู้รับเหมาผมไป
ยืนดูเอง เหมือนอย่างที่เราเคยทํากันมา 15 ซม. ไม่ได้ ได้ 20 ซม. ก ็
ยังดี เพราะ 20  ซม. มนัก็ถือว่าตะแกรงเราเมื่อเราผูกเหล็กอะไร
อย่างน้ีด้านข้างเราจะผูกและก็ใส่แบบอีกมันก็ยังพออยู่ได้  ที่มัน 
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เสียหายผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุที่ว่าเข็มไม่มีคุณภาพคือเข็ม
เมื่อก่อนน้ีผู้รับเหมาเอามาตอก ตอกเสร็จแล้วตอนน้ันยังไม่ได้ดูแต่
เมื่อทุบหัวเข็มปรากฏว่าไม่มีเหล็กเลย  กองช่างเราคงจะเขียนแบบใส่
เหล็กไปให้แล้วแต่ผู้รับเหมาคงจะลักไก่  เมื่อลักไก่ตรงนี้ทําให้พนังเรา
พังหมดเลย ไมม่ีเหล็กเลย เขาเรียกเหล็กแกน มีแต่เหล็กเป็น หัวมุมมี
อยู่ 8 เส้น กม็ันโด่เด่อยู่อย่างน้ัน  พอเร่ิมหักมันก็หักหมดเลย  มันก็
เหมือนโดมิโนลงไปหมดเลย ปรากฏว่าผมก็ไปยืนดูอยู่อันน้ีไม่มีเข็มนิด
เดียวเลย ไม่มีเหล็กเลย  การออกแบบคร้ังน้ีตามท่ีผมดูครับ ใช้เหล็ก
แกน 6 - 8 เสน้  เหล็ก 16 DB มันก็ใช้ได้ แต่ให้มันมีตลอด และการที่
กองช่างออกแบบหัวเข็มที่เหลือประมาณ 2 เมตร  เราจะต้องใส่เหล็ก
ระยะ 10 ซม. 5 ซม. ตัวน้ีมันดี แต่เมื่อการตอกเข็มเราไม่ได้อย่างที่
เราคิด คือเมื่อก่อนมี 10 เราตอกหมด 10  แต่ทีน้ีมัน 15  ถ้าตอก
แล้วเหลือ 3 ละ  แล้วมาตัดทิ้งตอกตรงนั้น น่ีเป็นปัญหาอยู่ที่ผมคิดนะ
ตัวน้ีเราต้องใช้ลูกตุ้มหนักประมาณ 5 ตัน และเราต้องยืนดูการตอก
ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้มันตอก เด๋ียวพอว่าเราเค้นมาก ๆ เข้า เข็มมัน
หักพอเข็มหักเราก็เสียหายอีก เราไม่รู ้ คนตอกก็ตอก เราไม่ได้ยืนดู 
อยู่ ๆ  เข็มต้นน้ีมันหักแล้วมันก็ไม่เก่ียวแล้วตอกต่อไปเลย น่ัน
เหมือนกับตัวน้ันที่เราหาเข็มไม่เจอ มันก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่เราหา
เข็มไม่เจอ ตามท่ีผมดูเทศบาลก็มีความต้ังใจดีที่จะช่วยชาวบ้านตรงน้ี 
แต่มันอาจจะช้าไปหน่อย เพราะมาถึงขนาดน้ีแล้ว หน้าน้ีหน้าฝนเข้า
ไป เราต้องช้าคงจะช้าไปอีกเป็นปีมันไม่ใช่ง่าย เพราะฉะน้ันตามที่ผม
เห็นผมก็เห็นอย่างน้ัน ผมก็บอกอย่างน้ัน ครับ  
  

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอบคณุท่านสท.เดชา ที่ให้ความกระจ่างนะครับ ในการที่ว่า 
สท.ชัยยุทธ ถามในครั้งที่ 2 น้ี  ทางฝ่ายบรหิารคือคุณไกรศักด์ิ ขอให้
สรุปเลยเพ่ือใหต้รงกับคําถามคร้ังที่ 2 ของคุณชัยยุทธ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

           ครับ คําถามคร้ังที ่ 2 ของผม ผมถามกรอบเวลาครับ ที่
เพ่ือนสมาชิกเดชาพูดเราก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นความต้ังใจของเทศบาล 
เรารู้แล้วและกรุณา อย่าพูดเหมือนกับท่านรองนายกวสันต์ ท่าน
โกหกกลางสภาคราวที่แล้ว ที่บอกว่าจะล้างถังขยะ ทุกวันน้ียังไม่ล้าง
เลยครับ เรามีความเจตนาดีต้ังใจที่จะทํางานช่วยกันทํางาน ถ้าผมมี
ความปรารถนาไม่ให้ท่านทํางานวันน้ีผมไปยื่นตรวจสอบบัญชีการย่ืน 
บัญชีทรัพย์สินแล้วครับ  เพราะเป็นบุคคลเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองต้องยื่นบัญชีทรัพย์สนิ ท่านย่ืนผดินิดเดียวพ้นจากตําแหน่ง
เลยครับ  ผมไม่ต้องการอย่างน้ัน เรามาพูด มาคุย มาถาม ในสภา 
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นะครับ ไม่ต้องกระแนะไปกระแนะมา ผมพยายามที่จะไม่ได้ยินหรอก
ครับ ครั้งที่ 2 ผมถามกรอบเวลาครับ 
 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ตามทีท่านสมาชิก
ได้ถามเร่ืองห้วงเวลา จริง ๆ แล้ว ทางกระผมเองทางฝ่ายบริหารเอง
คํานึงถึงในฐานะการคลังของเทศบาลเป็นหลกัด้วย  เพราะที่ผ่านมา
กระผมตอนน้ีได้ตรวจสอบกับกองคลังแล้ว  ทางเทศบาลมีเงินฝาก
สะสมพร้อมจ่าย และสว่นที่ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2555 น้ี เมื่อผ่านสภา ณ วันน้ี ก็สามารถที่จะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างได้เลยครบั ขอบคุณมากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครั้งที ่3 คุณจะสงวนหรือใช้สิทธิครบั  

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ผมขอใช้สิทธิครับ  

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมนายชัยยุทธ ศิริ
รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เป็นเจ้าของกระทู้ถาม  ตามที่ท่านนายก
ได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งน้ี ข้อที่ 4.4 ก่อสร้างพนังก้ันนํ้าริมฝั่งแม่
นํ้าตาปี บริเวณชุมชนที่ประสบปัญหาการพังทลายของดินริมตลิ่ง
ประกอบกับพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะดวก ให้มีความสวยงาม ผม
เรียนถามท่านประธานผ่านถึงผู้บริหารว่ามีแผนดําเนินงานในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างไร ขอบคุณท่านประธานครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               เชิญครับ 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

               ครับ ตัวแผนทีจ่ะปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับจริง ๆ แล้ว 
ตัวแบบที่ออกมาตอนน้ีคือ 1. เป้าหมายคือต้องการให้ดินที่อยู่ภายใน
ตัวพนังตอนน้ีเรามีปัญหาคือ พอพนังมีการสไลด์ของดินออกไปจาก
เมื่อเกิดอุทกภัย  ซึ่งงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ีทางผมและ 
ทีมงานก็มีแผนระยะยาวคือจะปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนหย่อมหรือว่า
เป็นแหล่งพักผอ่นของชุมชนต่อไปครับ งบประมาณก็ทําตามที่เรามี
งบประมาณที่อยู่ ณ ปัจจุบันครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานที่เคารพ ครั้งสุดท้ายครับ ครั้งหน่ึงผมเคยน่ัง
ประชุมร่วมกับท่านอดีตปลัดเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสุภชัย 
เราเคยแสดงความคิดเห็นว่าบริเวณน้ันมันเป็นจุดรับแรงประทะของ
นํ้า ถ้าท่านประธานดูแขนของผมแม่นํ้าตาปี ตรงงุ้มข้อศอกผมคือจุดที่
มันพังทลาย เพราะฉะน้ันฤดูกาลน้ีแน่นอนครับ นํ้าจะต้องมาประทะ
และถ้าเกิดความเสียหายมันเป็นความเสียหายกับพ่ีน้องประชาชนใน
วงกว้าง  ตอนที่เราประชุมร่วมกับอดีตปลัดเทศบาล  เป็นกรณีที่เรา
สร้างพนังก้ันนํ้าไปบรรจบตรงหลังศาลาประชาคมพอดีไปสิ้นสุด
โครงการตรงน้ัน ผมเสนอว่าทําอย่างน้ันไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าไป
รับกับการประทะของนํ้าซึ่งจะทําให้เกิดแรงมากข้ึน เพราะฉะน้ันต้อง
ต่อให้พ้นหลังศาลาประชาคม  กรณีที่พนงัก้ันนํ้าชํารุดตอนนี้เพราะ
เทียบเคียงได้กับกรณีน้ีครับ ถ้าเราไม่รบีเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยด่วนก่อนฤดูกาลน้ี ผมเข้าใจครับที่รองนายกแถลงเมื่อสักครู่น้ีมี
ขั้นตอนอย่างนั้น ๆ แต่ว่าถา้ดําเนินการโครงการไม่เสร็จเราจะไม่หา
วิธีป้องกันไว้ด้วยหรือ หรือเราจะทําตามแผนงบประมาณ เสร็จไม่
เสร็จช่างมัน ถ้าเสร็จแล้วก็ดี ถ้าไม่เสร็จนํ้ามาก็ปล่อยมัน อย่างน้ีผม
อยากจะเตือนว่าเป็นกรณีที่เสี่ยง  เกิดความเสียหายกับพ่ีน้อง
ประชาชน และกรณีอย่างน้ีเรียกว่าคดีละเมิดทางการปกครองครับ 
กรุงเทพมหานครเพ่ิงแพ้คดีกรณีคดีซานติก้าผับ เป็นกรณีละเมิด
ทางการปกครองครับ ถ้าถูกฟ้องขึ้นมาแล้วก็แพ้คดีครับ  เพราะฉะน้ัน
ผมจึงถามว่ามแีผนที่จะป้องกันหรือไม่อย่างไร  หรือจะอาศัยการทํา
ตามงบประมาณที่ต้ังไว้ หรือจะมีแผนป้องกันกรณีที่ทําพนังไม่แล้ว
เสร็จ ขอบคุณครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               เชิญครับ 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับ ก่อนอ่ืนกระผมขอเล่าพนังก้ันนํ้าที่พังตรงน้ัน ตอนน้ัน
ผมไม่ได้เป็นนายก แต่ก็ได้คยุกับสท. ที่ทํางานอยู่ก็ได้ไปเอาถุงบ๊ิกแบค 
และรองไกรศกัด์ิไปขอเขามาและเอามาใส่ทรายก็ได้อยู่ได้แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าตรงนั้นที่ผ่านมา และปีที่แล้วนํ้าท่วมหนัก ผมว่าหนักกว่า 
ปี 2531  ที่ผมศึกษาดูที่พิปูนผมว่ิงดูตลอด ตรงน้ันมันหนักมากเพราะ
ฝนตกเยอะมาก คือเราอยู่ริมแม่นํ้าตาปีมนัจําเป็นเพราะภัยธรรมชาติ
เดือน 11 เดือน 12 นํ้าท่วมแน่นอนแต่ตอนน้ีเรามีเข่ือนอยู่ 2 เขื่อน 
ช่วยเราได้เยอะ  เดือน 4 ปีที่แล้วที่เรามีปัญหาเยอะตรงน้ัน เขาไม่ได้
ปล่อยนํ้าทั้ง 2 เขื่อน ไม่ได้ปล่อยนํ้า ผมก็ว่ิงดูอยู่ตลอดผมก็เป็นห่วง 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ  ผมขออนุญาตท่านนายกสักนิด ขอให้ สท.ชัยยุทธ มี
ทัศนะ หรือว่าแนะนําอย่างไร  หรือว่าจะช่วยเหลืออย่างไร ให้ท่านได้
พูด เชิญครับ  
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ผมว่าท่านนายกต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือ
เป็นการป้องกันครับ ลําพังแต่พวกเราเทศบาลอาจจะไม่ทัน โครงการ
ที่ทําใช่ แต่ถ้าน้ํามามากเรารับได้ไหม ท่านนายกเอาอยู่ไหม เราขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนจากทหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ผมเคย
ทําหนังสือครับแต่ผมยังไม่ย่ืน เด๋ียวผมย่ืนให้ท่านนายกก่อนแล้วกัน 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เรียนท่านประธานผ่านถึงท่านนายก   ถ้าเราจะขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนมันก็ดีครับ เพราะเราไม่ได้อยู่ลําพังครับท่าน
ประธานครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกอยู่ครบหรือเปล่าครับ  

ที่ประชุม           ไม่ครบ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ให้เลขานุการฯ เรียกเข้ามา จะได้ประชุมวาระที่ 4 นะครับ 
และเรื่องน้ีขอขอบคุณเจ้าของกระทู้ แล้วผมจะเสนอท่านนายกให้นะ
ครับ ให้เลขานุการฯ เก็บไว้ก่อน ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

ระเบยีบวาระที่ 4           เรื่องทีเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ข้อ 4.1 ญัตติของนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง เร่ือง ขอ
ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
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นายวสันต์  ชัยสงคราม 
รองนายกเทศมนตรี 

         กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายวสันต์ ชัย
สงคราม รองนายกเทศมนตรี  เร่ือง ขอความเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2555  เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลตําบลไม้เรียง  สิ่งที่สง่มาด้วย ก็เอกสารนะครับ 

หลักการ 
          ตามท่ีเทศบาลตําบลไม้เรียง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือให้สภา
เทศบาลตําบลไม้เรียง ได้รับหลักการแห่งรา่งเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 
1 เมื่อวันที ่ 22 สิงหาคม 2554 และเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 29 สงิหาคม 2554 แล้วรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ไปแล้ว น้ัน 

เหตุผล 
          เน่ืองจากรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายบางรายการต้ังงบประมาณไว้
ไม่พอจ่าย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานด้านการงบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบฯ จึงจําเป็นต้องโอนเงินไปต้ังเพ่ือจ่ายให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าว ตามข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

ชัยศรี  มีพัฒน์ 
(นายชัยศรี  มพัีฒน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 
 

ครับ รายละเอียดขอโอนและเปลี่ยนแปลงในคําช้ีแจงงบประมาณ  
นะครับ 

 โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา  ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการ
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  อนุมัติไว้ 619,200 บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 482,865 บาท  โอนลดครั้งน้ี 192,000 บาท  ยอด
งบประมาณคงเหลือ 290,865 บาท  
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โอนเพิ่ม 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์  รายการ  รายจ่าย
เพ่ือบํารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  งบประมาณอนุมัติ 80,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 8,230 บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งน้ี 
150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 158,230 บาท แผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครภัุณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ รายการ  2.1.2 ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ถังรองรับขยะมูลฝอย งบประมาณอนุมัติ 
70,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0 บาท โอนเพ่ิมครั้งน้ี 
42,000 บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 42,000 บาท ครับ  
ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่ม ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าไมม่ีผมจะขอมตินะครับ เลขานุการฯ นับองค์ประชุมว่า
ครบหรือเปล่า 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ครบคะ่ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ในข้อ 4.1 ญัตติของนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง เร่ือง 
ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           10         เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม 
 

                            งดออกเสียง        1              เสียง 
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สรุปมติทีป่ระชุม                  เห็นชอบ             10             เสียง 

                         ไม่เห็นชอบ           -              เสียง 
                         งดออกเสียง          1              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคณุครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 4  ข้อ 4.2 ญัตติ
นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลไม้เรียง เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้
เรียง และคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลไม้เรียง (สํานักปลัดเทศบาล)   เชิญฝ่ายบริหารครับ  
 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผมนาย
ไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตร ี ขอเสนอญัตติของ
นายกเทศมนตรี เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไม้
เรียง เอกสารที่แนบมาด้วย ตามท่ีแจกให้กับท่านสมาชิกแลว้นะครับ  
 

หลักการ 
          ตามคําสั่งเทศบาลตําบลไม้เรียง ที่ 77/2555 ลงวันที ่ 22 
กุมภาพันธ์ 2555 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้
เรียง และ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลไม้เรียง ที่ 1/2555 ลงวันที่  4  
มกราคม  2555  เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง   ซึง่นายกเทศมนตรีได้แต่งต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาทอ้งถิ่นคัดเลือกจํานวนจํานวนสามคน 
ประกอบด้วย 
  1. นายสถิตย์  แผ่เต็ม 
  2. นายไสว  สทิธิศักด์ิ 
  3. นายอุดม  ซัง 
 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้แก่ 
ตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ซึ่งประกอบด้วย
  1. นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ 
  2. นายไสว  สทิธิศักด์ิ 
  3. นายสมบูรณ์  ภารา 
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เหตุผล 

          ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง ในส่วนของ
กรรมการที่มาจากการคัดเลือก กรณีทีใ่ห้สภาท้องถิ่นคัดเลือก ได้แก่ 
ตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ซึ่ง
ประกอบด้วย 
  1. นายสถิตย์  แผ่เต็ม 
  2. นายไสว  สทิธิศักด์ิ 
  3. นายอุดม  ซัง 
 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้แก่ 
ตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ซึ่งประกอบด้วย
  1. นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ 
  2. นายไสว  สทิธิศักด์ิ 
  3. นายสมบูรณ์  ภารา 
          ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ใน
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 และเพ่ือให้กระบวนการในการจดัทํา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงต้อง
คัดเลือกกรรมการใหม่แทนตําแหน่งที่จะว่างลง 
   

          ฉะน้ัน  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
จึงขอเสนอการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เป็นคณะ
กรรมการฯ ดังกล่าวแทนตําแหน่งท่ีว่างต่อไป 

 

ชัยศรี  มีพัฒน์ 
(นายชัยศรี  มพัีฒน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 
ขอบคุณมากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ในข้อ 4.2 สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ  

ที่ประชุม ไม่ม ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ถ้าไมม่ีผมจะขอมตินะครับ และจะได้คัดเลือก เลขานุการฯ ดู
องค์ประชุมครบหรือเปล่า 
 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ครบคะ่ 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ในข้อ 4.2 เรือ่งประชุมพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี
ตําบลไม้เรียง เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
ไม้เรียง  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม                          เห็นชอบ            11             เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                          ไม่เห็นชอบ           -              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม 
 

                         งดออกเสียง          -              เสียง 

สรุปมติทีป่ระชุม                  เห็นชอบ            11              เสียง 
                         ไม่เห็นชอบ           -              เสียง 
                         งดออกเสียง          -              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ขอบคุณครับ เมื่อพิจารณาผ่านก็เชิญเลือก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก่อน เสนอมา 3 คน คนที่ 1 ใครจะ
เสนอเชิญครับ 
 

นายมณิต  รักษาวงศ์ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ กระผม
นายมณิต  รักษาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  ขอเสนอ 
นายสถิตย์  แผเ่ต็ม ครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ นายสถิตย์  แผเ่ต็ม  ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 
ท่านครับ  

นายไสว  สิทธิศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายไสว  
สิทธิศักด์ิ ขอรบัรองครับ  

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          อีกท่านครับ  

นายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ขอรับรองครับ 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ขอบคุณครับ  ต่อไปกรรมการคนที่ 2 เชิญครับ 

นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี  ธรฤทธ์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  ขอเสนอนายไสว  สิทธิศักด์ิ ครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ นายไสว สิทธิศกัด์ิ  ขอท่านสมาชิกรับรอง 2 ท่านครับ 

นายฐิติวัชร์  มะศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายฐิติวัชร์  มะศร ี 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          อีกท่านครับ 

นายสถิตย์  แผเ่ต็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสถิตย์  แผ่เต็ม 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ต่อไปเสนอคณะกรรมการคนที่ 3 ขอเชิญครับ 

นายสถิตย์  แผเ่ต็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสถิตย์  แผ่
เต็ม สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอนายฐิติวัชร์  มะศร ีครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอสมาชิกผู้รับรอง 2 ท่านครับ   

นายไสว  สิทธิศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไสว  สิทธิศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          อีกท่านครับ  

นายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  
ภารา สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ มีท่านอ่ืนจะเสนอคนต่อไปอีกหรือเปล่าครับ  

ที่ประชุม ไม่ม ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ถ้าไมม่ี ผมจะสรุปคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล นะครับ  
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          ท่านที ่1 นายสถิตย์  แผ่เต็ม  
          ท่านที่ 2 นายไสว  สทิธิศักด์ิ 
          ท่านที ่3 นายฐิติวัชร์  มะศร ี
          ขอบคณุครับ ต่อไปคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 3 ท่าน  ท่านที่ 1 ให้ท่านสมาชิก
เสนอ เชิญครับ 
 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวนวลน้อง  
น่ิมเอียด ขอเสนอนายโชคดี  ธรฤทธ์ิ ค่ะ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

         ครับ นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ   ขอสมาชิกผู้รับรอง 2 ทา่น ครับ  

นายไสว  สิทธิศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไสว  สิทธิศักด์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          อีกท่านครับ 

นายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ต่อไปเลือกคณะกรรมการคนที่ 2 นะครับ เชิญครับ  

นายฐิติวัชร์  มะศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายฐิติวัชร์  
มะศรี ขอเสนอนายสมบูรณ์  ภารา ครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอสมาชิกผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

นายสถิตย์  แผเ่ต็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสถิตย์  แผ่เต็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอสมาชิกผู้รับรองท่านที่ 2  เชิญครับ 

นายมณิต  รักษาวงศ์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมณิต  
รักษาวงศ์  ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ ต่อไปเสนอคณะกรรมการคนที่ 3  เชิญครับ 
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นายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  
ภารา  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายไสว  สทิธิศักด์ิ ครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

           ครับ นายไสว  สิทธิศักด์ิ ขอสมาชิกรับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี   
ธรฤทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          อีกท่าน  เชิญครับ 

นายสถิตย์  แผเ่ต็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสถิตย์   
แผ่เต็ม สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการต่ออีก 
หรือเปล่าครับ 

ที่ประชุม ไม่ม ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ถ้าไม่มีนะครับ 

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ขออนุญาตท่านประธานครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม พ.ต.สุรินทร์  
สมหมาย สมาชิกสภาเทศบาล ผมดูรายช่ือคณะกรรมการแล้ว 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล กับคณะกรรมการ
ประเมินผลและติดตามประเมินผลเป็นคน ๆ เดียวกัน จะเหมาะสม
หรือไม่ครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านให้ผมวินิจฉัยใช่ไหมครับ   

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

         ครับ ถา้ท่านประธานวินิจฉัย ก็เหมาะสมอยู่แล้วครับ  
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ ถ้าผมวินิจฉัยผมก็ว่าอย่างน้ันครับ  เพราะถา้ท่านให้ผม
วินิจฉัยผมก็ว่าเหมาะสมเพราะกรรมการก็มาจากสมาชิกก็เหมาะสม
ครับ ก็ได้แก่ 
          นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ 
          นายสมบูรณ์  ภารา 
          นายไสว  สทิธิศักด์ิ 
 

          ขอบคณุครับ ต่อไป 4.3   ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 
เร่ือง ขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาล ประจําปี พ.ศ. 2555 จํานวน 3 โครงการ  เชิญฝ่ายบริหาร
ครับ 
 

นายวสันต์  ชัยสงคราม 
รองนายกเทศมนตรี 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุก
ท่าน กระผมนายวสันต์  ชัยสงคราม รองนายกเทศมนตรี ญัตติ
นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง เร่ือง ขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินสะสม  
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจําปี พ.ศ. 2555  เรียน
ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สิ่งที่ส่งมาด้วย ก็มีโครงการ
ปรับปรุงพนังก้ันนํ้า คสล. ริมฝั่งแม่นํ้าตาปี ของชุมชนบ้านในทอน
พัฒนา  โครงการปรับปรุงพนังก้ันนํ้า คสล. รมิฝั่งแมนํ้่าตาปี ของ
ชุมชนบ้านแหลมทอง และโครงการปรับปรุงพนังก้ันนํ้า คสล. ริมฝั่ง
แม่นํ้าตาปี หลังธนาคารไทยพาณิชย์  และรายงานยอดเงินสะสม 
ครับ 
 

หลักการ 
          เทศบาลตําบลไม้เรียง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม หรือ 
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา 50  แห่ง 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ประกอบกับมาตรา 16  แห่ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  เป็นเงิน 1,810,000  บาท  
(หน่ึงล้านแปดแสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
 

เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตําบลไม้เรียง มีโครงการเร่งด่วนที่จะดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ เพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน และ
ให้บริการชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) โครงการปรับปรุงหลังพนังก้ันน้ํา คสล. รมิฝั่งแม่น้ํา 
ตาปี  (บริเวณชุมชนบา้นในทอนพัฒนา)  ปรับปรุงหลังพนัง 
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กั้นนํ้า คสล. ชุมชนบ้านในทอนพัฒนา  โดยทําการรื้อพ้ืนทางเท้า 
คสล.ยาว  87.00  เมตร  ด้านในพนังก้ันนํ้าบริเวณหลังชุมชนวาง
กล่อง GABION หุ้ม PVC  ขนาด  4.00 X 2.00 X 1.00  เมตร 
จํานวน   2  ช้ิน  ยาว  102.00  เมตร พรอ้มใส่หินคละขนาด  0.15 - 
0.30  เมตร  โดยใช้ปริมาตรหินคละไม่น้อยกว่า 510.00 ลบ.ม. ส่วน
บริเวณหลังห้องป้องกันฯ วางกล่อง  GABION  หุ้ม PVC ขนาด 2.00 
X 1.00  X 1.00  เมตร  ยาว 18.00  เมตร จํานวน 1  ช้ิน  พร้อมใส่
หินคละขนาด 0.15 - 0.30 เมตร โดยใช้ปริมาตรหินคละไม่น้อยกว่า  
22.00  ลบ.ม.  และด้านข้างพนังก้ันนํ้า  ด้านต่อกับศาลาชุมชน บ้าน
ในทอน-พัฒนา  วางกล่อง  GABION  หุ้ม PVC  ขนาด 2.00 X 1.00 
X 1.00  เมตร ยาว 2.00  เมตร จํานวน  2  ช้ิน พร้อมใส่หินคละ
ใหญ ่0.15 – 0.30  เมตร   โดยใช้ปริมาตรหินคละไม่น้อยกว่า 10.00  
ลบ.ม. รวมมีปริมาตรหินคละใหญ่ขนาด 0.15 – 0.30  เมตร ไม่น้อย
กว่า 542.00  เมตร  บริเวณบันไดทางลงหลังห้องป้องกันฯ ปรับแต่ง
ท่อระบายนํ้า ที่ทรุดตัวใหม่ ใหม่เป็นแนวเดียวตลอดความยาว
ด้านบนกล่อง GABION ลงดินถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดความยาว  
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ยาว  120.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 4.00 
เมตร โดยใช้ปริมาตรดินถมพร้อมเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 220.00  
ลบ.ม.   รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไม้เรียง  
 

           (2)โครงการปรับปรุงพนงัก้ันน้ํา คสล. ริมฝัง่แม่น้ําตาป ี
(บริเวณชุมชนบ้านแหลมทอง)  ปรับปรุงพนังก้ันนํ้า  คสล.  ชุมชน
บ้านแหลมทอง โดยทําการวางกล่อง GABION หุ้ม PVC  ขนาด  
4.00 X  2.00 X 1.00  เมตร  จํานวน  1  ช้ิน ยาว  22.00  เมตร 
พร้อมใส่หินคละใหญ่ขนาด  0.15 – 0.30  เมตร  โดยใช้ 
ปริมาตรหินคละใหญ่ไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.  และด้านข้างด้าน 
ติดกับพนังก้ันนํ้าเดิม วางกล่อง GABION  หุ้ม  PVC  ขนาด 2.00 X 
1.00 X 1.00  เมตร  จํานวน 2  ช้ิน   2  กล่อง  พร้อมใส่หินคละ  
ขนาด  0.15 – 0.30  เมตร  โดยใช้ปริมาตรหินคละใหญ่ไม่น้อยกว่า 
5.00   ลบ.ม. ส่วนด้านข้างติดกับแนวเรียงหินเดิม  วางกล่อง 
GABION  หุ้ม  PVC  ขนาด  2.00 X 1.00 X 1.00  เมตร จํานวน  1  
ช้ิน  1  กล่อง   พร้อมใส่หนิคละใหญ่  ขนาด  0.15 – 0.30  เมตร  
โดยใช้ปริมาตรหินคละใหญ ่ ไม่น้อยกว่า  3.00  ลบ.ม  รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไม้เรียง 
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          (3) โครงการก่อสรา้งพนังก้ันน้ําคสล.หลังธนาคาร 
ไทยพาณชิย์ (ชุมชนบ้านตลาดทานพอ) ก่อสร้างพนังกั้นนํ้า คสล. 
หลังธนาคารไทยพาณิชย์ ชุมชนตลาดทานพอ  ต้ังไว้งบประมาณ 
2,201,000 บาท โดยทําการก่อสร้างก่อสร้างพนังก้ันนํ้า คสล.หลัง
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ชุมชนตลาดทานพอ) เร่ิมต้นพนังก้ันนํ้าบริเวณ
บันไดหลังที่ดิน นางสาวจุฑามาศ  เอกบวรวงค์ สิ้นสุดบันไดเดิมหลัง
ธนาคารไทยพาณิชย์ขนาดสูงเฉลี่ย 8.00 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 90.00 
ม. พร้อมราว คสล.แบบเททบึฉาบปูนเรียบทั้ง 2 ด้าน สูง 0.90 ม. 
ตลอดความยาวและเพ่ิมท่อระบายนํ้าใช้ท่อ  คสล.มอก.ช้ัน3 Ø 0.80 
x 1.00  ม.  ยาแนวปูนทรายจํานวน 2 จุด จุดที่ 1 หลังธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ ตอกเข็มไม้สน ขนาด Ø 6 น้ิว x 2.00  ม.  เพ่ือรองรับ
ท่อที่ทรุดตัวเดิม  จํานวน 3 ท่อน และเพ่ิมท่อระบายนํ้าใหม่โดยใช้ท่อ 
คสล.มอก. ช้ัน 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.  จํานวน 2 ท่อน พร้อม 
ยาแนวปูนทรายทั้งหมด รวม 5 ท่อน จุดที ่2 บริเวณทางลงบันไดหลัง
ร้านปีแอร์ ตอกเข็มไม้สน ขนาด Ø 6  น้ิว x  2.00 ม. เพ่ือรองรับท่อ
ที่ทรุดตัวเดิม จํานวน 5 ท่อน และเพ่ิมท่อระบายน้ําใหม่โดยใช้ท่อ  
คสล.มอก. ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.80  x 1.00  ม. จํานวน 2  ท่อน พร้อม
ยาแนวปูนทรายทั้งหมด รวม 6 ท่อน รวมใช้เข็มไม้สน  ขนาด Ø 6 x 
2.00  ม.  ทั้ง 2  จุด ไม่น้อยกว่า 66 ต้น  
 

          เทศบาลตําบลไม้เรียง ขอจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
1,810,000  บาท  (หน่ึงล้านแปดแสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ตาม
เง่ือนไขขอจ่ายขาดเงินสะสมตามความในข้อ 89 (1), (2), (3)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548 ดังน้ี 
 (1) ให้กระทาํได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามกฎหมายที่กําหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสง่เสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) เมื่อได้รบัอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน
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 ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอที่จะจ่าย ค่าใช้จ่ายประจํา และกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัย
เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว  
          ปัจจุบันเทศบาลตําบลไม้เรียง มียอดเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ 
คงเหลือ ณ วันที่  30  เมษายน  2555   จํานวน 2,929,904.94 
บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)  
 ฉะน้ัน นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง จึงขอจ่ายขาดเงินสะสม
ของเทศบาล  ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น  รวมเป็นเงิน  1,810,000  
บาท (หน่ึงล้านแปดแสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ตามความในข้อ 89 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 

ชัยศรี  มีพัฒน์ 
(นายชัยศรี  มพัีฒน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 
ขอบคุณมากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอบคณุครับ ในข้อ 4.3 มี 3 โครงการนะครับ 4.3.1 
โครงการปรับปรุงพนังก้ันนํ้า คสล.รมิฝั่งแมนํ้่าตาปี บริเวณชุมชนบ้าน
ในทอนพัฒนา 4.3.2  โครงการปรับปรุงพนังก้ันนํ้า คสล. ริมฝั่งแม่
นํ้าตาปี บริเวณชุมชนบ้านแหลมทอง  4.3.3 โครงการพนังกั้นนํ้า 
คสล. หลังธนาคารไทยพาณิชย์ ชุมชนตลาดทานพอ  ท่านใดจะ
อภิปราย เชิญครับ   
  

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ท่านประธานครับ  กระผมนายชัยยุทธ ศิริรัตน์ สมาชิกสภา
เทศบาล  กรณีโครงการหลังธนาคารไทยพาณิชย์มันมีอยู่แล้วใน
งบประมาณ แล้วมีการทําเพ่ิมงบประมาณ  ผมถามว่าโครงการน้ีเมื่อ
ผ่านสภาแล้วเราสามารถทําได้เลยหรือเปล่า  ทําได้เลยทนัทีเลยหรือ
เปล่า แตกต่างจาก 2 โครงการท่ีว่าหรือไม่  อย่างไรครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

          เชิญฝา่ยบริหารครับ 
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นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายไกรศักด์ิ 
ธรฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี  โครงการพนังก้ันนํ้าริมฝั่งแม่นํ้าตาปี 
หลังธนาคารไทยพาณิชย์ของชุมชนตลาดทานพอ เมื่อผ่านสภาแล้ว
สามารถทําได้เลยครับ ขอบคณุมากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญคณุสถิตย์เมื่อสักครู่ยกมือ เชิญครับ  

นายสถิตย์  แผเ่ต็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี พร้อม
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทุกท่านครับกระผมนายสถิตย์  แผ่เต็ม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้
เรียง ท่านประธานที่เคารพครับ พนังก้ันนํ้าหลังธนาคารไทยพาณิชย์
ซึ่งชํารุดเสียหายเป็นอย่างมาก ผมว่าเหมือนท่านเดชาพูดเมื่อสักครู่น้ี
ท่านรองนายกก็บอกว่าดําเนินการทําได้เลย ผมเกรงว่านํ้าหรือว่า
ผู้รับเหมาจะลา่ช้าก็แล้วแต่ แต่ว่าถ้าดําเนินการได้อย่างเร่งด่วนก็ย่ิงดี
นะครับ ส่วนพนังกันนํ้าบ้านในทอนพัฒนา ตามท่ีผมลงไปตรวจดูครับ
ท่านประธานปรากฏว่าด้านล่างกําแพงเป็นช่องโหว่ ห่างจากท้อง
คลองข้ึนมาถึงกําแพงประมาณ 60 – 70 เซนติเมตร ตลอดแนวท่าน
ประธานครับ พนังก้ันนํ้าบ้านแหลมทองกเ็ช่นกันครับ เป็นช่องโหว่
ตลอดแนวเหมือนกัน ถ้าหากว่านํ้าท่วมผมว่าคงไม่ดีแน่ แต่ถ้าหากว่า 
ได้ดําเนินการในช่วงน้ีตามที่ว่าได้จ่ายขาดเงินสะสมทีท่่านนายกได้
เสนอญัตติ ผมว่าคงเป็นเรื่องที่ดีมาก ถ้าไม่เช่นน้ันนํ้าท่วมที่จะถึงน้ี
ประชาชนเดือดร้อนแน่นอนครับ กระผมว่าถ้าเร่งได้ก็ดีครับ ขอบคุณ
มากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านอ่ืนมีอีกหรือเปล่า เชิญครับ  

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ขอบคณุท่านประธานครับ  กระผม พ.ต.สุรินทร ์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานครับผมเห็นกับโครงการท้ัง 3 
โครงการครับ ที่ว่าได้ประสานกับเพ่ือนสมาชิกกับพ่ีเดชาและก็ท่าน
สถิตย์นะครับ ในการทีท่างกองช่างแก้ไขแบบเดิมแบบมาเป็นแบบ
กล่อง เพ่ือกันไม่ให้หินทรุดลงได้ รับรองแบบตอนน้ีใช้ได้  แต่สิ่งที่เป็น
ห่วงอยู่นิดหน่ึงท่านประธานครับก็คือเร่ืองประสิทธิภาพในการใช้
งบประมาณนะครับ  การใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าไม่เกิดประโยชน์ ไม่
คุ้มค่ากับภาษีของประชาชน  ผมมองดูตามท่ีผ่านมาน้ันงบประมาณ
ไม่ได้คุ้มคา่นะครับ  แต่เช่ือว่าคราวนี้ความเร่งด่วนผมมีความเข้าใจใน
รายละเอียดในการท่ีจะทําโครงการน้ีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเป็น
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอบคณุครับ  มีท่านอ่ืนอีกหรือเปล่าที่จะอภิปราย  

ที่ประชุม ไม่ม ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าไมม่ี เลขานุการฯ นับองค์ประชุม 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ครบคะ่ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าครบ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม ในข้อ 4.3 น้ีนะครับ มี
ทั้งหมด3 โครงการ ท่านใดเหน็ชอบโปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม                          เห็นชอบ            9             เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                          ไม่เห็นชอบ           -              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                          งดออกเสียง          2              เสียง 
 

สรุปมติทีป่ระชุม                  เห็นชอบ              9              เสียง 
                         ไม่เห็นชอบ           -              เสียง 
                         งดออกเสียง          2              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ขอบคณุครับ เลขานุการฯ ทันหรือเปล่า 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ทันค่ะ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าทันต่อเลย พักหรือเปล่าครับ 

ที่ประชุม ไม่พัก 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ต่อไป 4.4  ระเบียบสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
เทศบาลตําบลไม้เรียง พ.ศ. 2555 (นายนิพนธ์ วิเศษศักด์ิ  
ประธานสภาเทศบาล) ท่านใดจะอภิปรายหรือว่าต่อเติมตรงไหน  
ขอเรียนเชิญครับ  
 

นายมณิต  รักษาวงศ์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายมณิต 
รักษาวงศ์ ผมอยากเสนอเรื่องให้มีการเลือกคณะกรรมการจริยธรรม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

         ยังครับ ท่านน่ังลงก่อน มีใครจะต่อเติมหรืออภิปรายจริยธรรม
เร่ืองน้ีที่ยังไม่ครบถ้วนอยู่  เพราะฉบับน้ีเป็นร่างเด๋ียวผมจะขอมติ 
 

ที่ประชุม ไม่ม ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าไมม่ีเลขานุการฯ นับองค์ประชุม 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

          ครบคะ่ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าครบ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม                          เห็นชอบ            11             เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                          ไม่เห็นชอบ           -              เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม 
 

                          งดออกเสียง          -         เสียง 
 

สรุปมติทีป่ระชุม                            เห็นชอบ           11          เสียง 
                          ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
                          งดออกเสียง        -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ คราวน้ีเป็นเรื่องของท่านเสนอมา เพราะว่าฝ่าย
จริยธรรมต้องเลือกคณะกรรมการ เชิญรองฯ ครับ 
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นายมณิต  รักษาวงศ์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลไม้เรียงทุกท่าน กระผมนายมณิต รักษาวงศ์ ท่าน
ประธานครับผมอยากเสนอเร่ืองคณะกรรมการประมวลจริยธรรมผม
ว่าให้ทางสภาได้เลือกคณะ-กรรมการประมวลจริยธรรมให้เสร็จไปเลย
ครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          จะเลอืกวันน้ีให้เสรจ็ไปเลยใช่หรือเปล่าครับ  

นายมณิต  รักษาวงศ์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

 

          ครับ ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ได้ครบั มีจํานวน 2 ท่านใช่ไหมครบั  ในวันน้ันหัวหน้าสํานัก-
ปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการ ให้ท่านได้อธิบายหน่อย เชิญครับ 
 

จ.อ.เกษม  ชูเมือง 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลไม้เรียงทุกท่าน และคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไม้
เรียงทุกท่าน ตลอดจนเพ่ือนพนักงานเทศบาลทุกท่านครับ การจัดทํา
ระเบียบสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตําบลไม้เรียง พ.ศ.2555 
ครับที่เสนอน้ันสืบเน่ืองมาจากรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 279 กําหนดให้มีการจัดทําประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการท้ังฝ่ายประจําและฝ่ายการเมือง  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกํากับ
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝา่ยนะครับ และตามมาตรา 280 ให้
ผู้ตรวจการแผน่ดินมีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําและกํากับดูแลเพ่ือให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  ซึ่งในการจัดทําก็ได้ทําตามแนวทางที่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดทําร่างมา และก็ได้มาแต่งต้ัง
กรรมการเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ะใช้กับสภาเทศบาล
ตําบลไม้เรียง ประกอบด้วยสมาชิกทุกท่านตรงนี้นะครับ  ซึ่งตามร่าง
นะครับ กไ็ด้ให้กําหนดเก่ียวกับกรรมการให้ประธานสภาเทศบาล
ตําบลไม้เรียงเป็นประธานกรรมการโดยตําแหน่ง และให้มีการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 2 ท่าน  เพ่ือเป็นกรรมการ และ
อีกส่วนหน่ึงก็คือกรรมการมาจากผู้กํากับดูแลตามกฎหมายจัดต้ัง คือ 
พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แต่งต้ังมาจํานวน 6 คน  และก็ให้หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาลเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่งครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ  ขอบคุณครับ  เปิดไปหมวด 3  ส่วนที ่1 ให้
ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียงแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม
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1. ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เป็นประธาน 
คณะกรรมการจริยธรรม 

2. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
 เป็นคณะกรรมการ 

ตามท่ีท่านรองได้เสนอให้เลือกกรรมการน้ีนะครับ ส่วนอีก 6  
คนน้ันเป็นฝ่ายเบ้ืองบน เพราะฉะน้ันวันน้ีเราคัดเลือก 2 คน นะครับ
ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ท่านจะเสนอใครขอเชิญครับ  
มาเขียนหน่อย จํานวน 2 ท่านนะครับ  ท่านที่ 1 จะเสนอใคร เชิญ
ครับ  

 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวนวลน้อง   
น่ิมเอียด ขอเสนอนายไสว  สทิธิศักด์ิ ค่ะ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          1. นายไสว  สทิธิศักด์ิ  สมาชิกผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี  ธร
ฤทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          อีกท่านครับ 

นายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  
ภารา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ต่อไปเสนอคณะกรรมการท่านที่ 2  ขอเชิญครับ 

นายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  
ภารา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  เสนอนายสถิตย์  แผ่เต็ม 
ครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

นายฐิติวัชร์  มะศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายฐิติวัชร์   
มะศรี สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          อีกท่านครับ 

นายมณิต  รักษาวงค์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมณิต  
รักษาวงศ์ ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          มที่านอ่ืนจะเสนออีกหรือเปล่าครับ 

ที่ประชุม ไม่ม ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าไมม่ี คณะกรรมการจริยธรรมฝ่ายสภาที่ท้องถิ่นคัดเลือกไป
แล้ว ม ี2 ท่านคือ 

     1. นายไสว  สิทธิศักด์ิ 
     2. นายสถติย์  แผ่เต็ม 

ขอบคุณครับ มีอีกวาระ ข้อ 4.5 ญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาล ตาม
หนังสือของนายชัยยุทธ ศิริรตัน์  สมาชิกสภาเทศบาล ถอนใช่ไหม
ครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกที่เคารพรัก
ทั้งหลาย กระผมนายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อการ
ประชุมคราวที่แล้วผมได้เรียนถามท่านประธานว่าเรื่องจริยธรรมตก
ลงว่าอย่างไร ท่านประธานบอกว่า ผมถามว่าท่านประธานไม่ย่ืนผม
จะย่ืน ท่านประธานบอกว่าย่ืนมาเลย ผมลงไปข้างล่างผมก็ย่ืน ผม
เป็นผู้ย่ืนญัตติและมีเพ่ือนสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนาม นายเดชา  แซ่
บ้าง กับพันตรีสุรินทร์ สมหมาย  2 คนเป็นผู้รับรอง ครับ สําหรับผม
เองไม่มีปัญหาครับ ผมไม่ประสงค์อภิปรายนะครับ การไม่ประสงค์
อภิปรายถือว่าเป็นการถอนตามข้อ 56  แต่ของท่านประธานเมื่อ
สักครู่ท่านประธานไม่อภิปราย ผมไมท่ราบของท่านประธานจะมีผล
อย่างไรนะครับ แต่ของผมถือว่าถอนตามข้อ 56 ขอบคุณครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          เมื่อสกัครู่ใครรับรองก่ีคน  เชิญครับ 

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม พ.ต.สุรินทร์ 
สมหมาย สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะประท้วงของเพ่ือนสมาชิก
หน่อยครับ ในเรื่องระเบียบเม่ือสักครู่ท่านประธานขอมติผ่านสภาแล้ว 
เลือกคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จบแล้ว  ผมขอประท้วงท่าน
ประธาน ท่านประธานคลุมเครือหยิบเร่ืองน้ีมาอภิปรายใหม่นะครับ 
เร่ืองมันจบไปแล้วครับ 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ  ก็ให้สภาลงมติแล้ว เชิญคณุเดชายังขัดข้องใจอะไรหรือ
เปล่า 

นายเดชา  แซบ้่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เหมือนกับพันตรีสุรินทร์พูดน่ันแหละครับ ปกติกอ่นที่จะหยิบ
ยกมาให้สภาลงมติน่าจะบอกให้ถอนเสียก่อน  

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เด๋ียวครับผมอยากให้มีหนังสือไปถอน ผมอยากไปที่บ้านให้
คุณชัยยุทธ  ถอน   แต่ว่าปัญหาหนังสือถอนมันไม่มีก็ถอนด้วยคําพูด
ในสภาก็ขอขอบคุณทั้ง 2 ฝ่ายนะครับ  ต่อไปวาระอ่ืน ๆ ครับ  
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          มหีรือเปล่าครับวาระอ่ืน ๆ 
 

นายเดชา  แซบ้่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          คือเมือ่สักครู่ตามท่ีผมบอกว่าเราต้องใช้เข็ม 15  เมตร  ถ้า
เป็นไปได้ก็เหมือนที่คุยกับท่านเมื่อสักครู ่  15  เมตร  ถ้าเราตอก
ลักษณะที่ว่าผูร้ับเหมาจะต้องต่อเหล็ก  เหล็กจริง ๆ แลว้จะมีอยู่ 10  
เมตร ในบ้านเรา  แต่ถ้าเราสั่งพิเศษเหล็กจะมี 12  เมตร นะครับ 
เหล็กเส้น 12  เมตร  เราสั่งพิเศษได้ 12 เมตร เมื่อเราจะเอา 15  
เมตร เราก็ต้องต่ออีก 3  เมตร  เท่ากับเป็น 5 เมตร เพราะเท่าหน้า
ตัดของเหล็ก ตัวน้ีถ้าจะเปลี่ยนเหลือ 12 เมตร ก็ได้ แต่ต้องตัด
งบประมาณลงอีก เพราะ 15  เมตร ถ้าเราตอกเข็มอาคารต่อกันได้ 7  
เมตร กับ 8 เมตร ต่อกันได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ช่างหรือเขาสามารถทําได้ 
หล่อมาได้ 15 เมตร มันก็ดี แต่ต้องต่อกันเยอะหน่อยเท่าน้ันแหละ
ครับเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาต่อกัน  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ก็เข้าใจถ้าช่างไปต่อปลายมันไม่ดี 

นายเดชา  แซบ้่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

           ใช่ครบั รับนํ้าหนักมนัลําบาก คือเพราะเหล็กจริง ๆ แล้วใน
ท้องตลาดเราสามารถสั่งได้ถึง 12  เมตร แต่ต้องเป็นเหล็กข้ออ้อย 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับถา้ไม่มีเร่ืองน้ันปรึกษากันต่อได้    ถ้าไม่มีอะไรแล้วผม
ขอปิดสภาครับ  

    

  
 เลิกประชุม เวลา  11.45 น. 
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                              (ลงนาม)         ไสว  สทิธศักด์ิ        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายไสว  สทิธิศักด์ิ) 
   (ลงนาม)         สมบูรณ์  ภารา        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายสมบูรณ์  ภารา) 
   (ลงนาม)        โชคดี  ธรฤทธ์ิ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ) 
   (ลงนาม)      นวลน้อง  น่ิมเอียด      เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้จดบันทึก 
                                          (นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด) 
   (ลงนาม)        ภารดี  อุบล             ผู้พิมพ์ 
                                              (นางภารดี  อุบล) 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมน้ีในการประชุม 
                                     สมัย  สามญั  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1   ประจําปี  2555  . 

เมื่อวันที่  14   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2555 
 

 
 
 

(ลงนาม)        นิพนธ์  วิเศษศักด์ิ           ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
               (นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ) 
 
 

(ลงนาม)       นวลน้อง  น่ิมเอียด           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
   (นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด) 
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