
 
 
 
 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 

สมัยสามัญ สมัยแรก   
ประจําปี พ.ศ. 2555  เม่ือวันท่ี  21  กุมภาพันธ์  2555 

  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  
----------------------------------------------------- 

2ผู้มาประชุม 

 ก.  สมาชิกสภาเทศบาล 
 1.  นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด     เลขานุการสภาเทศบาล 
 2.  นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ    ประธานสภาเทศบาล 

3.  นายมณิต  รักษาวงศ์    รองประธานสภาเทศบาล              
4.  นายโชคดี  ธรฤทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายฐิติวัชร์  มะศร ี    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. พ.ต.สุรินทร ์ สมหมาย    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสถิตย์  แผ่เต็ม    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายเดชา  แซ่บ้าง    สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสมบูรณ์  ภารา    สมาชิกสภาเทศบาล 
10.นายชัยยุทธ  ศิริรัตน ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายอุดม  ซัง     สมาชิกสภาเทศบาล 
 

3ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 6.  ว่าที่ร.ต.ประยูรศักด์ิ  ลิม่พาณิชย์  ปลัดเทศบาล 
 7. จ.อ.เกษม  ชูเมือง    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

8.  นายมานะ  อุบล    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   
9.  นายธีระยุทธ  ศรีอมร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 10.  นายเทพนรินทร์  ทองสมัฤทธ์ิ   รองปลัดเทศบาล 
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11. นายศิริโชค  งามสิงห ์                      หัวหน้ากองช่าง 

 12.  นางอําไพ  คงปลอด    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13.  นางภารดี  อุบล    เจ้าพนักงานธุรการ  

 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          กราบ เ รี ยนท่ านประธานสภาที่ เ ค า รพ   นายก เทศมนต รี  
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุม
สภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2555 ขณะนี้
สมาชิกสภาเทศบาลได้มาลงช่ือเข้าประชุม จํานวน 11 คน ถือว่าครบองค์
ประชุมแล้ว  ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา ได้จุดธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบ
เรียนเชิญค่ะ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

(ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย) 

นางสาวนวลน้อง  น่ิมเอียด 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          ก่อนที่ท่านประธานสภากล่าวเปิดการประชุม ดิฉันขอช้ีแจงและอ่าน
ประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียงดังต่อไปน้ี 
          ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 
มีนาคม 2555 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน น้ัน 
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ
พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรยีง สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2555 
          ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  ในคราวการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ได้กําหนดวัน
เร่ิมประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.
2555 ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม 2555 มีกาํหนดไม่เกิน 30 วัน 
น้ัน 
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          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2555 ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
2555 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                    ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555 
 

นิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
(นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

ระเบยีบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2555 
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ ์เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 

 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.1 การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3)  
     1.2.................................................................. 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
     2.1 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที ่4 ประจําปี 2554 เมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2554 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
    3.1 ตามหนังสือเลขที่รับ ที่ 1/2555 ลงวันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
     4.1 ญัตตินายกเทศมนตรี เร่ือง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
     4.2 กําหนดสมัยประชุม สมัยสามญั ประจําปี 2555 และกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2556  
     4.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เพ่ือแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียงแทนตําแหน่งว่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 8 (3) 
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     4.4 ขอยืมใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 
เทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
     5.1........................................................ 
     5.2........................................................ 
     ขอกราบเรยีนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
      

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาทุกท่าน ท่าน
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามญั สมยัแรก  ประจําปี พ.ศ.2555 ในวันอังคาร ที่ 21 กมุภาพันธ์ 
2555 เวลา 10.00 น. ซึ่งผมจะเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี ระเบียบวาระที่ 1  
 

ระเบยีบวาระที่ 1                 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

1.1 การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3)  
อันน้ีอยู่ในมือของท่านแล้วนะครับ ต่อไป 
1.2 ทางฝ่ายสภาไม่มีนะครับ ถ้ามีเขาก็แจ้งมาให้ผมแล้ว ทางฝ่ายราชการนะ
ครับ หัวหน้าสาํนักงานหรือท่านปลัดมีหรือเปล่าครับ แผนกอ่ืน ๆ มีหรือ
เปล่าครับ ถ้าไม่มีผ่านนะครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 2  
 

ระเบยีบวาระที่ 2                 รับรองรายงานการประชุม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วนะครับ อยู่ในมือท่านแล้ว สมัย
สามัญ สมัยที ่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ครับ 
ต้ังแต่หน้า 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 หน้าที่ 12 นับลงมาบรรทัดที่ 9 ครับ 
ที่นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ ตรงที่ลองอ่านให้ดีสิครับ สิตัวน้ีต้องใช้ ซ เป็นซิ ถงึจะ
ถูกนะครับ ผ่านต่อไปหน้า 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 
27 หมดนะครบั ครับต่อไปผมจะขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ  
 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           10         เสียง 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ทา่นใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               งดออกเสียงกรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม        งดออกเสียง       1           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ขอบคุณครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 3 

ระเบยีบวาระที่ 3                 กระทู้ถาม 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

               ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ตามหนังสือเลขที่รับ 1/2555 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ของนายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ ครับ การที่จะให้ท่าน
ได้ถามหรือตอบกระทู้ กระผมขอทําความเข้าใจอ่านข้อบังคับให้ท่านได้ฟัง
เล็กน้อยเพ่ือให้ชัดเจน ซึ่งเราต้องดําเนินไปให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับ 
กระทู้ถามตามข้อบังคับที่ 89  กระทู้ถามแต่ละกระทู้น้ันให้ผู้ต้ังกระทูถ้าม  
ต้ังคําถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว ข้อบังคับที่ 90 กระทู้ถามต้องไม่มี
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 

1.มีข้อความเชิงประชด เสียดสีหรือแกล้งกลา่วร้าย 
2.คลุมเครือเขา้ใจยาก 
3.ในเรื่องที่ได้ตอบแล้วหรือได้ช้ีแจงว่าไม่ตอบหรือตกไป 
4.เป็นเร่ืองที่เป็นประเด็นคําถามซ้ํากับกระทู้ถามซึ่งมผีู้เสนอมาก่อน 
5.เพ่ือให้ออกความเห็น 
6.ในปัญหาข้อกฎหมาย 
7.ในเรื่องไม่เป็นสาระสําคัญ 
8.เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ในเรื่องที่เก่ียวกับงาน
ในหน้าที่ราชการ  

ข้อบังคับในข้อที่ 92  คําถามข้อเท็จจริงตลอดจนคําช้ีแจงประกอบ ต้อง 
ไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ําซาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย ครับ คร่าว ๆ  
นะครับ ต่อไปเป็นกระทู้ที่จะถามของนายชัยยุทธ  ศิริรัตน ์ ครับ ขอเชิญ
กระทู้ที่ 1 คุณชัยยุทธ  ศิริรัตน์ เชิญครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ที่เคารพรักทั้งหลาย  เป็นความต้ังใจจริงที่กล่าวเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เพราะท่านทั้งหลายเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนของเทศบาลตําบล     
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ท่านนายกเทศมนตรี ก่อนอ่ืนผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมขอสงวนสทิธ์ิที่
จะใช้สิทธิตามข้อบังคับข้อที่ ๙๘ เมื่อท่านนายกตอบแล้วผมก็มีสิทธิที่จะถาม
ท่านอยู่ 3 ครั้งครับ  เมื่อปรากฏว่ามีปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งผมก็ได้
ยกตัวอย่างมาซึ่งท่านนายกก็ต้องแก้ปัญหาของความต้องการ ปัญหาบางส่วน
ก็ได้ทําไปแล้วผมก็ขอขอบคุณท่านนายกครับ แต่ยังมีอีกบางอย่างที่ยังไม่ได้
ดําเนินการแก้ไขและผมเช่ือว่าสิ่งที่ได้ดําเนินงานแก้ไขไปแล้วน้ันเป็นส่วนหน่ึง
ของแผนดําเนินงาน กราบเรียนท่านประธาน ถามท่านนายกว่าท่านนายกมี
แผนที่จะแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีอย่างไร และเมื่อแก้ไขแล้วจะมีแผนพัฒนาหรือ
จัดการตลาดใหม่อย่างไร 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ทา่นชัยยุทธครับ คือปัญหาที่คณุให้มามีอยู่ประมาณ 6 ข้อ ให้
ถามเป็นข้อ ๆ นะครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               ทา่นประธานครับ ผมเรียนแล้วว่าน่ีคือปัญหาตอบผมรวม ๆ ไป
ได้เลยครับ ผมเพียงยกตัวอย่างบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในน้ีท่านนายกก็ตอบได้
เลยครับ เพราะนายกมีหน้าที่จะต้องแก้ปัญหาอยู่แล้วครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ครับ คุณจะเอาแบบน้ันหรือครับ คุณจะถามตามจริงที่แล้วผม
จะยกมาทีละกระทู้ แต่ถ้าคุณจะถามรวมก็ได้ครับ เชิญครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               ผมทวนคําถามอีกทีครับ เมื่อมีปัญหาตามที่ผมยกตัวอย่างมา
และปัญหาอื่นซึ่งนอกเหนือที่ผมยกมาน้ี ท่านนายกมีแผนดําเนินงานท่ีจะ
แก้ไขปัญหาเหล่าน้ันอย่างไร   และเมื่อแก้ไขแล้วท่านนายกมีแผนพัฒนา  
(จัดระเบียบตลาดใหม่อย่างไร) เป็นคําถามครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

                ในข้อที่ 1 ถูกถามแล้วนะครับ เข้าใจนะครับ คือผมอยากให้
คุณถามทีละข้อจะได้ตอบให้หมดไปเลย ถ้าครอบคลุมผมก็ไม่ชอบเหมือนกัน 
เพราะว่าสมาชิกถ้าคลุมเครือ ทางฝ่ายบริหารก็คลุมเครือ ผมจะตัดสินใจได้
อย่างไรครับ คุณต้องถามทีละกระทู้ เชิญกระทู้ที่ 1 ปัญหาถนนชํารุด ฉะน้ัน
กระทู้ที่ 1 ฝ่ายบริหารให้ใครตอบครับ เชิญครับ  
 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

                 กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน พนักงานเทศบาลข้าราชการทุกท่านครับ กระผมนายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง  ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาล นายชัยยุทธ  
ศิริรัตน์  ได้มกีระทู้ถามปัญหาต่าง ๆ น้ัน กระผมขอเรียนว่าการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไม้เรียงน้ัน กระผมใน
ฐานะผู้บริหารของเทศบาลตําบลไม้เรียง  ต้องยึดหลักการบริหารงานโดย
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ผลประโยชน์สขุแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มคีวามอยู่ดีกินดี ประชาชนมี
ความสุข  และสิ่งที่ต้องคํานึงในการบริหารคือ  
1. ตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
2. ความจําเป็นหรือความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  
3. คํานึงถึงสถานะการเงินการคลังของเทศบาล  
4. ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับ 
จากกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการ
แก้ไข กระผมได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล  เป็น
ผู้ดําเนินการตอบแทนข้าพเจ้า ดังน้ี ข้อที่ 1 และข้อที่ 4  มอบหมายให้นาย
ไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ตอบ กระทู้ถามในข้อที ่
2 ข้อที่ 5 และข้อที่ 6 มอบหมายให้นายวสันต์  ชัยสงคราม ตําแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ และกระทู้ถามข้อที่ 3 มอบหมายให้ว่าที ่
ร้อยตรีประยูรศักด์ิ  ลิม่พาณิชย์ ปลัดเทศบาลตําบลไม้เรียง เป็นผูต้อบ 
เพราะข้อที่ 3 เป็นเรื่องของกฎหมาย ขอบคุณมากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ ก็
แบ่งงานกันแล้วนะครับ ก็เร่ิมกระทู้ที่ 1 เชิญครับ 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

              กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไกรศักด์ิ  
ธรฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง ขออนุญาตตอบกระทู้ของท่าน
สมาชิกและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านนายกได้มอบหมาย ตามท่ีกระทู้
ถามข้อที่ 1 นะครับ เร่ืองถนนชํารุดหลายจุด กก็ราบเรียนต่อท่าน
ประธานสภา คือการแก้ไขปัญหาเร่ืองต่าง ๆ ของถนนชํารุดหรือความ
เดือดร้อนของประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในแผนงานของเทศบาลอยู่ในแผน
ดําเนินงานอยู่แล้ว ซึง่กระผมก็ได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้วครับ ทั้งหมดน้ีก็เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลของเรา 
ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

              ครบัขอบคุณครับ กระทู้ที ่2 ฝ่ายบริหารเชิญครับ 

นายวสันต์  ชัยสงคราม 
รองนายกเทศมนตรี 

             กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวสันต์   
ชัยสงคราม รองนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง ครับที่ท่านสมาชิกได้ย่ืนกระทู้
ถามข้อ 2 เรื่องปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ ข้อ 2.1 กรณี
การกวาดไม่สะอาดบริเวณตลาดนอก ต้ังแต่หน้าสถานีรถไฟถึงหัวสะพานทั้ง
บนถนนและทางเท้า สําหรับปัญหาในการจัดเก็บตรงน้ี เทศบาลก็ทําหน้าที่
เก็บกวาดขยะมาตลอดครับ และก่อนอ่ืนจะขอทําความเข้าใจเร่ือง 
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กฎระเบียบการปฏิบัติงานนิดหน่ึงครับ ตามพรบ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ถนน หมายความ
รวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของ
ยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การกวาด
ขยะของเทศบาลตําบลไม้เรียง อยู่ในความรับผิดชอบความดูแลของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตามพรบ.น้ีแยกได้เป็น  

1. การกวาดขยะบนถนน พนักงานของเราจะกวาดถนนสายนี้ทุกวัน 
เพราะเป็นถนนสายหลักและเป็นถนนที่ผู้คนสัญจรไปที่หนาแน่น ทั้งคนที่อยู่
ในเขตเทศบาลและเพ่ือนบ้านใกล้เคียง  

2. การเก็บกวาดขยะบนทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง หรือถนนส่วน 
บุคคล การกวาดขยะบนทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ส่วนน้ีเป็นอุปสรรคอยู่
ครับคือพนักงานเข้าไปทําความสะอาดไม่ได้ทั้งหมด เน่ืองจากบางจุดมีการ
วางของขายบนทางเท้าซึ่งเป็นทางเดินของผู้คนที่ผ่านไปมา แต่มีการวางของ
ขายเต็มหน้าบ้าน ตามพรบ.การรักษาความสะอาด มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารท่ีอยู่ติดกับทางเท้า มี
หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของ
อาคารนะครับ  ในกรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นที่ขายอาหารหรือสินค้า
ประจําทุกวันหรือเฉพาะคราว ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับตลาดและให้ผู้ครอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของ
ตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครองอยู่ครับท่าน
ประธานครับ    และก็ในการรักษาความสะอาดตามมาตราน้ี เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือบริเวณอาคาร เจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วน
หน่ึงส่วนใดของตลาด จะมอบให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหลายคนเป็นผู้มี
หน้าที่รักษาความสะอาดแทนตนก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตราน้ีให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หาตัวผู้รับมอบอํานาจให้ได้ ให้ถือว่าได้มีการมอบหมายและให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจ้าของตลาด เป็น
ผู้รับผิดชอบในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้  ฉะน้ัน กระผมอยากขอ
ความร่วมมือให้สมาชิกที่อยู่ในตลาด ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนใน
พ้ืนที่ ได้ช่วยกันดูแล ช่วยกันรักษาความสะอาด และพนักงานของเราก็ดูแลดี
อยู่แล้วครับ เพราะต้ังแต่ผมเข้ามารับหน้าที่ก็ได้คอยสอดส่องดูแลตลอดครับ  
ครับกระทู้ที่ 2.2  ที่ไม่ได้เก็บขยะบริเวณสวนหย่อม ตรงนี้บริเวณสวนหย่อม 
เราก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับ และก็จัดให้พนักงานเข้าไปกวาด ดูแลเร่ืองความ
สะอาดทุกวันนะครับ แต่เน่ืองจากบริเวณสวนหย่อมของเราตอนกลางคืนจะ 
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มีวัยรุ่นนอกพ้ืนที่ได้เข้ามานั่งบริเวณสวนหย่อม นะครับ เลยทําให้ดูว่าไม่ค่อย
ดีเท่าไรในส่วนหน่ึง แต่ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ดูแลรักษาความ
สะอาดตรงนี้เข้าไปดูแลตลอดบริเวณสวนหย่อมครับ 
       ครับ ในเรื่องถังขยะสกปรก ทางฝ่ายกองสาธารณสุขก็มีแผนที่จะล้างถัง
ขยะ และก็ในเรื่องขยะที่ล้นถังในบางจุดครับ เราให้เจ้าหน้าที่ของเราท่ีเก็บ
ขยะ รถขยะ จะออกเก็บเป็นเวลา ในส่วนของเวลาผมจะส่งให้ท่านประธาน
อีกคร้ังนะครับ  และก็หลังจากที่เราเก็บแล้วจะเก็บตอนกลางคืนต้ังแต่ตีสาม 
และก็เก็บตอนกลางวันครับ  ส่วนขยะที่ล้นถังส่วนใหญ่ไม่ใช่ขยะในพ้ืนที่นะ
ครับ เป็นขยะที่คนภายนอกนํามาทิ้ง เช่น ที่บริเวณบ้านหนองหอย และ
บริเวณป้อมตํารวจตรงนั้น พอปลอดคนจะมีคนนําขยะมาทิ้ง พอมาทิ้งแล้ว
เขาจะไม่รู้สึกสนใจชาวบ้านในเขตเทศบาลเท่าไร หรือไม่ อย่างไร  พอเอาทิ้ง
เต็มถังตรงไหนก็ทิ้ง ๆ ไปเลยนะครับ เอาถุงวางไว้เลย ตรงส่วนน้ีผมจะ
กวดขันพนักงานอีกครับ   
        ครับ อีกเรื่องคือการเก็บขยะวันตลาดนัดเก็บกวาดช้าและไม่สะอาด  
กระผมขอเรียนว่า การเก็บกวาดขยะตลาดนัดวันอังคาร ที่ผมได้ดูแลเห็นว่า
พนักงานทุกคนทํางานได้ดี และพนักงานของเราก็ต้องไปน่ังรอพ่อค้า แม่ค้า 
เก็บของให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะลงมือทําความสะอาดได้ บางวันต้องน่ัง
รอถึงบ่าย 2 โมง กว่าจะเริ่มทําความสะอาด อันน้ีก็น่าเห็นใจพนักงานกอง
สาธารณสุขฯ ที่ทํางานในหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหน่ือย เพราะตอนนั้นทั้ง
ร้อนแดดและเหน่ือยงาน ในช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมาก ๆ และการเก็บกวาด
ขยะผมดูแล้วบริเวณน้ีมีความสะอาด ไม่มีขยะเกล่ือนกลาดหลงเหลืออยู่ 
เพราะพ้ืนที่บริเวณตลาดนัดวันอังคารก็เป็นสถานที่ ใ ช้ประโยชน์ของ
ประชาชน เช่น เป็นสนามเล่นเปตอง เป็นสถานท่ีใช้ทํากิจกรรมของโรงเรียน
เจริญมิตร โรงเรียนเจริญมิตรพณิชยการ และบางคร้ังก็มีบริษัทห้างร้านมาขอ
อนุญาตจําหน่ายสินค้า ครับ เพราะฉะนั้น การเก็บกวาดขยะบริเวณน้ีก็มี
ความสะอาดอยู่แล้วและพนักงานก็ได้ฉีดล้างท่อนํ้าทุกคร้ังเพ่ือไม่ให้ส่งกลิ่น
เหม็นครับ 
         ครับ กระทู้ถามข้อสุดท้ายเรื่องไม่ยอมเก็บขยะที่กองไว้ เมื่อถังขยะ
เต็มรวมถึงกิ่งไม้ต่าง ๆ ที่ประชาชนตัดกองไว้ก็ไม่เก็บกวาด การเก็บกวาด
ขยะของพนักงานกองสาธารณสุขฯ ทางกองก็ได้มีแผนในการเก็บกวาดขยะ
อยู่แล้วครับ และในเรื่องของกิ่งไม้รถขยะของเราเป็นแบบอัดท้ายไม่สามารถ
ที่จะเอาก่ิงไม้อัดท้ายได้ คือเก็บและอัดท้าย ตอนนี้ผมและท่านเลขา ได้
ประสานงานกันว่าจะให้รถของกองช่างว่ิงเก็บก่ิงไม้ตรงน้ีได้ประสานงานไป
บางส่วนแล้ว ขอบคุณมากครับ 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

                ครบั  ขอบคุณครบั  ต่อไปกระทู้ที่ ๓ ครับ เชิญครับ 
 

ว่าที่ ร.ต.ประยูรศักด์ิ  ลิม่พาณิชย์ 
ปลัดเทศบาล      

               กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน ตามกระทู้ถามข้อที่ 3 ของท่านสมาชิก ซึ่งได้สอบถาม
ถึงเรื่องของการไม่มีสถานทีห่ยุดพักในที่ที่สมควรมี (ศาลา) 
3.1 บริเวณหน้าโรงเรียนเจริญมิตร เพ่ือนักเรียนได้หลบแดดหลบฝน 
3.2 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหาดสูง เพ่ือนักเรียนได้หลบแดดหลบฝน 
3.3  บริเวณหน้าสถานีอนามัย (ช่ือเดิม) เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ใช้หลบแดดหลบฝน 
3.4  ที่จอดรถโดยสาร (ป้ายรถเมล์/รถตู้) และที่พักผู้โดยสาร   
กระผมขออนุญาตตอบโดยรวมนะครับ จากเอกสารที่ได้สง่ให้สมาชิกทุกท่าน
แล้ว ซึ่งโดยอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของแต่ละหน่วยงาน 
ตัวอย่างโรงเรียนเจริญมิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดเอกชนก็มีพระราชบัญญัติ
เก่ียวกับโรงเรียนเอกชนบังคับใช้อยู่  โรงเรียนวัดหาดสูงและสถานีอนามัย
เป็นสถานที่ราชการก็จะมีกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องบังคับใช้อยู่ซึ่งหน่วยงาน 
เหล่าน้ีก็ล้วนแล้วแต่มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานของ
ตัวเอง และมีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลในเรื่องของสวัสดิการของนักเรียน  
ส่วนในข้อที่ 4 ซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองของพระราชบัญญัติการขนส่ง จะต้องมี
การสัมปทานเส้นทาง ซึ่งในส่วนตรงนี้หน่วยที่ผู้รับสัมปทานก็มีหน้าที่ที่
จะต้องดําเนินการให้มีส่วนตรงน้ีอยู่แล้ว  แต่อย่างไรก็ตามผมขออนุญาต
เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยความเคารพ  กระผมขออนุญาตทบทวนใน
เร่ืองของหน้าที่ของเทศบาลพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 50 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี 

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2.ให้มแีละบํารงุทางบกและทางนํ้า 
3.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมท้ังการ  
   กําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5.ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 
5.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
6.ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7.บํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
  ท้องถิ่น 
8.หน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล  
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และมาตรา 51 ซึ่งภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล  เทศบาลตําบล
อาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
1.ให้มีนํ้าสะอาด หรือการประปา 
2.ให้มีโรงฆ่าสตัว์ 
3.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4.ให้มสีุสานและฌาปนสถาน 
5.บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
6.ให้มแีละบํารงุสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7.ให้มีการบํารงุไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8.ให้มีการบํารงุทางระบายนํ้า 
9.เทศพาณิชย์  
และจะขอเพ่ิมเติมในส่วนของอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกระจาย
อํานาจ   
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ให้ท่านสรุปเลยนะครับ 

ว่าที่ ร.ต.ประยูรศักด์ิ  ลิม่พาณิชย์ 
ปลัดเทศบาล      

          ครับ ขออนุญาตอีกนิดเพ่ือทําความเข้าใจครับ 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ดังน้ี 
1.จัดให้มแีผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.จัดให้มีการบํารุงรักษาทางนํ้า ทางบก 
3.จัดให้มีการควบคุมตลาด 
4.จัดให้มีการรักษาอุปโภค การก่อสร้าง อ่ืน ๆ 
5.การสาธารณูปการ 
6.ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ 
7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9.การจัดการศึกษา 
10.การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ 
    ผู้ด้อยโอกาส 
11.การบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 
    อันดีของท้องถิ่น 
12.การปรับปรงุแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 
13.จัดให้มีและบํารุงรักษาจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 



 12
14.ส่งเสริมกีฬา 
15.ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค 
16.ส่งเสริมการมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18.กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19.การสาธารณสุข อนามัย ครอบครัวและรักษาพยาบาล 
20.จัดให้มีและควบคุมสถานฌาปนสถาน 
21.การควบคมุการเลี้ยงสัตว์ 
22.จัดให้มีการการควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23.การรักษาความปลอดภัย 
24.การจัดการบํารุงรักษาใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
25.การผังเมือง 
26.การขนส่ง และวิศวกรรมจราจร 
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28.การควบคมุอาคาร 
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30.การรักษาความสงบเรียบร้อยและการส่งเสริมสนับสนุนและป้องกัน 
    รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
31.กิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการกําหนด  
 

ซึ่งตามประเด็นคําถามที่สมาชิกได้สอบถามคณะผู้บริหาร กระผมขอ
เรียนว่าในเร่ืองของการจัดให้มีสิ่งเหล่าน้ีโดยจริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เป็นหน้าท่ี
ในบังคับว่าเทศบาลจะต้องจัดทํา แต่ถ้าในเมื่อเทศบาลเห็นว่าจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกหรือเป็นสิ่งที่จําเป็นใหก้ับประชาชนก็จะสามารถที่
จะดําเนินการได้  ซึ่งผมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่ผมได้มาดํารง
ตําแหน่งที่เทศบาลตําบลไม้เรียง ก็ปรากฏว่าได้มีการบรรจุลงในแผนและ
เมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดต้ังงบประมาณ ได้ทราบว่ามีเหตุขัดข้องบาง
ประการ ผมเข้าใจว่าในเร่ืองเหล่าน้ีทางผู้บริหารก็คงจะไม่ทอดทิ้ง และ
คงจัดทําในโอกาสต่อไปและประกอบกับที่ผ่านมาในเรื่องของรายได้ของ
เทศบาลก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงไป จึงจําเป็นที่จะต้องนํางบประมาณ
ไปแก้ปัญหาด้านอ่ืน ๆ ก่อน  ซึ่งกระผมก็หวังว่าตามที่ท่านสมาชิกได้
สอบถามมาในเร่ืองน้ีก็คงจะได้เข้าใจ และสนับสนุนในการดําเนินงานใน
เร่ืองราวเหล่าน้ีต่อไปในอนาคต  ขอบคุณครับ 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ  ขอบคุณครับ  ก็ได้สรุปแล้วนะครับว่าอํานาจหน้าที่ที่จะทํา
ศาลาน้ีไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่หลักของเรา ตามหลักแล้วผมสรุปว่าอย่างน้ี
นะครับ  คือ กระทู้ถามน้ีผู้ถามจะต้องศึกษาให้รู้เสียก่อนว่าอํานาจของการ
เป็นสท. มีแค่ไหน อย่างไร ถ้าถามว่าอํานาจมันไม่อยู่ในอํานาจหลัก แต่ว่าถ้า
เรามีเราก็นํามาปฏิบัติ  ถ้าถามก็ดีนะครับเพราะถ้าถามเราก็จะได้มีความรู้ ก็
ขอขอบคุณที่ทา่นได้ถาม และท่านปลัดได้ตอบไปหมดแล้ว ครับเราก็ได้ศึกษา
กัน ได้มีความรู้  ต่อไปกระทู้ที ่4 ครับ 
 

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ  
รองนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง ขออนุญาตตอบกระทู้ข้อที่ 4 ครับ กระทู้
ข้อที่ 4 ถามว่า เร่ืองปัญหาการวางของขายกีดขวางทางจราจร ก็จะมี 2 ขอ้  
ข้อ 4.1 ช่วงเช้าบริเวณตลาดสด ข้อ 4.2 ช่วงเย็นบริเวณสี่แยกไฟแดงหน้า
สถานีรถไฟ ก็วางของกีดขวางจราจรตลอดทั้งวัน กราบเรียนท่าน
ประธานสภาครับ ขอเรียนว่า ตาม พรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 
หมวด 4 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใด
ติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการกระทํา
ของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงาน
ที่มีอํานาจกระทําได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงช่ัวคราว  การติดต้ัง ตาก วาง 
หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดไว้ในการ
อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มอํีานาจสั่งให้
ผู้กระทํากิจการตามวรรคหน่ึง ปลด หรือถอนรื้อในที่กําหนด ถ้าผู้ใดละเลย  
เพิกเฉย  ก็จะมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย และ
มาตราที่ 41 เจ้าของอาคาร ซึ่งต้ังอยู่ระยะไม่เกิน 20 เมตร จากขอบเดินรถที่
มีผิวจราจรกว้างไม่ตํ่ากว่า 8 เมตร  ผูท้ี่สัญจรไปมาอาจเห็นว่าอาคารหรือ
บริเวณของอาคารของผู้สัญจร เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารมิให้สกปรก 
รุงรัง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตาม พรบ.รักษาความสะอาดข้างต้นที่ผมได้อ่านเมื่อ
สักครู่ทีผ่่านมา เมื่อมีท่านสมาชิกต้ังกระทู้ถามในสภาก็พิจารณาว่าคนที่ติดต้ัง 
หรือตากวาง สิ่งใดในที่สาธารณะว่ามีความผิดก็นํามาอภิปรายอีกครั้งหน่ึงนะ
ครับ  แต่ในทางกลับกันท่านประธานสภาครับ  ผมว่าตัวน้ีเราเองก็อาจเป็น
การเอ้ือเฟ้ืออะลุ่มอล่วย และเทศบาลเราเองค่อนข้างเป็นเทศบาลขนาดเล็ก 
พ้ืนที่ก็ไม่กว้างขวางเยอะ ผมเองในฐานะเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เราน่าจะจัดทําเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนให้กับท้องถิ่นของเรา เป็น
แบบอย่าง เช่น การวางสิ่งของในทางเท้า พวกเราเองก็น่าจะทําตัวอย่าง 
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ให้กับพ่ีน้องในการวางสิ่งของในฐานะเป็นผูนํ้า เหมือนตัวผมเองในฐานะผู้นํา
ท้องถิ่นก็ทําตัวอย่างของบ้านตัวเองก่อน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับพ่ีน้องใน
ชุมชนได้เห็นตัวอย่างการวางสิ่งของหน้าบ้าน หรือทางเท้าอะไรต่าง ๆ  ก็คง
จะให้สมาชิกผูท้รงเกียรติ ผูบ้ริหารท้ังหลาย ทําตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับ
พ่ีน้องประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางที่ว่าเป็นการรณรงค์เพ่ือให้พ่ีน้องรับทราบถึง
ความเดือดร้อนของผู้สัญจรครับ อีกอย่างตลาดตอนเย็นที่สี่แยกไฟแดง ซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบของการรถไฟ ทีผ่่านมาทางเทศบาลมิได้มีรายได้จากการ
จัดเก็บตรงน้ัน   ส่วนหน่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟ เขามีการ
จัดเก็บรายได้เข้ารถไฟอยู่ครับ   ซึ่งทางผมก็มีแผนดําเนินงานอย่างไร จริง ๆ 
ทางผมก็มีแผนรองรับอยู่ในแผนอยู่แล้วครับ ซึ่งทางผมกไ็ด้มีการจัดทําแผน
รองรับแม่ค้าซึง่มีตลาดรองรับตอนน้ีอยู่ในขั้นของการประสานงานกับการ
รถไฟอยู่  ทางผมก็ได้ประสานงานไปกับการรถไฟ กระผมก็รอคําตอบเป็น
หนังสือจากการรถไฟอยู่ครับ ขอบคุณมากครับ 
 

 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ขอบคุณครับ  เชิญท่านนายกครับ 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเพ่ิมเติมตรงบริเวณสี่แยกไฟแดง
ผมขอเล่าเรื่องการรถไฟเมื่อ 4-5 ปีก่อนครับ ผมก็ได้คุยกับการถไฟได้ย้าย
จากตลาดมาอยู่บนถนนทุกทา่นคงจะเห็น และก็ได้ย้ายไปอยู่สี่แยกนัน้เขาก็
ไม่ว่าแล้วก็ประท้วงกันในตอนน้ันไม่มาจะอยู่ที่เดิมเลยต้องมาอยู่ช่องว่างสี่
แยกไฟแดงตรงนั้น ผมในฐานะผู้บริหารก็ตกลงตามน้ัน ตอนแรก ๆ ไมม่ีใคร
เล่าให้ฟัง แต่พอมาต้ังตลาดติดตอนน้ีมีการวางของขายเป็นล็อค ผมในฐานะ
ผู้บริหารไม่ใช่ไม่ดูแล คือเราต้องใช้ทั้งศาสตร์และศลิป์ในการบริหารกับคน
ยากคนจน ผมก็เห็นใจเขาทีต้่องทํามาหากิน และผมมคีวามคิดว่าเราต้องไป
คุยกับเขาในการท่ีจะย้ายออกจากที่ตรงน้ันแต่ผมว่ายาก  คนก็แปลกอยู่
ตรงไหนแล้วไม่ค่อยไป ดังน้ันผมคิดว่าเราต้องช่วยกันพยามยามนิดนึงเพราะ
ผมก็เห็นว่าเวลาคนที่จะขึ้นโดยสารกับรถไฟ ซื้อของกินสะดวก ไฟแดงก็ไม่ได้
ใช้ ปิดทั้งวันทั้งคืนในความเป็นจริง และส่วนมากคนในเทศบาลก็ไมค่่อยมี
ต้องยอมรับจริง ๆ มีไม่กี่คนมีแต่มาจากข้างนอก ตรงน้ีมันเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน ผมว่าถ้าจะทําต้องไปหารือกับทางสภ.ไม้เรียง  เราต้องช่วยกัน
ต้องพิจารณากันและคุยกันให้เข้าใจ ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ  กระผมวินิจฉัยแล้วกระทู้น้ีน่าจะเป็นความประสงค์ของคุณ 
ชัยยุทธ  ท่านต้องการที่จะให้จัดระเบียบสังคมผมพูดแทนท่านอย่างน้ัน คือ
เราต้องช่วยกันนะครับ ถ้าจะคิดจัดระเบียบสังคมเพราะทางนั้นมันก็เกะกะ  
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ท่านนายกพูดแล้วที่ตรงน้ันต้องใช้คุณธรรมเข้าไปจัดระเบียบสังคมเป็นเรื่อง 
ที่ยาก แต่ไมม่อีะไรนะครับ เราค่อยทําค่อยเป็นค่อยไป ซึง่คุณชัยยุทธ ท่านก็
เข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลใหม่กม็ีความคิดที่ดีในการทีอ่ยากจะให้เราจัด
ระเบียบสังคม ตรงน้ันเราต้องช่วยกันทํา พวกเราก็คิดมานานแล้วผมก็อยู่
หลายสมัยแล้ว ครับเป็นการดีที่คุณชัยยุทธถามกระทู้น้ีขึ้นมา ก็ค่อยเป็นค่อย
ไปแต่ผมว่าก่อนถึงตํารวจผมว่าให้เลขานุการ ยืนขึ้นหน่อย พอจะไหวหรือ
เปล่าในการจัดระเบียบตลาดส่วนที่รถไฟตรงนั้น 
 

นายสิทธิพร  เหล่าอรรถปรีชา 
เลขานุการนายกเทศมนตร ี

        ผมไมส่ามารถเป็นพ่ีเลี้ยงเขาได้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเพราะว่า มี
อย่างเดียวคือหันหน้าเข้าหากัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา    
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ ผมสรุปนะครับ เราต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทํา คุณชัยยุทธเข้าใจ
นะครับ  
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ท่านประธานสภาต้องดําเนินการประชุมสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ครับ  ท่านจะตอบแทนไม่ได้ครับ ที่ผ่านมาผมไม่ทักท้วง ท่านประธานครับที่
ตอบมาเมื่อสักครู่ไม่ว่าเรื่องการกวาดขยะก็ดี เร่ืองถังขยะก็ดี  เรื่องมนัเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพรบ.สาธารณสุขฯ แต่ในฐานะท่ี
นายกเทศมนตรีมีหน้าที่บริหารก็ต้องเอาการบริหารเข้าไปใส่นะครับ ท่าน
ประธานครับ ขอเพ่ิมเติมอีกนิดครับ ผมคิดว่าน่าจะเอาการบริหารเข้าไปใส ่
เช่น การกวาดขยะ บอกว่ากวาดทุกวัน ส่วนมากกวาดทุกวันจริง แต่มีบางวัน
ไม่กวาด บางวันกวาดช้า บางวันกวาดเร็ว  ชาวบ้านต่ืนข้ึนมาก็เห็นขยะเต็ม
หมด ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่เสียหายกับเทศบาล เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีกับ
ท่านนายก ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมมีหน้าที่อะไร ที่ผม
บอกว่าเอาการบริหารเข้าไปใส่ ยกตัวอย่างเช่น มีการแบ่งโซนกันเรียบร้อย 
ถนนสายน้ีใคร ติดป้ายช่ือไว้ ติดรูปไว้ก็ดี และกม็ีแผน มีใบงานไปเสียบไว้
และมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วลงช่ือเซ็น สมมติว่าตอนเที่ยงมีคนไปตรวจ 
กองสาธารณสุขฯ ไปตรวจให้เขาลงช่ือเรียบร้อย   วันต่อไปถ้าไม่สะอาดก็
เซ็นต์ ก็เอาใบเหล่าน้ีแหละครับนํามารวบรวมพอตอนสิ้นปีอาจมีโบนัสมี
รางวัลให้กับคนที่ทํางานดี  น่ีคือเป็นตัวอย่างการบริหาร ที่ผมยกตัวอย่างใน
ฐานะที่ผมต้ังกระทู้ ผมมีสทิธิที่จะพูดผมยกตัวอย่างให้ฟังครับ ไมใ่ช่เอาอย่าง
น้ันอย่างนี้มาตอบ  ผมอ่านมาแล้วครับ ทีท่า่นตอบเรื่องศาลาผมไม่ได้บอกว่า
ท่านไปตอกเสาเข็ม ลงหลักปักฐาน ท่านทําอย่างไรก็ได้ อย่างกรณีที่หน้า
โรงเรียนวัดหาดสูง ผมเห็นด้วย อย่างน้ันก็พอครับ ท่านอย่าโยงหลาย ๆ เร่ือง
มารวมกัน เราอยู่ในน้ีต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ช่วยกันได้ไหม ผมก็พรอ้มที่
จะช่วย  ท่านนายกบอกว่าเรื่องที่สี่แยกไฟแดง ถ้าท่านจะกรุณาต้ัง 
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คณะกรรมการขึ้นมา 4-5 คน ท่านไม่ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองอาจจะเป็นการ
สุ่มเสี่ยงต่อคะแนนเสียงหรือว่าฐานเสียงหรือทางการเมือง  ท่านต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมาก็ได้  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ท่านชัยยุทธ  สรุปเลยก็ได้ครบั 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         ครับ ผมจึงขอถามท่านนายกว่า ท่านมีแผนดําเนินงานที่ผม
ยกตัวอย่าง แผนบริหารเข้าไปใส่ในการทําหน้าที่ ในเรื่องขยะก็ดี ถังขยะก็ดี 
การจราจรก็ดี  หรือที่พักสําหรับคนก็ดี  หรอืไม่ อย่างไร  ขอบคุณครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคณุครับ  แต่ท่านชัยยุทธ เร่ืองของสภาท่านอย่าไปเขียน
ประจาน  เอาป้ายไปติด 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ผมขอประท้วงครับ ท่านพูดไม่ถูกครับ  

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ผมไม่ได้ประจานครับ  ผมรายงานข่าวสภา  วันนี้ท่านนายกบอกว่า 
3 เดือน เห็นผล ผมจะเขียนเลย นายกให้คํามั่น 3 เดือนเห็นผล ผมไม่ได้
ประจาน  ในสภาแห่งน้ีท่านทําอะไรกันคนข้างนอกเขาไม่รู้ ถ้าท่านทําดีผมก็
เขียนว่าดี ผมไม่ได้เขียนให้เสยีหายตรงไหน  ผมทําอะไรผมก็เขียนไว้ แค่น้ัน 
เองครับ  ผมเขยีนว่าข่าวสภา  วันน้ันชิงปิดการประชุมผมก็เขียน  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          คือคุณเขียนการประชุมว่าอย่างไรวันน้ัน 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ผมเขยีนว่าวันน้ันชิงปิดการประชุมสภาหนีการอภิปราย ผมยกมือ
เขาไม่มองหน้าผมครับ เขาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 123 วรรคสอง เมื่อ 
ท่านประธานพูดแล้วผมขออธิบายนิดเดียวนะครับ ข้อ 123 เมื่อนายกแถลง
นโยบาย ตามข้อ 123 วรรคหน่ึง น่ีเราออกนอกเร่ืองกระทู้นะครับ เมื่อนายก
แถลงนโยบายเสร็จ ตาม ข้อ 123 วรรคหน่ึง ก็ต้องปฏิบัติตามข้อ 123 วรรค
สอง  ผมก็อ่านมาแล้วครับ  เมื่อผู้บริหารแถลงนโยบายเสร็จ ให้ประธาน
ดําเนินการให้สมาชิกซักถามและอภิปราย  เขาบอกให้ประธานปฏิบัติไม่ได้ให้
ใช้ดุลยพินิจ ให้ดําเนินการครับ  แต่ท่านไม่ทํา ผิดข้อบังคับครับ เมื่อทา่นไม่
ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับก็ผิดตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม) ผมลืมหมดแล้วครับ  ผมอยากให้ 
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เดินหน้าและเป็นแนวทางเดียวกัน วันน้ีผมเข้ามาน่ังเรียบร้อย พอถึงกระทู้ผม
ก็ถามท่านก็ตอบ และพยายามพูดถึงเร่ืองการวางของหน้าบ้าน   
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          คือตกลงกันได้ ท่านชัยยุทธครับท่านยังติดอันน้ันอยู่หรือเปล่าที่ตู้
นํ้าแข็ง  ถ้าเอาออกจะได้ไหม  
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เสียหายตรงไหนครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เด๋ียวครับ มีผู้ประทว้งครับ เชิญคุณน่ังลงก่อนครับ 

นายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  ภารา สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลไม้เรียง  ผมว่าตอบกระทู้ก่อนครับเรื่องน้ีค่อยไปอยู่ใน
เร่ืองอ่ืน ๆ ครบั  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ได้ครบั ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก คุณสมบูรณค์รบั คือเร่ืองน้ีอยาก
ประนีประนอมท่านชัยยุทธ ในเรื่องป้าย 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานครับ อีกนิดเดียวครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ได้ครบั 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ไม่ได้เกิดความเสียหายกับสภาเลยครับ  เพราะผมถือว่าเป็นข่าวสภา
ผมเข้ามาอยู่ในสภาแห่งน้ี ผมมาทําหน้าที่ ทาํไรไม่ดีชาวบ้านเขาไม่รู้ แล้วผม
เขียนด้วยความระมัดระวัง  วันน้ีผมเขียนเยอะยังติดอยู่นะข่าวสภา สท.ต้ัง
กระทู้ถามท่านนายกเร่ืองแก้ปัญหาและความต้องการ พร้อมกับเอาใบกระทู้
ไปติดไว้พร้อมกับเอาใบปัญหาไปติดไว้  ถ้าไม่เข้าใจถามกันได้ คุยกันได้ครับ  
แต่ก็ไม่เกิดความเสียหายครับผมทําด้วยความระมัดระวัง ผมเป็นเณรครับ 
ท่านประธานเป็นเจ้าอาวาส เพราะว่าผมเข้ามาใหม่ กระทู้ที่ถามเมื่อสักครู่
ที่ว่าท่านนายกจะใส่การบริหารเข้าไปในเร่ืองกวาดขยะ เก็บขยะ หรือว่าการ
จัดการจราจร ศาลา น่ีคือคําถามแล้วครับ อย่างกรณีหน้าโรงเรียนวัดหาดสูง  
ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ต่อไปปัญหาข้อที่ 5  เชิญท่านนายกครับ 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอช้ีแจงเรื่องขยะอีกนิดครับ  ผม
จะเล่าความจริงครับ ปัญหาเร่ืองขยะมีคนมาทิ้งที่ของเรานําขยะมากองไว้ 
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บางทีพวกคุณไม่รู้ครับว่าในตลาดมันเป็นอย่างไร  เป็นบางคืนไม่ใช่ทุกคืน  
มันเป็นจริงครับเราต้องยอมรับแต่กลางวันและตอนค่ําไม่ค่อยมี ปัญหาเป็น
แบบน้ี ขอบคณุมากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ข้อที่ 5 เชิญครับ 
 

นายวสันต์  ชัยสงคราม 
รองนายกเทศมนตรี 

          ครับปัญหากลิ่นเหมน็จากตลาดนัดวันอังคาร  ปัญหานี้เกิดจากแม่ค้า
ปลาสด นําน้ํามาทิ้งในคูระบายนํ้าทางเราและพนักงานเทศบาลก็ได้ฉีดทกุวัน
อังคาร  แต่ถ้าจะให้กลิ่นหมดไปเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับ ยังมีกลิ่นค้างอยู่ 
และเรื่องน้ีทางฝ่ายบริหารก็มแีผนจัดให้แม่คา้ปลาสดมารวมไว้ที่เดียวกันเพ่ือ
แก้ปัญหา กรณีน้ีเราก็มีโครงการอยู่ครับ ส่วนเร่ืองฝาท่อระบายนํ้าบริเวณ
หน้าบ้านเจ๊กิน ร้านทอง ที่มเีหล็กโผล่เสียบอยู่ บริเวณน้ันเราได้แก้ปัญหาไป
ให้แล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากฝ่ายบริหารน่ิงดูดายนะครับ  เพราะ
เราได้ทําสัญญาซ่อมแซมกับทางบริษัทต้ังแต่ปีพ.ศ.2553  แต่ทางบริษัทไม่
เข้ามาดําเนินการทางเราก็ทําหนังสือช้ีแจงติดตามมาตลอด และเมื่อวาน
บริษัทก็เข้ามาดูและ สท.เดชาก็เข้าไปดูด้วยครับเมื่อวาน  และบริษทัก็ยอม
รับผิดชอบตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดนะครับ ท่านประธานครับสรุปได้ว่า
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางฝ่ายบริหารไม่ได้น่ิงดูดายกับปัญหานะครับ  แต่
ปัญหาบางอย่างต้องใช้เวลาในการแก้ไข เพราะต้องทําตามกฎระเบียบทาง
ราชการครับ ขอบคุณมากครบั 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ต่อไปปัญหาข้อ 6 ครับ  
 

นายวสันต์  ชัยสงคราม 
รองนายกเทศมนตรี 
 

          ปัญหาข้อ 6 รวมแลว้ครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ท่านจะให้พักหรือดําเนินตามระเบียบต่อครับ 
 

ที่ประชุม ดําเนนิการต่อ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

         ครับ   

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานครับ ผมถาม 3 ครั้ง ครบหรือยังครับ ผมขอใช้สิทธิ 3 
ครั้ง 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ถ้าไมถ่ึงได้หรือเปล่าครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ท่านประธานครับนิดเดียวสั้น ๆ ครบั  

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ท่านนายกเคยกล่าวว่าปัญหาของการบริหารคน เงิน และเคร่ืองมือ 
ท่านนายกเคยกล่าวอย่างน้ีมาต้ังนานแล้วครับ เป็นสิบปีประมาณน้ัน  แต่ว่า
ถ้าเราจะร่วมกันทําให้เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่อย่างที่ท่านนายกเคยกล่าว  
ท่านนายกจะเอาจริงเอาจังเหมือนกับประมาณ 2-3 อาทติย์ก่อนหน้าน้ืที่ท่าน
ได้แก้ปัญหา ถ้าท่านทําอย่างน้ันจริง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นนายกมา
เป็น 10 ปี ผมคิดว่าทานพอน่าเป็นเมืองน่าอยู่จริง ๆ ครบั ฉะน้ันผมจึงถาม
ท่านนายกเป็นคําถามสั้น ๆ คําถามเดียวคําถามสุดท้ายว่า ท่านนายกจะให้
คํามั่น คํามั่นคือพันธกิจ ภารกิจที่เราจะต้องเอาจริงเอาจัง ให้คํามั่นได้ไหม
ครับว่าเราจะทํางานอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับ 2 – 3 อาทิตย์ก่อนหน้าน้ี 
ทําอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองต่อไป เพ่ือแก้ปัญหาให้ทานพอเป็นเมืองน่าอยู่ 
ผมเรียนถามทา่นนายกครับ 
 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับผมเป็นนายกมา 4-5 สมัย ก็ทําจริงมาตลอดครับไม่ใช่มาทําจริง ผมทํา
ทุกเรื่องครับ และก็ปัญหาของเทศบาลเราทุกอย่างไม่ว่าในหน้าที่ที่เราทําได้ 
ครับ ก็ขอขอบคุณมากครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          เชิญครับ 

นายสิทธิพร  เหล่าอรรถปรีชา 
เลขานุการนายกเทศมนตร ี

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสิทธิพร   
เหล่าอรรถปรีชา  เลขานุการนายกเทศมนตรีครับ ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกได้บอก
ว่าให้นายกทําให้ได้เหมือนอาทิตย์สองอาทิตย์ ที่ผมเป็นผูบ้ริหารร่วมกับท่าน
นายกมา 2 สมัย ครับ ท่านนายกไม่เคยละทิ้งตรงน้ีเลย ผมสามารถยืนยันได้
เพราะผมตัวผมเองก็ทํามาตลอด ก็ขอฝากไว้สักนิดว่าให้ดูกันต่อไป จะให้ดูวัน
สองวันหรืออาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ใช่ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 4 ครับ 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ระเบียบวาระที่ 4 ขอ้ 4.1 ญัตติของนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 
เร่ือง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
  

นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ 
รองนายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง ขอเสนอญัตติของนายกเทศมนตรี  เร่ือง 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 

หลักการ 
          ตามท่ีเทศบาลตําบลไม้เรียง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไม้เรียง
ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ  ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2554 และเหน็ชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ในวาระที่ 2 และวาระที ่ 3 เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2554 แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554  และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ไป
แล้ว น้ัน  

เหตุผล 
          เน่ืองจากรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสาํนัก
ปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายบางรายการต้ัง
งบประมาณไว้ไม่พอจ่าย  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานด้านการงบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบฯ จึงจําเป็นต้องโอนเงินไปต้ังจ่ายเพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง ในการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541  
 

ชัยศรี  มีพัฒน์ 
(นายชัยศรี  มพัีฒน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลไม้เรียง 
 

      ซึ่งมีเอกสารประกอบด้วยรายละเอียดขอโอนงบประมาณและ
เปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ีนะครับ โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  ประเภทเงินเดือน รายการ ประเภท
เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน
งบประมาณที่อนุมัติ 819,600 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน เหลอือยู่ 
693,096 (หกแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าสิบหกบาท)  ขอโอนลดครั้งน้ี 69,400 
บาท  ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 623,696 บาท ครับ และถัดมาประเภท
เงินเดือน ค่าตอบแทนเลขานกุาร และที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  งบประมาณที่ต้ังไว้ 165,600 บาท งบประมาณคงเหลืออยู่ 
145,836 บาท  โอนลดครัง้น้ี 13,300 บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 
132,536 บาท ...และการโอนลดรายการต่อไปแผนงานบริหารท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย  
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน งบประมาณอนุมัติ 
250,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 250,000 บาท ขอโอนลด 
50,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท  ครบัต่อมาแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ประเภท
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 619,200 บาท  งบประมาณก่อนโอน 
581,465 บาท โอนลด 580,000 บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 
531,465 บาท  ต่อไป โอนเพ่ิม แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพ่ือ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน ขอโอนเพ่ิม 140,700 บาท ยอดเงิน
งบประมาณคงเหลือ 190,700 บาท   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน งบประมาณต้ังไว้ 50,000 บาท โอนเพ่ิม 50,000 บาท ยอดเงิน
งบประมาณคงเหลือ 100,000 บาท ครบั  และต่อไปรายการโอนเพ่ิม
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 
80,000 บาท โอนเพ่ิม 50,000 บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 123,450 
บาท ครับ ซึ่งเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ก็ได้แจกแก่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเรียบร้อยแล้วครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ ขอบคุณรองนายกเทศมนตรีครับ ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิก
อภิปรายญัตติของนายกเทศมนตรี ข้อ 4.1 ครับ มีท่านใดอภิปรายหรือเปล่า
ครับ  
 

ที่ประชุม ไม่ม ี
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

             ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเห็นชอบกับญัตติของ
นายกเทศมนตรีโปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           11         เสียง 
นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ทา่นใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -          เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม                             งดออกเสียง       -          เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ ต่อไป 4.2 กาํหนดสมัยประชุม สมัยสามญั ประจําปี 2555 
และกําหนดวันเริ่มประชุมสมยัสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2556 เชิญสมาชิก
สภาเสนอครับ 
 

นายมณิต  รักษาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมณิต  รักษาวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง เร่ืองกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ ประจําปี 2555 สมัยแรกก็กําลังประชุมอยู่  สมยัที่ 2 วันที่ 1-30 
พฤษภาคม 2555 กําหนดไม่เกิน 30 วัน สมยัที่ 3 วันที ่1-30 สิงหาคม 2555 
กําหนดไม่เกิน 30 วัน ต่อไปสมัยที่ 4 วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 กําหนด
ไม่เกิน 30 วัน และสมัยแรกของปี 2556  ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 
มีนาคม 2556 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ขอบคุณครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคณุท่านรองครับ ผมขอทบทวนอีกครั้งนะครับช้า ๆ เร่ือง
กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั ประจําปี 2555 สมัยแรกกําลัง
ประชุมอยู่คือตอนน้ีนะครับ  สมัยที ่2 วันที ่1-30 พฤษภาคม 2555 กําหนด
ไม่เกิน 30 วัน สมัยที่ 3 วันที่ 1-30 สิงหาคม 2555 กําหนดไม่เกิน 30 วัน 
สมัยที ่4 วันที ่1-30 พฤศจิกายน 2555 กําหนดไม่เกิน 30 วัน และ สมัยแรก 
ของปี 2556  ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 มีกําหนดไม่เกิน 
30 วัน ครับ เข้าใจตามน้ีนะครับ ต่อไปผมขอมติที่ประชุมครับ ทา่นใด
เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ  
 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           9         เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ทา่นใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม                            ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 

 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ทา่นใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                            งดออกเสียง        2           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ขอบคณุครับ  ต่อไประเบียบวาระข้อที่ 4.3 การคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลไม้เรียง เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้
เรียงแทนตําแหน่งว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 8 (3) มี
จํานวนที่ขาดอยู่ จํานวน 1 คน ครับ คือคณุไสว  สทิธิศักด์ิ สมัยก่อนที่ต้อง
เลือกใหม่ครับ สมัยน้ีก็เข้ามาเป็นสมาชิกอีกครั้ง สิทธิสมาชิกภาพเมื่อพ้นจาก
สมาชิกสภาเทศบาลจึงต้องมีการคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามระเบียบ
ต้องมีสมาชิกเสนอช่ือ มีผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 

นายสถิตย์  แผเ่ต็ม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

               กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสถิตย์  แผเ่ต็ม 
ขอเสนอนายไสว  สทิธิศักด์ิ ครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ขอสมาชิกรับรอง 2 ท่านครับ 

นายสมบูรณ์  ภารา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบูรณ์  
ภารา สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ครับ ผู้รับรองทา่นที่ 1 นายสมบูรณ์  ภารา ท่านที่ 2 เชิญครับ 

นายฐิติวัชร์  มะศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายฐิติวัชร์  มะศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรองครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               มสีมาชิกท่านอ่ืนเสนออีกหรือเปล่าครับ 

ที่ประชุม ไม่ม ี
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

               ถา้ไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดเหน็ชอบผู้ที่เสนอมา
คือ นายไสว  สิทธิศักด์ิ โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           11         เสียง 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ทา่นใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม         ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ทา่นใดงดออกเสียง 
 

มติที่ประชุม                            งดออกเสียง        -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

               ครับต่อไป ข้อ 4.4 ครับ เร่ืองขอยืมใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไม้เรียง 
 

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               ขออนุญาตครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               เชิญครับ 

พ.ต.สุรินทร์  สมหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมพ.ต.สุรินทร ์ 
สมหมาย สมาชิกสภาเทศบาล ขอหารือท่านประธานในคําสั่งเทศบาลตําบล
ไม้เรียง ที ่ 2/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไม้เรียง  
ขอหารือต่อท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกนะครับว่า ในคําสั่งรายช่ือ
คณะกรรมการในลําดับที่ 6 นายอุดม  ซัง เป็นกรรมการอยู่ด้วย และตาม
อํานาจหน้าที่ในข้อ 1.3 ครับ ยุทธศาสตร์ทีส่ําคัญเช่น การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการทํางานและหน้าที่ที่ต้องทําหรือ
อาจทํา ก็ขอหารือต่อท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกว่าถ้าเป็นบุคคลอ่ืนจะได้
หรือเปล่าครับ และเพ่ือนสมาชิกของเราก็มีปัญหาเร่ืองนี้อยู่และก็เป็น
คณะกรรมการด้วย  ก็ขอหารือต่อท่านประธานถึงความเหมาะสมว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ แก้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

          ผมขอถามเจ้าของเร่ืองก่อนครับ   เชิญเจ้าของเร่ืองครับ 

จ.อ.เกษม  ชูเมือง 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

          กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  คณะผู้บริหารของเทศบาลทุกท่านครับ  ตามระเบียบนะครับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ตรงน้ีผมจะไม่พูดถึงเร่ืองสมาชิกสภาเทศบาลยังมี
คุณสมบัติหรือไม่ ผมขอช้ีแจงครับว่าคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังขึ้นมาเป็น 
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คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งครั้งละ 2 ปี นะครับ 
สําหรับสมาชิกรายท่านอุดม  ซัง ตอนน้ีก็ใกล้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง
ครับ และกใ็กล้สิ้นสุดการดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประมาณเดือนมิถุนายนน้ีครบั 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ ก็ไม่ขัดต่อระเบียบอะไรนะ  ต่อไปเรื่องขอยืมใช้ครุภัณฑ์ ใช้คํา
ว่าขอยืมนะครับ ใครเจ้าของเร่ืองครับ ขอคร่าว ๆ ให้สมาชิกได้รับทราบครับ 
ให้เข้าใจตรงกนั เชิญเจ้าของเร่ืองครับ 
  

นายมานะ  อุบล 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตร ี รอง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายมานะ  
อุบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 รักษาราชการแทน หัวหน้ากองการศึกษา 
มีหน้าที่ดูแลรบัผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไม้เรียง 
ครับ ในเรื่องการขอยืมใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน เทศบาลตําบลไม้เรียง ขอช้ีแจงรายละเอียดต่อประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดังน้ีครับ 
               กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวง ได้ดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในศาสน
สถาน ส่วนราชการ และชุมชนที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเด็ก เยาวชน และ
คนในชุมชน และเป็นแหล่งสืบคน้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตครับ เทศบาลตําบลไม้เรียง ได้แจ้งความจํานงขอรับการจัดต้ัง
ศูนย์ ICT ชุมชน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ตามโครงการของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังจากน้ันก็มีคณะกรรมการได้มา
ตรวจและประเมินการจัดต้ังศูนย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ผลปรากฏว่า
เทศบาลตําบลไม้เรียงผ่านการประเมิน และได้รับอนุมัติจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชน ขนาด XL มีคอมพิวเตอร์จํานวน 21 เคร่ือง โดยช่ือช่ือว่า ศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไม้เรียง อยู่ในการดูแลของหน่วยงานรัฐ
ครับ  และเทศบาลตําบลไม้เรียง ได้ดําเนินการเปิดให้บริการ ต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีหนังสือถึงศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน เทศบาลตําบลไม้เรียง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทก 0206/ว 1076  
ลงวันที่ 17 กนัยายน 2553 โดยได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการรวมท้ังซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
ศูนย์ฯ ได้อย่างคล่องตัวและเป็นการเตรียมความพร้อมทีจ่ะรับโอนครุภัณฑ์
จากสํานักปลัดกระทรวงฯ และให้ศูนย์การเรยีนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตําบล 
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ไม้เรียง กรอกรายละเอียดตามใบคําขอยืมใช้ครุภัณฑ์ฯ ตามท่ีกระทรวง
กําหนด และเทศบาลได้รับการตอบรับการยืมครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามหนังสือที่ 
นศ 53605/545  ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เร่ืองขอยืมครุภัณฑ์ศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไม้เรียง และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554  
เทศบาลได้รับหนังสือจากสํานักปลัดกระทรวงฯ ตามหนังสือที่ ทก 
0201.5/8072 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เรื่องขอยืมครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชน (100 ศูนย์) ซึ่งกระทรวงฯ ได้ลงนามให้ยืมครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ตามใบยืมเลขที่ 39/2554 ครับ ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตําบล ไม้เรียง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2-9) พ.ศ.2553 ข้อ 9 ความว่า ในกรณีที่
มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน 
ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ัน ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน  การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการ
นอกเหนือจากที่ระเบียบน้ีได้กําหนดไว้และไม่มีระเบียบของกระทรวง 
มหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหน่ึงทีก่ําหนดไว้ในหมวดน้ี  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับเข้าใจแล้วและคิดว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจตลอดแล้ว ท่านสมาชิก
ท่านใดจะคัดค้าน ก็อภิปรายได้ เชิญครับ   
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับ เจ้าของเรื่องชัดเจนเรื่องให้ยืมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมนะ
ครับ ท่านใดเหน็ชอบโปรดยกมือครับ   
 

มติที่ประชุม                            เห็นชอบ           11         เสียง   
              

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

              ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม       ไม่เห็นชอบ         -           เสียง 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               ทา่นใดงดออกเสียง 
 

มติที่ประชุม      งดออกเสียง        -           เสียง 
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นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

          ครับ ต่อไปถึงระเบียบวาระอ่ืน ๆ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

          ถึงวาระอ่ืน ๆ แล้วครับ เชิญครับ 

นายเดชา  แซบ้่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  มเีร่ืองอยู่หลายเร่ือง คือเรื่องที่ผม
อยากคุยคือเร่ืองอยากจะขอให้เทศบาลทําถนนตรงน้ันที่เราไปวัดที่ต่อจาก
สามแยก 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

          อนุญาตพูดภาษาท้องถิ่นได้ 

นายเดชา  แซบ้่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

          ครับ ถนัดอยู่แลว้ คือว่าอย่างน้ีทุกครั้งที่มีการจัดงาน เช่นงาน
ประเพณีเดือนสิบรถติดกันมากใช่ไหมครับ และผมคิดว่าอยากจะถมท่ีจาก
สามแยกทางเข้าที่รถไฟต่อไปทางปากหลามระยะทางประมาณ 90 เมตร วัด
ไว้นานแล้ว แต่จะอ้อมนิดนึงขออ้อมต้นไม้ไว้ คืออยากให้คล่องตัวพอมาหน้า
เทศบาลแล้วจะกีดขวางมาก และอยากให้ถมก่อนต่อไปค่อยว่ากันเรื่องถนน 
ว่าจะทําแบบไหน จะเป็นคอนกรีตหรือว่าแบบอื่น  ต่อไปก็เป็นเร่ืองแผงที่
สถานีรถไฟ เพราะคิดว่าเราจะสร้างให้เป็นตลาดเคยคิดกันไว้แล้ว แต่มันก็
รู้สึกว่าจะหายไปนาน ถึงการที่เพ่ือนสมาชิกเขาพูดคุยกันไว้ตามกระทู้ ผมว่า
ก็สวยงามคือเราได้รู้ เราอยู่ในน้ีเราได้รู้ และเรื่องศาลาที่พักเด็กถึงจะไม่ใช่
หน้าที่ของเทศบาลจริง แต่เรามาพูดคุยว่ามันสมควรหรือไม่ ต่อไปในอนาคต
เราน่าจะมีตรงน้ันขึ้นมา และตามที่ผมพูดว่าที่ได้ไปดูเมื่อวานว่าจะทําคูนํ้ากับ
ฝาคูนํ้า ผมคิดแล้วตะแกรงนั้นไม่ได้ขนาดเท่าโต๊ะน้ี ขนาดเล็กกว่าโต๊ะน้ี คือ 
60x60 เมตร พวกเราน่ังไม่ได้ ถึงอยากให้กว้างกว่าเดิมอีกนิด คือเหมือนที่ผม
พูดถ้าได้ขนาด 60x80 เมตร จะดี ถึงเวลาเราลงไปฉีดนํ้าก็ไม่ได้ อยากให้
แก้ไขสักนิดครับ เปลี่ยนจาก 60 เป็น 80  หรือ 90 ให้พอคนลงไปทํางานได้ 
และมีอีกหลายเร่ือง เร่ืองถนนแล้ว เร่ืองหลังสถานีแล้ว เร่ืองรถ เขาถามผม
เมื่อไรจะไปรับรถ เร่ืองรถยนต์ช่างเจ้าของอู่เขาได้มาถามผมว่าเมื่อไรจะไป
เอารถ ถึงเรื่องน้ีเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบจุดไหน ใครรับผิดชอบ เจ้าของอู่เขา
ทวงถามมา ผมเมื่อเห็นรถก็ข้องใจว่ารถเราทําไมไปอยู่ที่แบบน้ัน เจ้าของอู่
บอกว่านานแล้วเทศบาลก็ไม่ได้ทําเรื่องไปเอารถ ก็อยากให้เทศบาลไปดูครับ 
แค่น้ีครับ 
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นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          เรียนประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกทั้งหลาย ผมนายชัยยุทธ   
ศิริรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล สิ่งที่ผมจะให้ท่านประธานได้ตอบครับ กรณีที่
ผมย่ืนกระทู้ไปเราปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหรือไม่  ข้อบังคับที่ 95 
กระทู้น้ีผมยื่นไปวันที่ 1  สภาส่งให้ท่านนายกวันไหน ในข้อบังคับบอกว่าต้อง
บรรจุในวาระการประชุม ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ส่งให้กับท่านนายก  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

               เร่ืองน้ันเราทําตามระเบียบของเราครับ ไม่ต้องย้อนไปครับ 
ระเบียบเราทําเสร็จแล้ว คุณถามได้เลยครับ 
 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               ทา่นส่งวันไหนครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

               เราส่งตามกฎหมายครับ 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               สง่วันไหนครับ 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

               ให้หาหนังสือยืนยัน หรือว่าจะเอาสําเนาหนังสือ   

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

               ทา่นประธานครับผมถามว่าส่งให้นายกวันไหนแค่น้ันเอง 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

               สง่ให้นายกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 

นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

               ขอ้บังคับข้อที่ 95 ก็คือเมื่อผมส่งกระทู้ อย่างที่ 1  คือส่งกระทู้
ให้นายก อย่างที่ 2 บรรจุเป็นวาระการประชุมภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ส่ง
ให้ท่านนายก  ครับ ถ้าท่านบอกว่าส่งวันที่ 13  และประชุมวันที่ 21 ภายใน 
7 วัน  ถูกหรือเปล่าครับ ท่านตอบหน่อยครับ น่ีคือประการที่ 1 ครับ ตอบ
ครั้งเดียวก็ได้ครับ ประการที่ 2 ครับ สภาของเราเป็นสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ผมอยากถามท่านประธานว่าในส่วนของเร่ืองจริยธรรมท่าน
ประธานจะมีการที่จะจัดทําอย่างไร หรือไม่ อย่างไรครับ  ผมถามท่าน
ประธานครับ 
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 

               ครับเราก็ให้ดําเนินการอยู่ที่ว่าเราได้อบรมไปบ้างแล้ว  
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นายชัยยุทธ  ศิริรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

               ไม่ใช่ครับ เร่ืองประมวลจริยธรรมครับ ถ้าทา่นประธานสภาไม่
ทําผมจะเสนอครับ  
 

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

               ได้ครับ ขอบคุณท่านชัยยุทธครับ  ต่อไปเรื่องถนนสายน้ันมี
ความยาวเท่าไรให้ไปวัดกับสท.เดชา นะครับ  เชิญท่านนายกครับ 
 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรี 

          ขอเพ่ิมเติมเร่ืองถนน ถ้าให้ดีเราทําทางให้เสร็จก่อนจะได้มีทางออก
และจะออกมาทางฝั่งน้ีได้หรือเปล่า ถ้าเราไปสิ้นสุดตรงที่วัด ในวันพฤหัสบดี
รถจะได้เข้า-ออกง่าย 
 

นายเดชา  แซบ้่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

          ให้เช่ือมถนนในวัดเลยครับ เข้าไปในวัดและออกมาได้เลย  
 

นายชัยศรี  มพัีฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

          ครับคอืเราทําแล้วและให้แน่ใจว่ามีทางออกได้  

นายนิพนธ์  วิเศษศักด์ิ 
ประธานสภาเทศบาล 

          ครับใครมีอะไรอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมสภาครับ 

    

  
 เลิกประชุม เวลา  11.40 น. 
                              
                              (ลงนาม)…………………… ……กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (ลงนาม)…………………… ……กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (ลงนาม)…………………… ……กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (ลงนาม)……………………….....เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้จดบันทึก 
   (ลงนาม)…………………………………………ผู้พิมพ์ 
      

 สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมน้ีในการประชุม          
สมัย………...…….สมัยที่............ ครั้งที่…..…….ประจําปี……..............… 

    เมื่อวันที่…….......……เดือน……….................………พ.ศ……….......……..  
   

(ลงนาม)………………………….........................ประธานสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 
         (                                       ) 
 
 

 
(ลงนาม)…………………...............................เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไม้เรียง 

                 (                                  ) 
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