
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� พ.ศ.2558 

วันศุกร% ท่ี 27 กุมภาพันธ% 2558 เวลา 13.00 น. 
ณ ห-องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

--------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ-งต0อท่ีประชุม 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี  
          2/2557 เม่ือวันจันทร%ท่ี 27 ตุลาคม 2557 
   2.2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี  
           3/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 
   2.3  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี  
           4/2557 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันอังคารท่ี 9 ธันวาคม 2557 
   2.4  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี  
          4/2557 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 ธันวาคม 2557 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู-ถาม 
    -ไม0มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท-องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล-ว 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม0 
   5.1 พิจารณากําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป� พ.ศ.2558 ระยะเวลาและ
         วันเริ่มต-นประชุมสมัยสามัญประจําป� พ.ศ.2558 วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ
         ประจําป�ของป�ถัดไป (ตามข-อ 21 แห0งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว0าด-วย   
         ข-อบังคับการประชุมสภาท-องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก-ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)                     
         พ.ศ.2554) 
   5.2 พิจารณายินยอมดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายบ-านหนองขนาน-                        
         บ-านหนองกระจก พร-อมติดต้ังโคมไฟฟDาเหล็กรีดกลมปลายเรียว พร-อมอุปกรณ%
         จํานวน 18 ชุด ระยะทาง 1,000 เมตร งบประมาณ 2,300,000 บาท โดย
         ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส0งเสริมการปกครองส0วนท-องถ่ิน  
         ป�งบประมาณ 2559 นอกเขตเทศบาลตําบลหนองขนาน เนื่องจากถนนสาย
         ดังกล0าวได-รับการถ0ายโอนภารกิจ จากกรมทางหลวงชนบท และมีพ้ืนท่ีผิวถนน
         คอนกรีตบางส0วน ความยาว 300 เมตร อยู0ในพ้ืนท่ีบ-านหนองกระจก หมู0ท่ี 8 
         ตําบลดอนยาง อําเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี  
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   5.3  พิจารณาทบทวนร0างเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ%การลดหย0อนภาษีท่ีดิน
          ท่ีไม0ต-องเสียภาษีบํารุงท-องท่ี พ.ศ.2558 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ....................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู-เข-าประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจําป� พ.ศ. 2558 

วันท่ี 27 เดือน กุมภาพันธ% พ.ศ. 2558 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
สถานท่ีประชุม ห-องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ผู-มาประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

 
 
 

 

ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง 
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง 
นายชวนากร เอ่ียมสอาด 
นายสมนึก  อินทร%เผือก 
นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ 
นายธีระ  สัญญขันธ% 
นายบุญลาภ  ทิพย%จันทร% 
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
นายอุเทน  สภากร 
นายพัฒนพงศ%  ฤทธิรงค% 
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ 
 

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 

สุวิทย%  เป�ยผ0อง 
ยุทธ  แสงรุ0งเรือง 
ชวนากร เอ่ียมสอาด 
สมนึก    อินทร%เผือก 
เจริญ  เลี่ยมสุวรรณ 
ธีระ  สัญญขันธ% 
บุญลาภ  ทิพย%จันทร% 
ทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
อุเทน  สภากร 
พัฒนพงศ%  ฤทธิรงค% 
ธนรัตน%  เศวตสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู-ไม0มาประชุม    -ไม0มี- 
ผู-ลาประชุม นายสุรินทร%  ธีรจามรนันท% 
ผู-ขาดประชุม -ไม0มี-   
ผู-เข-าร0วมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 
 

2 
3 
 

นายเพทาย จินดาไทย 
 
นางสาวจุรีรัตน%  สังขพันธ% 
นางชลิดา  ชูชื่น 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน 
หัวหน-ากองคลัง 
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
หัวหน-ากองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพทาย จินดาไทย 
 
จุรีรัตน%  สังขพันธ% 
ชลิดา  ชูชื่น 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
4 
5 
 
 
 

นางสุภัค  ทองย-อย 
นายชัยวัฒน%  รักเจียม 

หัวหน-าสํานักปลัด 
หัวหน-ากองช0าง 

สุภัค  ทองย-อย 
ชัยวัฒน%  รักเจียม 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ร0าง- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจําป� พ.ศ.2558 

วันท่ี 27 เดือน กุมภาพันธ% พ.ศ. 2558 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
สถานท่ีประชุม ห-องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ก0อนเข-าระเบียบวาระ   
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ   กราบเรียนเชิญท0านประธานสภาท0านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล   
เลขานุการสภาเทศบาล หนองขนานและท0านผู-มีเกียรติทุกท0านครับ วันนี้วันศุกร%ท่ี 27 กุมภาพันธ% 

2558 เปPนการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป� พ.ศ.2558 มีสมาชิกสภาเข-าร0วมการประชุม จํานวน 11 คน              
ติดภารกิจขอลา 1 คน ได-เวลาสมควร ท่ีประชุมครบองค%ประชุมพร-อมแล-ว
ขอเรียนเชิญท0านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล0าวเปQด
ประชุมสภาและดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ต0อไป 

ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล เรียน ท0านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานท่ีเคารพทุกท0าน วันนี้                    

มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค%ประชุมพร-อมแล-ว และขอต-อนรับ
ผู-แทนชุมชนทุกท0านท่ีได-ให-ความสนใจและเข-าร0วมรับฟRงการประชุมในวันนี้                 
ผมขอเปQดประชุม ณ บัดนี้                                                                                                                             

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   วันนี้เปPนการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล  สมัยแรก  ประจําป� พ.ศ.2558 ขอเชิญท0านเลขานุการสภาครับ  
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ   เรียนท0านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯท่ีเคารพทุกท0าน           
เลขานุการสภาเทศบาล ท0านนายกเทศมนตรี  หัวหน-ากองราชการและผู-เข-าร0วมประชุม ทุกท0านครับ 

          สําหรับวันนี้เปPนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป� พ.ศ.2558 
 การประชุมสภาในวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมอยู0 6 ระเบียบวาระด-วยกัน
 รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนอง
 ขนานท่ีแนบนี้ 

ท่ีประชุมสภา    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2                  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                                       2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน                                                     
                                       สมัยสามัญท่ี 2/2557 เม่ือวันจันทร.ท่ี 27 ตุลาคม 2557                       
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง           รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2/2557 เม่ือวันจันทร%ท่ี  
ประธานสภาเทศบาล  27 ตุลาคม 2557 มีจํานวน 12 หน-า ขอให-ท่ีประชุมช0วยพิจารณาด-วยครับ 
    มีตรงไหนท่ีจะแก-ไขไหมครับเม่ือไม0มีสมาชิกท0านใดขอแก-ไขถือว0าท่ีประชุมให-
    ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในระหว0างการประชุมหากท0านใด
    พบข-อผิดพลาดหรือพิมพ%ผิดตกหล0นตรงไหนสามารถแจ-งฝTายเลขาสภา 
    ขอแก-ไขได-ครับ ขอมติท่ีประชุมด-วยครับ 
ท่ีประชุมสภา    รับรองรายงานการประชุม 

2.2 รับรอง... 
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 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญ    
ท่ี 3/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 

ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี  
ประธานสภาเทศบาล 3/2557  เม่ือวันอังคารท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 มีจํานวน 6 หน-า ซ่ึงฝTาย

เลขาขออนุญาตเปลี่ยนเอกสารหน-าท่ี 2 ครับ ขอให-ท0านสมาชิกช0วยตรวจสอบ
ความถูกต-องด-วยครับว0ามีข-อแก-ไขตรงไหนบ-างคิดว0าท0านสมาชิกน0าจะ
ตรวจสอบกันมาบ-างแล-วเม่ือไม0มีท0านใดเสนอขอแก-ไขถือว0าท่ีประชุมให-ความ
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในระหว0างประชุมหากท0านใดพบ
ข-อผิดพลาดบกพร0องสามารถแจ-งฝTายเลขาสภาขอแก-ไขได-ครับ ถ-าไม0มีท0านใด
ขอแก-ไข ขอมติท่ีประชุมด-วยครับ 

ท่ีประชุมสภา รับรองรายงานการประชุม 
 2.3 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี    
 4/2557 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันอังคารท่ี 9 ธันวาคม 2557 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี  
ประธานสภาเทศบาล 4/2557 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันอังคารท่ี 9 ธันวาคม 2557 มีท้ังหมด 8 หน-า 

ขอให-ท0านสมาชิกช0วยตรวจสอบความถูกต-องด-วยครับว0ามีข-อแก-ไขตรงไหนบ-าง
เม่ือไม0มีท0านใดเสนอขอแก-ไขถือว0าท่ีประชุมให-ความเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมในระหว0างประชุมหากท0านใดพบข-อผิดพลาดบกพร0องสามารถแจ-ง
ฝTายเลขาสภาขอแก-ไขได-ครับ ถ-าไม0มีท0านใดขอแก-ไข ขอมติท่ีประชุมด-วยครับ 

ท่ีประชุมสภา รับรองรายงานการประชุม 
 2.4 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี  
 4/2557 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 ธันวาคม 2557 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี  
ประธานสภาเทศบาล 4/2557 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 ธันวาคม 2557 มีท้ังหมด 9 หน-า  
 ขอให-ท0านสมาชิกช0วยตรวจสอบความถูกต-องด-วยครับว0ามีข-อแก-ไขตรงไหนบ-าง

เม่ือไม0มีท0านใดเสนอขอแก-ไขถือว0าท่ีประชุมให-ความเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมในระหว0างการประชุมหากท0านใดพบข-อผิดพลาดบกพร0องสามารถ
แจ-งฝTายเลขาสภาขอแก-ไขได-ครับ ถ-าไม0มีท0านใดขอแก-ไข ขอมติท่ีประชุม                   
ด-วยครับ 

ท่ีประชุมสภา รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3                กระทู#ถาม 
  -ไม�มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4               เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท#องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล#วเสร็จ 
  -ไม�มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีเสนอใหม� 
 5.1 พิจารณากําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป= พ.ศ.2558 

ระยะเวลาและวันเริ่มต#นประชุมสมัยสามัญประจําป= พ.ศ.2558 วันเริ่ม
ประชุมสภาสมัยสามัญประจําป=ของป=ถัดไป (ตามข#อ 21 แห�งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด#วยข#อบังคับการประชุมสภาท#องถ่ิน พ.ศ.2547 
แก#ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) 

  
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ   ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องการพิจารณากําหนดจํานวนสมัยประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล สามัญประจําป� พ.ศ.2558 ระยะเวลาและวันเริ่มต-นประชุมสมัยสามัญ

 ประจําป� พ.ศ.2558 วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจําป�ของป�ถัดไป คือ
 ในป� พ.ศ.2559 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ี
 แก-ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 ในมาตรา 24  กําหนดว0าในป�
 หนึ่งให-มีสมัยประชุมสภาสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
 ประชุมสมัยสามัญประจําป�ให-สภาเทศบาลกําหนด และในวรรคสี่ กําหนดว0า 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให-มีกําหนดไม0เกินสามสิบวัน แต0ถ-าจะขยาย
 เวลาออกไปอีกจะต-องได-รับอนุญาตจากผู-ว0าราชการจังหวัด และกฎหมายท่ี
 เก่ียวข-องฉบับท่ี 2 คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว0าด-วยข-อบังคับการประชุม
 สภาท-องถ่ิน พ.ศ.2547แก-ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2554) หมวด 2 
 การประชุม ข-อ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป� ระยะเวลา
 และวันเริ่มต-นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป�ของแต0ละสมัยในป�นั้น วัน
 เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป�ของป�ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม
 สามัญประจําป�สมัยแรกของป�ถัดไป ให-ประธานสภาท-องถ่ินนําปรึกษาในท่ี
 ประชุมสามัญประจําป�สมัยแรกของแต0ละป� โดยให-นําความในข-อ 11 มา
 บังคับใช-โดยอนุโลม เม่ือสภาท-องถ่ินมีมติแล-วให-ประธานสภาท-องถ่ินทําเปPน
 ประกาศของสภาท-องถ่ิน พร-อมท้ังปQดประกาศไว-ในท่ีเปQดเผย ณ สํานักงาน
 องค%กรปกครองส0วนท-องถ่ิน  

    ทางฝTายเลขาสภาได-ตรวจสอบดูปฏิทินประจําป�เนื่องจากกฎหมายได-
 กําหนดว0าในการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป�ในแต0ละป�ให-มี 4 สมัย 
 ท่ีประชุมสภาเห็นชอบไหมครับว0า พ.ศ. 2558 สภาจะกําหนดให-มีสมัย
 ประชุมสามัญประจําป�ท้ังหมด 4 สมัย มีท0านใดจะให-ความเห็นเปPนอย0างอ่ืน
 บ-างครับ ซ่ึงเปPนไปตามกฎหมายกําหนด 

นายอุเทน  สภากร   กระผมขออนุญาตสอบถามว0าสมัยแรกมีแล-วใช0ไหมครับ ก็กําหนด 
สมาชิกสภาเทศบาล ใหม0ให-ครบรวมกันเปPน 4 สมัย 
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ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   ครับสมัยแรกมีแล-วครับ สภาเราได-กําหนดสมัยประชุมสภาสมัย
ประธานสภาเทศบาล สามัญสมัยแรกป� พ.ศ.2558 ไว-แล-วคือ ต้ังแต0วันท่ี 2 – 27 กุมภาพันธ% 
 2558 และสภาต-องกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญอีก 3 สมัย เพ่ือให-
 ครบรวม 4 สมัย ครับ  
ท่ีประชุมสภา มีมติเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญอีก 3 สมัย รวมเปPนป� 2558 มีสมัย
 ประชุมสามัญ 4 สมัย 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  ขอเชิญท0านเลขาชี้แจงต0อครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ           สรุปว0าทางสภากําหนดให- มีสมัยประชุมสามัญประจําป�  พ.ศ.
เลขานุการสภาเทศบาล 2558 ท้ังหมดจํานวน  4  สมัย ซ่ึงสมัยท่ีกําหนดให-มีการประชุมข้ึนนี้เปPน
 สมัยแรก ของป� พ.ศ.2558 ก็ต-องดูปฏิทินประกอบสําหรับ สมัยท่ี 2 น0าจะ
 เปPนเดือนพฤษภาคม นะครับ สมัยท่ี 3 เดือนสิงหาคม สมัยท่ี 4 เดือน 
 ธันวาคม สมัยละ 30 วัน สําหรับสมัยท่ี 2 เริ่ม ต้ังแต0วันท่ี  1 - 30                    
 พฤษภาคม มี กําหนด 30 วั น  ส มัย ท่ี  3  เริ่ ม ต้ั งแต0 วั น ท่ี  1  – 30 
 สิงหาคม มีกําหนด 30 วัน สมัยท่ี 4 เริ่มต้ังแต0วันท่ี 1 – 30 ธันวาคม                          
 มีกําหนด 30 วัน และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของป� พ.ศ. 2 5 5 9  เ ริ่ ม
 ต้ังแต0วันท่ี  1 – 29 กุมภาพันธ%  มี กําหนด 29 วัน ซ่ึงในช0วงเ ดือนท่ี
 กําหนดจะไปสอดคล-องกับปฏิทินการจัดทําแผนในแต0ละป�นะครับ 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   สรุปว0าสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 คือวันท่ี 1 – 30 พฤษภาคม 
ประธานสภาเทศบาล  2558 มีกําหนด 30 วัน สมัยท่ี 3 เริ่มต้ังแต0วันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2558 
    สมัยท่ี 4 เริ่มต้ังแต0วันท่ี 1 – 30 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมเห็นชอบไหม
    ครับถ-าเห็นชอบขอมติด-วยครับ 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท% 
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ   สมัยประชุมสภาสมัยแรกของป� พ.ศ.2559 เริ่มต้ังแต0วันท่ี 1 – 29 
เลขานุการสภาเทศบาล  กุมภาพันธ%  2559 มีกําหนด 29 วัน ครับ 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   ในป�พ.ศ.2559 สมัยประชุมสภาสมัยแรกเริ่มต้ังแต0วันท่ี 1 – 29 
ประธานสภาเทศบาล  กุมภาพันธ%  2559 ขอมติท่ีประชุมด-วยครับ 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท% 
     
ระเบียบวาระท่ี 5  5.2 พิจารณายินยอมดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายบ#านหนอง
  ขนาน-บ#านหนองกระจก พร#อมติดตั้งโคมไฟฟDาเหล็กรีดกลมปลาย           
  เรียว พร#อมอุปกรณ.จํานวน 18 ชุด ระยะทาง 1,000 เมตร            
  งบประมาณ 2,300,000 บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
  จากกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ิน ป=งบประมาณ 2559 นอกเขต
   เทศบาลตําบลหนองขนาน เนื่องจากถนนสายดังกล�าวได#รับการถ�าย
   โอนภารกิจ จากกรมทางหลวงชนบท และมีพ้ืนผิวถนนคอนกรีต 
   บางส�วน ความยาว 300 เมตร อยู�ในพ้ืนท่ีบ#านหนองกระจก หมู�ท่ี 8 
   ตําบลดอนยาง อําเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 
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ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  เชิญท0านนายกชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายเพทาย จินดาไทย   กราบเรียนท0านประธานสภาและท0านสมาชิกสภาท่ีเคารพ ก0อนท่ีจะ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี พิจารณาในข-อ 5.2 ขออนุญาตชี้แจงการท่ีประชุมสภาได-มีมติเห็นชอบ 
นายกเทศมนตรีตําบล  กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป�ในสมัยท่ี 2 และ 3 กําหนดไว-ใน
หนองขนาน   วันท่ี 1 – 30 พฤษภาคม 2558 และสิงหาคม 2558 คือในช0วงเวลา
    ดังกล0าวเนื่องจากว0าการพิจารณาในเรื่องของแผนพัฒนา 3 ป� ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทย ว0าด-วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส0วน
    ท-องถ่ิน พ.ศ.2548  ข-อ 18 วันสุดท-ายคือ เดือนมิถุนายน ของทุกป�ต-อง
    ประกาศใช-ก0อนท่ีจะทํางบประมาณรายจ0ายประจําป�แต0ก็สามารถกําหนด
    ก0อนได-แต0ขอชี้แจงว0าขอบข0ายของเนื้องานของการจัดทําแผนท่ีจะบรรจุ
    ภายในเดือนมิถุนายนนะครับ ในส0วนของสมัยท่ี 2 ท่ีกําหนดไว- ณ วันท่ี 1 – 
    30 พฤษภาคม 2558 ของปฏิทินรายจ0ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว0าด-วยวิธีการงบประมาณขององค%กรปกครองส0วนท-องถ่ิน ข-อ 23 วรรค 3 
    วันสุดท-ายท่ีผู-บริหารสามารถท่ีจะเสนอร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0าย
    ประจําป�ต0อสภาได- คือวันท่ี 15 สิงหาคม นะครับ ถ-าผู-บริหารเสนอสภาก็มี
    หน-าท่ีจะต-องพิจารณาให-แล-วเสร็จภายใน 30 วันตามกําหนด ซ่ึงนี่ก็คือกรอบ
    ระยะเวลาของกฎหมายในการกําหนดสมัยประชุมถ-าจําเปPนเร0งด0วนก็สามารถ
    ท่ีจะขออํานาจท่ีจะเปQดสภาสมัยวิสามัญได-เปPนการครั้งคราวไม0เกิน 15 วัน 
    ต0อผู-ว0าราชการ ครับขอเสนอเปPนข-อมูลเพียงแค0นี้ก0อนครับ ในส0วนของการ
    กําหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญไว-แล-วต0อท่ีประชุมให-รับทราบ ใน
    สมัยท่ี 2 และ 3 ทางฝTายบริหารก็มีเง่ือนของระยะเวลาท่ีสามารถดําเนินการ
    แต0ก็จะเร0งดําเนินการให-แล-วเสร็จต0อไป โครงการท่ีเสนอเปPนญัตติต0อท่ี 
    ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให-ความยินยอม ในส0วนของการดําเนินการถามว0า
    ทําไมจะต-องเสนอโครงการนี้ เปPนโครงการอ่ืนได-หรือไม0ในเม่ือสภาพยังคงใช-
    งานได-อยู0และสถานท่ีอ่ืนท่ีมีสภาพแย0กว0านี้ทําไมถึงไม0เสนอผมขออนุญาต
    นําเสนอแบบนี้ครับ เนื่องจากว0าจังหวัดเพชรบุรีได-มีหนังสือแจ-งเรื่องการ
    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป� พ.ศ.2559 เปPนโครงการซ0อมสร-าง
    บํารุงรักษาถนนท่ีกรมทางหลวงชนบทได-ถ0ายโอนงานภารกิจให-กับองค%กร
    ปกครองส0วนท-องถ่ิน ซ่ึงในหนังสือฉบับนี้กําหนดให-กําหนดเส-นทางสายทาง
    คือ บ-านหนองขนาน-บ-านหนองกระจก งบประมาณ 2,300,000 บาท 
    หนังสือเด๋ียวผมจะถ0ายให-เพ่ือประกอบการพิจารณา การดําเนินการเนื่องจาก
    ถนนสายดังกล0าวเปPนถนนถ0ายโอนซ่ึงมีถนนส0วนหนึ่งอยู0ในหมู0 8 ตําบลดอน
    ยาง อีก 700 เมตร อยู0ในเขตบ-านหนองขนานหมู0 6 ตําบลหนองขนาน ทาง
    กรมทางได-มีการแจ-งให-เสนอขอรับการสนับสนุนถนนสายดังกล0าว ซ่ึงแต0เดิม
    ก0อนท่ีจะนําเสนอผมกับหัวหน-ากองช0างได-ลงไปสํารวจดูแล-วก็ไปดูในส0วนท่ี
    มันแย0และก็ได-รับการถ0ายโอนเหมือนกันครับ คือสายทางเข-าบ-านบ0อโพลง 

/เหนือหมู0ท่ี... 
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    เหนือ หมู0ท่ี 13 ซ่ึงเดิมความเข-าใจผมคิดว0าน0าจะเปลี่ยนแปลงเส-นสายทางได-
    เม่ือเปPนถนนท่ีได-รับการถ0ายโอนเหมือนกันผมได-นําเรื่องนี้ไปประสานกับ
    เจ-าหน-าท่ีท่ีรับผิดชอบของสํานักงานท-องถ่ินจังหวัดเพชรบุรีแล-วได-รับคําตอบ
    ว0าไม0สามารถเปลี่ยนแปลงถนนเปPนถนนสายอ่ืนได- เนื่องจากได-มีการจัดทํา
    บัญชีแผนสายทางท่ีจะจัดต้ังงบประมาณในป� 2559 ในกรณีถ-าเห็นว0าจะไม0
    เสนอขอก็ให-ทําหนังสือส0งคืนไม0ขอรับการสนับสนุนงบประมาณท้ังก-อนซ่ึง
    ถนนนี้เวลาจะดําเนินการก็ต-องลงไปซ0อมสร-างผิวทางจราจรสายนั้น ๆ เปPน
    หลักเว-นแต0ว0าถ-ามีงบประมาณท่ีจะสามารถจะเสนอขอเพ่ิมก็ให-ไปเสนอขอ
    เพ่ิมในส0วนอ่ืน เช0น ปDายบอกทาง ตีเส-นผิวจราจร หรือว0าติดไฟแล-วแต0กรณี
    แต0อยู0ภายในวงเงินไม0เกิน 2,300,000 บาท เหตุท่ีต-องนําเสนอต0อท่ีประชุม
    สภาก็เนื่องจากว0าถนนสายดังกล0าวได-รับโอนมาท้ังเส-นส0วนหนึ่งอยู0ในเขต
    ตําบลดอนยาง ส0วนท่ีสองอยู0ในเขตตําบลหนองขนานซ่ึงจริง ๆ แล-ว ตาม
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เรื่องของการจัดทํากิจการนอกเขตให-
    เราแจ-งให-ทางท-องถ่ินท่ีเก่ียวข-องให-ความยินยอมก0อนคือยินยอมก0อนท่ีจะ
    ดําเนินการใช-งบประมาณเนื่องจากว0าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
    2496 ได-มีการกําหนดในส0วนของการทํากิจการนอกเขตเทศบาล มาตรา 
    57 ทวิ เทศบาล อาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ (1) การนั้นจําเปPนต-องทําและ
    เปPนการท่ีเก่ียวข-องเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจหน-าท่ีอยู0ภายใน
    เขตของตน (2) ได-รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการ 
    สุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตําบลแห0งท-องถ่ินท่ีเก่ียวข-องและ (3) ได-รับ
    อนุมัติจากรัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย นี่คือเง่ือนไข 3 ข-อ ถ-าเราจะ
    ดําเนินการใช-จ0ายเงินก0อสร-างผิวจราจรถนนสายนี้ในกรณีท่ีผมจะต-องนําเสนอ
    เรื่องต0อสภาแห0งนี้เพ่ือเปPนการเคลียร%ข-างในก0อนว0าอย0างในกรณีถ-าเราจะใช-
    เงินนอกเขตถึงแม-วงเงินดังกล0าวจะเปPนงบถ0ายโอนหรือว0าเปPนเงินอุดหนุน
    เฉพาะกิจก็แล-วแต0สุดท-ายคนท่ีดําเนินการเบิกจ0ายคือเทศบาลดังนั้นจึงจําเปPน
    ต-องนําเรื่องนี้เสนอต0อท่ีประชุมสภาก0อนให-สภาเทศบาลให-ความยินยอมใน
    เบ้ืองต-นก0อนเม่ือสภาเทศบาลยินยอมในเบ้ืองต-นผมก็จะรวบรวมส0งไปท่ีอบต.
    ดอนยาง สุดท-ายจะส0งเรื่องผ0านอําเภอจังหวัดไปท่ีรัฐมนตรีกระทรวง 
    มหาดไทยเพ่ือขออนุญาต ทํากิจการนอกเขตท่ีมาท่ีไปท่ีได-นําเสนอก็มีเท0านี้
    ครับถ-าในส0วนเอกสารท่ีเก่ียวข-องผมจะถ0ายเพ่ิมเติมให- 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  แสดงว0าถ-าสภานี้อนุมัติผ0านก็ต-องไปขอสภาอบต.ดอนยางต0อ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเพทาย  จินดาไทย   ใช0ครับ ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด0วนท่ีสุด ท่ี พบ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี 0023.1/1453 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2558 ซ่ึงโครงการนี้ถ-าเกิดได-ทํา 
นายกเทศมนตรีตําบล  เสนอเข-าสู0การพิจารณาของคณะกรรมการในระดับของจังหวัดถึงจะส0งเรื่อง
หนองขนาน   ไปขอรับการสนับสนุนก็คือจะต-องส0งเรื่องไปท่ีกรมเพ่ือกรมจะได-ไปเสนอขอ
    ต้ังงบประมาณในป� 2559  
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ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  แล-วมีแนวโน-มท่ีจะได-ไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเพทาย  จินดาไทย   คือแนวโน-มต-องไปดูตามบัญชีครับ แต0ถ-าเสนองานนอกบัญชีไม0แน0ใจ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี ว0าจะได-หรือไม0ได-ครับ 
นายกเทศมนตรีตําบล 
หนองขนาน  
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   ขอให-ท0าน สตง.ท0านอุเทนช0วยชี้แจงหน0อยครับเพราะเรายังงงอยู0ว0า 
ประธานสภาเทศบาล  เราไปทําในเขตอ่ืนได-หรือไม0 ได-เงินมาจะเบิกจ0ายได-หรือไม0 
นายอุเทน  สภากร   ท0านประธานอยากให-ผมเสนอผมก็ขอเสนอตามความคิดของผมนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ครับส0วนการพิจารณาเปPนเรื่องของแต0ละท0านในส0วนความคิดเห็นผมก็มีข-อ
    ซักถามในเบ้ืองต-นนะครับว0าเงินนี้เปPนเงินทางส0วนกลางหรือกรมส0งเสริมจัด
    มาให-เราเลยไม0ใช0เราขอข้ึนไป ท่ีเข-าใจของระบบการกระจายอํานาจมาให-
    ท-องถ่ินถ-าท-องถ่ินอยากทําอะไรก็ขอไปอันนี้คือความเข-าใจส0วนตัวนะครับผม
    ก็ไม0ได-ทราบว0าจะว0าอย0างไรถ-าอย0างนั้นเค-าระบุว0าให-ทําอย0างนี้เลยหรือมันก็
    ไม0น0าจะเปPนลักษณะการถ0ายโอนหรือการกระจายอํานาจความเห็นผมใน
    เบ้ืองต-นว0าเปPนลักษณะนี้ถ-าเราจะขอทําโครงการไหนเราก็ขอข้ึนไปการ 
    พิจารณาเปPนอํานาจหรือจัดสรรเปPนของเค-าผมว0าน0าจะเปPนอย0างนั้น  
    ความเห็นของผมส0วนจากการท่ีได-ตรวจสอบเอกสารท่ีนํามาให-ผมดู 
    ประกอบการพิจารณานี้นะครับ ผมเห็นมีหลักฐานว0าเอกสารรายละเอียด
    โครงการปรับปรุงซ0อมสร-างซ0อมแซมหรือบํารุงรักษาถนนท่ีองค%กรปกครอง
    ส0วนท-องถ่ินได-รับการถ0ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทป�งบประมาณ 
    พ.ศ.2559 ข-อมูลท่ัวไปกําหนดว0า ก0อสร-างถนนสายบ-านหนองขนานหนอง
    กระจก พร-อมติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลมปลายเรียว พร-อมอุปกรณ% 
    จํานวน 18 ชุด หมู0ท่ี 6 ตําบลหนองขนาน สถานท่ีทําการ ข-อ 1.2 เค-าบอก
    ว0า หมู0ท่ี 6 ชื่อบ-านหนองขนาน ตรงนี้ไม0มีหมู0 8 ตําบลดอนยาง 1.3  
    หน0วยงานท่ีรับผิดชอบ ก็เทศบาลตําบลหนองขนาน ผู-รับผิดชอบก็ 
    นายกเทศมนตรี ตําบลหนองขนาน ระยะเวลาดําเนินการยังไม0มี 1.6  
    งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกรมส0งเสริมการปกครองท-องถ่ิน 
    2,300,000 บาท เหมือนกับเราขอไปนะ อันนี้ดูจากเอกสารนะครับ  
    ส0วนข-อมูลโครงการระบุว0า ประชาชนในเขตตําบลหนองขนานใกล-เคียง
    จํานวน 700 ครัวเรือน ได-รับความเดือดร-อนจากการใช-ถนนในการสัญจรไป
    มาสาเหตุมาจากว0าสภาพถนนเปPนหลุมเปPนบ0อไม0สะดวกต0อการขนส0งผลผลิต
    และอุปกรณ%การเกษตร ซ่ึงกรณีนี้คณะสท.ประกอบด-วยขออนุญาตเอ0ยนาม
    นะครับท0าน สท.บุญลาภ ท0านธีระ ท0านธนรัตน% และผมอุเทนนะครับ ก็ได-ลง
    ไปดูพ้ืนท่ี คือลักษณะของถนนเปPนถนนคอนกรีต 4 เมตร อยู0ในสภาพปกติดี
    เกือบ 90 % แต0ยังหาส0วนท่ีชํารุดเปPนหลุมบ0อไม0พบ ตามท่ีไปสังเกตกันได-
    พูดคุยกันตรงนี้นะครับ ส0วนท่ีประชาชนท่ีได-ไปพบสอบถามก็ไม0ได-กล0าวถึง 
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    ความเดือดร-อนอะไรเค-าก็บอกว0าใช-ได-ไม0มีปRญหาอะไร และก็ชี้แจงบอกว0า
    ถนนนี้มันเปPนถนนลักษณะเปPนเขตแดนของดอนยางกับหนองกระจกท่ีไปดู
    พ้ืนท่ีมานะครับถ-าผมพูดผิดท0านสท.ท่ีไปดูมาช0วยเสริมด-วยนะครับ อันนี้ผม
    พูดตามท่ีได-ไปดูสถานท่ีมานะครับ ท้ังปรากฏว0าเม่ือดูเอกสารประกอบต0อไป 
    ให-ทุกท0านดูตามไปด-วยนะครับ หน-า 2 ความสอดคล-องกับนโยบายและแผน 
    ข-อ 4.1 หากไม0รีบดําเนินการจะเกิดความเสียหาย อันนี้ผมไม0ทราบว0าจะเกิด
    ความเสียหายอย0างไรนะครับ ท่ีเสนอไปนะครับ ข-อ 5.1 การศึกษาความ
    เปPนไปได- ความเหมาะสมและความคุ-มค0าของโครงการเบ้ืองต-น ได-แจ-งไปว0า 
    ไม0ต-องทําการศึกษาความเปPนไปได-โครงการเบ้ืองต-นพอไม0แจ-งไม0ทราบว0าได-
    ศึกษาถึงความคุ-มค0าไหมเพราะว0าเดิมเปPนถนนคอนกรีตอยู0และไม0ได-เสียหาย
    ถ-าเราไปทําใหม0เราได-อะไรข้ึนมา มันคุ-มค0าไหมท่ีเราจะเอาเงินตัวนี้ไปลงต้ัง
    สองล-านกว0า ถนนเส-นเดิมใช-ได-เหมือนเดิมท่ีมองตามรายละเอียดท่ีท0านให-ไว- 
    5.2 ความพร-อมของแบบรายการแผนปฏิบัติงาน ได-ให-ไว-ว0า มีและสมบูรณ% 
    อันนี้ไม0ทราบว0าเรามีแผนไหมแผนพัฒนากําหนดไว-หรือเปล0าการดําเนินการ
    มันต-องมีแผนก0อนไม0มีแผนถ-าไปทําผมไม0ทราบว0ายังไง 5.3 ความพร-อมของ
    พ้ืนท่ีดําเนินการ ส0วนข-อท่ี 6 วิธีการดําเนินโครงการ ดําเนินการโดยวิธีจ-าง
    เหมา ตามท่ีท0านเสนอไปนะครับ ผมมีความเห็นว0าเปPนอย0างนี้ ประเด็นข-อ
    กฎหมายท่ีอ-างว0าพระราชบัญญัติเทศบาล กําหนดให-การกระทํานอกเขต (1) 
    มีความจําเปPน แล-วมันมีความจําเปPนยังไงท่ีจะต-องทําต-องชี้ชัดนะครับว0าถ-าไม0
    ทําแล-วจะเสียหายยังไง ถนนสายนี้ถ-าไม0ทําจะเสียหายยังไง จําเปPนยังไง (2) 
    ต-องได-รับความยินยอม อันนี้ผมพูดสรุปนะครับ คือต-องได-รับความยินยอม
    จากเจ-าของสภาท่ีเก่ียวข-องอย0างอบต.ดอนยางต-องให-สภาดอนยางเค-า 
    เห็นชอบก0อนเราจะมาพิจารณาอนุญาตก0อนเราจะมาพิจารณาอนุญาตคือเค-า
    ยินยอมหรือยังท่ีเราจะไปในบ-านของเค-าถ-าเค-ายังไม0ยอมเราไปทําได-ไหมเรา
    จะมาอนุมัติจะไปทําบ-านใครอันนี้มีความเห็นว0ายังไม0เห็นชอบนักแล-วไป
    ประเด็นท่ี 3 ท่ีท0านนายกบอกว0าให-สภานี้เห็นชอบเบ้ืองต-นแล-วไปเสนอ
    รัฐมนตรีมันยังไงผมก็ยังงงว0าถ-าเห็นชอบก็คือเห็นชอบ ถ-าเห็นชอบเบ้ืองต-น
    แล-วไปเสนอรัฐมนตรีแล-วจะกล-าอนุมัติเหรอสภายังไม0ชัดเจนเลยว0าถ-า 
    เห็นชอบ เบ้ืองต-นถ-าดอนยางเกิดไม0ให-ข้ึนมาแล-วรัฐมนตรีไปอนุมัติอันนี้ความ
    เข-าใจผมเองนะว0าถ-ามันไม0ชัดเจนรัฐมนตรีคนไหนเค-าจะกล-าทําอะไรท่ีมันไม0
    ชัดเจนอันนี้เปPนความเห็นผมนะถ-าเรามองในแง0ของเทศบาลเราแต0พอไปดู 
    พรบ.สภาตําบลและองค%การบริหารส0วนตําบล พอไป ดู ข อ ง ข อ ง เ ค- า บ- า ง 
    มาตรา 69 สรุปว0า ไม0ตัดอํานาจหน0วยงานของรัฐในการท่ีดําเนินกิจการใด ๆ 
    เพ่ือประโยชน%ของประชาชนในตําบลคือใครจะไปก็ได-เค-าไม0ขัดข-องแต0ต-อง
    แจ-งให-อบต.ทราบล0วงหน-าตามสมควร หากอบต.มีความเห็นเก่ียวกับการ
    ดํ า เ นิ นกา ร กิจการ ดั งกล0 า ว ให- หน0 ว ย งานนํ า คว าม เห็ นของอบต .                     
    ไปประกอบการพิจารณานั้นด-วยอันนี้อยากทราบว0าอบต.นั้นรับทราบหรือยัง 

/อบต.ดอนยาง... 
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    อบต.ดอนยางรับทราบหรือยังทราบแล-วมีความเห็นว0าอย0างไรในส0วนของ
    กฎหมายของอบต.เราก็ต-องมาดูกฎหมายของเราด-วย คือสรุปว0าตอนนี้ท่ี
    ดําเนินการอยู0นี้ ผมยังไม0เห็นด-วยครับยังไม0ครบถ-วนตามกระบวนการข้ันตอน
    ท่ีจะต-องปฏิบัติในส0วนของความเห็นผมเปPนอย0างนั้นในส0วนของท0านสมาชิก
    ท0านอ่ืนจะคิดอย0างไรหรือมีความเห็นว0าอย0างไรผมก็แล-วแต0ท0านนะผมก็มี
    เท0านี้แหละครับ 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   ขอบคุณท0านสท.อุเทนครับตามท่ีท0านนายกเสนอว0า หนึ่งเราจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติสภาเราก0อนเม่ือสภาอนุมัติแล-วก็จะไปขอให-สภาอบต.ดอนยางขอความ
    เห็นชอบเปPนข้ันตอนแล-วจึงดําเนินการข้ันต0อไปแต0ถ-าเขาไม0ให-ความเห็นชอบ
    จบไหมครับ 
นายเพทาย จินดาไทย   ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมนะครับว0า จริง ๆ โครงการนี้ถ-า
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี จะเสนอได-ต-องบรรจุอยู0ในแผนพัฒนา 3 ป� นะครับตามหลักของการใช-จ0าย 
นายกเทศมนตรีตําบล  งบประมาณในส0วนของโครงการนี้ปRจจุบันถามว0าอยู0ในความต-องการของ
หนองขนาน   ท-องถ่ินหรือเปล0าหรือท-องถ่ินประสานข้ึนไปหรือเปล0าเราไม0ได-ประสานข้ึนไป
    เราไม0ได-ขอ แต0เค-าจับคัดโครงการมาให-เพราะในแผนพัฒนา 3 ป� 58 – 60 
    ท0านเปQดดูทุกหน-าก็ไม0มีครับเพราะถามว0าจําเปPนไหม มันไม0จําเปPนสําหรับเรา 
    ท่ีจะดําเนินการแก-ไขเพราะสภาพมันยังดีอยู0ผมก็ยังลงไปดูแล-วว0าสภาพมันยัง
    ดีอยู0 ผมจึงพยายามจะไปต0อรองกับจังหวัดว0ามันเปลี่ยนแปลงโครงการได-
    หรือไม0อย0างไร ในเม่ือจังหวัดยืนยันว0าเปลี่ยนแปลงโครงการไม0ได-เพราะว0ามัน
    มีแผนงานผมก็เลยต-องเสนอเพ่ือจะได-ปรับเข-าสู0ระบบเพ่ิมเติมให-อยู0ในแผน
    งานเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ซ่ึงได-มีการพิจารณาและได-มีการประกาศใช-ไปแล-ว
    ถามว0าในส0วนของโครงการรูปแบบเราไม0ได-คิดเองกรมเปPนคนคิดมาให-แล-วส0ง
    ต-นเรื่องมาให-ว0าต-องใช-รูปแบบนี้ในการดําเนินงานส0วนลักษณะการเขียนถ-า
    เขียนแบบตรง ๆ ผมว0าคงไม0ได-ลักษณะการเขียนโครงการต0าง ๆ ตอนท่ีเรา
    เสนอมีภาพถ0ายซ่ึงภาพถ0ายคณะกรรมการของจังหวัดก็ต-องพิจารณาดูแล-วว0า
    มันใช-ได-กับตัวโครงการกับเนื้อโครงการซ่ึงถามว0าตัวโครงการกับภาพถ0ายมัน
    อาจจะไม0สัมพันธ%กันเราก็ต-องมาย-อนว0าโครงการนี้ด0วนท่ีสุด หากคุณไม0ทํา
    ภายใน 2 – 3 วัน โครงการตกงบประมาณก-อนนี้ก็จะไม0ได-รับในป� 2559 
    เพราะฉะนั้นยอดเงิน ณ ปRจจุบัน งบประมาณรายจ0ายประจําป�ท่ีเราต้ังรับ
    เอาไว-อาจจะไม0เข-าตามท่ีเราต้ังไว-ก็ได- ยกตัวอย0างเช0น งบประมาณด-าน 
    สาธารณสุข ถูกตัดไปร-อยละ 50 เพราะฉะนั้นงบประมาณท่ีต้ังไว- ของสปสช.
    ท่ีต้ังไว- 15,000ต0อหมู0บ-าน ก็จะเหลือเพียง 7,500 ต0อหมู0บ-าน และก็จ0าย
    เปPนรายงวดด-วย  
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง   ผมขอสอบถามเรื่องโครงการปรับปรุงถนนสายบ-านหนองขนาน-บ-าน
สมาชิกสภาเทศบาล  หนองกระจก ว0าเราเคยทําเรื่องไหมเราเคยนําเสนอไหม เรารู-ได-ยังไง มีใครไป
    วิ่งไหมแล-วอยู0 ๆ ส0งเรื่องมาได-ยังไง 
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นายเพทาย  จินดาไทย   ไม0เคยครับยืนยันว0าไม0เคย ไม0ทราบว0ามีใครไปวิ่งหรือไม0อย0างไร 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี เพราะแต0เดิมจากกรมทางเค-าจะมีรายชื่อถนนท่ีได-รับการถ0ายโอนให-ท-องถ่ิน
นายกเทศมนตรีตําบล  ต้ังแต0ป� 45 เปPนต-นมา แต0เม่ือมีการแจ-งให-จัดต้ังงบประมาณถ-าเราไม0ไปเสนอ
    โครงการไปรองรับภายในระยะเวลาท่ีจังหวัดกําหนดแล-วโครงการนี้พับเกลี่ย
    สายทางก็ไม0ได-ก็ผมบอกแล-วว0าถนนสายบ0อโพลงหนือได-ไหมก็ไม0ได-เหมือนกัน
    เปPนเพราะบัญชีตัวนี้มันโดนล็อคมาล็อคสายทางมาด-วยผมบอกว0าถ-าเรา
    เดือดร-อนเรามีความจําเปPนโครงนี้ต-องอยู0ในแผนพัฒนา 3 ป� แต0ปRจจุบันนี้ผม
    ต-องเสนอเพ่ือบรรจุไว-ในแผนพัฒนาเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เพ่ือให-มันมีโครงการท่ี
    จะขอรับการสนับสนุนผมเองก็ไม0อยากขอไม0ใช0ผมอยากขอเพราะผมเห็นว0า
    โครงการอ่ืนมีความจําเปPนมากกว0าผมจึงได-ลงไปดูเส-นสายหมู0 13 แทนแต0
    จังหวัดบอกว0าไม0สามารถเปลี่ยนสายทางได-ถ-าคุณไม0ขอรับการสนับสนุนก็ให-
    ทําหนังสือขอคืนงบไปจังหวัดก็จะได-มีต-นเรื่องก็ไม0ต-องเสนอขอถนนสายนี้ในป� 
    2559 เพราะกรมก็ต-องไปเสนอขอต้ังงบประมาณจากรัฐบาล  
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   ผมขอเสริมจริง ๆ แล-วมันเปPนนโยบายท็อปดาว สั่งลงมาว0าจะทําใน 
ประธานสภาเทศบาล  ถนนเส-นนี้เค-าคนคิดให-ถ-าเราไม0เอามันก็ไปตรงอ่ืนไม0ได-ผมคิดว0าเปPนประโยชน%
    ต0อท-องถ่ินแต0มันไม0มีในแผนพัฒนา 3 ป� ก็เพ่ิมไปถ-าเราไม0เอาตรงนี้ ผมคิดว0า
    อบต.ดอนยางถ-าเค-าเห็นว0าอนุมัติเค-าก็จะอนุมัติเหมือนกันเพราะเขาได- 
    ประโยชน% เพราะเขาชี้เปDามาแล-วเหมือนงบไทยเข-มแข็งถามว0ามีใครสั่งมาหรือ
    เปล0าข-างบนสั่งมาผมคิดว0าเราควรจะเอา 
นายอุเทน  สภากร   ผมขออนุญาตครับคือใครได-ผมไม0ทราบ แต0คนรับผิดชอบอยู0ท่ีสภานี้
สมาชิกสภาเทศบาล  แล-วแต0ท0านจะพิจารณา 
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง   เค-าก็มีรายละเอียดนะครับ ผมก็ไม0ค0อยสบายใจท่ีท0านบอกว0าสภานี ้
สมาชิกสภาเทศบาล  ต-องเปPนคนรับผิดชอบ คืออย0างนี้ท่ีมาท่ีไปโครงนี้มันเปPนเอกสารรายละเอียด
    ข-อมูลของทางหลวงท-องถ่ินท่ีประกอบการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณของป� 
    2559 ของกรมท-องถ่ินในหนังสือนี้ระบุว0าหนองขนานอยู0ลําดับท่ี 36  
    หนังสือจังหวัดท่ีส0งแนบมานี้ทุกท0านลองเปQดดูนะครับ แสดงว0าโครงการนี้มัน
    เปPนโครงการจากข-างบนสั่งลงมาถูกไหมครับไม0ได-เปPนปRญหาความต-องการท่ี
    เรารวบรวมประชาคมคือไม0ได-จัดทําแผนมาก0อนคือไม0รู-ตัวมาก0อน   
นายอุเทน  สภากร  ถ-าถามผมว0าถูกไหม ผมว0าไม0ถูก 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง   คือระบบงบประมาณนี้ต-องเข-าใจว0าอย0างท่ีท0านนายกเค-าพยายาม 
สมาชิกสภาเทศบาล  อธิบายให-เราทราบว0างบประมาณของท-องถ่ินเรามันมีจํากัดมีไม0ท่ัวถึงแต0ถ-า
    หากว0ามีข-างบนส0งมาด-วยถึงแม-จะไม0ตรงต0อความต-องการแต0มันก็ยังดีท่ีได-รับ
    การพิจารณาเพราะผมดูแล-วว0ามีการเทพ้ืนถนน หนา 5 ซม.ท่ีว0าไม0เปPนหลุม
    เปPนบ0อผมก็ไม0เข-าใจเพราะว0าท0านไปดูมาต-องถามท0านนายกด-วยว0าท0านนายก
    ไปดูมาได-ถ0ายรูปมาให-พวกเราดูด-วยไหมครับ 
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นายอุเทน  สภากร  มีรูปครับตามเอกสารท่ีแนบ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง   แล-วในเอกสารนี้ก็มีการติดต้ังโคมไฟด-วยอย0างท่ีท0านประธานบอกถ-า 
สมาชิกสภาเทศบาล  เราไม0รับเราก็พลาดโอกาสเสียโอกาสเพราะเงินนี้ก็ตกไป ส0วนกลางคงจะไปให-
    ท่ีอ่ืนท่ีนี้ถามว0าความรับผิดชอบเปPนของสภานี้หรือเปล0า สภานี้มีหน-าท่ี 
    พิจารณานําโครงการนี้เข-าไปอยู0ในแผนพัฒนา 3 ป�หรือเทศบัญญัติ 
    งบประมาณในป� 2559 มันเปPนการอํานวยความสะดวกคือเพ่ิมเข-าไป 
นายอุเทน  สภากร  ขณะนี้มีหรือยังครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง   ผมกําลังประติดประต0อให-ท0านอ่ืนได-รับทราบว0าคณะกรรมการแผน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ของเทศบาลท0านได-รับทราบพร-อมกับพวกท0านนี่แหละครับแต0ล0วงหน-า 1 
    อาทิตย% นายกก็อธิบายแบบนี้ให-เรารับทราบถ-าเราไม0รับงบประมาณก็ไปท่ีอ่ืน 
    รายละเอียดการทํางานเขาก็มีไม0ใช0ว0าพอทําเสร็จแล-วคุณจะม่ัวทําไม0ได- 
    รายละเอียดเขามีแนบประกอบตามหนังสือสั่งการต้ังหลายข-อท่ีสั่งให-เทศบาล
    ทําส0งรวบรวมส0งให-จังหวัดทําแม-กระท่ังให-อําเภอรวบรวมตรวจสอบ 
    รายละเอียดสําเนาโครงการต0าง ๆ เม่ือไม0มีเราก็ต-องทําไม0น0าจะเปPนเหตุ
    ปฏิเสธโครงการนี้ 
นายอุเทน  สภากร   ไม0ใช0เปPนเหตุปฏิเสธครับผมบอกว0าทําให-มันถูกต-องกระบวนการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้ันตอนให-เรียบร-อยก0อนค0อยมาขอให-รับรอง 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   เรานําเข-าแผนรีบประกาศมันก็ถูกต-องตามข้ันตอนก็ทําให-ถูกต-อง 
ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท0านสท.อุเทนบอกดีแล-วท่ีท0านรอบคอบท0านนายกคงศึกษามาแล-วก็ทํา
    ให-ถูกข้ันตอนทํางานตรงนี้ให-ประชาชนเขาได-ประโยชน%    
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   กราบเรียนท0านประธานสภาและท0านสมาชิกท่ีเคารพ ท่ีจริงผมเปPน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการแผนด-วยผมก็ได-ฟRงท0านนายกได-อธิบายแล-วผมก็เข-าใจว0าสามารถ
    เข-ามาสภาได-โครงการทําถนนเส-นนี้นะครับคือถ-าไม0เข-าแผนก็ไม0สามารถทําได-
    ก็เข-าใจประมาณนี้รู-สึกว0ามันจะเสียโอกาสไป ทีนี้ก็อย0างท่ีฟRงท0านอุเทนก็ได-ให-
    ข-อเสนอแนะท่ีเปPนประโยชน%ของการทําให-ถูกต-องของข้ันตอนของระเบียบท่ี
    จริงแล-วผมเข-าใจว0าถึงแม-ว0างบนี้เปPนงบท่ีมาจากฟDาแต0ว0าก็ต-องทําให-ถูกต-อง
    ตามระเบียบผมก็ยังมีข-อสงสัยอยู0นะครับว0าถนนเส-นนี้เปPนถนนท่ีคาบเก่ียว
    สองตําบลแล-วทําไมเค-าไม0ส0งงบไปท่ีอบจ.เพราะขอบเขตอํานาจของสภาก็
    ต-องอนุมัติในเขตของตําบลหนองขนานท่ีผมคิดอย0างนั้นจุดเริ่มต-นจะอยู0ท่ี
    ตําบลดอนยางถ-าดูในผังจุดเริ่มต-นจากตําบลดอนยางถ-าเปPนสองตําบลผมก็ไม0
    ค0อยแม0นระเบียบท0านนายกก็คงแม0นระเบียบมันเปPนอํานาจหน-าท่ีของเรา
    หรือของอบจ.หรือหน0วยงานอ่ืนท่ีทําเรื่องนี้ผมไม0แน0ใจเพราะผมไม0อยากได-
    ของเถ่ือนพูดตรง ๆ ครับว0าถ-าเขาให-ของเถ่ือนเราก็ต-องรับของเถ่ือนมันก็จะ
    ลําบากกันไปหมด เหมือนท่ีถนนโตนดน-อยรับโอนของเถ่ือนมาวันนี้แก-ไขกัน
    ปวดหัวเลยนะครับก็เลยอยากให-มันถูกต-องตามระเบียบถ-าไม0ถูกต-องมันก็ต-อง 
 

/ถูกเพิกถอน... 
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    ถูกยกเลิกเพิกถอนหรือมีละเมิดก็ต-องรับผิดชอบทางละเมิดอีกผมก็อยากจะ
    เรียนเปPนข-อเสนอแนะว0าเราก็น0าจะอนุมัติเฉพาะในขอบเขตของเรา ดอนยาง
    ก็อนุมัติเฉพาะในเขตของดอนยางเพราะมันเชื่อมกัน เราไม0น0าจะอนุมัติ 
    ท้ังหมดตลอดสายผมคิดแบบตรงไปตรงมานะครับ  
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง  มันแบ0งไม0ได-ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล       
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   มันแบ0งไม0ได-แต0ว0าเห็นชอบก็เห็นขอบเฉพาะในเขตของเราไม0เห็น 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชอบก-าวล0วงไปทางด-านโน-นด-วยก็ถามว0ามีอํานาจท่ีจะเห็นชอบหรือเปล0าท่ีจะ
    ก-าวล0วงไปดอนยางก็เรียนถามด-วยครับว0าเราเห็นชอบข-ามเขตได-ไหมเรา
    เปPนสท.หนองขนาน 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  ท0านนายกช0วยชี้แจงด-วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพทาย  จินดาไทย   ได-ชี้แจงไปเม่ือสักครู0แล-วว0าจริง ๆ แล-วในการท่ีเราจะไปเห็นชอบคือ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี โดยหลักการใช-จ0ายงบประมาณต-องอยู0ภายในขอบเขตของเทศบาลในการ 
นายกเทศมนตรีตําบล  ดําเนินกิจการนอกเขตนั้นถามว0าสามารถดําเนินการได-หรือไม0 ชึ่งตามพรบ.ก็ 
หนองขนาน   เปQดช0องไว-ให-เรื่องการทํากิจการนอกเขตเช0นตาม พรบ.เทศบาลมาตรา 57 
    ทวิซ่ึงมีอยู0 3 ข-อ อยู0ในหน-าท่ี 18 เล0มสีชมพู ซ่ึงเราต-องทําหนังสือถึงอบต.
    ดอนยางรับทราบและยินยอมเม่ือทางเทศบาลหนองขนานยินยอมแล-วก็ต-อง
    ได-รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงผมไม0ทราบว0ากรณีนี้ได-มี
    การมอบอํานาจให-กับท0านผู-ว0าหรือไม0อย0างไรซ่ึงคาดว0างบดําเนินการใน
    ลักษณะนี้เปPนงบเร0งด0วนงบท่ีค0อนข-างเร0งด0วนเม่ือวานก็ได-ประชุมท่ีจังหวัดก็
    ได-เร0งรัดเบิกจ0ายของป� 58 และ 59 เช0นเดียวกันฉะนั้นการนําสู0ท่ีประชุมคือ
    แจ-งให-เพ่ือทราบว0าเราได-มีการเสนอขอรับโครงการนี้แล-วเพ่ือสภาจะได-ทราบ
    ว0าเรามีโครงการนี้แล-วในอนาคตจะได-ตอบได-ถ-าพิจารณาส0วนการดําเนินการ
    ต-องทําหนังสือแจ-งไปท่ีอบต.ดอนยางให-รับทราบและยินยอมเม่ืออบต.                  
    ดอนยางยินยอมแล-วเราต-องรวบรวมเอกสารท้ังหมดส0งผ0านอําเภอไปจังหวัด
    เพ่ือส0งขอรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีมหาดไทยหรือบุคคลท่ีได-รับอํานาจตาม
    กฎหมายซ่ึงกรณีนี้ผมไม0แน0ใจว0าท0านผู-ว0าได-รับมอบอํานาจหรือไม0อย0างไร
    ฉะนั้นกระบวนการมันจะยาว 
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   เท0าท่ีผมทราบการดําเนินการนอกเขตต-องได-รับการอนุมัติจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู-ว0าอย0างท่ีกรณีต-องได-รับการอนุมัติจากท0านผู-ว0าก0อนถ-าอย0างนั้นเรื่องนี้ก็
    เท0ากับว0าท0านนายกแจ-งให-ท่ีประชุมสภาทราบเฉยๆ ไม0ใช0ขออนุมัติความ
    เห็นชอบในเรื่องของธุรการนายกก็ว0าไปคือทําเรื่องไปทางดอนยางก0อนแล-วก็
    ทําเรื่องขออนุมัติท0านผู-ว0าต0อไป แผนก็คงไว-อย0างนี้ครับไม0มีผลอะไร 
นายเพทาย  จินดาไทย   แผนพัฒนา 3 ป� เพ่ิมเติมได-มีการประชุมไปแล-วแต0ถามว0าท0านผ0าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี หรือยังก็ยังตอบไม0ได- เนื่องจากว0ามีการเพ่ิมแผนเพ่ิมโครงการหลายโครงการ 
นายกเทศมนตรีตําบล  ซ่ึงจะต-องคิดคํานวณงบประมาณซ่ึงในวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาผมได-
หนองขนาน   แจ-งแล-วว0าในส0วนโครงการท่ีนําเสนอต-องจัดทํางบประมาณไปประกอบเพ่ือ
                                                                                /จัดรูปเล0ม... 
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    จัดทํารูปเล0มเม่ือทําเสร็จก็จะแจ-งให-ทางคณะกรรมการแผนได-ทราบมีอยู0
    ประมาณ 3-4โครงการ ท่ีมีการเสนอในวันประชุมคณะกรรมการแผนโดย
    คณะกรรมการเปPนผู-เสนออีกส0วนหนึ่งตอนนี้อยู0ในระหว0างการคิดคํานวณ
    ราคาก็เลยยังไม0สามารถท่ีจะประกาศได-ซ่ึงผมกําลังเร0งรัดให-ทางกองช0าง
    ประมาณราคาอยู0ครับ น0าจะแล-วเสร็จสัปดาห%หน-าครับ 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   วันนี้ก็วันศุกร%แล-ววันจันทร%หน-าก็ประกาศได- คือกําลังดําเนินการอยู0 
ประธานสภาเทศบาล  ผมคิดว0าว0าท0านได-ฟRงกันบ-างแล-วคือผลประโยชน%ก็ตกอยู0กับประชาชนคน

 ดอนยางกับหนองขนานเปPนหลักข้ันตอนก็ให-นายกไปทําให-ถูกต-องผมคิดว0า
 สภาดอนยางเขาได-ประโยชน%เขาคงไม0อภิปรายช-าหรอกครับ พอดีของเรามี
 คนท่ีละเอียดถ่ีถ-วนก็ต-องเปPนห0วงว0ากลัวจะผิดข้ันตอน ดังนั้นก็เรื่องของ 
กฎหมายหมอทวีศักด์ิก็เปPนมือกฎหมายถ-าอย0างนั้นก็ทําให-ถูกต-องมีใครจะ
อภิปรายอีกไหมครับ 

นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   ขอพิจารณาอนุญาตให-ความยินยอมเพ่ือทราบนะครับเพราะเปPน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ข้ันตอนของธุรการยังมีอีกเยอะครับอนุมัติไม0ได-เพราะต-องไปขอความ

เห็นชอบจากดอนยางอีกและต-องทําเรื่องเสนอไปทางผู-ว0าและอําเภออีก 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  ถ-าสภาเทศบาลหนองขนานยังไม0เห็นชอบเกิดโครงการตกไปทํายังไง 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม  โครงการอยู0ในแผนแล-วครับต-องเรียนถามนายกว0าต-องให-ตอบว0าอย0างไรครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
นายเพทาย  จินดาไทย   คือตามข-อ 5.2 บอกว0าให-ได-รับความยินยอมคือยินยอมในส0วนของ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี ท-องถ่ินข-างเคียงท่ีเราจะต-องลงไปดําเนินการ 
นายกเทศมนตรีตําบล 
หนองขนาน 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   แค0เรารับทราบใช0ไหมครับถ-ารับทราบแล-วให-ผ0านได-ไหมให-ใช-คําว0า 
ประธานสภาเทศบาล  ยังไงเราก็อนุมัติให-ดําเนินการตามข้ันตอนและมอบให-ฝTายบริหารดําเนินการ 
นายเพทาย  จินดาไทย   คือในวาระท่ี 5 เปPนเรื่องท่ีเสนอใหม0 การเสนอใหม0ก็อาจเปPนเรื่องของการ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี พิจารณาหรือรับทราบแล-วแต0กรณี 
นายกเทศมนตรีตําบล 
หนองขนาน 
นายบุญลาภ  ทิพย%จันทร%   กราบเรียนท0านประธานสภาและท0านสมาชิกท่ีเคารพ ขออนุญาต 
สมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมผมก็ไม0ได-ขัดข-องอะไรคือมันเปPนรูปลักษณ%ของนโยบายส0วนข-างบน 

แต0เพ่ือเปPนการปDองกันพวกเราอยากให-ทางฝTายเลขาได-ใส0ข-อสังเกตจากพวก
เราไปด-วยข-อสังเกตของทีมสภาว0าไม0ว0าจะเปPนเรื่องของความเหมาะสมความ
พร-อมในความจําเปPนของพ้ืนท่ีเปPนปRญหาท่ีเร0งด0วนไหมสภาเห็นว0าไม0เร0งด0วน
แต0เม่ือมันเปPนนโยบายจากข-างบนเราก็ไม0ได-ขัดข-องแต0ขอให-ทางฝTายเลขาใส0 

/ข-อสังเกต... 
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ข-อสังเกตจากพวกเราไปด-วยเพ่ือเปPนการปDองกันให-แก0พวกเราเพ่ืออนาคตเกิด
อะไรข้ึนมาของเถ่ือนท่ีลงมาส0วนใหญ0มันจะมีปRญหาตามมาถ-าเกิดว0าเม่ือ 
กลับมาดูข-อสังเกตพวกเรามีทางออกกันฝากทางฝTายเลขาว0าจดบันทึก
ข-อสังเกตของฝTายสภาไว-ด-วยครับ 

นายธีระ  สัญญขันธ%   กราบเรียนท0านประธานสภาและท0านสมาชิกท่ีเคารพ ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ความเห็นจากท่ีได-ฟRงข-อสังเกตหลาย ๆ ด-านด-วยกันจากการท่ีผมมีข-อสังเกต 

ว0าจากท่ีคราวท่ีแล-วคณะของสท.มางานผ-าปTากันท่ีหมู0 8 ก็มีโอกาสได-ไปดู
พ้ืนท่ีด-วย หมู0บ-านหนองกระจก หมู0 8 หมู0 6 ไปดูสภาพพ้ืนท่ี แต0ในข-อบันทึก
มันแย0เยอะมากไม0ว0าจะเปPนความเดือดร-อนของครอบครัวมีการประสบ
อุบัติเหตุบ0อยครั้ง เพราะเอกสารเหล0านี้มันเปPนหลักฐานท้ังนั้นเลยครับ แล-วก็
ได-ถามชาวบ-านว0าเปPนยังไงเดือดร-อนหรือเปล0า คือต-องถามให-รู-เรื่องเขาก็บอก
ว0ารถวิ่งได-สบาย ก็ไม0มีปRญหาอะไรไม0โกรกเกรกก็มีลาย ๆ นิดหน0อย แต0ถาม
ถึงสภาพพ้ืนท่ีตรงนี้ 80-90 % พ้ืนท่ีใช-ได- แต0ถ-าเปPนลูกรังผมเสียดายมากถ-า
ไม0ได-งบนี้แต0ถ-าถนนเส-นนี้ไม0ได-ก็ถือว0าเฉย ๆ เพราะว0ามันไม0ต0างกันเท0าไรได-ก็
คือลาดยาง สูง 5 ซม. กว-าง 10 ยาว 1,000 เมตร ของดอนยาง 300 ของ
เรา 700 จุดเริ่มต-นไปอยู0ทางดอนยางด-วย เราสร-างบ-านเราต-องคิดของเรา
ก0อนแต0ต-องอาศัยจมูกคนอ่ืนด-วยไม0รู-เขาจะหายใจเหมือนเราหรือเปล0า ฉะนั้น
ตรงนี้ มีข-อสังเกตในข-อกฎหมายในเรื่องนอกเขตพ้ืนท่ี 3 ข-อ ตรงนี้เปPน
ข-อสังเกตต-องระวังแต0โดยหลักใหญ0แล-วส0วนใหญ0สภาของเราจุดมุ0งหมาย
เหมือนกันหมดแล-ว สร-างทางขับเคลื่อนงานให-ประชาชนเปPนท่ีต้ังแล-วอยาก
ให-ประชาชนได-มีของไว-ใช-ไม0มีใครคิดอย0างอ่ืนอยู0แล-วแต0ว0าให-มันปลอดภัย   
ทุก ๆคน เด๋ียวมันมีอะไรย-อนข้ึนมามันก็แก-กันไม0จบ ก็เปPนห0วงร0วมกันสรุป
แนวทางคืออยากให-ทําให-ถูกต-องของกฎหมายแล-วค0อยว0ากันเราก็พยายาม
สนับสนุนแต0ถ-าอยู0ในกรอบเราจะไม0มีปRญหาตามมา 

ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   ขอบคุณสําหรับความเห็นของท0านธีระมีท0านอ่ืนอีกไหมครับถ-า 
ประธานสภาเทศบาล ไม0มีสรุปว0า รับทราบแล-วมอบให-ฝTายบริหารไปดําเนินการให-ถูกต-องต0อไปเปPนวาระ

ต0อไปเชิญท0านเลขาครับ 
ท่ีประชุมสภา รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 5.3  พิจารณาทบทวนร�างเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ.การ  

ลดหย�อนภาษีท่ีดินท่ีไมต#องเสียภาษีบํารุงท#องท่ี พ.ศ.2558 
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง   ขออนุญาตครับในหนังสือท่ีท0านปลัดทําหน-าท่ีนายกอยู0ในหน-าท่ี 2 
สมาชิกสภาเทศบาล       ในตัวร0างครับน0าจะพิมพ%ผิดเปPนข-อ 4  ต-องเปPนข-อ 5 เพราะว0าข-อ 4 มันอยู0

ในหน-าแรกต-องแก-ไขก0อนถ-าเกิดว0าไม0แก-ไขแล-วเด๋ียวจะผิดไปอีก 
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ  เรียนท0านประธานและท0านสมาชิกทุกท0าน เรื่องนี้สืบเนื่องจากว0าท่ี 
เลขานุการสภาเทศบาล ผ0านมาทางเทศบาลได-ส0งร0างเทศบัญญัติเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ%การ

ลดหย0อนภาษีท่ีดินท่ีไม0ต-องเสียภาษีบํารุงท-องท่ี พ.ศ.2557 ไปให-จังหวัด
อนุมัติให-ประกาศใช-ทางจังหวัดได-ส0งหนังสือกลับมาท่ีเราแล-วนายกได-แจ-งทาง
สภาได-ลงรับหนังสือเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ% 2558 ท่ีผ0านมา สาระของ 

/หนังสือท่ีแจ-ง... 
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 หนังสือท่ีแจ-งกลับมาก็คือว0าทางจังหวัดบอกว0าให-ทางเทศบาลตําบลหนอง

ขนานทบทวน มีอยู0 2 ประเด็น ๆ แรก เทศบัญญัติท่ีสภาเห็นชอบเปPนการ
ซํ้าซ-อนกับข-อบัญญัติเดิมท่ีอบต.มีอยู0แล-วหรือไม0และทบทวนเนื้อความในร0าง
เทศบัญญัติดังกล0าวให-เปPนไปตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ท-องท่ี และพระราชกําหนดแก-ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท-องท่ี 
พ.ศ. 2508 พ.ศ.2524 ซ่ึงสภาได-พิจารณาโดยยึดกฎหมายแม0ในเรื่องนั้น ๆ 
เปPนหลักได-แก0 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท-องท่ี พ.ศ.2508 พระราชกําหนด
แก-ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท-องท่ีพ.ศ.2508 พ.ศ.2524 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค%การบริหารส0วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก-ไขเพ่ิมเติมจนถึงปRจจุบันและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดต้ัง
องค%การบริหารส0วนตําบลหนองขนานเปPนเทศบาลตําบลหนองขนาน แล-วก็
จัดทําเปPนร0างเทศบัญญัติตําบลหนองขนานไปจังหวัด เนื่องจากตามสภาพ
เดิมตําบลหนองขนานมีสถานะเปPนองค%การบริหารส0วนตําบลหนองขนาน
ต0อมาได-รับการยกฐานะเปPนเทศบาลตําบลหนองขนานตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดต้ังองค%การบริหารส0วนตําบลหนองขนาน 
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปPนเทศบาลตําบลหนองขนาน ต้ังแต0
วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ซ่ึงเนื้อความตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ระบุไว-ชัดเจนว0าบรรดาข-อบัญญัติองค%การบริหารส0วนตําบลท่ีได-ใช-บังคับใน
เรื่องใดอยู0ก0อนแล-วคงใช-บังคับได-ต0อไปเปPนการชั่วคราวจนกว0าจะได-มีการตรา
เทศบัญญัติในเรื่องนั้นข้ึนใหม0(รายละเอียดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ี
แนบนี้) 

  ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค%การบริหารส0วน
ตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติมจนถึงปRจจุบัน พ.ศ.2546 มาตรา 42 
ภายใต-บังคับแห0งกฎหมาย ว0าด-วยการเทศบาล อาจจัดต้ังองค%การบริหารส0วน
ตําบลข้ึนเปPนเทศบาลได-โดยทําเปPนประกาศกระทรวงมหาดไทยและมาตรา 
42 วรรคสี่ ความว0า บรรดาข-อบัญญัติองค%การบริหารส0วนตําบลท่ีได-ใช-บังคับ
ในเรื่องใดอยู0ก0อนแล-วให-ยังคงใช-บังคับได-ต0อไปเปPนการชั่วคราวจนกว0าจะได-มี
การตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นข้ึนใหม0 ตามเนื้อหาข-อความของประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค%การบริหารส0วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก-ไขเพ่ิมเติมถึงปRจจุบันระบุไว-ชัดเจนว0าข-อบัญญัติเดิมท่ี
ใช-บังคับอยู0ก0อนแล-วให-ใช-ต0อไปได-เปPนการชั่วคราวจนถึงได-มีการตราเทศ
บัญญัติเรื่องนั้นข้ึนใหม0 สําหรับประเด็นเนื้อความในร0างเทศบัญญัติเปPนไป
ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท-องท่ี พ.ศ.2508 และพระ
ราชกําหนดแก-ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท-องท่ี พ.ศ.2508 พ.ศ.
2524 หรือไม0นั้น สภาเทศบาลตําบลหนองขนานพิจารณาร0างเทศบัญญัติ
โดยยึดหลักการตามกฎหมายแม0ท่ีเก่ียวข-องตามเอกสารท่ีฝTายบริหารนําเสนอ
เข-าสภา(ตามเอกสารท่ีแนบนี้)  

ท่ีประชุมสภา รับทราบ 
/ข-อบัญญัติ... 
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นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   ประเด็นนี้ผมเข-าใจว0ามันไม0มีอะไรมากมันเปPนเรื่องแก-ไขผิดตกเล็ก 
สมาชิกสภาเทศบาล น-อยเรายังอยู0ในหลักการครับเราพิจารณาผมจําได-ว0ายึดกฎหมายแม0เปPนหลัก

บังเอิญกฎหมายแม0ท่ีเสนอมาให-เรามันเปPนกฎหมายแม0ปลอมหรือเปล0าไม0รู-ถึง
ทําให-เราเชื่อว0ามันคือข-อความท่ีถูกต-องพอส0งไปให-ท่ีจังหวัดเค-าทักท-วง
เพราะว0ามันพิมพ%ผิดวันนี้เค-าให-ทบทวนถ-าว0าพิมพ%ผิดก็แก-ไขใหม0เท0านั้นเองก็
จบส0วนประเด็นท่ีบอกว0ายังไม0ได-ยกเลิกข-อบัญญัติเดิมผมก็เห็นว0าในข-อ 3 ก็
บอกชัดเจนแล-วว0าให-ยกเลิกก็มีอยู0ในนี้แล-วผมก็ยังสงสัยว0าเค-าท-วงมาทําไม 

ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  อันนี้ฉบับใหม0ครับเค-าแนะนําเราก็เลยทําตามคําแนะนํา 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   ครับแต0ว0ายึดในหลักการท่ีหนึ่งว0ากฎหมายเดิมท่ีท0านเลขาพูดถ-ามี 
สมาชิกสภาเทศบาล  การออกเทศบัญญัติใหม0ก็เปPนอันยกเลิกข-อบัญญัติของอบต.เดิมจริง ๆ มัน
    ยกเลิกโดยอัตโนมัติมีผลตามกฎหมายอยู0แล-วถึงแม-จะพิมพ%ว0าให-ยกเลิก 
    หรือไม0ยกเลิกก็มีผลตามกฎหมายคือยกเลิกของเดิมอยู0แล-วเม่ือกําหนดใหม0
    ผมไม0ขัดข-องครับก็ชัดเจนก็จบไม0มีอะไร 
ท่ีประชุมสภา   รับทราบ 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  ท0านอ่ืนจะอภิปรายอย0างอ่ืนอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ  สรุปว0าสภาเรามีมติเห็นชอบ ข-อ 3 ท่ีระบุให-ยกเลิกข-อบัญญัติ 
เลขานุการสภาเทศบาล องค%กรบริหารส0วนตําบลหนองขนาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ%การลดหย0อน

ภาษีท่ีดินท่ีไม0ต-องเสียภาษีบํารุงท-องท่ี พ.ศ.2550 และบรรดาเทศบัญญัติ 
ข-อบังคับ ระเบียบประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส0วนท่ีได-ตราไว-แล-วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย-งกับเทศบัญญัตินี้ให-ใช-เทศบัญญัตินี้แทน 

 ถูกต-องไหมครับ 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  ท0านสมาชิกสภาเห็นชอบไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบ 
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม  ถูกต-องครับ เพียงแต0ข-อ 4 เปลี่ยนเปPนข-อ 5 ในหน-า 2 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ  ข-อ 4 ช0วยดูด-วยครับ ข-อ 4 ในบรรทัดท่ี 3 หรือประกอบกสิกรรม 
เลขานุการสภาเทศบาล ของตนให-ลดหย0อนไม0ต-องเสียภาษีบํารุงท-องท่ี จํานวนไม0เกินหนึ่งไร0 ช0วย

พิจารณาว0าเปPนไปตามกฎหมายหลักหรือเปล0า 
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   รบกวนท0านนายกครับท0านต-องนํากฎหมายแม0มาว0าอีกรอบครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  ท0านนายกช0วยตอบสภาด-วยครับ ข-อ 4 
ประธานสภาเทศบาล  
 

/นายทวีศักด์ิ... 
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นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   คือให-ยึดท่ีกฎหมายแม0ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท-องท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2508 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ขอให-พิมพ%ตามนั้นคําในกฎหมายแม0คือถ-า

ผิดจังหวัดเค-าก็ท-วงอยู0แล-วอันนี้มันไม0ใช0ความผิดของเราหลักการเรามีเรา
เห็นชอบตามกฎหมายแม0มันถูกต-องแล-วทางธุรการอาจจะผิดได-อันนี้ไม0ว0ากัน
ก็ขอให-ดูด-วยครับตรวจสอบก0อนเวลาส0งไปจังหวัด 

ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  ก็คงเปPนไปตามกฎหมายแม0พิมพ%หรือเปล0า 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ   ข-อ 3 หรือซ่ึงขัดข-องหรือแย-งกับเทศบัญญัตินี้ให-ใช-เทศบัญญัตินี้
สมาชิกสภาเทศบาล  แทน ช0วยตรวจสอบด-วยครับผมไม0แน0ใจ 
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   ผมเห็นว0าข-อนี้เปPนมาตราเหวี่ยงแหคือกันท0า จริง ๆ ข-อนี้ไม0ต-องมีก็ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ได- ถ-าเราออกกฎหมายใหม0มีผลยกเลิกของเดิมอยู0แล-ว ผมก็ไม0ขัดข-องเห็น
    ด-วยให-คงไว-ครับ เปPนข-อความของกฎหมายเปPนชุดของเค-าครับ 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  แสดงว0าไม0ควรตัดออก 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ  สรุปว0าในข-อ 3 ไม0มีการเปลี่ยนแปลง ข-อ 4 วรรค 3 ถ-าดูใน 
เลขานุการสภาเทศบาล กฎหมายมันจะไม0มีคําว0าไม0ต-องเสียบํารุงท-องท่ีจํานวนแต0เค-าใช-คําว0าให-

ลดหย0อนได-ไม0เกินหนึ่งไร0 
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง  ผมว0าใช-คําของกฎหมายท่ีเค-าให-ใช-ดีกว0า คือ ให-ลดหย0อนได-ไม0เกิน 
สมาชิกสภาเทศบาล หนึ่งไร0ตัดคําว0าไม0ต-องเสียภาษีบํารุงท-องท่ีจํานวนออก 
นายอุเทน  สภากร ลดหย0อนทําอะไรครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล    
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ  ข-อ 4 บุคคลธรรมดาซ่ึงเปPนเจ-าของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่ีอยู0ในเขตเทศบาลตําบลหนองขนานและใช-ท่ีดินนั้นเปPนท่ีอยู0อาศัยของตน 
    เปPนท่ีเลี้ยงสัตว%ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตนให-ลดหย0อนไม0ต-องเสีย
    ภาษีบํารุงท-องท่ี จํานวนไม0เกินหนึ่งไร0  
     วรรคท่ีสอง ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสร-างและใช-สิ่งปลูกสร-างนั้นเปPนสถาน
    การค-าหรือให-เช0า ไม0ได-รับการลดหย0อนสําหรับส0วนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสร-าง
    ท่ีใช-เปPนสถานการค-าหรือให-เช0านั้น 
     วรรคท่ีสาม ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเปPนเจ-าของท่ีดิน 
    ร0วมกัน ให-ได-รับการลดหย0อนรวมกันตามเกณฑ%ท่ีกําหนดไว-ในวรรคหนึ่ง 
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง   อย0างนี้ก็แสดงว0าถ-าใช-เปPนการค-าหรือให-เช0าไม0ได-รับการลดหย0อนแต0
สมาชิกสภาเทศบาล  ถ-าใช-เปPนท่ีอยู0อาศัยให-ลดได-หนึ่งไร0 
นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ  ข-อ 4 บรรทัด 3 จากการตรวจดูแล-วตัดคําว0าจํานวนคําเดียวเปลี่ยน 
เลขานุการสภาเทศบาล  เปPนคําว0าได- 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   สรุปว0าตัดคําว0าจํานวนคําเดียวเปลี่ยนเปPนคําว0าได- นะครับ ขอมติท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมด-วยครับ 
ท่ีประชุมสภา มีมติเห็นชอบเปPนเอกฉันท% 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ        
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  มีสมาชิกท0านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ มีไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม  ขออนุญาตครับผมขอติดตามเรื่องรื้อถอนถนนหมู0 12 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเพทาย  จินดาไทย   ขออนุญาตชี้แจงครับถนนสายนี้ได-รับการถ0ายโอนจากกรมทางต้ังแต0 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี ป�พ.ศ. 2545 ซ่ึงเจ-าของท่ีดินได-ยื่นต0อศาลปกครองศาลได-ตัดสินให-รื้อถอนใน
นายกเทศมนตรีตําบล  ส0วนท่ีรุกล้ําเข-าไปให-เทศบาลตําบลหนองขนานเปPนผู-ดําเนินการรื้อถอน  
หนองขนาน   ปRจจุบันทางสํานักบังคับคดีได-มีหนังสือสอบถามเร0งรัดการดําเนินการตามคํา
    พิพากษาซ่ึงทางเทศบาลคงต-องปฏิบัติตามและต-องหาวิธีการทํางานร0วมกันว0า
    จะแก-ไขปRญหาเช0นไรถึงแม-จะเปPนความเดือดร-อนของประชาชนก็จริงอยู0แต0
    การใช-จ0ายเงินอปท.ก็ต-องเปPนไประเบียบข-อกฎหมายและเทศบาลได-ทํา
    หนังสือสอบถามไปหลายท่ีแล-วไม0มีว0าให-ท-องถ่ินสามารถใช-จ0ายเงินได- 
    ประกอบกับได-สอบถามทางหัวหน-ากลุ0มการเงินของจังหวัดหลายครั้งก็ได-
    คําตอบว0าไม0มีช0องทางท่ีใช-จ0ายเงินได- เม่ือก0อนต้ังแต0คําพิพากษาออก 
    ใหม0 ๆ ได-เชิญทางผู-ใหญ0บ-านเข-ามาพูดคุยกันในประเด็นของคําพิพากษาศาล
    แล-วว0าเราต-องปฏิบัติตามแต0ในส0วนของพ้ืนท่ีอยากให-เปQดประเด็นใหม0ได-
    หรือไม0 เช0น เม่ือเราใช-ถนนเส-นนี้มาเปPนสิบป�ยี่สิบป�โดยท่ีเจ-าของไม0ได-บอก
    ปฏิเสธของการใช-พ้ืนท่ีหรือเส-นทางดังกล0าวให-ทางหมู0บ-านยื่นพิจาณาต0อศาล
    ขอให-เปPนทางภาระจํายอมได-หรือไม0ซ่ึงเดิมเคยคุยกับทางผู-ใหญ0บ-านไปแล-ว
    รวมท้ังข้ันตอนการดําเนินการทางนิติกรได-ซักซ-อมแนวทางว0าจะต-อง 
    ดําเนินการในลักษณะใด ปRจจุบันก็ยังไม0มีความคืบหน-า มีแนวทางเดียวคือ
    ต-องไปต้ังเปPนกองกฐินผ-าปTาและขอความร0วมมือสมาชิกสภาว0าเราควรมีการ
    ต้ังคณะทํางานในเรื่องนี้ประกอบไปด-วยกํานันผู-ใหญ0บ-านในพ้ืนท่ีเข-ามาเพ่ือท่ี
    หาวิธีการหรือแนวทางในการแก-ไขปRญหาต0อไปขอให-ท่ีประชุมได-ร0วม 
    พิจารณาด-วยครับ  
 
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม   ผมมีความกังวลอยากให-มีความต0อเนื่อง ในใจผมเคยคิดแล-วว0าควร
สมาชิกสภาเทศบาล  จะมีทํางานร0วมกันเพราะว0าถ-าเราสามารถหาเงินมาซักก-อนหนึ่งก็คุยกันได-คือ
    เจ-าของท่ีต-องการเงินห-าแสนก็สามารถเก็บถนนเส-นนี้ไว-ได-ก็ยังนึกภาพไม0ออก 
    ว0าถ-าทุบถนนเส-นนี้ถนนเส-นใหม0จะรุกล้ําท่ีอีกหรือเปล0าเห็นด-วยนะครับท่ีจะ
    ต้ังคณะทํางานข้ึนมาโดยเร็วจะได-คุยกันหลายฝTายครับและทางขอบคุณท0าน
    สท.ยุทธท่ีได-ประสานขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้
    จากศาลปกครองนะครับท0านแจ-งกลับมาว0าไม0สามารถจะแก-ไขได- เพราะคดี
    ถึงท่ีสุดแล-วท่ีดินท่ีอุทิศให-แปลงอ่ืนให-ทําเรื่องอุทิศในเนื้อหาต-องระบุให-พ-นสิบ
    ป�ด-วยและเทศบาลควรหารือไปท่ีจังหวัดหรือกรมได-เพราะเปPนเรื่องท่ีปฏิบัติ
    ตามคําสั่งศาล 
 

/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุมสภา   รับทราบ 
นายเพทาย  จินดาไทย   แจ-งเรื่องการประชาคมหมู0บ-าน เริ่มต้ังแต0วันท่ี 5 – 23 มีนาคม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี 2558  เอกสารประกาศจะแจ-งให-ทราบอีกครั้งครับ 
นายกเทศมนตรีตําบล 
หนองขนาน 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   เรื่องการต้ังคณะทํางานของถนนหมู0ท่ี 12ให-มีคณะสท.ท้ังคณะและ
ประธานสภาเทศบาล  หัวหน-ากองทุกกองชาวบ-านจํานวนหนึ่งอย0างน-อย 6 คน แล-วนัดมาคุยกันให-
    นายกหาเวลานัดประชุมครั้งแรกหลังวันท่ี 15 ได-ไหม อีกเรื่องหนึ่งท่ีพวกเรา
    คณะสท.ได-ประชุมนอกรอบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเราจะต้ังคณะกรรมาธิการ
    ด-านการเงินการคลังงบประมาณ พัสดุ บริหารงานบุคคล เพ่ือกลั่นกรองทํา
    หน-าท่ีดูแลการเงิน การคลัง งบประมาณ พัสดุ บริหารงานบุคคล ให-เกิดความ
    บริสุทธิ์โปร0งใสยุติธรรม ประกอบด-วยท0านอุเทน ท0านทวีศักด์ิ ท0านพัฒนพงศ% 
    ท0านเจริญ และท0านชวนากร ท้ังหมด 5 ท0าน มีหน-าท่ีขอข-อมูลจากฝTายท่ี
    เก่ียวข-องมาดูว0าดําเนินการยุติธรรม โปร0งใสหรือไม0 และอีกคณะหนึ่งคือ ด-าน
    งานบริหารงานท่ัวไป ประกอบด-วยท0านยุทธ ท0านสุรินทร% ท0านธีระ ท0าน
    สมนึกและท0านบุญลาภ มีท้ังหมด 5 ท0าน ครับขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ
    ด-วยครับ 
ท่ีประชุมสภา   เห็นชอบ 
นายเพทาย  จินดาไทย  สภาสามารถออกคําสั่งแต0งต้ังแล-วแจ-งให-เทศบาลทราบได-เลยครับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี 
นากยกเทศมนตรีตําบล 
หนองขนาน 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง   ได-เยี่ยมชมการทํางานของเทศบาลตําบลท0ายางจึงอยากให-คณะสท.
ของเราประธานสภาเทศบาล เข-าไปดูด-วยและหัวหน-ากองราชการทุกกองและพนักงานสํานักปลัดมากกว0า 
    1 คน 
ท่ีประชุมสภา   รับทราบ 
นายเพทาย  จินดาไทย   แจ-งเรื่องการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามได- 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน-าท่ี ดําเนินการติดตามแผนป� 2556-2557 เรียบร-อยแล-วเร0งประกาศส0วนใน 
นายกเทศมนตรีตําบล  เนื้อหาของการติดตามของป� 2556-2557 พบว0าจํานวนโครงการของป�  
หนองขนาน   2556-2558 มีจํานวนมากแต0เทศบาลไม0สามารถดําเนินการได-เนื่องจากติด
    ปRญหาเรื่องการดําเนินงานการต้ังงบประมาณรายจ0ายการดําเนินงานจะ
    สามารถทําได-บางโครงการได-แค0 19 โครงจากท้ังหมด 141 โครงการ โดย
    บางโครงการไม0สามารถตอบสนองความต-องการได-โดยทางเทศบาลได-เชิญ
    ตัวแทนชุมชนเข-ามามีส0วนร0วมด-วยซ่ึงท-องถ่ินอ่ืนมีปRญหาของการละเมิดเปPน
    เหตุให-ตัวแทนคณะกรรมการต-องถูกละเมิดชดใช-เงินด-วย 
ท่ีประชุมสภา   รับทราบ 
ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง  มีท0านใดจะอภิปรายอีกไหมครับถ-าไม0มีกระผมขอปQดประชุม                  
ประธานสภาเทศบาล                                                                         /เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      ธนรัตน%  เศวตสวุรรณ  ผู-บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายธนรัตน%  เศวตสุวรรณ) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
  
  

  

   (ลงชื่อ)         สุวิทย%  เป�ยผ0อง  
         (ผศ.สุวิทย%  เป�ยผ0อง)  

          ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน  
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุม 
             สมัยสามัญท่ี 2 ประจําป� พ.ศ.2558 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


