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เริ่มประชุม  เวลา 09.30  น.   - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว นายสุพล นุริตมนต ตําแหนง 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม  ประธานสภาฯเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที1่ ประจําป พ.ศ. 2561   ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสุพล  นุริตมนต   เรียนนายกเทศมนตรีตําบลนิเวศน และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้มีเรื่อง 
ประธานสภาฯ    จะแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ครับ 
                                           1.เนื่องจากสภาเทศบาลตําบลนิเวศนไดขอเปดประชุมสมัยวิสามัญ ระหวาง วันที่           

                                           23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561  เนื่องจากมีเรื่องเรงดวนที่จะตองพิจารณาขอ 

                                           อนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 

                                           2.เมื่อวันทองถิ่นไทยก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเจาหนาที่ทุกคนที่เขา 

                                           รวมในงานวันดังกลาวขอบคุณมากครับ       

ระเบียบวาระท่ี 2              เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
นายสุพล  นุริตมนต                   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนมีทานใดที่จะแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกมล ศิริเกตุ                      ในการเลือกเลขาสภาเทศบาลตําบลนิเวศนครั้งกอนเราเสนอรายชื่อ 2 ทาน แต 
สมาชิกสภาฯ                          รายงานการประชุมมีการเสนอรายชื่อเพียง 1 คน จึงขอใหแกไขดวย 

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม             กอนที่จะมีการไขในการเลือกเลขาสภาเทศบาลตําบลนิเวศนที่ประชุมไดเสนอ 
นายกเทศมนตรีฯ                     นายพรประสิทธิ์  รัตนวิชัย ปลัดเทศบาลและ นางสาวกาญจนา ศรีภะนาหัวหนา 
                                          ฝายธุรการผมอยากทราบวาสมาชิกทานใดเสนอชื่อนางสาวกาญจนา ศรีภะนา 
นางสุพรรณี เวียงสิมา                ดิฉันเปนคนเสนอนางสาวกาญจนา  ศรีภะนาคะ 
สมาชิกสภาฯ 

ที่ประชุม                               ใหแกไขรายงานการประชุมใหถูกตอง คือ    
                                          นายกมล  ศิริเกตุ  เสนอชื่อ  นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบล 
                                          นิเวศน   
                                          ผูรับรอง  1.นายแสน  แสงสุรินทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศน เขต 2    
                                                      2.น.ส.ประกายเพชร  เวียงสิมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศน  เขต 2 
                                          นางสุพรรณี  เวียงสิมา  เสนอชื่อ  นางสาวกาญจนา  ศรีภะนา ตําแหนง หัวหนาฝาย 
                                          ธุรการ  
                                          ผูรับรอง  1.นายสําลี  มะลาศรี  รองประธานสภาเทศบาลตําบลนิเวศน  เขต 1  
                                                      2.นางละมูล เมาะราศี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศน เขต 1     
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทูถาม  
    - ไมมี –  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
    - ไมมี –  
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ระเบยีบวาระท่ี 5    เรื่องท่ีเสนอใหม 
                                          1.การขอถอนสภาพและขอใชประโยชนที่ดินของสถานวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัด

รอยเอ็ด 
นายสุพล  นุริตมนต                  การพิจารณาการขอถอนสภาพและขอใชประโยชนที่ดินของสถานีวิทยุกระจายเสียง         
ประธานสภาฯ กรมประมงจังหวัดรอยเอ็ดในการนี้ไดรับเกียรติจากเจาหนาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรม

ประมงจังหวัดรอยไดมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  เชิญครับ 
จาเอกศักดา สมศรี กราบเรียนประธานสภาและที่ประชุมที่เคารพทุกทาน เนื่องจากสถานีวิทยุกรมประมง 
หัวหนาสถานีวิทยุฯ จังหวัดรอยเอ็ดไดใชพื้นที่สาธารณะประโยชนปาดอนแดงครบ 5 ปแลวและเมื่อครบกําหนด

แลวทางสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดรอยเอ็ดจะตองทําเรื่องขอถอนสภาพและขอใชประโยชน
ที่ดินของสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดรอยเอ็ดซึ่งทางสถานีวิทยุไดดําเนินการประชุมประชาคม
ชาวบาน บานนิคมหมูที่ 5 แลวจึงขอเสนอสภาเทศบาลตําบลนิเวศนพิจารณาอนุมัติครบ 

นายสุพล นุริตมนต  สมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบรายละเอียดหนังสือท่ีสงมามีตรงไหนบางขอใหดูราย 
ประธานสภาฯ                        ละเอียดใหชัดเจนและขอเชิญแสดงความคิดเห็นครับ   
 

นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม           จากหนังสือที่สงมาในรายละเอียดไดขอใชพื้นที่จํานวน 300 ไรซึ่งรวมกับศูนยวิจัย  
นายกเทศมนตรีฯ   และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดรอยเอ็ดกระผมอยากจะใหสถานีวิทยุกรมประมง 

    จังหวัดรอยเอ็ดไดจัดทําหนังสือสงมาใหมโดยใหระบุใหชัดเจนวาขอใชพื้นที่ จํานวน  
                                          10 ไร 3 งาน 26 ตารางวา และอยากจะใหสภาเทศบาลตําบลนิเวศนพิจารณาแคนี้  
                                          เพราะไมอยากใหมีปญหากับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดรอยเอ็ด 
นายกมล ศิริเกตุ    ทางสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนยังไมเขาใจวาขอสวนไหนขอใหชี้แจงดวยครับ  
สมาชิกสภาฯ    
 

จาเอกศักดา สมศรี  ทางสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดรอยเอ็ดขอใชพื้นที่จํานวน10 ไร 3 งาน 26 ตารางวา 
หัวหนาสถานฯี จากทางเขาสถานีวิทยุฯถึงทางออกสถานีวิทยุฯ เทานั้นสวนพื้นที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เลี้ยงสัตวน้ําจืดรอยเอ็ดนั้นทางศูนยก็เสนอใหแยกกันครับในสวนของสถานีวิทยุฯขอใชพื้นที่ 
จํานวน 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวาครับ 

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม  ทานประธานครับผมอยากจะใหใชเกณฑเดิมคือตั้งคณะกกรมการออกตรวจสอบพ้ืนที่ 
นายกเทศมนตรฯี กอนเพราะทางสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดรอยเอ็ดยังไมไดระบุรายละเอียดชัดเจน 
                                          จึงอยากฝากทางสภาเทศบาลตําบลนิเวศนวาจะใชเกณฑเดิมหรือเปลาเพราะอาจจะ 
                                          ทําใหขัดแยงไดเนื่องจากตามหนังสือท่ีสงมาไมมีขอมูลชัดเจนจึงอยากจะฝากทาง            
                                          สภาฯพิจารณาหาทางออกเพราะถาหนังสือท่ีขอมาบอกจํานวน 10 ไร 3 งาน           
                                          26 ตารางวาก็สามารถอนุญาตไดเลย แตทางสถานีไมไดระบุมาชัดเจนครับ 
นายสุพล นุริตมนต แตงตั้งคณะกรรมการออกไปดูกอนเพราะยังไมชัดเจน                             ประธานสภาฯ
  

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม ใหประมงทําหนังสือขอมาใหมขอใชแค จํานวน 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวานายกเทศมนตรีฯ
 ถาไมทํามาใหมกรรมการตองลงไปดูพื้นที่เหมือนกับที่ไปดูพื้นที่ของกองบังคับการกอง 
                                          อาสารักษาดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดขอใชพื้นที่กระผมจึงอยากใหสภาฯพิจารณาวาจะ  
                                          ใหสถานีวทิยุประมงจังหวัดรอยเอ็ดทําแบบไหน  
 

 



-๕- 
นายสุพล นุริตมนต ใหสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดรอยเอ็ดชี้แจงกอนครับ 
ประธานสภาฯ 

จาเอกศักดา  สมศรี                   ทางสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดรอยเอ็ดไดประสานกับที่ดินฯแลววาถาสภาเทศบาล 
หัวหนาสถานีฯ ตําบลนิเวศนประชุมและอนุมัติใหสถานีวิทยุฯใชพื้นที่แลวก็จะใหที่ดินฯมารังวัด 
                                          สถานที่ใหชัดเจนและไดแจงใหทางศูนยวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตวน้ําจืดรอยเอ็ดได 
                                          ขอถอนสภาพและขอใชพื้นทีส่าธารณะประโยชนเองซึ่งทางท่ีดินฯก็แนะนําใหสถานี          
                                          วิทยุฯขอใชเองเพราะในการใชพื้นที่ถาใหศูนยวิจัยและพัฒนาฯขอครั้งเดียวเลยก็จะ 
                                          ประหยัดงบประมาณในการรังวัดที่ดินซึ่งทางศูนยวิจัยฯก็ขอใชพื้นที่เหมือนกัน 
นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม ถาสภาเทศบาลตําบลนิเวศนยืนยัน จํานวน 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวา สภาฯก ็
นายกเทศมนตรฯี แสดงความคิดเห็นไดเลยแตทางสภาฯตองระบุใหใชพื้นที่แคนั้นคือ จํานวน 10 ไร  
                                          3 งาน 26 ตารางวา  
นายสุพล นุริตมนต ตองถามสภาเทศบาลตําบลนิเวศนกอนวาจะเอาแบบไหนยังไงก็ขอใหทานสมาชิกฯ 
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นดวยจะไดขอมติครับ             

นายแสน  แสงสุรินทร กระผมคิดวาใหเสนอแค 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวาครับ 
สมาชิกสภาฯ 

นายกมล  ศิริเกตุ                      ถาจะพิจารณาใหก็ใหแค จํานวน 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวา โดยใหที่ประชุมบันทึก 
สมาชิกสภาฯ                           การประชุมไวดวยครับ 

นางสุพรรณี  เวียงสิมา                ในสวนของเอกสารที่ขอมายังไมชัดเจนเพราะกําหนดมา 300 ไร ดิฉันจึงอยากใหทํา   
สมาชิกสภาฯ                           หนังสือใหชัดเจนคือ จํานวน 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวา เพราะสภาฯเองก็ยังสามารถ   
                                           พิจารณาใหมไดจึงอยากใหทําหนังสือมาใหมคะ 
นายสําลี มะลาศรี                      กระผมวายังมีการประชุมอีกหลายวันจึงอยากใหทางสถานีวิทยุกรมประมง 
สมาชิกสภาฯ                           จังหวัดรอยเอ็ดทําหนังสือมาใหมใหชัดเจนแลวพิจารณาใหม 

นายสุพล นุริตมนต                    มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไมถาไมมี 
สมาชิกสภาฯ                           ก็จะขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทานใดอนุมัติใหสถานี

วิทยุกรมประมงจังหวัดรอยเอ็ดใชพื้นที่ จํานวน 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวา 
มติที่ประชุม                            อนุมัตใิหใชพื้นทีจ่ํานวน  10 ไร 3 งาน 26 ตารางวา จํานวน   8  เสียง 

นายสุพล  นุริตมนต                  ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทานใดไมอนุมัติใหใชพื้นที่ จํานวน 10 ไร 3 งาน 
ประธานสภาฯ                         26 ตารางวา   

มติที่ประชุม                            ไมอนุมัตใิหใชพื้นทีจ่ํานวน 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวา  จํานวน  3 เสียง   

นายสุพล  นุริตมนต ในสวนของทางสภาเทศบาลตําบลนิเวศนก็อนุมัติใหสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัด 
ประธานสภาฯ   รอยเอ็ดใชพื้นที่ จํานวน 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวาแลวก็ขอเชิญเจาหนาที่สถานีวิทยุฯ  
                                          กลาวแสดงความคิดเห็นครับ 
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จาเอกศักดา  สมศรี  กระผมก็ขอขอบพระคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทุกทานนะครับในสวน 
หัวหนาสถานีวิทยุฯ ของเรื่องหนังสือท่ีสงเขามา 300 ไรนั้นทางสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดรอยเอ็ดขอใชพื้นที่แค 

จํานวน 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวาเทานั้นครับและตอนนี้แนวรั้วกั้นก็ยังไม เสร็จสมบูรณดีซึ้ง
พื้นที่ท้ังหมดเราก็ใช 10 ไร 3 งาน 26 ตารางวาเทานั้นในสวนตัวของ  ผมเองก็ไมไดเขามา
ติดตองานกับทางเทศบาลแตถาหากทางเทศบาลตําบลนิเวศนจะขอใหทางสถานีวิทยุกรม
ประมงจังหวัดรอยเอ็ดชวยเหลือสิ่งไหนก็ขอเชิญไดนะครับทางกระผมยินดีใหความชวยเหลือ
สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ 

นายสุพล  นุริตมนต ตอไปเปนเรื่องที่ 2.การขอถอนสภาพและขอใชประโยชนที่ดินของกองบังคับการ 
ประธานสภาฯ                       กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดก็ขอเชิญเจาหนาที่ชี้แจงครับ 

นายอภิชาต อารียพัฒนไพบูลย   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลตําบลนิเวศนกระผมนายอภิชาต อารียพัฒนไพบูลย 
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด               ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด สืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งกอนไดมีมติใหมีการตั้งกรรมการ 

 ออกพื้นที่เพ่ือตรวจสอบพื้นที่ในการขอใชพื้นที่กอสรางกองบังคับการอาสารักษาจังหวัด
รอยเอ็ดซึ่งคณะกรรมการใหมีการกอสรางตรงขางบริเวณมหาวิทยาลัยมหามกฎุราชวิทยาลัย
และโรงเรียนธวัชบุรีพิทยาคมและไดใหออกไปประชาคมหมูบานวาชาวบานมีความคิดเห็น
อยางไรถาทางกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดมาขอใชพื้นที่จะมีความคิดเห็น
อยางไรซึ่งทางกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดก็ไดออกประชาคมชาวบานบาน
ทาเยี่ยมหมู 4 และบานธวัชชยั หมู 14 ทั้งสองหมูบานมีความยินดีและใหใชพื้นที่ดังกลาวใน
การกอสรางเนื่องจากถนนเสนนี้เดิม 
ทีก็มีปญหายาเสพติดและการดักปลนซึ่งถาหากทางกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัด
รอยเอ็ดมากอสรางปญหาดังกลาวก็จะลดนอยลงก็อนุญาตใหกอสรางสําหรับรายละเอียด
รายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารที่สงมาครับและยังมีแผนผังแนบมากับเอกสารใหดูครับ
ก็จะมีการกอสรางศูนยอบรมยาเสพติดและศูนยบําบัดฟนฟูเนื่องจากทางผูบังคับบัญชาไดเสนอ
แนวทางวาเมื่อกอสรางศูนยอบรมแลวก็กอสรางศูนยฟนฟูไปดวยเลยจึงไดเสนอมาใหทาง
เทศบาลดูครับและถาหากทางสภาเทศบาลตําบลนิเวศนอนุมัติก็จะดําเนินการตามระเบียบให
ถูกตอง 
 ในการกอสรางมีโรงนอน  โรงอาคาร บานพักในสวนลาง ก็เปนกองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดรอยเอ็ดมีหอประชุม ที่พัก โรงอาหาร ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงและสนามฝก ใหออกกําลัง
กาย และทุกวันที่ 10 เปนวัน อส. ก็จะจัดใหมีการสวนสนามที่จังหวัดถาปหนาดําเนินการเสร็จ
กจ็ะใชวัน อส. ปหนาก็จะเชิญสวนกลางมารวมประชุมดวย ในจํานวนที่ขอมา 50 ไร ก็จะเปน
ในสวนของศูนยฝก 25 ไร กองรอย 25 ไร ซึ่งจะมีการดําเนินการกอสรางอาอาคาร 
รายละเอียดตามแผนผังที่แนบมาครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

นายสุพล  นุริตมนตร   ใหทานสมาชิกแสดงความคิดเห็นอภิปรายวาทานมีความคิดเห็นอยางไร 
รองนายกฯ 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม จากการประชุมครัง้ที่แลว  ไดมีความเห็นใหแตงตั้งกรรมการลงพ้ืนที่และมีการลงพื้นที่
เรียบรอยนายกฯ ในสวนของผมก็ไมรูมีปญหาหรือไมในสวนความคิดของผมก็สมควรจะอนุมัตเิพราะ 

 สถานที่เดิมโรงพยาบาลไดดําเนินการกอสรางแลวถาทางสภาฯไมอนุมัติก็จะลาชาดวย
ความเห็นใจก็อยากใหทางสภาพจิารณาอนุมัติเนื่องจากกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดรอยเอ็ดไมมีที่อยูซึ่งเราก็ไดลงดูพื้นที่แลว  

นายสุพล  นุริตมนต พื้นที่ จาก มจร. ถึงโรงเรียนธวัชบุรีประมาณ 300 เมตร 
ประธานสภาฯ 

นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม หลังจากผานขั้นตอนในการอนุมัติขอสภาฯแลวตองเสนอกรรมการอําเภอขอถอน    
นายกฯ                                  สภาพปาตาม มาตรา 9 หากลาชาอาจมีปญหาในการกอสรางวันนี้ถาหากสภาฯ      
                                          อนุมัตกิ็ทําเรื่องขออนุมัติตอก็ฝากทางสภาฯพิจารณาเพราะอยูในชวงกลาง  
                                          ปงบประมาณแลว 

นายสุพล  นุริตมนต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนคงเขาใจนะครับ 
ประธานสภาฯ 

นางเพ็ญจิตร  วังผือ ในเรื่องของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดมาขอใชพื้นที่ก็ยินดี 
สมาชิกสภาฯ                          นะคะที่จะมีสมาชิกในเขตพ้ืนที่ตามทีน่ายกเทศมนตรี วาอยูในชวงกลางปงบประมาณ 
                                          ในสวนของเอกสารที่เสนอมายังไมชัดเจนจะมีปญหาหรือเปลาจากรายงานการประชุม 
                                          นาจะเปน ผูชวยผูใหญบานหรือผูใหญบานบันทึกแตที่เสนอมาเปนกองบังคับการกอง 
                                          อาสารักษาดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดทําเองจะทําใหเกิดปญหาหรือไมอยากใหชี้แจง 

นายอภิชาต อารยีพัฒนไพบูลย     ในวันนั้นกระผมเปนคนดําเนินการนัดประชุมประชาคมหมูบานเองไมนาจะมีปญหา 
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด               เอกสารทุกอยางที่ดําเนินการประชุมวันนั้นยังเก็บรวบรวมไวทุกอยางครับและการ 
                                          ดําเนินการเปนการดําเนินการจริงหรือจะสอบถามทานสมาชิกสภาเทศบาล, 
                                          ผูใหญบานดูก็ไดครับ  
นางสุพรรณี  เวียงสิมา ตามที่ทานปองกันจังหวัดรอยเอ็ดกลาวมาดิฉันก็เขารวมประชุมดวยก็ไมนาจะมีปญหา สมาชิก
สภาฯ ตามรายงานการประชุมทางเขาที่จะเหลือไวใชกี่เมตรคะ 

นายอภิชาต อารียพัฒนไพบูลย  เหลือไว 10 เมตร พอไหมครับหรือจะเปลี่ยนเปน 12 เมตร ซึ่งทางกองบังคับการกอง 
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด               อาสารักษาดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดก็อยากเปลี่ยนเปน 12 เมตร 

นายกมล  ศิริเกตุ ตามที่เราออกตรวจสอบความยาวดานหนาถนนได 400 กวาเมตรนะครับแลวทานสมาชิกสภา
ฯ ไดไปวัดหรือยังครับทานปองกันจังหวัดรอยเอ็ด 

นายอภิชาต อารียพัฒนไพบูลย เมื่อสภาอนุมัตกิระผมก็จะประสานไปที่สํานักงานที่ดินฯใหเขาไปรังวัดในสวนของผม  
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด               ทางโรงเรียนก็ยังไมชัดเจน ทางเขา 12 เมตรก็ยังไมชัดเจน 100 เปอรเซ็นตเปนแค 
                                          ประมาณการคราวๆตองรอท่ีดินฯรังวัดใหชัดเจนกอน 

 



-๘- 

นายกมล ศิริเกตุ                       ตามที่แผนผังกําหนดมาถาเปน 200 เมตรตามที่ทางสมาชิกสภาฯออกไปดูกําหนดไว สมาชิก
สภาฯ                          200 เมตร เปนแนวรั้วเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดานหนา        
                                          ถนน 200 เมตร ลึกเขาไปทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจจะมาก 
                                       พอสมควรหรืออาจจะมากกวานั้นก็ไดจึงอยากใหรังวัดจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         
                                          ราชวิทยาลัยวิทยาลัยยาว  200 เมตร ดานหลังกใ็หแนวเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหา  
                                           จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
นายสุพล  นุริตมนต ดานหนา 200 เมตร หรือนาจะอยูประมาณ 300 เมตรไดเขาไปตรวจสอบหรือยัง 
ประธานสภาฯ 
นายอัชชะญะ วิระษร                ไดเขาไปตรวจสอบแลวประมาณ 305 เมตร ครับ  
หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
นายสพุล  นุริตมนต                  ตามที่รังวัดมานั้นถึงรั้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยางนอยก็ 
ประธานสภาฯ                         300  เมตร โดยใหเสมอกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
นายอภิชาต อารียพัฒนไพบูลย      ความลึกไมทราบยาวเทาไหรครับ 
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด 
นายอัชชะญะ  วิระษร                ความยาวจากมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย 300 เมตร ครับ 
หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
นายอภิชาต อารยีพัฒนไพบูลย     ถาดานหนากวางไมพอก็จะทําใหสนามฝกอาจจะมีปญหาเพราะทางผูบังคับบัญชาได 
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด               เสนอวาเมื่อขอใชพื้นที่แลวก็ใหตั้งศูนยฯเลยถึงไดขอเพิ่มครับถาลึก 300 เมตร ยาว  
                                          200 เมตร ไดก่ีไรครับ   
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย           37 – 38 ไรครับ 
เลขานุการสภาฯ 
นายบุญตรี กันยาศรี                  ถา  300  เมตรก็นาจะพอนะครับ 
สมาชิกสภาฯ  

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม             เอาแบบนี้ดีไหมครับเราใหดานหนา 305 เมตร ตัดออก  24  เมตร ก็จะเหลือ   
นายกเทศมนตรี                       281 เมตร ทางสภาฯจะใหทั้งสองที่ไหมถาให 281 เมตร จะตองหาทางใหลึกเขาไปอีก  
                                          50 ไร และใหเขาไปหาแผนผังใหมเพราะถาวัดตามแผนผังที่เสนอมาก็จะไมลงตัว 
                                          แนนอนตองดูวาเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมหรือไมแตใหอนุมัติไปแค 50 ไร ในสวนของการทํา 
                                          ศูนยฯใหไปดําเนินการมาใหมเองแลวแตทางกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน 
                                          จังหวัดรอยเอ็ดจะทําแคนั้น 
นางเพ็ญจิตร  วังผือ                   ในสวนของทานกมล ศิริเกตุ เสนอนัน้เนื่องจากมีหลายหนวยงานมาขอใชพื้นที่แต  
สมาชิกสภาฯ                           จํานวนประชากรเยอะพื้นที่เทาเดิมจึงอยากขอใหแค 200 เมตร สวนที่เหลือก็ขอไวให 
                                           หนวยงานอื่นและในสวนที่ลึกเขาไปนั้นถึงไปรังวัดอีก 
นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม              ตามท่ีสมาชิกสภาฯไดชี้แจงทานอยากจะใหเปนสี่เหลี่ยมผืนผาทางตัวแทนกองบังคับ 
นายกเทศมนตรี                        การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดจะวายังไงครับถาดานหนา 200 เมตร       
                                           ลึก 300 เมตรจะไดไหมครับ 
 
 
 
 



-๙- 
นายอภิชาต อารียพัฒนไพบูลย ถายอดพื้นที่ไมถึงจะมีปญหาในการกอสรางพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพราะถาทําศูนยฯ 
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด               ก็ถือวานอยมาก จํานวน 50 ไร แตถาเทียบจริงๆๆมองดูอาจจะมากเกินไปแตถาทํา 
                                          อาคารไปก็จะดูเปนแคบไปเลยถางั้นก็ดานหนา 200 เมตร แตความลึกขอเขาไปอีกให 
                                          เต็มจํานวน 400 เมตรไดไหมครับ 

นายกมล  ศิริเกตุ                     ตองกวาง 200 เมตร ยาว 400 เมตร 
สมาชิกสภาฯ 

นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม ถาเราตัด 80 เมตร ดานหนาไมนาจะทําอะไรไดเพราะถากองบังคับการอาสารักษา 
นายกเทศมนตรีฯ                     ดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดเขาตองแบงถนนไวถาดานหนา 280 เมตร ลึกเขาไปนั้นก็ใหไป  
                                          รังวัดอีกครั้ง 

นายกมล  ศิริเกตุ     ตามที่ทานนายกฯเสนอมาคือใหหนาทั้งหมดเลยแตถาใหดานหนาทั้งหมดแลวลึกเขา 
สมาชิกสภาฯ ไปก็จะไดแค 100 – 200 เมตร สวนที่เหลือดานหลังเราจะสามารถใชประโยชนอะไร 
                                          ไดถาตอนนั้นทานอยูท่ีเดิมพ้ืนที่แคนั้นยังอยูไดแตถาพื้นที่ที่ไหไป 50 ไร ทําไมจะอยู 
                                           ไมไดทางหนากระผมใหแค 200 เมตรยกตัวอยางเชน สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัด 
                                          รอยเอ็ดเขาอยูไมกี่เมตรเขายังอยูไดทางกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
                                          รอยเอ็ดมีสนามฟุตบอลดังนั้นผมจึงอยากใหดานหนาแค 200 เมตรดานลึกเขาไป 
                                          เทาไหรก็ได 

นายสุพล  นุริตมนต       ทานใหขางหนา  200 เมตร ความลึก 400 เมตร ทานจะทําประโยชนอะไรบาง 
ประธานสภาฯ                          

นายอภิชาต อารียพัฒนไพบูลย     ถาทานให 200 เมตรก็คงตองไดทําถนนขางเดียวครับ 
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด 

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม ทางสภาฯจะใหติดกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็วัดออกมา 12 เมตร  
นายกเทศมนตรี                       ลึกเขาไป 400  เมตร  นะครับ 

นายสุพล  นุริตมนต    มสีมาชิกทานใดจะแสดงความคดิเห็นอะไรอีกไหมครับถาไมมผีมจะขอมติที่ประชุมเลย 
ประธานสภาฯ                         นะครับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทานใดเห็นชอบใหรังวัด จากรั้วมหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย  12  เมตร ดานหนายาว  200 เมตร ลึกเขาไป  400 เมตร 

มตทิี่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบใหวัดจากรั้วมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 12 เมตร ดานหนายาว           
                                          200 เมตร ลึกเขาไป  400  เมตร  จํานวน  7  เสียง 

นายสุพล   นุริตมนต                 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทานใดไมเห็นชอบใหรังวัด จากรั้วมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 12 เมตร ดานหนายาว 200 เมตร ลึกเขาไป 400 เมตร 

                                          ไมเห็นชอบ จํานวน  2 เสียง 

 

 



-๑๐- 

นายอภิชาต อารียพัฒนไพบูลย ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานในสวนของกองบังคับการกองอาสารักษา  
ปองกันจังหวัดรอยเอ็ด               ดินแดนจังหวัดรอยเอ็ดก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกอยางไมวาจะงานดานความมั่นคงทาง 
                                          เราก็จะชวยอยางเต็มที่และจะชวยแกไขปญหาใหนอยลงหรือถามีสิ่งไหนที่จะใหความ 
                                          ชวยเหลือก็สามารถบอกไดเลยทางกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
                                          รอยเอ็ดยินดีใหการสนับสนุนครับ 
นายสุพล นุริตมนต ตอไปเปนเรื่องที่ 3.การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ                         ขอเชิญชี้แจงครับ 

นายอาทิตย ศรีมงคล                 กราบเรียนประธานสภาเทศบาลตําบลนิเวศนครับระเบียบวาระนี้เปนการขอโอนลด             
หัวหนาสํานักปลัดฯ                   งบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหมโดยการโอนงบประมาณครั้งนี้ตาม 
                                          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                                          พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง 
                                          งบประมาณ ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 
                                          สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะและปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ 
                                          ใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  ซึ่งรายละเอียดมีดังนี ้                                             
 
                                                              รายการโอนลด 

สํานักปลัด 
                                          แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

                                          คาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ                    

                                          รายจายหมวดอื่น 

                                          -โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาสี่ป (งบประมาณคงเหลือกอนโอน                

                                            70,000  บาท โอนครั้งนี้  50,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน               

                                             20,000  บาท 

                                            คาวัสด ุ

                                           ประเภทวัสดุ วัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น 

                                             (งบประมาณคงเหลือกอนโอน 359,184.50  บาท โอนครั้งนี้  152,000  บาท            

                                             งบประมาณคงเหลือหลังโอน 207,184.50  บาท ) 

                                             คาสาธารณูปโภค 

                                           ประเภทคาไฟฟา 

                                             (งบประมาณคงเหลือกอนโอน 339,854.85 บาท โอนครั้งนี้  100,000  บาท    

                                             งบประมาณคงเหลือหลังโอน  239,854.85   บาท ) 

                                             แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                                           งานกีฬาและนันทนาการ 

                                           งบเงินอุดหนุน 

                                           เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 



-๑๑- 

 

                                   1. อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเขวาทุง 

                                              (งบประมาณคงเหลือกอนโอน  15,000  บาท โอนครั้งนี้  15,000  บาท              

                                              งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0  บาท ) 

                                             2. อุดหนนุเทศบาลตําบลโพนทอง 

                                             (งบประมาณคงเหลือกอนโอน  10,000  บาท โอนครั้งนี้  10,000  บาท          

                                             งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0  บาท ) 

                                           แผนงานงบกลาง 

                                           งบกลาง 

                                           ประเภทเงินสํารองจาย 

                                             ( งบประมาณคงเหลือกอนโอน 300,856 บาท โอนครั้งนี้  45,000  บาท          

                                             งบประมาณคงเหลือหลังโอน 255,856  บาท )  

                                             รวมโอนลด  372,000  บาท 

                                                        รายการโอนเพิ่มไปตั้งจายเปนรายการใหม 
                                                              สํานักปลัด 
                                        แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป 
                                        คาครุภัณฑ 
                                        ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 

- คาจดัซื้อตูเย็น ตั้งไว  19,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 
จํานวน  1 ตู ราคาตูละ 19,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้  
1.ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา 
2.ขนาดความจุไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุตเปนรุนที่ไดรับฉลากเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 
3.การจัดซื้อตูเย็นขนาดอ่ืนใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาดวย นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคา อางอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
- คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 
ดิจิตอลพรอม USB ในตัว จํานวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 5,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1.หนวยความจําตัวเครื่อง 4 GB 
2.สามารถเพิ่มความจําไดmicro SD ไดถึง 32 GB 
3.บันทึกไฟลไดทุกรูปแบบ Line PCM ,MP3 
4.บันทึกเสียงเปน MP3และเลนผานลําโพง 300 mw  
5.มีระบบบันทึกเสียงแบบ Focus/Wide 
6.มีระบบเสียงอัตโนมัต ิ Auto Voice Rec  
เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงจําเปนตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อได
ในทองถิ่นโดยคํานึงถึงความประหยัดและประโยชนของทางราชการ 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบเงินอุดหนุน 
อุดหนุนกิจการอันเปนสาธารณประโยชน 
-เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ตั้งไว 
320,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จัดทําโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูบาน/ชุมชนละ 20,000 บาท 
 จํานวน 16 หมูบาน 
กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
คาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
-คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ตั้งไว 28,000 
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง 
ละ 28,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร5 
4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหนวยสง ความเย็นและหนวยระบาย
ความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟา (electric grids) 
หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (lonizer) เปนตน สามารถดักจับอนุภาคฝุนละออง และอุปกรณ
สามารถทําความสะอาดได 
6. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3 )ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติครั้งที่ 3 /2559 (ครั้งที5่7) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณา ดานราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 
-ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา 
-ถาจํานนบีทียูไมเทากันในนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวตัต (บีทียูตอวัตต) ผลที่ไดคือคา EER 
ถาคาของ EER สูงถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา 
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8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
1. แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ หุมฉนวนยาว 4 
เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร  

อางอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
รวมงบประมาณที่โอนเพิ่มไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน  372,000  บาท 

อาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3 พ.ศ. 2543       ขอ 27  การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปน 
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  เชิญประธานสภาฯ 

นายสุพล นุริตมนต                 ตามที่หัวหนาสํานักปลัด  ไดนําเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนและแกไข 
ประธานสภาฯ                        เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย  ประจําป 2561  ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  

มีสมาชิกทานใดสงสัยสอบถามหรือไม  เชิญครับ  ถาไมมี  ผมขอมติที่ประชุมสภาใหความ
เห็นชอบการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 ในหมวดคาครุภัณฑ  จํานวน 52,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน  จํานวน  320,000 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน  372,000 บาท  เชิญยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ                    อนุมัติ  10  เสียง ใหโอนงบประมาณเงินอุดหนุนดังนี้ 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบเงินอุดหนุน 
 อุดหนุนกิจการอันเปนสาธารณประโยชน 
 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  ตั้งไว 
320,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จัดทําโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูบาน/ชุมชนละ 20,000 บาท 
 จํานวน 16 หมูบาน 

นายพรประสิทธิ์  รัตนวิชัย เรียนประธานสภาฯ และที่ประชุมที่เคารพ  อาศัยพระราชบัญญัติเทศบาล   เลขานุการสภาฯ
   พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 67 ทวิการจายเงิน 

อุดหนุนและการจายเงินเพื่อการลงทุน  เทศบาลจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
สภาทองถิ่นและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว 

นายสุพล นุริตมนต                 ตามที่เลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดขอกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงิน ประธานสภาฯ
   อุดหนุนผมจะขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบการจายเงินในหมวดเงินอุดหนุน 

สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข   
จํานวน  320,000 บาท  ตามมาตรา 67 ทวิ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
 พ.ศ. 2496  (แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ) เชญิยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ                    อนุมัติ  10  เสียง 



-๑๔- 

ระเบียบวาระที่ 6                     เรื่องอ่ืนๆ 

นายสุพล นุริตมนต                   ไมทราบมีสมาชิกทานใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาฯ 

นางละมูล เมาะราษ ี                 ดิฉันขอสอบถามการดําเนินงานในการแกไขปญหาถนนเสนหมอยาไทยวา 
สมาชิกสภาฯ                      ในขณะนี้ดําเนินการถงึขั้นตอนไหนแลวเพราะไดแจงมาตั้งแตสองเดือนที่แลวยังไมมี 
                                          การเคลื่อนไหวเลยคะ่เพราะถนนเสนนั้นมีประชาชนสัญจรมากจึงอยากใหผูบริหาร  

                                          พิจารณาดวยสวนมาจะเปนรถขนดินที่ใชเสนทางนี้จึงขอฝากพิจารณาดวยคะ 

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม             ปญหา คือ ถนน คสล. ทางคณะผูบริหารไดคุยกับเจาหนางบประมาณแลวเหตุผลที่
นายกเทศมนตรี                       ลาชาเพราะชางคนนอยตอนนี้กําลังทําเรื่องโครงการเงินจายขาดเงินสะสมแตละ 
                                          หมูบานอาทิตยหนาก็นาจะสรุปไดเบื้องตนซึ่งทางผูบริหารจะใชอํานาจของผูบริหาร 
                                          ดําเนินการเลยไมผานการพิจารณาของสภาฯครับ 

นายเทอดศักดิ์ จําปาแถม            เรียนประธานสภาฯที่เคารพผมมีเรื่องที่จะแจงทานนายกเทศมนตรีวาถนนเสนทางเขาสมาชิก
สภาฯ                          หมูบานบานโนนชี้ชางเปนหลุมเปนบอขอฝากทานนายกฯพิจารณาออกมาซอมแซมให 
                                          ดวยนะครับ 

นายสําลี มะลาศรี                     ในตอนนี้ไฟฟาแสงสวางภายในหมูบานมีปญหาไมติดครบทุกหลอดอยากขอความ รอง
ประธานสภาฯ                    อนุเคราะหใหไปเปลี่ยนหลอดไฟใหดวยครับและเห็นบอกวารถไมมีก็ขอความ 
                                          อนุเคราะหดวย   

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม             ตอนนี้รถของเทศบาลใชไดทุกคันแลวครับเพียงแตอาจจะเขาไปชานิดหนึ่งเพราะ   
นายกเทศมนตรี                       เรามีพื้นท่ีหลายหมูบานทางคณะผูบริหารตั้งใจที่จะแกไขปญหาเต็มที่ในสวนของทาน 
                                          รองนายกเทศมนตรีก็ชวยกระตุนเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานอยางเต็มที่เหมือนกันเพราะ 
                                          เราแบงแยกหนาที่เต็มท่ีแลวก็ประสานก็ไดจะไดรวดเร็วครับ 

นางเพ็ญจิตร  วังผือ                  ในเรื่องของไฟก็อยากเพ่ิมเติมนิหนึ่งคะพนักงานก็ออกไปนะคะแตอยากทราบวา 
สมาชิกสภาฯ                          หลอดไฟมีปญหาบอยติดแลวก็ดับอยากใหพิจารณาดวยวาวัสดุอุปกรณมีคุณภาพหรือ 
                                          เปลาคะ  

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม             ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณทุกอยางมีมาตรฐานในการกําหนดอยูแลวเราไมสามารถระบุ 
นายกเทศมนตรี                       ชัดเจนวาเปนยี่หออะไรไดหรืออาจจะเปนที่ระบบไฟฟาก็ไดใหมั่นใจในการจัดซื้อ 
                                          ยกตัวอยางเชน การจัดซื้อเกาอี้สีแดงเราจัดซื้อนานแลวก็ไมไดดําเนินการจัดซือ้อีกทาง 

                     ผูบริหารจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อไมใหเกิดปญหาในการทํางานครับ 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
นายสําลี  มะลาศรี                    ถนนเสนทางไปบานประตูชัยเหลือประมารอยู 1 เมตร ณ ตอนนี้การสัญจรไปมาก็เปน 
รองประธานสภาฯ                    ปญหายังไมเรียบรอยก็ขอฝากฝายบริหารออกไปดูดวยนะครับถนนประมาณเมตร 
                                          ครึ่งครับ 
นายกมล  ศิริเกตุ                     เรื่องของไฟฟาตามที่ทานรองนายกฯสุรพล นนทะภา ควบคุมนั้นหากลาชาก็ขอเปลี่ยน 
สมาชิกสภาฯ                          ใหทานปลัดเทศบาลตําบลนิเวศนรับผิดชอบสั่งการไดเลย 

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม             ก็เปนอํานาจของทานปลัดเทศบาลสั่งการอยูแลวครับถาสิ่งไหนแกไขไดเร็วก็จะรีบ 
นายกเทศมนตรีฯ                     ดําเนินการเลยตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลอยูแลวครับ 

นายสพุล  นุริตมนต                 ถนนเสนทางเขาบานเหลาแถมเปนหลุมเปนบอเยอะมากอยากขอใหทางเทศบาล 
ประธานสภาฯ                       เขาไปซอมแซมดวยเพราะเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งขอความกรุณาหายางมะตอยไปปดดวย 
                                        นะครับ 

นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม           ถนนเสนนี้ไดรับการปรับปรุงแลวแตถนนเสนดังกลาวเปนถนนของ รพช.รับผิดชอบ 
นายกเทศมนตรี                     ทางเทศบาลก็จะทําเรื่องไปที่ รพช. ใหเขามาปรับปรุงซอมแซมใหในสวนของเทศบาล 
                                        เราก็จะใหชางเขาไปดูแลใหวาจะดําเนินการดูแลอยางไรไดบางในเบื้องตนครับ 

นายสุพล  นุริตมนต          เนื่องจากขณะนี้อยูในสมัยประชุมอยูเรายังมีเรื่องที่ตองพิจารณาคือการจายขาดเงิน 
ประธานสภาฯ                       เงินสะสมซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งอยากจะใหทานสมาชิกสภาฯใหอยูในพื้นที่ดวยใน 
                                        วันนี้ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯเจาหนาที่ที่เขารวมประชุมทุกทานเมื่อไมมีสมาชิก 
                                        ทานใดมีขอสงสัยสอบถามขอปดการประชุมเพียงเทานี้  
 

- เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
  

 
    (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม  
             (นายพรประสิทธิ์  รัตนวิชัย)  
              ปลัดเทศบาลตําบลนิเวศน 
          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพรอมกันตรวจรายงานการะประชุมเปนการถูกตองแลว    

……………………………………………….(  นายแสน  แสงสุรินทร  ) 

......................................................(  นายสุระชัย  วรีะสอน  ) 

......................................................( นางสาวประกายเพชร เวียงสิมา ) 
 
 

 

 ทราบ 
 
 
         (   นายสุพล  นุริตมนต   ) 
              ประธานสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 


