
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30  น.   - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว นายสุพล นุริตมนต ตําแหนง 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม  ประธานสภาฯเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที1่ ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561   ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสุพล  นุริตมนต   เรียนนายกเทศมนตรีตําบลนิเวศน และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้มีเรื่อง 
ประธานสภาฯ    จะแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ครับ 
                                           1.เนื่องจากสภาเทศบาลตําบลนิเวศนไดขอเชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

                                            ครั้งที่ 2 วันที ่ 7 พฤษภาคม 2561  มเีรื่องท่ีจะตองพิจารณาดังนี้      

ระเบียบวาระที� 2               เรื�องรบัรองรายงานการประชมุครั�งที�แลว้ 

นายสุพล  นุริตมนต                   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนมีทานใดที่จะแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                               ไมมีสมาชิกทานใดแกไขรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนรับรอง  

                                          รายงานการประชุม    
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทูถาม  
    - ไมมี –  
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
    - ไมมี –  
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องท่ีเสนอใหม 
                                          1.การจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นายสุพล  นุริตมนต                  การพิจารณาการการจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561ขอเชิญ         
ประธานสภาฯ ทานนายกฯชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม กราบเรียนประธานสภาและที่ประชุมที่เคารพทุกทานสําหรับรายละเอียดการจายขาด 
นายกเทศมนตรีฯ                     เงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561ขอเชิญกองชางนําเสนอรายละเอียดครับ 
นายอัชชะญะ  วิระษร  กราบเรียนประธานสภาฯและที่ประชุมที่เคารพทุกทานครับในสวนโครงการที่ขอใช 
หัวหนาฝายแบบแผนฯ               งบประมาณจายขาดเงินสะสมมีทั้งหมด 16 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ครับ 
                                                                                กองชาง 
                                          หมวดครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง   
                                          คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                                          ประเภทถนน  ตั้งไว  3,052,000  บาท  แยกเปน 
                                          1.คาซอมแซมถนนลูกรัง บานนิเวศน หมูที ่1  ตั้งไว 31,000  บาท เพื่อเปนคา 
                                          ซอมแซมถนนลูกรัง บานนิเวศน หมูที่ 1 เริ่มตนที่ สะพานขามคลองอีสานเขียว สิ้นสุด 
                                          บริเวณคลองคาดสงน้ําระยะทางยาว  360.00 เมตร กวาง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
                                          0.10 เมตร ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564  หนา 
                                           62 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 



 
2. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานจอมพล หมูที่ 2 ตั้งไว   300,000 บาท เพื่อเปน
คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานจอมพลหมูที่ 2 เริ่มตนที่ บาน    นายวิโรจน  นรชาญ  
บานเลขที่ 8/2  สิ้นสุดที่ บาน นายพิเทพ สุทธิประภา บานเลขที่ 302 ระยะทางยาว 
131.00 เมตร กวาง 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตรพรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการกอสราง  ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป 2561 - 
2564   หนา 63  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 3.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเหลาแถม หมูที่ 3  ตั้งไว  200,000 บาท  เพื่อ
เปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเหลาแถม หมูที่ 3 เริ่มตนที่ ถนน คสล.เดิม สิ้นสุด
ที่ที่นา นายสถิตย ฤทธิแผลง ระยะทางยาว  108.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 0.50 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการกอสราง  ตั้งจาย
จากเงินสะสม  ปรากฏในแผนพฒันาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 65  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

                                           4. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาเยี่ยม หมูที่ 4  ตั้งไว  200,000 บาท   
                                           เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บานทาเยี่ยม หมูที่ 4 เริ่มตนที่  
                                           ถนน คสล เดิม สิ้นสุดที่ ที่ดิน นายโตมร ภูสุวรรณ  ระยะทางยาว 87.00 เมตร กวาง  
                                           5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ0.50 เมตรพรอมปายประชาสัมพันธ 
                                           โครงการกอสราง ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564   
                                           หนา 67 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                                           5. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนิคม หมูที่ 5 ตั้งไว 216,000 บาท เพื่อ 
                                           เปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนิคม หมูที่ 5 เริ่มตนที่ ถนน คสล.เดิม   
                                           สิ้นสุดที่ สามแยกบาน นางสมปอง วงศทองดาว ระยะทางยาว  115.00 เมตร กวาง   
                                           4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งานวางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร  
                                           จํานวน 6 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการกอสราง ตั้งจายจากเงินสะสม  
                                           ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 69 ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
                                           ชุมชน 
                                           6. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตูชัย หมูที่ 7 ตั้งไว  300,000 บาท   
                                           เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตูชัย หมูที่ 7  เริ่มตนที่ ถนน  
                                           คสล.เดิม สิ้นสุดไปทางโรงน้ําแข็งปทุมพร ระยะทางยาว 166.00 เมตร กวาง 4.00  
                                           เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการกอสราง ตั้งจายจากเงิน 
                                           สะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 73 ปรากฏในแผนงาน 
                                           เคหะและชุมชน 
                                           7. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนชี้ชาง หมูที่ 8 ตั้งไว  200,000 บาท   
                                           เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนชี้ชาง หมูที่ 8 เริ่มตนที่ ถนน  
                                           คสล.เดิม สิ้นสุดที่ ทางไปบานตาเสือ ระยะทางยาว 111.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร   
                                           หนา 0.15 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการกอสรางงบประมาณกอสราง ตั้ง 
                                           จายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 75 ปรากฏใน   
                                           แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 



                                           8. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัว หมูที่ 9 ตั้งไว 300,000 บาท  
                                           เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองบัว หมูที่ 9 เริ่มตนที่ ถนน  
                                           คสล.เดิม สิ้นสุดที่ ที่ดิน นายจําลอง กาฬแสง ระยะทางยาว 165.00 เมตร กวาง  
                                           4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการกอสราง ตั้งจายจาก 
                                           เงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป  พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 77 ปรากฏในแผนงาน 
                                           เคหะและชุมชน 
                                           9. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนไผ หมูที่ 10 ตั้งไว 200,000 บาท   
                                           เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนไผ หมูที่ 10 เริ่มตนที่ สามแยก 
                                           บาน นายบุญมา เวียงสิมา สิ้นสุดที่ บานนายทองบอ กุมพัทร ระยะทางยาว 82.00  
                                           เมตร กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.50  เมตรพรอมปาย 
                                           ประชาสัมพันธโครงการกอสราง ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.  
                                           2561 - 2564 หนา 79 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                                           10. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตาเสือ หมูที่ 11ตั้งไว 200,000 บาท   
                                           เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานตาเสือ หมูที่ 11 เริ่มตนที่ ถนน   
                                           คสล.เดิม สิ้นสุดที่บาน นายไชยยนต วิระษร ระยะทางยาว 87.00 เมตรกวาง5.00 ม. 
                                           หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.50  เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธ 
                                           โครงการกอสราง ตั้งจายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป                       
                                           พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 81 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                                           11. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนิเวศน หมูที่ 15 ตั้งไว 123,000 บาท   
                                           เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานนิเวศน หมูที่ 15 เริ่มตนที่ ถนน  
                                           คสล.เดิม สิ้นสุดที่ ถนนอางเก็บน้ําธวัชชัย ระยะทางยาว 53.00 เมตร กวาง 5.00 ม.           
                                           หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.50  เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ 
                                           โครงการกอสราง ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564  
                                           หนา 87 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                                           12.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตูชัยหมูที1่6 ตั้งไว   200,000 บาท   
                                            เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานประตูชัยหมูที1่6 เริ่มตนที่ สามแยก  
                                            ถนนลาดยาง สิ้นสุดไปทางที่ดินนายกิมคูณกสินธิ์ ณารามาตย ระยะทางยาว  
                                            102.00 ม. กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม.วางทอ คสล. 
                                            0.80X100 ม จํานวน 6 ทอนพรอมปายประชาสัมพันธโครงการกอสรางปรากฏใน 
                                            แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 89  แผนงานเคหะและชุมชน 
                                            13.คาซอมแซมถนนดินพรอมลงหินลูกรัง บานประตูชัย หมูที่ 16ตั้งไว 90,000 บาท 
                                            เพื่อเปนคาซอมแซมถนนดินพรอมลงหินลูกรังบานประตูชัย  หมูที่ 16 เริ่มตนทีjสาม 
                                            แยกเลี่ยงเมืองหนาหมอยาไทยสิ้นสุดที่ ที่ดินนายสําลี สัตนาโค ระยะทางยาว  
                                            354.00 ม. ผิวจราจรหินลูกรัง กวาง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. รายละเอียดงาน 
                                            ดินถมตามรูปแบบรายการกอสราง ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป   
                                            พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม  หนา 3 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



                                          14.คาซอมแซมถนนลูกรังบานนิคมหมูที1่7ตั้งไว 24,000 บาทเพ่ือเปนคาซอมแซม 
                                          ถนนลูกรัง บานนิคมหมูท่ี17 เริ่มตนที่สามแยกถนน คสล.สิ้นสุดที่สามแยกถนน   
                                          คสล.ไปทางทิศเหนือระยะทางยาว 200.00 ม.กวาง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
                                          ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปพ.ศ. 2561 - 2564หนา 92แผนงานเคหะและชุมชน                    
                                          15.คากอสรางรองระบายน้ํา คสล. บานทาเยี่ยม หมูที่ 4  ตั้งไว  118,000 บาท เพื่อ 
                                          เปนคากอสรางรองระบายน้ํา คสล.บานทาเยี่ยม หมูที่ 4 เริ่มตนที่หนาประตูวัด    
                                          สิ้นสุดที่ทางไปอางธวัชชัย วางทอ คสล.รองระบายน้ําขนาด 0.40 x1.00 ม.         
                                          จํานวน 186.00 ทอน พรอมบอพักสําเร็จ จํานวน 7 บอพัก พรอมปาย 
                                          ประชาสัมพันธโครงการกอสรางตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป  
                                          พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 67 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                                          16.  คาปรับปรุงระบบประปา บานหนองเดิด หมูที่ 12  ตั้งไว  350,000 บาท เพื่อ 
                                          เปนคาปรับปรุงระบบประปา บานหนองเดิด  หมูที่ 12  ที่วัดบานหนองเดิด   
                                          ปรับปรุงระบบประปาบาดาล ขนาด 2.5 ลบ.ม. จํานวน ถังไฟเบอรกลาส 4 ลูก  
                                          เจาะบอบาล ขนาดทอ   6 นิ้ว จํานวน 1 บอ (โดยทําการเคลื่อนยายจากวัดจินดา 
                                          มณี มาติดตั้งท่ีวัดบานหนองเดิด) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการกอสราง                           
                                          ตั้งจายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 84  
                                          ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม           ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนครับสําหรับโครงการที่จะขอใชงบประมาณจาย  
นายกเทศมนตรีฯ   ขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้เปนการดําเนินงานตามนโยบายของ 
                                          รฐับาล  การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  โดยใหหนวยงานที่ 
                                          เกี่ยวของ บูรณาการขับเคลื่อนการทํางานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ          
                                          โดยใหสวนราชการ หนวยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมลงดําเนินการในพื้นที่ 
                                          ระดับตําบล หมูบาน ใชทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
                                          ระดับตําบลเปนแกนหลัก และใหทุกสวนราชการ หนวยงานสนับสนุนกลไกการ 
                                          ขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนสนองตอบตอความ 
                                          ตองการของประชาชนในหมูบาน / ชุมชน คณะผูบริหารเทศบาลตําบลนิเวศนจึงได 
                                          นํานโยบายดังกลาวมาดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
                                          ตําบลนิเวศนโดยขอใชงบประมาณเงินสะสมที่เก็บรักษาไวของเทศบาลตําบลนิเวศน 
                                          ครับผม     
นายสุพล  นุริตมนต                  ทานสมาชิกเทศบาลตําบลนิเวศนทุกทานครับในการประชุมขอ อนุมัติจายขาด 
ประธานสภาฯ   เงินสะสมในครั้งนี้เราจะประชุม 3 วาระครั้งเดียวเลยนะครับ 
 

นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย           กราบเรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทุกทานครับในการ 
เลขานุการสภาฯ อนุมัติจายขาดเงินสะสมนั้นปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
                                         
 
 
 
 
 
 
 



                                         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  
                                        การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547   
                                        แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558   
                                                                             เงินสะสม 
                                        ขอ  89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภา  
                                          ทองถิ่นภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
                                          ( 1 ) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                          ซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดของ 
                                          องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของ 
                                          ประชาชนทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที ่
                                          กฎหมายกําหนด 
                                          ( 2 ) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ  
                                          ประเภทตามระเบียบแลว 
                                          ( 3 ) เมื่ออนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ  
                                          กอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดําเนินการ 
                                          ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพนไป 
                                          ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจาย 
                                          ประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึง             
                                          ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  
                                          สําหรับโครงการที่ทานนายกเทศมนตรีนําเสนอมานั้นเปนโครงการที่ประชาชนไดรับ 
                                          ความเดือดรอน ตามนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  
                                          ยั่งยืน  ซึ่งเปนการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนครับ 
นายสุพล  นุริตมนต  มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
นายกมล ศิริเกตุ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลนิเวศนและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล                             
สมาชิกสภาฯ นิเวศนทุกทานครับ ในสวนของกระผมก็ขอขอบพระคุณทานนายกเทศมนตรีและ 
                                          คณะผูบริหารครับที่เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบล 
                                          นิเวศนที่ไดรับความเดือดรอนโดยการจัดสรรงบประมาณใหความชวยเหลือครับผมนายสุพล  นุริ
ตมนต มีสมาชิทานใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไมครับถาไมมีก็จะ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทานใดอนุมัติให 
                                          เทศบาลตําบลนิเวศนจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561          
                                          จํานวน  16  โครงการ งบประมาณ  3,052,000  บาท  ครับ  
มติที่ประชุม                            อนุมัตใิหเทศบาลตําบลนิเวศนจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                                          จํานวน 16 โครงการ   งบประมาณ  3,052,000  บาท  จํานวน   10  เสียง 
 

 

 
                                      
                                                               



 

ระเบยีบวาระท่ี 6                    เรื่องอ่ืนๆ 

นายสุพล นุริตมนต                  ไมทราบมีสมาชิกทานใดมีเรือ่งสอบถามหรือเสนออีกหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสุระชัย วีระสอน                กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับผมอยากสอบถามเรื่องไฟฟาแสงสวาง 
สมาชิกสภาฯ                    ของหมู 10 นะครับชวยเขาไปแกไขปญหาใหดวยนะครับเนื่องจากในขณะนี้ยังไมมีใคร  
                                        เขาไปดําเนินการแกไขใหเลยนะครับ 
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย         สําหรับเรื่องของถนนและไฟฟานะครับกระผมอยากใหแจงจุดที่มีปญหาใหชัดเจนนะ 
เลขานุการสภาฯ                    ครับเพราะทางเทศบาลตําบลนิเวศนจะไดออกไปดําเนินการแกไขปญหาไดรวดเร็วครับ    
นายกมล  ศิริเกษ                     ในสวนของเรื่องการแกไขปญหาดานไฟฟานะครับผมก็อยากจะใหทางกองชางชี้แจง 
สมาชิกสภาฯ                          รายละเอียดและอธิบายใหสภาเทศบาลตําบลนิเวศนทราบดวยครับ  
นายอัชชะญะ  วิระษร               สําหรับปญหาในเรื่องนี้นะครับปกติแลวกองชางเมื่อไดรับหนังสือแจงจากชาวบาน  
หัวหนาฝายแบบแผนฯ               ใหเขาไปดําเนินการแกไขปญหาทางกองชางก็จะแจงชางไฟฟาใหเขาดําเนินการแกไข 
                                          ปญหาถาหากการดําเนินการลาชาก็จะแกไขและเรงดําเนินการโดยเร็วครับ 
นางละมูล  เมาะราษี                 กราบเรียนทานประธานสภาฯคะในสวนของดิฉันก็อยากจะสอบถามเรื่องถนนเสน 
สมาชิกสภาฯ                          หมอยาไทยนะคะไมทราบวาตอนนี้ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแลวและอยากจะฝากถงึ 
                                          เรื่องการจัดเก็บขยะดวยคะคือชวยแจงใหชัดเจนดวยวาจะมาเก็บวันไหนบางจะไดนํา  
                                          ออกมาทิ้งไดถูกตองนะคะรบกวนชวยแจงใหชัดเจนดวยนะคะ 
นายอัชชะญะ  วิระษร                ในตอนนี้ชางกําลังดําเนินการโดยจะทําใหเสร็จภายในวันนี้ครับสําหรับถนนเสน 
หัวหนาฝายแบบแผนฯ               หมอยาไทยและเสนบานโนนชี้ชางดวยโดยจะแจงพัสดุเขาดําเนินการเลยครับ 
นายสุพล นุริตมนต                   ถนนบานเหลาแถมก็อยากใหรีบเขาดําเนินการแกไขซอมแซมดวยนะครับเพราะ 
ประธานสภาฯ                         ในขณะนี้จะเปดเทอมแลวอยากใหรีบเขาไปดําเนินการดวนดวยนะครับกลัวจะเกิด  
                                          อุบัติเหตุครับ 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม            สําหรับการแกไขปญหาเรื่องนี้นะครับกระผมอยากใหทางกองชางไดทําหนังสือขอรับ 
นายกเทศมนตรี                       การสนับสนุนงบประมาณหินจากองคการบริหารสวนจังหวัดดวยนะครับ 
นายสําลี    มะลาศร ี                กระผมอยากสอบถามเรื่องการทําถนน คสล. หมูที่ 7 ที่องคการบริหารสวนจังหวัด 
รองประธานสภาฯ                    สนับสนุนงบประมาณนะครับไมทราบวาจะดําเนินการไดเมื่อไหรครับ 
นายอัชชะญะ  วิระษร               ในขณะนี้กําลังอยูในขั้นตอนของการทําสัญญาจางอยูนะครับ 
หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม            สําหรับในสวนของเรื่องการแกไขปญหาดานถนนนะครับกระผมฝากทางดานกองชาง 
นายกเทศมนตรี                       ใหออกไปสํารวจมาใหเรียบรอยจะไดรีบดําเนนิการแกไขใหประชาชนโดยเร็วดวยครับ 
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย            ในการดําเนินการดังกลาวโครงการกอสรางที่เขาขาย ตามหนังสือ ดวนที่สุด                
เลขานุการสภาฯ                      ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112  ลงวันที่ 5 มีนาคม  2561ก็ขอใหกองชางรีบตรวจสอบ 
                                          และสํารวจใหเรียบรอยนะครับหลังจากนั้นก็ขอความอนุเคราะหใหสํานักงาน                
                                          โยธาธิการและผังเมอืงรับรองแบบใหถูกตองนะครับ 
 
 
 
 



 
นายเยี่ยมเพชร  พลเยี่ยม           ในการจัดซื้อจัดจางเครื่องตัดหญา ตูเย็นที่ทางสภาฯอนุมัติไปแลวนั้นจะตองมีการ                                        
นายกเทศมนตรี                      เสนอราคาเขามาจึงจะดําเนินการไดไมใชจะสามารถดําเนินการจัดซื้อไดเลยจึงอยากจะ 
                                         ใหทางสภาเทศบาลตําบลนิเวศนเขาใจดวยนะครับทางคณะผูบริหารจะรีบดําเนินการ 
                                         ใหโดยเรว็ครับ 
นายสําลี   มะลาศรี                  กระผมอยากจะฝากเรื่องถังน้ําดวยนะครับผมไดเสนอมาหลายครั้งแลวเมื่อไหรจะรีบ 
รองประธานสภาฯ                   เขาไปดําเนินการจัดเก็บใหครับผมขอฝากดวยนะครับ 
นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม            กระผมขอฝากทางผูอํานวยการกองคลังชวยตรวจสอบและดําเนินการดวยนะครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายสุพล  นุริตมนต           มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือเปลาครับถาไมมีในวันนี้ก็ขอขอบคุณทาน 
ประธานสภาฯ                        สมาชิกสภาฯเจาหนาที่ที่เขารวมประชุมทุกทานเมื่อไมมีสมาชิก 
                                         ทานใดมีขอสงสัยสอบถามขอปดการประชุมเพียงเทานี้  
 

- เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
  

 
    (ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม  
             (นายพรประสิทธิ์  รัตนวิชัย)  
              ปลัดเทศบาลตําบลนิเวศน 
          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพรอมกันตรวจรายงานการะประชุมเปนการถูกตองแลว    

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

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

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

 

 ทราบ 
 
 
         (   นายสุพล  นุริตมนต   ) 
              ประธานสภาเทศบาลตําบลนิเวศน 

 

 

  
 

 


