
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
สมัยวิสามญั  สมัยแรก  ประจําป 2553 

    วนัที่  29  เมษายน  2553  เวลา  09.00  น. 
   ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

       ***************** 
ผูมาประชุม 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน ประธานสภาเทศบาล เอกศิษฐ  เชาวธํารงวรรธน
2 นางโสภา        สารพฤกษ รองประธานสภาเทศบาล โสภา       สารพฤกษ 
3 นายมนูญ        บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี มนูญ       บูรณพัฒนา  
4 นายโชติอนนัต แกวกาวิล รองนายกเทศมนตรี โชติอนันต แกวกาวิล 
5 นายชูเดช         เกตุชูรัตน รองนายกเทศมนตรี ชูเดช        เกตุชูรัตน  
6 นายประเวทย  ตนสัสดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประเวทย  ตนสัสดี 
7 นางอัมพวา     เลิศหัสดีรัตน เลขานุการนายกเทศมนตรี อัมพวา     เลิศหัสดีรัตน 
8 นางประทมุมา  หลวงชัย สมาชิกสภาเทศบาล ประทุมมา หลวงชัย  
9 นายมานพ      ถาเกิด สมาชิกสภาเทศบาล มานพ       ถาเกิด 
10 นายสิงหคํา      แสงหลา สมาชิกสภาเทศบาล สิงหคํา     แสงหลา  
11 นายวิโรจน      สุตา สมาชิกสภาเทศบาล วิโรจน       สุตา 
12 นายนิรันดร     โพธิ สมาชิกสภาเทศบาล นิรันดร      โพธิ 
13 นายวิชัย          ลาปน สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย          ลาปน  
14 นายนพ          สมสงวน สมาชิกสภาเทศบาล นพ           สมสงวน 
15 นางปราณี       รังทรง สมาชิกสภาเทศบาล ปราณี       รังทรง  
16 นายไล            สมการณ สมาชิกสภาเทศบาล ไล            สมการณ 
17 นายสุรชยั        นิยะมาศ สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย       นิยะมาศ 
18 นายโกศล        ทองสวาง เลขานุการสภาเทศบาล โกศล       ทองสวาง ปลัดเทศบาล
 

ผูไมมาประชมุ 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
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ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นางสาวสมพร      เรืองแยม ผอ.กองคลัง สมพร          เรืองแยม  
2 นายสมพร            สินธุปน ผอ.กองการศึกษา สมพร          สินธุปน 
3 นางสุพรรณ          แสวงรัตน หน.สํานักปลัดเทศบาล สุพรรณ        แสวงรัตน 
4 นางศุภิกา             ภาตะนันท รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ศุภิกา          ภาตะนนัท  
5 นางวารุณี         พรเจริญเกียรติ หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป วารุณี      พรเจริญเกียรติ 
6 นายอนนัต             แกวเกตุ หน.ฝายการโยธา อนันต          แกวเกตุ  
7 นายเสกสรร           ผิวศรี หน.ฝายบริหารงานคลัง เสกสรร        ผิวศรี  
8 นางอินทิรา           สุภาแสน หน.ฝายพัฒนาชุมชน อินทิรา        สุภาแสน 
9 นางรชต                 ทองขันธ หน.ฝายพัฒนารายได รชต             ทองขันธ  
10 นายวรภพ              มุงดี หน.งานนิติการ วรภพ           มุงดี 
11 นางสาวยุพาวรรณ  สุขดี หน.งานแผนงานฯ ยุพาวรรณ     สุขดี  
12 นางศิริญญ             บรรเลง เจาพนักงานธุรการ ศิริญญ         บรรเลง  
13 นายภมรพล            ขันคํา จนท.รักษาความสงบฯ ภมรพล        ขันคํา 
14 นายพิสิษฐศักด์ิ       ศรีวะโสภณ ปชส.ทต.ยางเนิ้ง พิสิษฐศักด์ิ   ศรีวะโสภณ  
15 นายพิษณุ               รอดเจริญ ผช.จนท.ระบบคอมฯ พิษณุ          รอดเจริญ 
16 นางสาวอรรครัสมิ์    รอดมา นักการ อรรครัสมิ์     รอดมา 
17 นางสาวยาใจ    เอกวิริยะดํารงค นักศึกษาฝกงาน ยาใจ    เอกวิริยะดํารงค  
18 นางสาวหทัยชนก    สามา      นักศึกษาฝกงาน หทยัชนก     สามา 
19 นางอนงค               เกษกาญจน ผช.ผญบ.ม.3 ต.ยางเนิ้ง อนงค          เกษกาญจน  

 

เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 
                 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   มาพรอมกันครบองคประชุม  
ปลัดเทศบาลฯ    ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลฯ   จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ    และผูเขารวมประชุม
ทุกทานเขาหองประชุม   พรอมทั้งเรียนเชิญประธานสภาฯ    จุดธูปเทียน   บูชาพระรัตนตรัย    และกลาวเปด
ประชุมสภาฯ   ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
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ประธานฯ สวัสดี สมาชกิฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน วันนี้สมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว  ผมขอ
เปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิง้  สมัยวิสามญั  สมัยแรก  ประจําป  2553  
และขอเชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศอําเภอสารภี เร่ือง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําป 2553  

เลขานุการฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขออนุญาต
อานประกาศอําเภอสารภี เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิง้ สมัยวิสามัญ 
สมัยแรก  ประจําป  2553    

   
  ประกาศอําเภอสารภี 

   เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําป 2553 
   ----------------------------------------- 

     ดวยสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง    ขออนุมัติเปดประชุมสภาเทศบาลตําบล 
   ยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําป 2553  ต้ังแตวันท่ี  29  เมษายน  2553  

เปนตนไป มีกาํหนดไมเกนิ 15 วัน เพ่ือพิจารณาดําเนินการในการบริหารกิจการของ 
เทศบาลฯ และเพ่ือประโยชนของทางราชการในการอํานวยประโยชนแกประชาชน   
ในเขตเทศบาล    

   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
 พ.ศ.2496 (และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) ประกอบคําส่ังจังหวัดเชียงใหม ที่ 

985/2546 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2549 เร่ือง มอบอํานาจใหนายอําเภอสารภี และ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอปฏิบัติราชการแทน จึงขอเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําป 2553 ต้ังแตวันท่ี 29 เมษายน 
2553 เปนตนไป  มีกําหนดไมเกิน 15 วัน   ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทัว่กัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2553 

 มงคล    สุกใส 
(นายมงคล    สุกใส) 
นายอาํเภอสารภี 
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ประธานฯ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที ่1 ที่ประธานสภาแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ 1. มีขาวเมื่อเชาทางทีวี ชอง 3 ทางรัฐบาลจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว “ความสุขของพอ ความสุขของลูก” ครบรอบ 60 ป ราชาภิเษกสมรส 
60 ป คูบารมี ต้ังแตวันท่ี 5 – 9 พฤษภาคม  2553 เวลา 18.00 – 24.00 น. 

 2. ตลาดยางเนิ้ง เดิมอยูที่หนาอําเภอสารภี ทางเทศบาลฯ ไดทําการปรับปรุงตลาด
ใหม กําลังเร่ิมปรับปรุงตลาด เดิมวาจะมาอยูช่ัวคราวทีห่นาเทศบาลฯ แตทานนายกฯ
ไปติดตอตลาดหลังธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณฯ  ไดติดตอกับเจาของเดิม
แลว สามารถขายได ถือวาเปนความโชคดีของทางเทศบาล ไมตองเสียคาใชจายสูง
มาก เร่ิมต้ังแต 23 เมษายน – 30 กันยายน  2553 หลังจากน้ันคอยมาคุยกันใหม 

 3. เร่ืองการรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเน้ิง ไดประกาศเปนทางการเมื่อ
วันท่ี 9 เมษายน  2552  ขณะนีไ้ดรับเลือกต้ังมา 1 ป 20 วัน 

มติทีป่ระชมุ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  สมัยสามญั  สมัยแรก  
ประจําป 2553  เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 

ประธานฯ                ขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน  ไดตรวจดูรายงานการประชุมฯ ที่ไดสงไปพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว  มีสมาชิกฯ  ทานใดจะขอแกไข  เพ่ิมเติม เชิญครับ    

นายสุรชัยฯ    เรียนทานประธานสภาฯ มเีร่ืองแกไข สําเนา รายงานการประชุมผูมาประชุม วันท่ี 22 
กุมภาพันธ 2553   ผูมาประชุมลําดับที่ 5 นายชูเดช  เกตชูรัตน รองนายกเทศมนตรี 
นามสกุลผิด เกต จะตกสระอุ ไป ทั้งช่ือสกุล และลายมอืช่ือ ขอแกไขจาก เกตชูรัตน 
เปน  เกตุชูรัตน  

ประธานฯ  มีสมาชิกทานใด จะขอแกไข เพ่ิมเติม อีกหรือไม 

  หากไมมี  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ 
          สมัยที่ 2 ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ 2553 
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ที่ประชุม  เห็นชอบ 12 เสียง 
ไมเห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง   - เสียง 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2553  เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 

  เห็นชอบ 12 เสียง 

  ไมเห็นชอบ   - เสียง 

  งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง ดวน (ถาม)ี 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง กระทูถาม (ถามี) 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง ญัตติขอรับความเห็นชอบการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเปนกรณีพิเศษ   

ประธานฯ ขอเชิญทานนายกฯ   ชี้แจง 

นายกฯ  เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้งที่เคารพ 

ขาพเจา ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลอนุมัติใหเทศบาล
ตําบลยางเนิ้งกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเปนกรณีพิเศษ   เพ่ือนําเงินไปใชจายในการ
บริหารงานตามอํานาจหนาที่   รายการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2553   ในหมวดคาใชสอยและวัสดุ  ที่ยังไมไดจาย  จํานวน  9  รายการ  จํานวนเงิน 
3,000,000  บาท    
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หลักการ 
 ตามหนังสือ  ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.4 / ว 007 ลงวันที่  25  มีนาคม  2553  สํานักงาน
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล   ไดแจงใหเทศบาลและเมืองพัทยากูเงินไดเปนกรณีพิเศษ  
แหงละไมเกิน 10 เทาของเงินฝากสมทบ และไมเกิน 3  ลานบาท   เพ่ือใชในการบริหารงาน
ตามอํานาจหนาที่   เฉพาะรายการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2553   ในหมวดคาใชสอยและวัสดุ  ที่ยังไมไดจาย   รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 

 

เหตุผล 
 ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553   เทศบาลฯไดประมาณการรายรับ - รายจาย ไว
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553    จํานวนเงิน  
51,400,000  บาท  ณ วันที่  11  เมษายน  2553  เทศบาลฯ ไดรับเงินเพียง  29,029,344.43  
บาท   ต่ํากวาประมาณการ  22,370,655.57  บาท  และคาดวาชวงเวลาที่เหลือ   จะ
ไดรับเงินรายรับอีกเพียงประมาณ  11,563,800.- บาท     จึงไมเพียงพอตอการบริหารงาน
ตามอํานาจหนาที่ท่ีไดกําหนดไวตามเทศบัญญัติ   รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร   
หมายเลข 2 

 ดังนั้น     จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลฯ    เพ่ือขอรับความเห็นชอบให
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง  กู เ งินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเปนกรณีพิเศษ  จํานวนเงิน 
3,000,000.-  บาท  เพ่ือนําเงินไปใชจายในการบริหารงานตามอํานาจหนาที่  ตามรายการที่
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2553   ที่ยังไมไดจาย  รวม  9  
รายการ  ไดแก หมวดคาใชสอย  จํานวน 4  รายการ  จํานวนเงิน 1,758,000.- บาท และหมวด
คาวัสดุ  จํานวน  5   รายการ  จํานวนเงิน  1,242,000.-  บาท   รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 3     

 จึงเ รียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอรับความเห็นชอบตอสภาเทศบาลฯ             
ตามระเบียบฯ ตอไป  

      นายกเทศมนตรี 
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ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 

 หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
ไมเห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง   - เสียง 

มติทปีระชุม เปนอันวา  สภาแหงนี้มมีติเห็นชอบอนมุัติใหเทศบาลตําบลยางเนิ้ง กูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาลเปนกรณีพิเศษ  เพ่ือนําเงินไปใชจายในการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ รายการที่
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2553   ในหมวดคาใชสอยและวัสดุ  
ที่ยังไมไดจาย จํานวน  9  รายการ จํานวนเงิน  3,000,000  บาท    

เห็นชอบ 12 เสียง 

ไมเห็นชอบ   - เสียง 

งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง อ่ืน ๆ  (ถาม)ี   

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม   

นายกฯ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้งทุกทานนะครับ ที่ไดใหความเห็นชอบ      
ในการกูเงินจาก ก.ส.ท. จํานวน 3,000,000 บาท ซึ่งถาทานทราบเร่ืองรายรับ – รายจาย แลว  

 จะเห็นวาทกุทองถิ่นในประเทศไทย ตอนนีป้ระสบปญหาเร่ืองงบประมาณ เร่ืองการใชจาย เรา
เองก็ประสบปญหาตรงนี้มากนะครับ รายรับของเราจะหายไปประมาณ 10 ลานบาท ก็เปน
ปญหาในการบริหารงานเทศบาล ดังนั้นการกูเงิน 3,000,000 บาท กเ็ปนการจําเปนจริง ก็ตอง
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่ใหความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม   

นายนิรันดรฯ เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาที่เคารพทุกทาน กระผม นายนิรันดร  โพธิ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมอยากทราบและฝากถามทานประธานสภาฯ ไปถึงทานนายกฯ  
เร่ืองถนนจากวัดกูเสือ มาถึงวัดเวฬุวัน ไมทราบวา ใชงบประมาณเทาไหรครับ  
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นายกฯ เรียน ทานประธานสภาฯ  ความจริงงบโอเวอรเลย จากซอยขางวัดกูเสือ มาจนถึงวัดเวฬุวัน 
เปนของกรมทางหลวงชนบท เราขอแคผลักดันใหเขามาทาํ สําหรับการจัดซ้ือ-จัดจาง จัดการ
เร่ืองงบประมาณเราไมรูเลย นะครับ วาใชงบประมาณเทาไหร เขามาทําใหเราเฉย ๆ เราไมรู
เร่ืองงบประมาณ เราก็ไมไดรูเร่ืองจัดซ้ือ – จัดจาง หรือทําเร่ืองงบประมาณเลย เราเพียงแตขอ
ติดตอไปทางทานส.ส. วาถนนสายนี้ควรไดรับการโอเวอรเลย ทานก็มาทําให กแ็คนัน้ นะครับ
เร่ืองงบประมาณไมทราบจริง ๆ แตวาทราบโดยประมาณ 1ลาน 2 แสนบาท  เร่ืองการจัดซ้ือ- 
จัดจาง หรือตัวเลขทีแ่นนอนไมทราบ นะครับ  

นายไลฯ เรียน   ทานประธานสภาฯ คณะผูบริหารเพ่ือน ๆ สมาชกิ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมมี
เร่ืองเรียนถามคณะบริหารผานทานประธานสภาฯ มีอยู 3 เร่ือง   

  เร่ืองแรก การพัฒนาแหลงน้าํเพ่ือบริโภคประสบภัยแลง ทานผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 
คงทําไมเสร็จ แตผานมาแลวหลายเดือนตอนนีวั้ชพืช ตาง ๆ ใน ลําเหมือง ทุกเสนสายของเขต
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง กลับมารกประกอบกับจะเขาฤดูฝน เพ่ือปองกันน้ําหลากหรือน้ําทวม   
ก็ใหทางเทศบาลฯ หรือคณะบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของ ใหไปกําจัดวัชพืชทีข่วางทางน้ํา 
ผูบริหารและผูเกี่ยวของคงทาํได เร่ืองดวนมากเพราะจะเขาหนาฝนแลว  

  เร่ืองที่สอง ปรากฏอยูในเทศบัญญัติ ป 2553 การสรางงานกอสรางวางทอระบายน้ํา 
คสล. พรอมบอพัก ตรงหลังกาดเชา ลําเหมืองหนองแฝก อยูในแผนพัฒนา 3 ป ลําเหมือง
สาธารณะเชนกัน วางทอระบายน้ําบานนางสาวสัจจา สมเดช  ถึงลําเหมือง เปนโครงการ
เดียวกันหรือไม ถาเปนโครงการเดียวกัน คณะผูบริหาร และผูเกี่ยวของ ทําไมไมลงมือจัดการ
ทําใหเขา เทาท่ีผานมาผมพอจะรู พ่ีนองชาวบานในบริเวณนั้น มีการตอสู มีการเรียกรอง 
ตองการทอระบายน้ํามากพอสมควร มีบางคนเขารวมประชุมในหองประชุมสภาฯ แหงนี้ เพ่ือ
มาเรียกรองความตองการ แตการสรางงานในหมูที่ 4 ปรากฏวาอยูในแผน ที่ผมอานคือการ
สรางทาง คสล. ขางวัดพระนอนฯ   ลาดยางแอสฟลทติก หมูบานสุขสันต 2 โครงการนี้ อยูใน
แผนพัฒนา 3 ป   อันดับหนึง่ คือทางขางวดัพระนอนฯ อันดับ 2 ถนนคสล. บานเจกตน อันดับ 
3 ยางแอสฟลทติกบานสุขสันต แตโครงการวางทอระบายน้าํ พรอมทอพักทีห่นาบานนางสาว
สัจจา อยูในเทศบัญญัติ ทําไมคณะผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของ ทําไมไมดําเนนิการ  สรางถนน  
คสล.ขางวัดพระนอน หรือหมูบานสุขสันต  สรางเพ่ือใครกัน สรางตอบแทนพระคุณของใคร 
หรือวาเอ้ือเฟอใคร ผมขอแสดงความคิดเห็นแคนี้  

  เร่ืองที่สาม ทางเขาบานรองยาว ผมเจอชาวบานรองยาวตอนเชา ไหลทางมีการชํารุด
ระยะทางประมาณ 3 เมตร เขาบอกวาทาํไมเพ่ือน ๆ สมาชิกในพ้ืนท่ีไมไปดูแล ถาไปดูแลวให
ดําเนินการใหดวย เพราะวาเดินทางไป-มา ไมสะดวกเวลากลางคืน จะเปนอันตรายแกพ่ีนอง
ชาวบาน เปนความตองการของชาวบาน ขอบคุณครับ 
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นายกฯ เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชกิผูถาม  

  เร่ืองแรก คือเร่ืองพัฒนาแหลงน้ํา ที่บอกวามวีัชพืชมาก ตอนนี้เราไดประกาศในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตําบลยางเน้ิง หมู 2 หมู 4 เปนพ้ืนที่ภัยแลง และไดของบประมาณไปทางอําเภอ 
ตอนนี้อําเภอไดดําเนินการ และไดอนุมัติงบประมาณ 1 แสนเศษ ๆ ก็คิดวาผูรับเหมาคงจะ
ดําเนินการเร็ว ๆ นี้ ในการขุดลอกลําเหมือง เร่ืองการพัฒนาแหลงนํ้านอกจากน้ี เรายังได
ประสานไปยัง ส.ส. เหมือนกัน   ของบประมาณจากกรมทรัพยากรนํ้า   เขากข็ออนุมัติใหมา
ขุดลอกทีห่นองฟาน เพ่ือเปนแหลงน้าํเพ่ือการเกษตร อีกประมาณ 1 ลาน 9 แสนบาท คิดวาคง
จะดําเนินการเร็ว ๆ นี้     เปนการดูแล เขาใจนะครับวาใกลถึงหนาฝน เร่ืองวัชพืช เด๋ียวถาเรา
ขุดลอกลําเหมอืงปญหาเหลานี้กห็มดไป นะครับ ขอกราบเรียนกับทานผูถาม และสมาชิกสภา
ฯ ทุกทาน  

  เร่ืองที่สอง เทศบัญญัติ 2553 ตองเขาใจนะครับวางานลงทุนงบกอสราง เราไมไดทาํ
มาเลย 2 ปแลว ทานก็ทราบเองวา เทศบาลฯ มีปญญาเร่ืองเงินรายรับ ปท่ีแลว ขาดเงินรายรับ
ไป 9 ลานกวาบาท งบลงทุนไมไดทําสักโครงการ ในป 2551 ก็ยังทําไดไมหมด โครงการบาง
โครงการไดยกเลิกไป 17 โครงการ เราก็พยายามจะนาํโครงการกลับมาทาํใหม แตทาํไมได
เพราะงบประมาณเราไมเพียงพอ อยางวันน้ีที่เราขออนมุัติตอสภาเทศบาลฯ เพ่ือกูเงิน 3 ลาน
บาท เปนหมวดคาใชสอย และวัสดุ ก็แสดงวาเราไมมีเงินที่จะทําในเร่ืองที่จําเปนจริง ๆ นะครับ 
ถามีเงินในเทศบัญญัติตองดําเนินการทําใหครบทุกรายการ และถามวาตรงนี้จําเปนไหม มันก็
ตองจําเปนถาไมจําเปนเราจะบรรจุลงในเทศบัญญัติทําไม แสดงวาโครงการทกุโครงการ     
ที่บรรจุในเทศบัญญัติเปนโครงการที่จําเปนและเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชนทั้งนั้น       
นะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขุดลอกรางระบายน้าํ ที่บานนางสาวสัจจา สมเดช ถาถามวา
ทําไมไมทํา การที่เราขอเสนอญัตติกูเงินวันนี้ ทานก็คงนําไปอธิบายกับชาวบานไดวา ทําไมเรา
จึงไมทํา และบอกวาทําไมเราไปทําที่ขางวัดพระนอน ไปทําทีแ่อสฟลทติก หมูบานสุขสันต เรา
ยังทําอีกอันนะครับ คสล. บานคุณหมอไพรัช หมู 1 บานรองยาว ถามวาเงินตรงน้ีมาจากไหน  
เราไดรับงบประมาณจากไทยเขมแข็ง 6 ลานกวาบาท เพ่ือทําตลาดเราพยายามจะใชเงินอยาง
มีคุณคาที่สุด ก็คือทําตลาดใหถูกลง 5 ลานหาแสนบาท เงินที่เหลือ 7 แสนกวาบาท เราก็
ปรึกษาหารือทางฝายขาราชการประจํา คือทานปลัดเทศบาลฯ เพราะเงินที่เหลือเราพยายามที่
จะเหลือไวทําอะไร  ทานถามวาผมทาํ  ทําเพ่ือใคร  ตอบแทนบุญคุณ   คนยางเน้ิง    ทุกคนมี
บุญคุณกับผมทั้งหมด     แมกระท่ังตัวทานท่ีนั่งอยูในทีน่ี้ นะครับ       ฉะนั้นผมจะทําเพ่ือใคร 
ก็ทําเพ่ือคนยางเนิ้งท้ังหมด ไมมีการตอบแทนบุญคุณใคร คนใด คนหนึ่งเปนอันขาด             
เราพิจารณาแลว เรามองแลวมันเปนประโยชน และในวงเงินที่สามารถทาํได เราจึงเลือกที ่  
จะทาํนะครับ ตองขอกราบเรียนตอสภาฯ แหงน้ีนะครับ วาใครคนใดคนหนึ่งไมมีบุญคุณกับผม 
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 ถึงขั้นผมตองเอาเงินเทศบาลตําบลยางเนิง้ ไปตอบแทนบุญคุณ เงินทกุบาททกุสตางคของ

เทศบาลฯ จะตอบแทนบุญคุณก็เฉพาะประชาชนคนเทศบาลยางเนิ้ง เทานัน้ นะครับ  
  เร่ืองที่สาม เร่ืองบานรองยาว ถามวาสมาชิกในพ้ืนที่ทาํไมไมไดไปดูแล นะครับ จริง ๆ 

แลวการเปนสมาชิกสภาฯ การเลือกต้ังทานบอกวาอยูเขตไหน เขาแบงเขตเฉพาะการเลือกต้ัง
เทาน้ัน นะครับ เมื่อมาเปน สท. แลว ตองเปน สท. ของเทศบาลฯ ทั้งหมด ไมใชเขตใดหรือ
ตัวแทนหมูบานใด หมูบานหนึ่ง นะครับ บทบาทหนาท่ีของสมาชิกสภาฯ จะตองชวยกนัดูแล
พ้ืนทีข่อเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ทั้งหมด ไมไดหมายความวา คนที่อยูหมู 1 ดูแลเฉพาะหมู 1 ถา
ทานพบเห็นทานมาแจงก็ตองขอขอบคุณ เราก็จะไดแจง สงเจาหนาที่ของเราเขาไปดูแลแกไข
ปญหาครับ กราบเรียนทานประธานสภาฯ 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม   

นายไลฯ เรียน ทานประธานสภาฯ เร่ืองสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยาเนิ้ง เขต1 เขต 2 ผมเขาใจดี เรา
ก็เปนสมาชิกสภาฯ ในเขตตําบลยางเนิ้ง เชนกัน เร่ืองที่ถามเร่ืองทางชํารุดน้ัน เปนเร่ืองของ
ชาวบานที่ฝากมา ผมก็นาํคําพูดของชาวบานที่ฝากมา นํามาพูดท่ีสภาฯ แหงนี้ การช้ีแจงของ
ทานนายกฯ ผมเขาใจดี เขาใจทุกอยาง และยอมรับคําช้ีแจงดวย คําช้ีแจงของทานนายกฯ 
เปนที่ยอมรับของกระผมแลว ไมสมควรทีผู่บริหารทานใด หรือเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทานใด จะ
ออกมาชีแ้จงอีก เปนท่ียอมรับของกระผมครับ ที่ทานนายกฯ ช้ีแจงที่ผานมา ขอบคณุครับ 

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม 

   -ไมม-ี 

หากไมมี  ขอปดประชุม  ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา            09.30    น. 
 

(ลงช่ือ)                    ผูจดรายงานการประชมุ 
       (นางศิริญญ    บรรเลง) 

                 เจาพนักงานธุรการ 
 
                           (ลงช่ือ)                      ผูตรวจรางรายงานการประชุม 

              (นายโกศล    ทองสวาง) 
              เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 

(ลงช่ือ)                  ประธานฯ 
        (นายสุรชัย  นิยะมาศ) 

(ลงช่ือ)                     กรรมการ 
                         (นางปราณี    รังทรง) 

(ลงช่ือ)                  กรรมการ 
       (นางประทุมมา  หลวงชัย) 

 
 

   สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยวิสามัญ   
สมัยแรก ประจําป 2553  เม่ือวนัที่  9  มิถุนายน  2553 
 
 

(ลงช่ือ)           ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
                     (นายเอกศิษฐ  เชาวธํารงวรรธน) 

 
 


