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(เลขานุการสภาฯ)

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ

~๒~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และคําสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 5927/2562 ลง
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายอําเภอหนองบัวระเหวพิจารณาแล้ว จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจําปี 2563 ได้ไม่เกิน 15 วัน
ทั้งนี้นับแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป วันนี้จึงขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.27-043 สายแยกทางหลวงหมายเลข
2170 ซอย 5 (เริ่มแยกโรงเรียนบ้านพนังเสื่อ-สะพานห้วยวังเต่าตอนบน) หมู่ที่ 5
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 5,720,000 บาท (ห้า
ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖3 เวลา
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว (หลวงอภัย)

ระเบียบวาระที่ ๑
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
1. เรื่องที่เรามีผลกระทบอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องโควิด 19 ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศ
เคอฟิวตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ก็ฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้
ความร่วมมืออย่าได้ฝ่าฝืน ดูในข่าวก็ยังมีให้เห็นสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนก็อย่าไปทํานะครับ
นอกจากจะเสี่ยงติดเชื้อยังทําให้ผิดกฎหมายด้วย มันไม่คุ้มค่านะครับ
2.ตอนนี้ก็มีประกาศออกมาอีกว่าให้งดจําหน่ายสุราเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็ให้ปฏิบัติตามนะ
ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

ญัตติ รับรองรายงานการประชุม

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ ๒๕๖3 ครั้งที่ 1
ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 ขอเชิญท่านสมาชิกเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับ
สําหรับท่านที่ต้องการแก้ไขก็ขอให้แก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสําคัญนะครับ ถ้าไม่มีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงผมจะก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ สมัยที่ 1/ ๒๕๖3
ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 ท่านใดรับรองโปรดยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

รับรอง 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม / กระทู้ด่วน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

๕.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.27-043 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2170 ซอย 5
(เริ่มแยกโรงเรียนบ้านพนังเสื่อ-สะพานห้วยวังเต่าตอนบน) หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว

ขาดประชุม - คน

~๓~
2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 5,720,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ
นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

สืบเนื่องจากโครงการที่เราเสนอเข้าสภานะครับ ขอย้อนหลังไปปี พ.ศ.2559 การ
ประชุมแผนพัฒนาจังหวัด เทศบาลตําบลหนองบัวระเหวก็ได้ทําโครงการขออนุมัติที่เกิน
ศักยภาพของเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว ก็ได้ของบประมาณในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 2170 ซอย 5 (เริ่มแยกโรงเรียนบ้าน
พนังเสื่อ-สะพานห้วยวังเต่าตอนบน) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 5,720,000 บาท พอดี
ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการติงว่าแบบมันกว้าง 4 เมตร ให้มาปรับแบบให้เป็น
5 เมตร แต่เจ้าหน้าที่แผนบอกว่าทําไม่ทันเพราะว่าเขาให้เวลาแค่ 3 วัน ให้นําส่งจึงทํา
ไม่ทัน หลังจากนั้นมาคณะกรรมการระดับจังหวัดได้เรียกประชุมอีกครั้งซึ่งวันนั้นผมได้
เข้าประชุมคณะกรรมการถามว่าจะยืนตามโครงการเดิมนี้ไว้ไหม ผมเลยตอบว่าขอยืนไว้
ก่อนตั้งแต่ปี 62 หลังจากนั้นมาก็หายไปเลยก็ไม่ทราบว่าได้หรือไม่ได้อย่างไร พึ่งจะมี
การจัดสรรมาในปี 63 พอดีในปี 62 ก็มีโครงการถนนพาราซีเมนต์ขึ้นมาตามนโยบาย
ของรัฐบาล พอปี 63 ก็มีทาง อบจ.ได้มาทําถนนพาราซีเมนต์ตรงถนนที่เรากําหนดไว้
นั้นโดยไม่ได้ขออนุญาตในการขอใช้พื้นที่กับทางเทศบาลเรา ตอนแรกเราก็ดีใจว่าได้ถนน
พาราซีเมนต์มา พอหลังมาเราได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาสร้างถนน คสล.
งบประมาณ 5,720,000 บาท ทางผม ท่านปลัด และ ผอ.กองช่าง ก็ได้มีการปรึกษา
กับทางท้องถิ่นจังหวัดว่าจะแก้แบบหรือสถานที่ดีไหม เขาก็บอกว่าให้ทํามาเพื่อจะเสนอ
ขอแก้แบบ แก้สถานที่ แต่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีหนังสือด่วนเข้ามา เรื่องการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 งบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 5333 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 1.สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 2085
ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 2.แบบรับรองผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ฯ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล) ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้จังหวัดติดตาม กํากับ ดูแลและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถลงนามได้
ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม
กับให้จังหวัดติดตาม กําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รายงานผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดําเนินโครงการทุกครั้งเมื่อมีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ

~๔~
อปท.(e-Plan) ไปจนกว่าการดําเนินการจะสิ้นสุด ประกอบกับได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการแล้ว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน
2563 เห็นชอบการจัดทําพระราชบัญญัติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปดําเนินการใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ปัญหา
ภัยแล้ง และปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และขั้นตอนตามปฏิทินการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวกําหนดว่า
รายการที่นํางบประมาณรายจ่ายไปจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. .... ได้แก่ รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่ประกาศดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่
31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทําข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์แนวทางและแบบฟอร์มที่สํานักงบประมาณกําหนดส่งให้
กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 10.00 น. ดังนั้น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้จ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเห็นขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
ให้เป็นปัจจุบันที่สุด โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563
เวลา 20.00 น. เพื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้นําเข้าข้อมูลจากระบบ
ดังกล่าวมาประมวลผลส่งให้กระทรวงมหาดไทยตามกําหนดต่อไป
2.หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังดําเนินการไม่ถึงขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Plan) ให้จัดทําข้อมูลรับรองว่าจะสามารถ
ดําเนินการลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตามแบบฟอร์มที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อเป็นข้อมูลยืนยัน
รายการที่ไม่สามารถนํางบประมาณรายจ่ายไปจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ... ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันพฤหัสบดี ที่ 9
เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
dss.balance@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2241 6956 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลงชื่อ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สืบเนื่องมาจากทางเทศบาลเราได้รับหนังสือช่วง
เย็นของวันที่ 8 ให้รายงานในวันที่ 8 ก่อนเวลา 20.00 น. ได้ประสานงานกับทาง
ท้องถิ่นอําเภอก็บอกว่าให้เรายืนยันไปในวันที่ 9 ก่อน 10.00 น. เมื่อวานนี้ก็ประสาน

~๕~
กับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ว่าจะยังมีความต้องการโครงการนี้อีกไหม ถ้ามีก็ให้จัด
ประชาคมมาแล้วทางเทศบาลก็จะทําการยืนยันไปทางท้องถิ่นก่อนว่าอยากดําเนินการ
โครงการนี้อยู่ แล้วก็ให้ทางเลขาสภาได้เรียกประชุมสภาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
ว่าจะยังคงเดิมตามโครงการอยู่ไหมหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ทางสภาจะให้ความ
เห็นชอบครับ
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 2170 ซอย 5 (เริ่มแยก
โรงเรียนบ้านพนังเสื่อ-สะพานห้วยวังเต่าตอนบน) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 5,720,000
บาท มีท่านสมาชิกท่านใดจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านเดชะครับ

นายเดชะ ครอบบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

ทางผู้นําชุมชนก็ได้ประกาศเรียกประชาคมทางชุมชนได้มีมติเห็นชอบให้สร้างถนน คสล.
เส้นจากพนังเสื่อถึงสะพานดอนตะโกนะครับ ถ้าได้สร้างจริงแล้วก็ฝากช่างได้ดูให้ด้วย
เพราะมันมีอยู่จุดนึงตรงโค้งที่น้ําจะท่วมก็ฝากทางช่างได้ดูให้ด้วยนะครับ
ครับก็ผ่านการประชาคมเรียบร้อยแล้วนะครับว่าชาวบ้านยังมีความต้องการนะครับ
มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านรองสนับครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)
นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องสาระสําคัญในการก่อสร้างนะครับ โครงการนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเรา
ไม่ทําหรือว่าเราปรับแบบ เขาจะส่งโครงการกลับพร้อมโอนงบประมาณเพื่อเขาจะนําไป
โอนเงินงบประมาณไปใช้ในเรื่องโรคติดต่อนะครับ ถ้าเราคงไว้เราต้องหาผู้รับจ้างให้ได้
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ทาง อบจ. ทําไว้ตามความคิดของผมก็คือการรอง
พื้นถ้าเราทําได้ถนนก็จะแข็งขึ้นนะครับ หนังสือหลายๆ เรื่องก็จะเห็นว่าถ้างานโครงการ
ไหน กลุ่มไหนไม่ดําเนินการให้โอนเงินคืนมาให้หมด เพื่อจะเอาไปทําโครงการอย่างเดียว
เลยไม่ให้ทําอย่างอื่นแล้วนะครับ ก็เรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ในส่วนของแบบไม่มีรายละเอียดนะครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

แบบจะเป็นตามมาตรฐานกลางของ อปท. ครับ รายละเอียดจะมีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้
แนบเข้ามาด้วยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ข้างละ 50
ซม. บดอัดแต่ว่างานบดอัดน่าจะตัดทิ้งเพราะว่ามันมีงานพื้นผิวเดิมของพาราซีเมนต์ของ
อบจ. เป็นที่รองพื้นอยู่แล้ว ตัวนี้ก็สามารถตัดค่างานออกไปได้เยอะ เราก็แค่รองทราย เท
คอนกรีต เงินที่เหลือก็ไปขอใช้งบเหลือจ่ายก็น่าจะได้ เว้นแต่ช่วงนี้เขาจะเอาเงินเหลือ
จ่ายไปใช้โควิดหมดครับผม

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขออนุญาตอีกนิดหนึ่ง ในส่วนที่ท่านเดชะได้แนะนําในส่วนตรงโค้งนั้นพอจะแก้ไขได้ไหม

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

ในแบบเขาออกแบบไว้หมดแล้วครับ

~๖~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ ถ้าท่านสงสัยอะไรก็ให้สอบถามได้เลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นผล
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โครงการนี้ก็จะขอความเห็นชอบกับสภาให้ดําเนินการต่อ
จะได้ไม่ทําให้เสียโอกาสนะครับ ขอเชิญท่านสมัตถ์ครับ

นายสมัตถ์ ยันบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

อยากสอบถามว่าถ้าเราดําเนินการต่อมันจะผิดระเบียบการคืนเงินหลักประกันสัญญา
ในส่วนที่ทาง อบจ.ดําเนินการอยู่ไหม ซึ่งเขายังไม่หมดระยะการรับประกัน แต่ถ้าเราไม่
เอาก็เสียดายงบประมาณ แล้วถ้าเราทําโดยที่เขายังมีหลักประกันสัญญาคากันอยู่เนี่ยมัน
จะผิดไหมครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่าน ผอ.กองช่าง ครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

ถามว่าผิดระเบียบไหม เท่าที่มองดูนะครับว่าระเบียบการซ้ําซ้อนโครงการบอกว่า
มันเป็นงานทางเหมือนกันก็จริง แต่มันคนละประเภทงาน คือตัวนี้มันเป็นงานพื้นทางอยู่
แล้วซึ่งมันสามารถรองรับงานถนนคอนกรีตได้ ตรงนี้ผมก็ได้นั่งคุยกับทางผู้บริหารว่ามัน
ไม่น่าจะเข้าข่ายตัวซ้ําซ้อนโครงการ ตัวนี้มันก็สามารถทําเป็นตัวรองพื้นทางไปได้เลย เรา
ก็ตัดตัวงบประมาณตัวรองชั้นพื้นรองทางก็คือ ค่าบดอัดต่างๆ ค่าดินถมค่าลูกรังพวกนี้
ออกก็ได้ เราก็คงเหลือไว้แค่ค่าทรายรองพื้นแล้วก็คอนกรีตก็สามารถดําเนินการอย่างอื่น
ได้เลย เพราะว่าในพื้นทางที่เขาบดอัดไว้อยู่แล้วที่เขาบดอัดไว้อยู่แล้ว ถ้าผมจําไม่ผิดงาน
พาราซีเมนต์ค่าสแตนมันจะอยู่ที่ประมาณ 170 KSC โดยส่วนมากนะครับ แล้วในส่วน
ของงานคอนกรีตสแตนมันก็ต่างกันอยู่แล้วคือ 240-300 KSC ผมจําไม่ได้ว่าแบบใหม่
มัน 300 KSC หรือเปล่าก็ประมาณนี้ ซึ่งก็มองว่าถ้าจะมองว่ามันผิดระเบียบไหมผมก็ว่า
ไม่น่าจะเพราะว่ามันก็งานคนละประเภทอยู่แล้วนะครับ เราก็อาศัยว่าอย่างน้อยก็เพื่อ
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจะปล่อยให้เงินห้าล้านเจ็ดตกไปเฉยๆ มันก็ไม่น่าจะใช่
เรื่องนะครับผมว่า เราก็มองเอาความสําคัญของประชาชนมาเป็นหลักก่อน ก็เอาแค่นั้น
ก่อนครับผม
ขอเพิ่มนิดหนึ่งครับ ในส่วนของเงินประกันสัญญาของลูกรังซีเมนต์ที่ท่านสมัตถ์เป็นห่วง
เราจะแก้ไขยังไงครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)
นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

อันนั้นก็เรื่องของเขาครับไม่เกี่ยวกับเราครับ เพราะว่างานประกันสัญญาเขาก็มองว่า
มันเสียหายไหม มันเสียหาตอนที่ใช้งานทางหรือเปล่า แต่ตอนที่เราไปทํามันก็ไม่ได้
เสียหายอยู่แล้วใช่ไหมครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้มาถกเถียงกันในส่วนของปัญหาที่มัน
อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.27-043 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2170 ซอย 5 (เริ่มแยกโรงเรียนบ้านพนัง
เสื่อ-สะพานห้วยวังเต่าตอนบน) หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15

~๗~
เมตร จํานวนเงิน 5,720,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ
ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ 8 เสียง

ขาดประชุม - คน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านรองสนับครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสําคัญของงบประมาณ นานๆ ทีถึงจะได้มาเมื่อได้มา
แล้วก็ไม่อยากปล่อยให้มันเสียหายไปนะครับ ตามที่ผมกับ ผอ.กองช่าง ไปคุยกับท้องถิ่น
นะครับ เรื่องการทําโครงการซ้ําซ้อนเขาว่าไม่มีปัญหาแต่เขาบอกว่าก่อนจะทําให้ผู้รับจ้าง
เข้าไปคุยกับ อบจ.ก่อนเรื่องเงินประกันสัญญาว่าจะทําแบบไหนก็ประมาณนี้นะครับ
เพราะโครงการพาราซีเมนต์กับคอนกรีตมันคนละอย่างนะครับ ผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเรื่องของหนังสือจากจังหวัดเรื่อง การประกาศภาวะฉุกเฉินการออกนอก
พื้นที่ ในส่วนของข้าราชการ พนักงานของท้องถิ่นที่ออกนอกพื้นที่ โดยไม่ให้ข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกสังกัดภายในจังหวัดชัยภูมิเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา เว้นแต่
มีเหตุจําเป็น คือ ผู้มีโรคประจําตัวต้องไปพบแพทย์ตามคําสั่งของแพทย์ ให้ออกนอก
พื้นที่จังหวัดแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนในการออกไป ก็เหมือน
ของเราก็มีท่าน ผอ.กองคลัง ต้องไปรับยาซึ่งท่านเป็นโรคมะเร็งปอด ต้องเดินทางไปศิริ
ราชกรุงเทพ ไปกลับมาแล้วก็สั่งไม่ให้มาทํางานต้องไปกักตัวอีก 14 วัน แต่ก็เห็นท่าน
ปลัดท้วงติงว่าอยากให้คนไปติดตามว่าได้กักตัวจริงไหมเพื่อความชัดเจน พร้อมกับ
ประสานกับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ไปตรวจสอบทําการวัดไข้หรือทําตาม
กระบวนการ ในห้วงนี้ก็ให้ทางผู้ประกอบกิจการหลายๆ อย่างให้หยุด อย่างตลาดนัดที่
ขายเสื้อผ้าก็ต้องสั่งให้หยุดขายได้เฉพาะอาหาร ของเราก็ยกเลิกตลาดนัดวันอังคารและ
วันเสาร์ ก็จะเหลือเฉพาะตลาดเช้าเย็นที่ตลาดแต่ก็พยายามไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นรถเร่
เข้ามาขาย ก็ให้พนักงานของเราไปดูแล ท่านนายอําเภอก็เป็นห่วงไม่อยากให้เกิดโรคใน
พื้นที่ของเรา เพราะหากเกิดเหตุก็หนักเพราะต้องสอบสวนโรคก่อนหน้านี้ 14 วัน ไป
ไหนมาบ้าง มีใครบ้าง ไล่ยาวไปอีกก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลด้วยนะครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านเดชะครับ

นายเดชะ ครอบบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

ผมก็ฝากไปทางกองช่างเกี่ยวกับถนน คสล. นะครับ ที่จริงมันก็ผ่านไปแล้วแต่ผมก็ฝาก
เพราะเป็นห่วงเรื่องถนนมันแคบปรับปรุงให้ขยายไหล่ทางให้มันกว้างออกไปอีกอาจจะ
เป็นลูกรังก็ได้ให้มันมีไหล่ทางออกมาเพื่อพี่น้องจะได้สัญจรได้สะดวกหน่อยครับ

~๘~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)
นางสมหมาย เทพขุนทด
(รองประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสมหมาย เทพขุนทด ครับ
สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้องชาวตําบลหนองบัวระเหวของเราก็ได้รับผล
กระทบจากพายุฤดูร้อนได้พัดบ้านเรือนพี่น้องเราเสียหาย อยากทราบว่าตําบลเรา
เสียหายมากน้อยเพียงใดค่ะ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านสวัสดิ์ครับ

นายสวัสดิ์ กันหา
(สมาชิกสภาฯ)

อยากให้ไปวัดระยะทางคลองส่งน้ําของห้วยระเหวเพื่อทําคลองส่งน้ํานะครับ เพื่อเวลา
มีโครงการจากจังหวัดให้ของบประมาณเราจะได้ส่งโครงการให้เลยไม่ต้องรอช้า เรื่องที่
สองคือเรื่องของ อสม. เกี่ยวกับเรื่องเครื่องวัดอุณหภูมิของเราใช้งานไม่ค่อยสะดวก
อยากถามว่าเป็นยังไงครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านสนับครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

ขอแจ้งเรื่องวาตภัยที่เกิดขึ้นจากการสํารวจของงานป้องกันที่เป็นหนักก็ประมาณ 3
หลังคาเรือน ที่ประสบเหตุประมาณ 35 หลัง ทางเทศบาลสามารถช่วยได้สูงสุดหลังคา
เรือนละไม่เกิน 30,000 บาท ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการประเมินราคายังไม่สรุป
ค่าใช้จ่าย รอทางร้านเขาส่งรายละเอียดอยู่ เรื่องการวัดระยะทางของห้วยระเหวที่จะทํา
คลองส่งน้ําก็เดี๋ยวจะมอบหมายกองช่างออกไปดําเนินการให้นะครับ ส่วนเรื่องเครื่องวัด
อุณหภูมิก็มอบหมายให้ทางกองสาธารณสุขตอบนะครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

สืบเนื่องจากวาตภัยที่เกิดขึ้นทางป้องกันก็ได้ออกสํารวจไปแล้วทั้งหมด 35 หลัง
ตอนนี้ก็ได้ส่งเอกสารแล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังคีย์ข้อมูลเพื่อประเมินราคาอยู่ ตอนนี้ก็
ช่วยกันทั้งป้องกันและกองช่างนะครับ คาดว่าวันนี้น่าจะเสนอผู้บริหารได้นะครับ ในส่วน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนที่เกิน 30,000 บาท ก็จะเสนอทางผู้บริหารว่ากันอีกทีนะ
ครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านละมูลครับ

นายละมูล สมางชัย
(สมาชิกสภาฯ)

โครงการที่พี่น้องถามมานะครับ เป็นโครงการก่อสร้าง คสล. ม.9 ถนนจากบ้าน
นางทองงัน-อู่ช่างตา ความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
พี่น้องถามมาว่าได้ดําเนินการไหมหรือยังไงเพื่อจะได้นําเรียนพี่น้องประชาชนต่อไปครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่านรองสนับครับ

~๙~
นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติเรามีอยู่ประมาณ 5 ตัว ช่วงนี้เทศบาลเราก็ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการจากรัฐบาล อาทิตย์นี้เข้ามาก็เป็นของกอง
การศึกษาและเงินผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนที่เข้ามาก็ไม่เยอะเราต้องเอาไว้ใช้จ่ายค่าตอบแทน
ของพนักงานเพราะว่าเงินอุดหนุนไม่เข้ามาเราก็ใช้เงินสะสมไปก่อน พอเงินอุดหนุนเข้า
มาก็ต้องเอาไปคืนเงินสะสม ก็ต้องรอจนกว่าทางรัฐบาลจะโอนเงินงบประมาณมา
เพียงพอให้เราสามารถจัดทําโครงการได้นะครับ ก็อยากจะทําทุกโครงการก็ด้วยปัญหา
งบประมาณไม่เข้ามา นําเรียนไว้เท่านี้ก่อนครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านละมูลคือถนนสายนี้ความเป็นไปเป็นมาก็คือ มีผู้บริจาค
ตอนนี้ทางเทศบาลก็ยังไม่ได้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นจะขึ้นรูปถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ ผู้
บริจาคก็บอกว่าเอาคืนดีไหมคือประชดนะครับ คือผมขอเสนอแนะว่าถ้าเรามี
งบประมาณเพียงพอก็อยากให้ไปทําให้มันเป็นรูปถนนแต่มันคงยังไม่ถึงขั้นว่าจะไปเท
คอนกรีต ขนาดเป็นรูปถนนยังไม่เป็นเลยครับตอนนื้ ก็ขอเสนอเท่านี้ครับ มีท่านใดอีก
ไหมครับ เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

มีเรื่องที่ดินสาธารณะประโยชน์ ม.8 โคกน้อย แจ้งเพื่อทราบนะครับ ก็ได้มีชาวบ้านของ
ม.8 ทําประชาคมขอขุดลอกคลองเหมืองเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ําซักประมาณ
20-30 ราย ก็จะติดปัญหาเรื่องการร้องเรียนเมื่อวานก่อน ไม่อนุญาตไม่ให้ใช้พื้นที่อะไร
ยังไงกันนะครับ เรียนเพื่อทราบนะครับว่าถ้ากรณีเช่นนี้ ถ้าไม่มีผู้ที่ร้องเข้ามายังเทศบาล
เทศบาลก็ไม่สามารถที่จะออกไปตรวจรังวัดที่โคกน้อยให้ได้ว่าที่สุดเขตตรงไหน อะไร
ยังไงก็ฝากไว้นะครับว่า หากท่านสมาชิกเล็งเห็นว่าที่สาธารณะประโยชน์ตรงไหน ที่เห็น
ควรว่าเทศบาลต้องไปปักแนวเขตอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อไป ก็สามารถเข้ามาทําคําร้อง
ทั่วไปเพื่อให้เทศบาลออกรังวัดที่ตรงนั้นได้ เพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะได้มีต้นเรื่องมาได้
ว่ามาจากใครนะครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ก็เป็นแนวทางที่เราจะดําเนินการนะครับ มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านรองสนับครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

เรื่องของหมู่ที่ 1 เรื่องท่อระบายน้ําจากบ้านน้อยน้ําแข็งลงไปทางหมู่ที่ 8 พอดีการขุด
ดินถมดินทําให้ท่อแตกและมันอุดตัน แล้วน้ําทะลักขึ้นก็มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนที่
เทศบาล ทางเราก็ให้เขียนคําร้องก็ไม่ยอมทําบอกว่าทําไมต้องเป็นฉันทํา ทําไมต้องเป็น
ฉันเซ็นต์ไม่ได้เดือดร้อนคนเดียว ผมก็ได้ประสานให้แขวงการทางออกมาเขาก็บอกว่าถ้า
จะทําการวางท่อต้องห่างออกมาจากพื้นที่ทางหลวงประมาณ 2 เมตร ต้องเป็นท่อร้อย
ให้เทศบาลออกแบบแล้วพวกคุณต้องไปร่วมที่ล้ําที่ออกมา แต่ชาวบ้านก็ไม่อยากเสีย
ผลประโยชน์ของตัวเอง ให้เทศบาลทํายังไงก็ได้ที่ไม่ให้น้ําไหลผ่านหน้าบ้านตัวเอง ก็
หนักใจเพราะถ้าคุณไม่ยอมเสียสละหรือไม่ยอมฝังท่อให้ระบายน้ําออก ลงไป 2 ครั้งแล้ว
ก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะเทถนนออกมาก็ไม่ได้ขออนุญาตมันก็ต้องขุดรื้อออก

~ ๑๐ ~

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ถึงจะดําเนินการได้ แต่พี่น้องไม่ยอมให้ความร่วมมือมันก็ทําไม่ได้ ทางเทศบาลก็จะ
พยายามหาทางแก้ไขต่อไปครับ
ขออนุญาตเสริมท่านรองสนับครับ ด้วยปัญหาบ้านเราไม่ยอมแจ้งขออนุญาตในการขุด
ดินถมดิน จะถมจะก่อสร้างบ้านก็คือปัญหาหลักสําคัญนะครับ ก็ฝากทางท่านสมาชิกช่วย
สอดส่องดูแลเห็นว่าใครสร้างบ้านก็ให้แจ้งขออนุญาตหน่อย เพราะว่ามันก็จะเป็นปัญหา
ของชาวบ้านเอง เมื่อก่อสร้างหรือถมดินไปแล้วอาจจะเป็นช่วงขนดินเข้าออกทําให้ท่อ
แตกแล้วไม่แจ้งเรา อันนี้เราก็ไม่ทราบแล้วท่อชุดนี้ไม่ทราบว่าตั้งแต่สมัยสุขาภิบาลหรือ
เปล่านะครับ เราก็ไม่ได้ขอใช้พื้นที่ของแขวงการทางซึ่งเขาก็ต้องออกมาชี้แนวเขตมันก็
ต้องมีการเขียนแบบตามมาตรฐานของกรมทาง เพื่อขออนุญาตเป็นรายๆ ไม่ใช่ทั้งหมด
เป็นรายๆ ไปนะครับ
เชิญท่านสวัสดิ์ครับ

นายสวัสดิ์ กันหา
(สมาชิกสภาฯ)

วันนั้นเห็นมีพนักงานเราไปหาท่อซึ่งเห็นว่าท่อมีแต่ทางเข้าบ้านเขาประมาณ 6 ท่อน
ไม่ได้เป็นท่อระบายน้ําแบบถาวรแบบของเทศบาลเราทํานะครับ ซึ่งตอนนั้นผมดํารง
ตําแหน่งเป็นสุขาภิบาลอยู่ ซึ่งวางท่อตรงเขตแดนที่ต้องไปสุดที่ของนาย ก. ตามเอกสาร
สิทธิ์แต่วางก็ไม่วางตรงที่ของเจ้าของที่วางเฉพาะทางเข้าซึ่งท่อก็มีขนาดไม่เท่ากัน ถ้าเรา
จะทําทางระบายน้ําจากบ้านนายวิควรหรือจากบ้านท่าน สท.ละมูล ลงมาถึงทางเข้าระ
เหวหมู่ที่ 1 มันจะมีท่ออยู่ตรงนั้น ก็อยากฝากไว้ว่าถ้าเราจะทําจริงๆ ก็ทํารางหรือท่อ
ระบายน้ําไปเลยครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

ขออนุญาตเสริมท่านรองสนับครับ ถ้าเทศบาลจะทําจริงๆ ก็ต้องทําให้เป็นไปตามแบบ
ของแขวงการทางมันไม่ใช่แบบมาตรฐานของเทศบาลนะครับ เดี๋ยวนี้เราต้องเขียนแบบ
เพื่อไปให้เขาช่วยพิจารณาอนุมัติว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหรือไม่ เสร็จแล้ว
ท่านค่อยเอามาเข้าสภาท่านจะจ่ายขาดหรือว่าจะเอาเข้าเทศบัญญัติก็แล้วแต่นะครับ แต่
มันก็ต้องออกแบบเพื่อขออนุญาตเขาไปก่อนครับผม

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านละมูลครับ

นายละมูล สมางชัย
(สมาชิกสภาฯ)

มีชาวบ้านระเหวหมู่ที่ 1 ฝากมาเรื่องเสียงตามสายไม่รู้ว่าทางเทศบาลได้ดําเนินการไป
ถึงไหนแล้ว เพราะบางจุดยังไม่มีครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งขอเสริมจากท่านสวัสดิ์เกี่ยวกับ
เรื่องรางระบายน้ําจากบ้านผู้ช่วยเบญจมาศ ฤาษี มาถึงบ้านร้านน้อยน้ําแข็งเพราะว่าเคย
เข้าแผนแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะทําทั้งสองข้างทางเพื่อมาเชื่อมกับทางหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ

~ ๑๑ ~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านรองนายก
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าราชการพนักงานผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับวันนี้
ประชุมมาครบระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.45 น.
(ลงชื่อ) นงค์นุช ยันบัวบาน
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางนงค์นุช ยันบัวบาน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) จ่าเอก สมบัติ หงษ์ทอง
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( สมบัติ หงษ์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ลงชื่อ)สิบตํารวจโท อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว
คณะกรรมการสามัญในการตรวจรายงานการประชุมประจําสภา ได้ประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
วิสามัญที่ 1/๒๕๖3 ครั้งที่ 2 และรับรองรายงานการประชุมสภาถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖3
(ลงชื่อ)

อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร)
ประธานสภาเทศบาลฯ

เลขานุการ/กรรมการ

(ลงชื่อ)

เดชะ ครอบบัวบาน
( นายเดชะ ครอบบัวบาน )
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

สมหมาย เทพขุนทด
( นางสมหมาย เทพขุนทด )
รองประธานสภาเทศบาล ฯ

ประธานกรรมการ

~ ๑๒ ~
ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้วและที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3
(ลงชื่อ)

อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร )
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว

