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สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลหนองบัว
สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/๒๕60 ประจำปี ๒๕60
วันจันทร์ ที่ 20 กุมภำพันธ์ ๒๕60 เวลำ ๑0.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลตำบลหนองบัว (ชั้น ๓)
...........................................................................
ผู้มำประชุม
2. นายแจ้ง
ศรีหนองพอก ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
2. พ.ต.อ.วัฒนา
วรธงไชย
ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
3. นางนภาพร
ดาบสีพาย
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายทองดี
นามวงศ์
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายสมบัติ
นามเดช
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
6. นางวาสิษฐี
ภูวานคา
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
7. นางประภาส
ฮาดวิเศษ
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายชัยกาล
กันตรง
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายแสงเทียน
อินยาศรี
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
10. นางธณาพร
ณ หนองคาย ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นายเรืองเดช
กาญจนศร
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
2. นางอารีย์
สุรารักษ์
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล
3. นางอัมพร
ชัยจิตวณิชกุล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
4. นายอมรศักดิ์
บุญล้น
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
5. นายอิทธิพล
โพธิราชา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
6. นางสาวอรทัย
ขาวศรี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
7. นายนิติชาติ
สายทองสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๘. นายภาคภูมิ
คาภิระ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
๙. นางสาวชีวรัตน์
แก้วพวงทอง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑๐. นางปิยะดา
สายพรหม
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
1๑. นางสมัย
โภคสวัสดิ์
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
1๒. นางสุรัตติยา
มูลทรา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1๓. นางจริยาวัฒน์
ตันตระกูล
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
1๔. นายคาพันธ์
พรหมอินทร์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1๕. นางสาววรณัน
จัตุระศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
1๖. นางสาวจิราพร
บุตรคาโชติ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
1๗. นายอาทิตย์
อุดรเขต
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
1๘. นางอัมรา วงษ์ศิริ
ประธานชุมชนบงคา
1๙. นางพั้ว ศรีหนองพอก
ประธานชุมชนบ้านเก่าน้อย
๒๐. นายนิรันดร เทศฉิม
ประธานชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
2๑. นายทวีศักดิ์ ชูแสงทอง
ประธานชุมชนพลอยวิลล่า 2
2๒. นายอรรถพันธ์ ธงชัย
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ
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2๓. นายกุลดิลก ขยันการ
ประธานชุมชนดงอุดม
2๔. นายธวัช พิมพ์สาลี
ประธานชุมชนแสงเจริญ
2๕. นางสมโภชน์ อุ่นแสง
ประธานชุมชนหนองใส 1
2๖. นางประสิทธิ์ บุญทองอ่อน ประธานชุมชนหนองใส 3
2๗. นายพากร สารีโท
ประธานชุมชนหนองใส 5
2๘. นายธีระ อาสนาชัย
ประธานชุมชนอุดรแลนด์
2๙. ร.อ.ต.วงกต แก้วหาญ
ประธานชุมชนร่วมเย็น 3
30. นายศิลา คาสะทอน
ประธานชุมชนประปาเขต 7
31. นายกรกช วงษ์เนตร
ประธานชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
32. นายทองลี ลอยสมิทธิ์
ประธานชุมชนหนองขามน้อย
33. นายอ้ม โชตะสี
ประธานชุมชนหนองขาม
34. ร.ต.อ.ชานาญ สุชีตา
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ (กฝ4)
35. นายสิทธิ อ้วนอินทร์
ประธานชุมชนโนนขมิ้น
36. นายสมหวัง รักษางาม
ประธานชุมชนดอนหัน
37. นายวิเชียร เสาหัส
ประธานชุมชนพรสวรรค์
38. นางมยุรี มูลนา
ประธานชุมชนสุขเกษม
39. นายอุดม นามอาษา
ประธานชุมชนนาดอน
40. นายณรงค์ กุลทะวงษ์
ประธานชุมชนโพนทอง
41. นายสตนันต์ชัย หนุนพลกลาง ประธานชุมชนนาทราย 1
42. นางกมล สุวรรณแสง
ประธานชุมชนนาทราย 2
43. ด.ต.วระ บัวระภา
ประธานชุมชนพี.เค.ธานี 3
44. ร.ต.อุได ส่วยสม
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 2
๔๕. นางคาหยาด บัวคอม
ประธานชุมชนแสนสราญ
4๖. นางสาวประกายดาว สิมมาจันทร์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
4๗. นางประพัสศร
สุวรรณกูล
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
4๘. นางสาวสุพัตรา
โพธิสาร
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
4๙. นางปัณณทัต
อินทรวัลณ์กูล ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
๕๐. นายณรงค์ศักดิ์
ประจิมทิศ
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
5๑. นายจักรพันธ์
นาทันริ
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
5๒. นายวชิระ
ธาราชีพ
ประธานวัฒนธรรมตาบลหนองบัว
5๓. นางเนตรนภา
ขาวประภา
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
54. พันจ่าเอกสรพงษ์ สนทธนารักษ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น.
เมื่อ ได้ เวลาประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลได้ม าครบองค์ป ระชุม แล้ ว เลขานุก ารสภาเทศบาล
(นางธณาพร ณ หนองคาย) ได้เชิญ สมาชิ กสภาเทศบาลต าบลหนองบั ว เข้านั่ งประจาที่ และกล่ าวเชิ ญ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
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นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2560
ตามทีส่ ภาเทศบาลตาบลหนองบัว ได้ประชุมสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2559 ประจาปี ๒๕๕9 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 และที่ประชุมได้มีมติกาหนดสมัยประชุม
สมัยแรก ประจาปี 2560 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มี
กาหนดไม่เกิน 30 วันหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนเป็น
วันถัดไป นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน
มกราคม 2560 นายแจ้ง ศรีห นองพอก ประธานสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว
ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปคะ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้อานวยการกอง
ท่านหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน ด้วยความเคารพที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้
สาหรับการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่
1/2560 ประจาปี ๒๕60 ในวันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มาร่วม
ประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระ การประชุมต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. แนะนาข้าราชการที่รับโอนมาปฏิบัติงานที่เทศบาลตาบลหนองบัว
1. นายอิทธิพล โพธิราชา ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
2. นางสาวอรทัย ขาวศรี ผู้อานวยการกองคลัง
3. นางสาววรณัน จัตุระศรี หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
4. นางปรียานันท์ ศรีมาลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
5. นางสาวสุวันภรณ์ นิตย์กุลกานต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6. นางสุธิดา ช้างรักษา นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
2. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี
และมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ในระหว่างวันที่
14 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

ที่ประชุม

รับทราบ
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ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำร
ประชุมสภำเทศบำลตำบลหนองบัว สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1/2559 ประจำปี ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน ๒๕๕9
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงครับ
นำงนภำพร ดำบสีพำย
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำน
กำรประชุมฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวที่เคารพ
ดิฉัน นางนภาพร ดาบสีพาย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พร้อมด้วย นายทองดี นามวงศ์ ประธานตรวจรายงานการประชุมและ
นายแสงเทียน อินยาศรี คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ประจาปี ๒๕๕9 เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ปรากฏว่ารายงานการประชุมดังกล่าว
ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ครับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ครับ...............เชิญครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผม นายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้เพิ่มเติม
หน้าที่ 14 ต่อจากโครงการที่ 18 โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ ฯ ในช่วงท้ายผมขอให้เพิ่มเติมว่า
ถ้ามีงบประมาณเพิ่มเติม ก็จะนาเข้าในแผนเพื่อจัดทางบประมาณต่อไป
ผมขอให้เพิ่มด้วยครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม ฯ
ผมขอมติทปี่ ระชุมสภา ฯ แห่งนี้ โปรดยกมือรับรองรายงานการประชุม
ครับ และขอเชิญฝ่ายเลขานุการนับจานวนผู้เห็นชอบด้วยครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำเทศบำล
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
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นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ
เป็นอันว่าสภาเทศบาล ฯ แห่งนี้ให้การรับรองการ
ประชุมสภาเทศบาล ฯ ดังกล่าวแล้ว จานวน 9 ท่านครับ
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี –
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นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
การเสนอญัตติของผู้บริหาร
ญัตติที่ 1/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นำยเรืองเดช กำญจศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพือ่ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว โดยกองช่าง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
๑. หน่วยงานกองช่าง หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งบประมาณตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ ๖๕๑,๑๕๗.๕๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๑๗,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) งบประมาณหลังโอนลด ๖๓๔,๑๕๗.๕๐ บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน) รวมขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน-)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๑. หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A๓จานวน ๒ ชุด ชุดละ ๘,๕๐๐.-บาท ตั้งไว้
๑๗,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
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นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) มาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความระเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A๔
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที่ (ppm) หรือ ๑๐.๒ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า
๑๗ หน้าต่อนาที(ppm) หรือ ๘.๑ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
รวมขออนุมัติทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ตั้งไว้
17,000 บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) หน่วยงานกองช่าง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 – 2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 5 ข้อ 6)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบลหนองบัว ไม่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ แต่เทศบาลตาบล
หนองบัวมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาล
ตาบลหนองบัว จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและ
อนุมัติต่อไป
เมื่อผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบา สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตามที่
คณะผู้บริหารได้ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการซื้อเครื่องปริ้นเตอร์

7
จานวน 2 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ในความรู้สึกของผมในการ
ดาเนินงานไม่มีการตั้งไว้ในแผน จะเห็นได้ว่าเข้าอยู่ในแผนเพิ่มเติมเพิ่ม
ฉบับที่ 3 ซึ่งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
ท่านประธานโปรดรับฟังด้วยนะครับว่า ในการพิจารณาการตั้ง
งบประมาณต่างๆ จะสังเกตได้ว่าเงินค่าใช้สอย ตั้งไว้ 700,000 บาท
แต่นี้เข้าเดือนที่ 5 แล้ว ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์
ทาไมไม่ทาโครงการอะไรอื่นเลยหรือครับหรือจะซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์อยู่แค่นี้ ถนนซ่อมแซมก็ไม่เห็นทา ถ้าเราจะคิดกันแค่นี้ทาง
กองช่างไม่ใช้เงินงบประมาณก็คงไม่ใช่ งานมันต้องใช้เงินเยอะทาไมมอง
แค่การซื้อปริ้นเตอร์ ไม่ใช่ว่าไม่สาคัญผมเห็นความสาคัญของทางกองช่าง
อยู่ แต่ว่าในมุมมองของเราในฐานะผู้อนุมัติงบประมาณ ควรตั้งเป็น
โครงการไว้ตั้งแต่แรกในการทาเทศบัญญัติ ไม่ใช่ว่ามาทาเอาตอน
30 ม.ค. แล้วพึ่งจะนาเข้าทีป่ ระชุม 1 - 30 กุมภาพันธ์ ดูเหมือนไม่มีการ
เตรียมการอะไรแต่ท่านก็อธิบายอยู่ว่าไม่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า ครั้งต่อไป
ขอให้ท่านได้จาไว้เงินค่าใช้สอยแต่ละกองไม่ใช่น้อยๆ แต่กว่าจะได้ใช้
ผ่านมา 5 เดือนถึงมาใช้ส่วนอื่นๆ ไม่เห็นทาอะไรเอาแต่คอมพิวเตอร์
ปริ้นเตอร์อย่างเดียว การซ่อมแซมถนนก็จาเป็น ทางเข้าทรัพย์สมบูรณ์ก็
เป็นหลุมเป็นบ่อ หลายบ้านก็จะต้องใช้งบตัวนี้ ตั้งไว้แล้วท่านจะใช้ก็ใช้
พวกเราไม่มีปัญหา ขอบคุณครับ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีสมาชิกท่านได้ จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ถ้าหากไม่มีสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ
ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้ โปรดยกมือครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามญัตติที่ 1/2560 จานวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
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ต่อไปผมขอเข้ำสู่ญัตติที่ 2/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรางยู ซอยพรสวรรค์ 2 และซอยเจริญพัฒนาชุมชน
พรสวรรค์ ) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรนั้น เนื่องจากมี
ความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รายละเอียด
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติในการจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อทาการก่อสร้างโครงการดังต่อไปนี้
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู
ซอยพรสวรรค์ ๒ และซอยเจริญพัฒนา ชุมชนพรสวรรค์
โดย
๑. ซอยพรสวรรค์ ๒
- ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูกว้าง
๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๒๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
๕๔๒ เมตร
๒. ซอยเจริญพัฒนา
- ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูกว้าง
๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๒๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
๓๙๗ เมตร
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กØ ๐.๔๐ เมตร
(มอก.ชั้น๓) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๒๕ เมตร จานวน ๘ ท่อน
๓. ก่อสร้างป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
๔. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช. ๓๕/๒๕๖๐
ตั้งไว้ ๓,๒๑๗,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
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บาทถ้วน) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๑ ข้อที่ ๑,๒)
รวมขอรับความเห็นชอบและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๗,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากการสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑)ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม
หรือกิจการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓)เมื่อได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่
กาหนดให้ การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นอันตกไป
เหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัวมีภารกิจและอานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ในการจัดระบบบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ประชาชนในเขต
เทศบาล ดังนั้นผู้บริหารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อทาการก่อสร้าง
โครงการดังต่อไปนี้
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู
ซอยพรสวรรค์ ๒ และซอยเจริญพัฒนา ชุมชนพรสวรรค์ โดย
๑. ซอยพรสวรรค์ ๒
- ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูกว้าง
๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๒๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
๕๔๒ เมตร
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๒. ซอยเจริญพัฒนา
- ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูกว้าง
๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๒๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
๓๙๗ เมตร
- วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กØ ๐.๔๐ เมตร
(มอก.ชั้น๓) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๒๕ เมตร จานวน ๘ ท่อน
๓. ก่อสร้างป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย
๔. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช. ๓๕/๒๕๖๐
ตั้งไว้ ๓,๒๑๗,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๑ ข้อที่ ๑,๒)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๗,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เนื่องจากการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยปัจจุบันเทศบาลฯ ที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสม
ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๙ ได้ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นจ้านวน
เงิน ๑๒,๒๗๗,๙๓๐.๐๑ บาท (สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้า
ร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์)
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
เทศบาลฯ ดังกล่าวต่อไป
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่อผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ.............

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่
คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติมาในความรู้สึกของผม ในมุมมองของ
นักการเมือง ผมว่าท่านมองเฉพาะเขต 2 แต่ว่าถ้าเป็นการทางานเพื่อ
ประชาชนผมเห็นด้วยเพราะประชาชนได้ประโยชน์ แต่ท่านต้องเข้าใจ
การจัดทางบประมาณนี้คือการจัดทาแผน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 30
มกราคม ที่ผ่านมาเร่งด่วนมากเลยหรือครับ ถนนหนองบัวแดงที่เคยเสนอ
ไปเป็นอย่างไรที่ของบประมาณไปบอกว่าไม่ได้ ทาไมไม่ขอเสนอจ่ายขาด
เข้ามาตัวนี้ ทาได้นิดเดียวดีกว่าไม่ทา ซอยเป๋าอุทิศอยู่ในแผนเดียวกันต่อ
กันไม่เกิน 2 ล้านกว่าบาท กลับไม่มองกลับไปมองเฉพาะแค่บ้านเดียว

11

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำงวำสิษฐี ภูวำนคำ
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มองบ้านอื่นๆ บ้าง ประชาชนบ้านอื่นก็มีความสาคัญเหมือนกัน อยากให้
ผู้บริหารคิดดีๆ โอกาสหน้าพวกผมทาดีก็ได้มาพวกผมไม่รู้ว่าจะได้มาไหม
พวกท่านอยู่ 60 ปี อยากให้มองตรงนี้บ้าง ไม่ใช่ว่าเกลียด สท. เขต 1 ไม่
อนุมัติอย่าไปคิดอย่างนั้น ประชาชนเหมือนกันน้าท่วมร่องระบายน้าซอย
เป๋าอุทิศด่ากันแล้วด่ากันอีก อยากจะฝากไว้คราวหน้าด้วยครับ
เชิญ ท่านวาสิษฐี ฯ ครับ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ดิฉัน นางวาสิษฐี ภูวานคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องทาร่อง
ระบายน้าดิฉันเป็นคนขอเสนอทั้ง 2 เขต แต่เราก็ประชุมกันแล้ว
ตกลงกันแล้ว คือท่านก็ได้ขอทาบ้านพรสวรรค์ก่อนก็ตาม
งบประมาณ ฝ่ายบริหารของทางเทศบาลว่าจะให้งบประมาณไม่เกิน
3 ล้านบาทต่อครั้ง ดิฉันก็เลยคุยกันว่าขอท่านเป็นชุมชนพรสวรรค์
ก่อน ถ้าพูดถึงซอยนี้ก็เดือดร้อนถ้าพูดกันตรงๆ ดิฉันเสนอไป 3 ซอย
ฝ่ายบริหารบอกว่าให้ท่านเลือกเอาขอให้งบประมาณครั้งละ 3 ล้านบาท
ก่อน ดิฉันก็เลยเลือกเอาซอยนี้ ไม่ใช่ว่าซอยเป๋าอุทิศไม่เดือดร้อนดิฉันเห็น
ว่าซอยนี้ไปร้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และก็ได้คุยกับผู้บริหารแล้วถ้าครั้งนี้
เดือดร้อนจริงๆ ไว้คราวหน้าก็จะเป็นซอยเป๋าอุทิศ เกี่ยวกับที่ทางเทศบาล
ได้เสนอจ่ายขาดเงินสะสมที่ซอยนาทรายก่อนที่ดิฉันจะเสนอซอยนี้
ดิฉันไม่ทราบว่าซอยนั้นไม่ได้ ถ้าเราจ่ายขาดไม่ได้ถึง 3 ล้านบาท
ไม่ได้ ซอยนาทรายก็อยากให้ทาเป็นที่ละขยักเหมือนกับหนองใส
ว่างบประมาณ 1,500,000 บาท จะได้เท่าไหร่ แล้วทาไปเรื่อยๆ
อยากให้มันเสร็จซอยนาทรายก็ลาบากเหมือนกัน ขอบคุณค่ะ
เชิญท่าน สมบัติ ฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ฟงั ที่ท่านสมาชิกได้พูด รู้สึกว่าท่านจะได้คุยคนเดียวคนอื่นไม่ได้รับ
คาปรึกษาเลยอย่างไรก็ฝากด้วยครับเราเป็นสมาชิกสภาด้วยกัน
และฝากคณะผู้บริหาร ด้วยช่วยกันครับ อย่ามองแต่เขตเดียว
ดูให้มันทั่วชาวบ้านเขามองเราอยู่ผมมองมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม ไม่เห็นว่า
จะมีโครงการไหนเข้า เขต 1 เห็นแต่ลงเขต 2 ทั้งนั้น ฝากด้วยครับ
เชิญท่านเรืองเดช ฯ ครับ
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นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำงวำสิษฐี ภูวำนคำ
สมำชิกสภำเทศบำล
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยแสงเทียน อินยำศรี
สมำชิกสภำเทศบำล
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ถ้าญัตติที่เสนอเข้าไปยังไม่ลงตัว
ทางฝ่ายบริหารขอถอนญัตติออกก่อนครับ เดี๋ยวจะนาเข้าครั้งหน้า
ทางผู้บริหารขอถอนญัตติจะว่าอย่างไรครับ เชิญคุณวาสิษฐี
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ดิฉัน นางวาสิษฐี ภูวานคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าเป็นไปได้ก็
คงต้องว่าอย่างที่ท่านผู้บริหารท่านว่า ขอบคุณค่ะ
เชิญท่านแสงเทียน ฯ ครับ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผมว่าทาพรสวรรค์ก็ดีแล้วครับ ผมสงสารคุณทองดี ฯ ขอบคุณครับ
ฝ่ายบริหารจะว่าอย่างไรครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ที่คุยกับสภาส่วนมากจะคุยกับท่าน
วาสิษฐี เนื่องจากว่าท่านได้เป็นตัวแทนมาเจรจากับทางฝ่ายบริหาร
เราก็บอกว่าพรสวรรค์หนักหนาสาหัสสากันจริง ๆ ถ้าเทียบกับเป๋าอุทิศ
ก็ใกล้เคียงกัน แต่ด้วยศักยภาพของเม็ดเงิน เราก็ขอทาที่ละเขตที่ละจุด
ที่ท่านว่าชุมชนนาทรายที่ขอเงินสมบทกับทางส่วนกลาง ทางจังหวัดได้
ประกาศผลออกมาว่ามันไม่ได้ เพราะว่าหลักการเราจะต้องมีเงินสะสม
เท่ากับจานวนเงินที่เราเสนอ เช่น ถ้าเราจะทาโครงการ 3 ล้านบาท
เราจะต้องมีเงินสะสม 1,500,000 บาท ปรากฏว่าเรามีเงินสะสม
มากกว่า 1,500,000 บาท เขาเลยไม่ให้ อย่างไรก็ตามแล้วแต่กรณีของ
นาทราย วัดป่าโคกสูง โพนทอง เราได้ทาเรื่องของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประมาณ 20 ล้าน ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะสามารถอนุมัติและ
ดาเนินการได้ภายใน ตุลาคม พฤศจิกายน นี้ ซึ่งเป็นปีงบประมาณ
2561 เราทาเรื่องไปที่กรม แล้วผ่านจังหวัดแล้ว เราก็คิดว่าเราจะแก้ไข
ปัญหานาทรายได้ วัดป่าโคกสูง โพนทองได้ และก็ซอยสุขประเสริฐ
ที่วิกฤติ ส่วนเป๋าอุทิศเราจะใช้งบประมาณของเทศบาล เที่ยวนี้ขอทา
พรสวรรค์ก่อนเที่ยวต่อไปก็จะไปดงอุดมซอยเป๋าอุทิศ
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นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยทองดี นำมวงศ์
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เชิญท่าน สมบัติ ฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่าน
คณะผู้บริหาร ได้พูดเมื่อสักครู่ ผมก็ยังติดใจเงินสะสมเรามีเยอะขนาดนี้
คิดว่าเขาจะให้หรือครับ ผมก็ยังคิดว่าเขาก็ต้องมาดูตัวนี้อยู่แล้ว เราอย่า
คิดว่าเราจะได้อย่างเดียว ต้องคิดในมุมกลับด้วย ถ้าเงินสะสมเรายังเยอะ
อยู่อย่างนี้อย่าไปขอ เสนอมาพวกผมให้อยู่แล้ว จ่ายขาดเงินสะสมเพราะ
ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับ
ผมก็ติดใจตรงที่ท่านขอถอนญัตติ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว คืออย่างนี้ ถ้าสภายังไม่พร้อมต้องกัน
ผมก็จะขอถอนญัตติออกก่อน แต่ถ้าสภาบอกว่าเห็นด้วยกับผู้บริหาร
ว่าทาที่ละเขต ผมก็จะคงญัตตินี้ไว้ เพื่อให้ท่านได้รับความเห็นชอบ
ก็จะดาเนินการให้กับพี่น้องบ้านพรสวรรค์ให้เสร็จภายใน 2 -3 เดือนนี้
หลังจากสภาอนุมัติเราจะทาเรื่องสอบราคาเลยเพราะมีเม็ดเงินอยู่แล้ว
ซึ่งจะได้ทาก่อนเส้นอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในงบประมาณ
เชิญท่าน ทองดี ฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายทองดี นามวงศ์ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
อย่างที่คุณสมบัตไิ ด้พูดไป ต้องมองสิครับพรสวรรค์มีกี่เส้นอันนี้ผม
เสนอท่านไม่ต้องว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ เรามองแล้วเห็นว่าพรสวรรค์
มันมีปัญหาจริงๆ หน้าฝนยิ่งลาบาก ก็ขอขอบคุณท่านปลัดที่เอาเงินจ่าย
ขาดให้ผมครับ
เชิญท่าน สมบัติ ฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบา สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ต้องการ แต่ที่ผมเสนออยากให้มองกว้างๆ หน่อย
ไม่ใช่ผมคิดค้านท่าน ผมให้การสนับสนุนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ผมอยากให้มอง
พื้นที่อื่นก็มีที่เขาเดือดร้อนเหมือนกัน อยากให้ท่านมองด้วยแค่นี้เองเรา
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ไม่ได้คัดค้านกัน ผมพูดมาตั้งแต่แรกแล้วผมเห็นด้วย เพราะประชาชนได้
ประโยชน์แต่สิ่งที่สาคัญ ผู้บริหารจะต้องมองให้กว้างมีวิสัยทัศน์อย่า
ขายแต่ฝันทาให้มันเป็นจริง ขอบคุณครับ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำงประภำส ฮำดวิเศษ
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เชิญท่าน ประภาส ฯ ครับ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ดิฉัน นางประภาส ฮาดวิเศษ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ฟังดูสาหรับโครงการบ้านพรสวรรค์ ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารขอให้คงไว้
ทาตรงไหนก็ดีหมดเป็นความต้องการของประชาชน ในฐานะของพวกเรา
ที่เป็นสมาชิก เราดูแลทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเขต เพราะเรามีหน้าที่
รับผิดชอบความเดือดร้อนของประชาชน และตามที่งบประมาณจ่ายขาดก็
เหลือเยอะอยู่ทาอีก 2 -3 เส้นก็ได้ อยากเรียนถามว่า จาเป็นหรือค่ะใน
การจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละครั้ง ต้องกาหนด 2-3 ล้านบาท เกินนี้ไม่ได้
หรือค่ะ ทาทีเดียว 2 -3 เส้น ในเมื่อเงินเราก็มีพออยู่ ก็อยากเรียนถาม
คณะผู้บริหารค่ะ
เชิญท่านเรืองเดช ฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขออนุญาตตอบผู้ทรงเกียรติ เรามี
ความจาเป็นที่ต้องดูแลการเงินการคลังให้สถานะการเงินการคลังของเรา
ให้ขับเคลื่อนไปได้ เพราะฉะนั้นเงินสะสมที่เรามีอยู่ มันได้ใช้เป็นเงิน
สารองเพื่อใช้จ่ายหลายประเภท เพราะฉะนั้นผู้บริหารมิได้นิ่งนอนใจว่า
ต้องทาแค่นี้ เราดูที่ความจาเป็นความต้องการความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งเราวิเคราะห์แล้วพรสวรรค์วิกฤตจาเป็นต้องช่วยเหลือก่อน
เราก็ต้องจัดงบไปให้เขาแล้วผู้บริหารให้คาสัญญาว่า งบประมาณที่จะจ่าย
ขาดเงินสะสมไม่ได้จากัดขอให้ช่างเขาประมาณการออกมาเพื่อจะไปแก้ไข
ปัญหาเป๋าอุทิศที่ดงอุดม อันนั้นก็จะเป็นขั้นตอนต่อไป ที่จะดาเนินการให้
ส่วนเส้นอื่นๆ ทาไมไม่เอามาจ่ายขาดเงินสะสม ถ้าเป็นนาทราย
งบประมาณทั้งเส้นประมาณ 8 ล้านบาท มันเกินศักยภาพ วัดป่าโคกสูง
เกือบ 10 ล้าน โพนทองทาไปสุดเขต ก็ 4-5 ล้านบาท เพราะฉะนั้นทั้ง
3 เส้น เกินศักยภาพของเราหมดและที่เราพอจะมีศักยภาพของเราหมด
และที่เราพอจะมีศักยภาพทาได้ก็คือดงอุดมที่จะแก้ปัญหาให้ แล้วก็มี
บ้านเดื่อที่จะไปเร่งแก้ไขปัญหาให้นอกนั้นก็เป็นปัญหาความเดือดร้อน
พอที่สามารถเยี่ยวยาได้และใช้งบประมาณตามปกติ ซึ่งจะต้องเยี่ยวยาให้
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คนในเขตอยู่แล้ว ขอนาเรียนต่อว่าใจเย็น ๆ เอาที่ละขยักฉะนั้นใน
ปีงบประมาณนี้เราจะแก้ไขปัญหาให้ครบทุกชุมชน
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำงประภำส ฮำดวิเศษ
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่าน ประภาส ฯ ครับ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ดิฉัน นางประภาส ฮาดวิเศษ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
แต่ก่อนเห็นคณะผู้บริหารชุดก่อนทาได้ที่ละ 2 -3 เส้น ถ้ามีเงินคงเหลือ
เราทาฉบับเพิ่มเติมเป็น 2 -3 ฉบับ ก็ได้ เพื่อทาจ่ายขาดให้หมดตาม
ความเดือดร้อนของประชาชน ในเมื่อเรามีเม็ดเงินเราก็ต้องทาตามความ
เดือดร้อนของประชาชนแล้วอย่างเส้นเป๋าอุทิศ ผู้บริหารก็ว่าจาเป็น ทาไม
ไม่เอาเข้าพร้อมกันกับพรสวรรค์ เม็ดเงินเราก็มี แต่ว่าเส้นโพนทอง
นาทราย เข้าใจค่ะ มันเกินศักยภาพของเราเราต้องขอส่วนกลาง
อันนี้เข้าใจอยู่ต้องยกไว้
เชิญท่าน สมบัติ ฯ ครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบา สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ผมได้ประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมา ท่านก็ได้คุยในเรื่อง
งบประมาณ ถ้าไม่เพียงพอให้ขอไปที่จังหวัด ท่านจะประสานให้ ของเรา
เคยไปประสานท่านสักครั้งหรือเปล่าได้ฟังมาแล้วด้วยกันทุกคน
ถ้างบประมาณไม่พอให้ประสานมาสิครับ ผมจะประสานให้ ท่านก็บอกอยู่
แล้วทาไปเถอะถ้าจะรอเวลาผู้ที่เดือดร้อนคือผู้ที่สัญจรไปมา ถ้าเราจะมา
รอเวลาขอตรงนั้นตรงนี้ไม่ไปประสานข้างในจะมีประโยชน์อะไรช่วยกันนิด
หนึ่งก็ยังดี ถ้าข้าราชการขยันทางานจะไม่มีปัญหาแบบนี้ ขอบคุณครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้
โปรดยกมือครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
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นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามญัตติที่ 2/2560
จานวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
ต่อไปผมขอเข้ำสู่ญัตติที่ 3/2560 เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองช่าง หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์) ขอเชิญ
ผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ผมนายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความ
เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงาน กองช่าง งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
จ้านวน ๓ เครื่อง โดยแบ่งออกเป็น เลื่อยโซ่ยนต์ (ขนาด ๒ แรงม้า)
จ้านวน ๒ เครื่อง ประกอบด้วย ปริมาตรกระบอกสูบ ๓๑.๘ cc
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ๑,๕๐๐ วัตต์ ๒ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ๒๙ cm
(๑๑.๕) ราคา ๑๖,๐๐๐.-บาท และเลื่อยโซ่ยนต์ (ขนาด ๓ แรงม้า)
จ้านวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย ปริมาตรกระบอกสูบ ๕๐.๒ cc
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ๒,๒๐๐ วัตต์ ๓ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ๓๐-๔๕
cm(๑๒”๑๘”) ราคา ๒๕,๐๐๐.-บาท ตั้งไว้ ๔๑,๐๐๐.-บาท ไม่มีกาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง) ปรากฏแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๑๑๕ ข้อ ๗๒
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หลักการ
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหน่วยงาน
กองช่าง เนื่องจากราคาตามท้องตลาดเพิ่มขึ้นงบประมาณที่ตั้งไว้เดิมไม่
สามารถ จัดซื้อได้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของเทศบาลสามารถ
ดาเนินการได้ทันเวลากับความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อความเดิม
หน่วยงาน กองช่าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ้านวน ๓ เครื่อง โดยแบ่ง
ออกเป็น เลื่อยโซ่ยนต์ (ขนาด ๒ แรงม้า) จ้านวน ๒ เครื่อง
ประกอบด้วย ปริมาตรกระบอกสูบ ๓๑.๘ cc ประสิทธิภาพเครื่องยนต์
๑,๕๐๐ วัตต์ ๒ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ๒๙ cm(๑๑.๕) ราคา ๑๖,๐๐๐.บาท และเลื่อยโซ่ยนต์ (ขนาด ๓ แรงม้า) จ้านวน ๑ เครื่อง
ประกอบด้วย ปริมาตรกระบอกสูบ ๕๐.๒ cc ประสิทธิภาพเครื่องยนต์
๒,๒๐๐ วัตต์ ๓ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ๓๐-๔๕ cm(๑๒”๑๘”) ราคา
๒๕,๐๐๐.-บาท ตั้งไว้ ๔๑,๐๐๐.-บาท ไม่มีกาหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป กองช่าง) ปรากฏแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
หน้า ๑๑๕ ข้อ ๗๒
ข้อความใหม่
หน่วยงาน กองช่าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ้านวน ๒ เครื่อง โดยแบ่ง
ออกเป็น เลื่อยโซ่ยนต์ (ขนาด ๒ แรงม้า) จ้านวน ๑ เครื่อง
ประกอบด้วย ปริมาตรกระบอกสูบ ๓๑.๘ cc ประสิทธิภาพเครื่องยนต์
๑,๕๐๐ วัตต์ ๒ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ๒๙ cm (๑๑.๕)
ราคา ๑๖,๐๐๐.-บาท และเลื่อยโซ่ยนต์(ขนาด ๓ แรงม้า)
จ้านวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย ปริมาตรกระบอกสูบ ๕๐.๒ cc
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ๒,๒๐๐ วัตต์ ๓ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่
๓๐-๔๕ cm(๑๒”๑๘”) ราคา ๒๕,๐๐๐.-บาท ตั้งไว้ ๔๑,๐๐๐.-บาท
ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง) ปรากฏแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๑๑๕ ข้อ ๗๒
เหตุผล
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ใน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ที่ทาให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่อผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ.............

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ทางกองช่างขออนุมัติจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 2 เครื่อง ผมมอง
ว่างานของทางกองช่างก็มีเยอะแต่ก่อนซ่อมไฟฟ้าอย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้เรา
ต้องมาตัดต้นไม้อีกด้วยมากกว่าไฟฟ้าด้วยซ้าผมเห็นใจ ทีมงานก็ทางาน
เต็มที่อุปกรณ์ที่ใช้ก็ชารุดไปเรื่อยๆ เราก็เห็นใจทางกองช่าง โดยเฉพาะ
ทีมงานโยธา เขาทางานทุกวันอยากจะพิจารณาตรงนี้เห็นชอบด้วย
แต่ก็ฝากว่าในการทางานขอให้ตั้งใจทาจริง ๆ ไม่ใช่ว่าไปตัดตรงนั้นทีแล้วก็
หายไป 2 ชั่วโมง ชาวบ้านเขาร้องมาครั้งหน้าก็ฝากดูแลให้ด้วยครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้
โปรดยกมือครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามญัตติที่ 3/2560
จานวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
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ต่อไปผมขอเข้ำสู่ญัตติที่ 4/2560 เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ (สานักปลัดเทศบาล หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ
ครับ
นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และตั้งจ่ายเป็นรายใหม่
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว โดยสานักปลัดเทศบาล ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพื่อตัง้
จ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการเหตุผล ดังนี้
หลักกำร
เทศบาลตาบลหนองบัว ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
1. หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ เงินอุดหนุน
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
20,00๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณหลังโอนลด -0- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 70 ข้อ 1)
2. หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล งบดาเนินงาน หมวด
ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไฟฟ้า รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
อาคารสานักงานเทศบาลตาบลหนองบัวและอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตาบลหนองบัว ตั้งไว้ 2,400,000 บาท คงเหลือ
1,990,813.10บาท ขออนุมัติโอนลด 4๐,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอนลด 1,950,813.10 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักปลัด)
รวมขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้น 6๐,๐๐๐ บำท (หกหมื่นบำทถ้วน)
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตามรายการดังนี้
1. เพื่อดาเนินงานตามโครงการจัดซื้อถังแรงดันสแตนเลส พร้อม
สวิตซ์ควบคุมแรงดันภายในถัง จานวน 1 ถัง ถังละ 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) โดยมีขนาดความจุ
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300 ลิตร ศูนย์กลาง 52 เซนติเมตร สูง 145 เซนติเมตร ความหนา
3 มิลเมตร รับแรงดัน 100 ปอนด์ -)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
2. เพื่อดาเนินงานตามโครงการจัดซื้อปั๊มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน
จานวน 2 ตัว ตัวละ 15,000 บาท ตั้งไว้ 30,000 บาท
(-สามหมื่นบาทถ้วน-) โดยมีขนาดแรงม้า 3 แรงม้า มอเตอร์
2.2 กิโลวัตต์ ท่อดูด 2 นิ้ว ท่อส่ง 1 ¼ นิ้ว (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 60,000 บาท
(-หกหมื่นบาทถ้วน-)
รวมขออนุมัติทั้งสิ้น 60,000 บำท (-หกหมื่นบำทถ้วน-)
ตั้งไว้ 60,000 บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) หน่วยงานสานัก
ปลัดเทศบาล งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 5 ข้อที่ 3)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เทศบาลตาบลหนองบัว
ไม่ได้ตั้งจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ แต่เทศบาลมีความจาเป็นที่
ต้องดาเนินการเพื่อให้มีครุภัณฑ์สานักงานไว้ใช้งาน และเพื่อให้สานักงาน
ได้มีน้าใช้ในอาคารและนอกอาคารที่เพียงพอ เทศบาลตาบลหนองบัว
จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ซื้อ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว อนุมัติต่อไป
เมื่อผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ.............
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านจะตั้งรายจ่ายใหม่ เพื่อจัดซื้อถังสแตนเลสและปั้มหอยโข่ง ในการ
จัดทางบประมาณ ท่านก็จะได้เห็นทางผู้บริหารเราก็ไม่ได้ตัดงบประมาณ
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ไม่ว่าจะเป็นงบอุดหนุน งบค่าใช้สอยต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลหรือผู้บริหาร
ตัง้ ไว้ตั้งแต่แรก เราไม่ได้ตัดเลยเรามีแต่จะสนับสนุนให้ท่าน ดาเนินการ
แต่จะสังเกตได้ว่าในงบดาเนินการ งบสาธารณูปโภคตั้งไว้ 2,400,000
บาท ปีหนึ่งใช้เต็มที่ไม่เกิน 1,600,000 -1,700,000 บาท ค่าไฟ
ค่าน้าต่างๆ และปีนี้ตั้งไว้ 2,400,000 บาท ฟังไว้ดีๆ นะครับ
การตั้งงบประมาณเหลือไว้ตั้งเยอะ ทาไมไม่ทาเป็นโครงการอื่นบ้าง
นี้เหลือ 1,900,000 บาท โอนมาไม่กี่หมื่น ตอนนี้ 5 เดือนแล้วนะครับ
งบประมาณยังไม่ได้ดาเนินการอย่างอื่นเลย มีแต่อุปกรณ์แผนเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 เท่านั้นที่เราดูมา และที่ซื้อถังสแตนเลส ผมจะเล่าให้ฟัง
ผมขอเสนอข้อมูลให้ท่าน เอาไว้พิจารณาแล้วกันผมไปดูตามร้านค้า
ถังไม่ได้เคลื่อนที่บ่อยและนี้เอามาใส่น้าชั้น 3 ราคาเท่าที่ผมดูมา
1. ปลอดแบททีเรีย 2. ป้องกันยูวี 20 ปี 3. ไม่มีสนิม ถ้าเราซื้อถัง
สแตนเลสมันมีสนิมไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่มี ถ้าเราไปสารวจตลาดมาแล้วราคา
5,700 บาท 500 ลิตร ไม่ใช่ 300 ลิตร เหมือนถังแรงดัน ผมเข้าใจ
ปั้มผมไปสารวจมา ความสามารถดูดจากชั้นล่างระยะ 9 เมตร ขึ้นไปอีก
19 เมตร ตัวนี้ 7,980 บาท จาเป็นด้วยหรือต้องใช้ถังสแตนเลส
อันนี้อยู่ 20 ปี เขารับประกันให้เลย พลาสติกกัน UV ไม่ต้องทาหลังคา
ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาเปลี่ยนให้เลย ทาไมไม่เปลี่ยนมาใช้งบประมาณราคา
ประหยัดบ้าง หรือต้องระบุว่าถังสแตนเลสอย่างเดียว มันไม่สะอาดเลย
หรือครับ อันนี้ถังพลาสติกที่ทาป้องกันแบททีเรียทนแสง UV 20 ปี
เขารับประกันให้เลย 2 ตัวนี้ผมดูแล้วให้เต็มที่ 20,000 บาท
ทั้งทาระบบท่ออันนี้ 60,000 บาท ภาษีประชาชนครับท่าน
ฝากไปคิดพิจารณาดูดีๆ ท่านสมาชิกบางท่านอาจไม่เห็นด้วยกับผม
ผมก็ไม่ว่า แต่สาหรับผมหาข้อมูลมาให้ดู 3 เท่าจากราคาจริงคนที่ผมถาม
เขาก็บอกว่าแบบนี้ภาษีชาวบ้านก็คงจะหมด ฝากให้พิจารณาส่วนใครจะ
ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ท่านข้อมูลผมหามาจริง ไปสารวจจริงถ้าเราจะใช้
งบประมาณขนาดนี้ 3 เท่าของการดาเนินการ มันผิดวิสัยของการเป็น
ผู้บริหารที่ดีเราต้องตรวจสอบให้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าจะเชื่ออย่างเดียว ผมไม่รู้
ว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ แต่นี้สาหรับผมแล้วนี้คือใช้ใน
สานักงานมันไม่ได้เคลื่อนที่ถ้าทาให้ประชาชนผมยิ่งจะดีใจ ผมจะไม่ว่า
เลยอันนี้ในสานักงานใช้งบประมาณ 60,000 บาท
เงินภาษีชาวบ้าน ขอบคุณครับ
นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ขออนุญาตท่านประธานสิ่งที่ท่าน สท สมบัติ หามาคนละสเปค ผมไม่รู้
เพราะว่าผมเรียนรัฐศาสตร์ผมไม่ได้เรียนช่างคิดว่าช่างเขาน่าจะมีคาตอบ
ให้คาตอบได้ว่าสเปคที่ท่านหามาราคาท้องตลาดเท่าไรเชิญครับช่าง
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นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

นำงนภำพร ดำบสีพำย
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผม
นายรณชัย แพงไธสงค์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ขออนุญาตเรียน
นะครับในระบบปั้มน้าที่เราใช้งานอยู่นี้จะประกอบไปด้วยปั้มหอยโข่งและ
ตัวถังแรงดันที่จะเป็นตัวอัดอากาศส่งน้าจากแรงดันชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นบน
ได้ในส่วนของตัวถึงแรงดันนี้ทางช่างเขาเรียกว่าถังพริสเซอร์ซึ่งจะประกอบ
ไปด้วยตัวถัง ซึ่งตัวที่เราใช้ปัจจุบันนี้เป็นชนิดเหล็กหล่อเมื่อใช้งานมาได้
สักระยะหนึ่งตั้งแต่พร้อมที่เราเปิดสานักงานตามระยะเวลาก็น่า จะเจ็ดถึง
แปดปีเห็นจะได้ก็จะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน คราวนี้ก็เลย
พูดคุยกันว่าทาอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาได้ให้แบบถาวรก็เลยเสนอไปทาง
ผู้บริหารเลยเสนอไปเป็นถังสแตนเลส ความหนา 3 มิลเมตร และมีตัว
สวิชแรงดันที่จะเป็นตัวตัดต่อปั้มให้ทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่า
ตอนนี้ถังของเรามันรั่วหมดแล้วปั้มทางานอยู่ตลอดเวลา ทางานมานี้
เกือบจะ ๒ ปีแล้วครับถือว่าปั้มตัวนี้ทนมาก ๆ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะพังก็
เลยเสนอผู้บริหารว่าควรจะเปลี่ยน สาหรับถังที่ท่าน สท สมบัติ มาแจ้งใน
ที่ประชุมอันนี้จะเป็นในส่วนของถังกักเก็บน้าซึ่งไม่ใช้ถังแรงดันจะเป็นคน
ละอย่างกันคนละประเภทกันขอนาเรียนแค่นี้ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ทางกองช่างได้นาเสนอถ้าพูดกันตรง ๆ ถามหน่อยครับถังมันเก็บน้า
ไหมครับถังธรรมดาเก็บน้าไม่ได้หรือครับไม่งั้นเขาคงไม่ใช้กันทั้งบ้านทั้ง
เมือง ถามหน่อยครับจาเป็นต้องเป็นถังแรงดันอย่างเดียวหรือครับ นี้คือถัง
น้าราคาประหยัด ทน ยี่สิบปีพวกเรานั่งอยู่นี้ไม่ได้อยู่รอดูมันพังผมอยากให้
ท่านใช้งบอย่างประหยัดสงสารชาวบ้านที่เขาเสียภาษีคุณอย่ามองว่าต้อง
ถังอย่างเดียวผมว่าท่านแต่ต้องคิดถึงเงินของประชาชนภาษีชาวบ้านด้วย
เราจัดเก็บภาษีชาวบ้านปีหนึ่งได้เท่าไหร่ งบประมาณปีนี้โดนตัดไปเท่าไร
เพราะอะไรทาไมถึงตัดไม่จาเป็นถ้าใช้มากเกินไปเราจะคิดว่าไปสารวจเอา
อันนี้เลยไม่ใช่ มาดูราคาประหยัดสิครับว่าทนเขารับประกันเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่ารับประกันแต่ถังสแตนเลส พลาสติกเขาจะทามาทาไม อันนี้ก็หนา
เหมือนกันราคาประหยัด ๕,๗๐๐ บาท อันนี้เท่าไหร่ครับ ๓๐,๐๐๐ บาท
หกเท่าที่เราต้องการคือความชัดเจนในการทางานไม่ใช่ว่าจะใช้งบภาษีของ
ชาวบ้านอย่างเดียวขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ดิฉัน นางนภาพร ดาบสีพาย ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
อยากให้ทางกองช่างผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาและ
ทุกท่านทีอ่ ยู่ในที่แห่งนี้ได้รับทราบ ว่าถังที่ท่านสมบัตินาเรียนกับถังที่ท่าน
พูดที่ท่านบอกว่าถังอันนี้มันเป็นถังแรงดันและอันนี้มันต่างกันอย่างไร และ
ถังของท่านมันจะเป็นสนิมในอนาคตข้างหน้าหรือไม่เขารับประกันกี่ปี
อยากให้ชี้แจงให้สมาชิกได้ฟังด้วยค่ะ
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เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผม
นายรณชัย แพงไธสงค์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ในส่วนที่ท่าน
สมาชิกสงสัย ขอเสนอด้วยรูปถ่ายอันนี้คือถังเก็บน้าไม่ใช่ถังแรงดันถัง
พริชเซอร์มีลักษณะแบบนี้ซึ่งจะใช้ในการช่วยส่งน้าจากแรงดันน้าชั้นล่าง
ให้ขึ้นไปสู่ชั้นบนได้เป็นการสร้างแรงดันอัดอากาศอัดน้าให้ส่งขึ้นไป
ส่งตอนนี้ถังตัวนี้มีสภาพรั่วเมื่อเกิดการรั่วมันจะไม่สามารถสร้างแรงดัน
อัดอากาศเข้าไปทาส่งน้าได้ไม่เต็มศักยภาพทาให้ปั้มต้องทางานอยู่
ตลอดเวลา ถ้าตามปกติแล้วมันจะเหมือนคล้ายๆ กับปั้มแรงดันอัตโนมัติ
ปกติเชื่อว่าทุกท่านที่ใช้อยู่บ้านก็คงจะมีพอมันใช้ไปมันก็จะตัดอันนั้นคือ
มันสร้างแรงดันได้และเครื่องมันก็จะตัดไปแต่ของเรามันไม่ตัดเลยเพราะว่า
ถังแรงดันมันรั่ว มันไม่สามารถอัดอากาศได้จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนซึ่งจะเป็นกันคนละประเภทกับถังเก็บน้า ขออนุญาตนาเรียนครับ
ตัวที่เราใช้ปัจจุบันคือปั้มหอยโข่ง ๒ ตัว ตามที่เราออกแบบมาของการใช้
งานจะทางานสลับกันอัตโนมัติตัวหนึ่งจะทางานสลับกันทุก ๒๐ นาที
จะทางานสลับกันไปเมื่อมีการใช้งานถ้าไม่มีการใช้งานตัวปั้มก็จะไม่ทางาน
เหมือนกับปั้มอัตโนมัติที่เราใช้กันตามบ้านทั่วไป ซึ่งจะทาให้เทศบาล
ประหยัดพลังงานในส่วนนี้ด้วยแต่ปัจจุบันนี้ปั้ม ๒ ตัวยังทางานอยู่ตลอด
ค่าไฟฟ้าเราก็เสียส่วนเกินตรงนี้อยู่ตลอดครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่หัวหน้าต๋องได้แจ้งมา ผมดูตามตัวนี้ที่ผมไปศึกษามาจริง ว่าสามารถ
ดูดตามตัวนี้ดูดจากพื้นระยะ ๙ เมตร ต่อขึ้นไปอีก ๑๙ เมตร ตามที่ผม
บอกไว้ นี้คือปั้มน้าอัตโนมัติเหมือนกันมีลูกลอยติดตั้งพร้อมเรียบร้อย
เหมือนกันทาไมราคามันประหยัดกว่า ถ้าซื้อแรงดันมาอีก อีก ๗ – ๘ ปี
จะไม่พังอีกหรือครับ ตัวนี้ประหยัดที่สุดแล้ว ผมพยายามแนะนาให้ท่าน
เห็นว่าการใช้งบประมาณถ้าเราจะทาแบบเดิมเราซื้อเครื่องตัวนี้ได้ถึง
สามเครื่อง สี่เครื่องด้วยซ้าไปถ้าเราจะทาให้มันต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าเราเอา
เครื่องนี้มาพักเครื่องนี้เราสามารถซื้อได้สี่เครื่องสามารหมุนเวียนกันได้ด้วย
ซ้า การติดตั้งก็สะดวกกว่าไม่ใช่ว่าเราจะใช้แต่แรงดันนี้ก็เครื่องปั้มน้ามันก็
ดูดเหมือนกันทาไมไม่มองตรงนี้บ้างลองเปลี่ยนมาใหม่ดีหรือเปล่าครับถ้า
มันพังเปลี่ยนอีกพังอีกไม่เกินแปดปีถึง ๑๐ ปี แต่ถ้าตัวนี้ผมเชื่อว่าเขา
รับประกันเราอยู่แล้ว ฝากไว้พิจารณาดี ๆครับงบประมาณของประชาชน
ครับขอบคุณครับ

นำงสำวชีวรัตน์ แก้วพวงทอง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและ ฯ
ดิฉัน นางสาวชีวรัตน์ แก้วพวงทอง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้างขออนุญาตนาเรียนระบบน้าในอาคารสานักงานได้ออกแบบไว้
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เมื่อปี ๕๒ โดยการใช้ระบบแรงดันจากข้างล่างสู่ด้านบนมีถังพักน้าซึ่งน้า
ไหลเข้ามาสู่ถึงพักน้าที่อยู่ด้านข้างจะมีสามถังและการใช้น้าของเราก็คือว่า
เมื่อชั้น ๒ และชั้น ๓ มีการใช้น้าถังแรงดันจะมีการดูดน้ามาสู่ชั้น ๒
และชั้น ๓ ซึ่งเราไม่มีการพักน้าที่ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ คือถ้าเปลี่ยนระบบ
ใหม่เหมือนที่ท่าน สท สมบัติ พูดก็คือว่าเราจะต้องนาถังทั้งหมดขึ้นมาไว้
ด้านบนโดยการสูบน้าขึ้นไปพักน้าไว้ที่ด้านบนพอมีการใช้งานเกิดขึ้นน้าจะ
ไหลจากด้านบนลงด้านล่างด้วยระบบแรงโน้มล่วงซึ่งเราไม่ได้ออกแบบใน
ระบบนี้ไว้หากเราจะใช้ระบบน้าเราต้องมีการวางท่อใหม่เราถึงต้องเลือก
วิธีเดิม
นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ถามหน่อยเถอะครับ ถ้าใช้ไม่เกิน ๒ ปี พังอีกท่านรับประกันกับผมได้ไหม
ว่ามันจะไม่พัง ผมถามแบบนี้ท่านจะรับประกันได้ไหมว่าไม่พังผมพยายาม
ช่วยให้ประชาชนหรือประธานชุมชนได้รับทราบงบประมาณที่ท่านเสีย
ภาษีให้กับเทศบาลเราพยายามใช้อย่างเต็มที่สมาชิกทุกคนพยายามเน้นว่า
การใช้งบประมาณไม่ใช่ว่าเราจะใช้อย่างเดียวเราต้องถามข้อมูลให้ชัดเจน
กว่าจะมาตอบได้ในนี้ผมดูแล้วผมให้สี่เครื่อง ๖ เครื่อง ได้เลย เงินยังไม่ถึง
๖๐,๐๐๐ บาท ถ้าจะใช้กันจริง ๆ แต่ไม่เป็นไรครับถ้าท่านคิดว่าท่านทาได้
และท่านรับประกันกับผมว่า ๒ ปี ไม่พังก็ไม่เป็นไรครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้
โปรดยกมือครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ตามญัตติที่ 4/2560
จานวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
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นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

ขออนุญาตท่านประธานท่าน สท สมบัติ เถียงเอาเป็นเอาตายสุดท้ายยก
มือให้สุดท้ายผมไม่รู้ว่า ท่านเถียงทาไม ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องยกมือจะ
ได้รู้กันไปเลยว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการใช้จ่ายเงินแบบนี้นะครับผมตั้งเป็น
ข้อสังเกตไว้ครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนนะครับท่าน พาดพิงผมเมื่อสักครู่ ผมคุยกันมาแล้วครับท่านไม่ใช่
ว่าไม่ประชุมกัน สทประชุมกันแล้ว แต่ก่อนจะให้ก็ต้องวิเคราะห์ก่อนไม่ใช่
ว่าเราจะมาค้านกันในสภาอย่างเดียวเราคุยกันมาแล้ว แต่ที่จะให้คิดคือใช้
งบประมาณอย่างไร คุ้มค่าไหม ไม่ใช่ว่าจะยกมืออย่างเดียวเหมือนคนไม่รู้
อะไรเลย เราได้ความรู้ด้วยกันเราประชุมกันมาแล้ว ไม่ใช่ว่าเราไม่ประชุม
ถ้าผู้บริหารอย่าคิดเอง

นำยแจ้งศรี หนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

สั่งพักการประชุม ๕ นาที

นำยแจ้งศรี หนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่อได้เวลาประธานสภาได้เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าประชุมและ
ดาเนินการประชุมต่อไป
ต่อไปผมขอเข้ำสู่ญัตติที่ 5/2560 เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการ และแผนงาน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท คุณภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ผมนายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และตั้งจ่ายเป็นรายใหม่
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กรนั้น
แต่เนื่องจากมีความจาเป็นบางประการ ในการที่จะเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วน และเพื่อ
ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้

26
หลักการ
ขอรับการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหมวด ๔ ข้อ ๒๗
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้
1. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
จานวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน / จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก
จานวน ๒ ตัว และเก้าอี้ทางาน จานวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท
3. โครงการจัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร / จัดซื้อเครื่องทาลาย
เอกสารขนาด A๔ จานวน ๑ เครื่องเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินที่ขอโอน ๑๐๓,๒๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
โอนลด
- หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- หมวดค่าใช้สอย
- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๑๐๓,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสาม
พันสองบาทถ้วน) คงเหลือ ๔๖,๘๐๐ บาท
รวมโอนลดงบประมาณ ๑๐๓,๒๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จ้านวน ๑ รายการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
จานวน ๑ ชุด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
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ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล
ระบบโฟกัส ไม่น้อยกว่า ๔๐ จุด
สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ฉับไว ไม่ต่ากว่า ๖ ภาพต่อวินาที
ขนาดจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
สามารถบันทึกวีดีโอ พร้อมเสียง ระบบ FULL Hd ได้
รองรับการ์ดความจา SD/SDHC/SDXC
สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi
เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ – ๕๐ มม.
แพลชแยก จานวน ๑ ตัว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- กาลังไฟไม่น้อยกว่า GN ๓๒
- สนับสนุนการทางานระบบ E-TTL II, E-TTL และ TTL
- ตัวแฟลชสามารถปรับค่าตามขนาดของตัวรับภาพในกล้องได้
โดยอัตโนมัติ
- ปรับหัวแฟลช ก้ม เงย ซ้าย ขวา ได้
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน
1 ตัว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- ระบบโฟกัส ไม่น้อยกว่า 40 จุด
- สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ฉับไว ไม่ต่ากว่า 5 ภาพต่อวินาที
- ขนาดจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- สามารถบันทึกวีดีโอ พร้อมเสียง ระบบ Full Hd ได้
- รองรับการ์ดความจา SD/SDHC/SDXC
- สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi
- เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจาเป็นจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงตั้งจ่าย
ตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามราคาที่เสนอมานี้
ตั้งไว้ 103,200.- บาท (หนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ/หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560 – 2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 5 ข้อ 5
และ หน้า 6 ข้อ 7 – 8)
๒. ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน ๒ รายการ
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน / จัดซื้อโต๊ะทางาน
เหล็กจานวน ๒ ตัว และเก้าอี้ทางาน จานวน ๒ ตัว เป็นเงิน
๑๘,๒๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางานหน้าเหล็ก PVC ๔ ลิ้นชัก พร้อม
กระจกขนาด ๑๒๑๙ x ๗๕๙mm และเก้าอี้พนักพิง จานวน ๒
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ชุด ชุดละ ๙,๑๐๐ บาท
2. จัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร / จัดซื้อเครื่อง
ทาลายเอกสารขนาด A๔ จานวน ๑ เครื่อง
- แบบทาลายเอกสารครั้งละ ๑๐ แผ่น เป็นเงิน
๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามพันสองร้อย
บาทถ้วน)
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔
ข้อ ๒๗
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่อผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ.............

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่คณะผู้บริหารได้ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ซื้อกล้องระบบดิจิตอลซึ่งเป็นกล้องภาพนิ่งและก็ซื้อโต๊ะ
เครื่องทาลายเอกสารผมอยากจะถามว่าทาไมไม่แยกญัตติ ญัตติประเภท
ครุภัณฑ์สานักงานทาไมไม่แยกญัตติเอามารวบกันเลยแล้วมาให้พวกผม
ยกมือครั้งเดียว ท่านรู้หรือเปล่าว่าโครงการซื้อกล้อง ๘๐,๐๐๐ บาท
เยอะกว่าเครื่องปั้มน้าเมื่อสักครู่นี้อีกอย่าลืมสิครับการใช้กล้องถ่ายรูปผมก็
เคยเป็นลูกจ้างของเทศบาลมาก่อนแต่กล้องถ่ายรูปจาเป็นต้องซื้อตัวละ
๔๐,๐๐๐ บาท เลยหรือครับ มันจานวน ๒ ชุด ที่เขียนมา ชุดละ
๔๐,๐๐๐ บาท นี้ผมดูในอินเตอรเน็ตมีเยอะมากกว่านี้ก็ราคา
๑๗,๐๐๐ บาท
๙,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐, ๒๐,๐๐๐ บาท ต้องเอาสเปค ๔๐,๐๐๐ บาท
เลยหรือครับผมย้าเสมอว่าเราใช้งบประมาณของประชาชนภาษีของ
ประชาชนทาไมไม่แยกญัตติออกมาพวกผมจะได้ทางานง่ายหน่อย
ถ้ารวมกันมาแบบนี้พวกผมลาบากใจ ซื้อโต๊ะเหมือนกันพวกผมเข้าใจคน
ย้ายมาก็เยอะและจะย้ายมาอีกเป็นแถวเขาก็ต้องมีที่นั่งย้ายมาเห็นใจ
ข้าราชการเยอะที่ย้ายมาแต่ไม่มีโต๊ะนั่งอันนี้เราไม่ว่าครับตัวเครื่องทาลาย
เอกสารเราก็ไม่ว่าครับ แต่กล้องถ่ายรูป ๒ ตัว ตัวละ ๔๐,๐๐๐ บาท
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เพราะมันมีในภาพในอินเตอร์เน็ตเยอะมากใช้ไม่ได้หรือครับภาพนิ่งเฉย ๆ
มันเป็นระบบดิจิตอลเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้เป็นระบบดิริเวอร์รี่อยากให้
พิจารณาดี ๆ ครับ ถ้าเป็นไปได้อยากให้แยกญัตติออกเพราะถ้ายกรวมกัน
ท่านประธานชุมชนคงจะทราบถ้ายกคือครั้งเดียวผ่านหมดเลยนะครับทั้ง
สามโครงการ แต่ญัตตินี้กล้องมันใช้เยอะ ๆ จริง ไม่ทราบว่ากล้องมันหาย
หรือเปล่าครับ ตั้งคณะกรรมการสอบหรือยัง เคยทาอะไรไหม หรือจะให้
พวกผมตรวจสอบให้เอาหรือเปล่าจะได้รู้เพราะผมมีหน้าที่ตรวจสอบการ
ใช้เงินของผู้บริหาร อยากให้พิจารณาดี ๆ ถ้าเป็นไปได้อยากให้แยกญัตติ
เลยครับท่านประธานในการยกมือนะครับท่าน
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

คุณสมบัติติดใจในตัวโครงการการซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง อันที่
สองเป็นซื้อโต๊ะทางาน อันที่ ๓ เป็นการซื้อเครื่องทาลายเอกสาร
พอจะแยกประเด็นได้หรือไม่ครับเป็นโครงการไป

นำงประภำส ฮำดวิเศษ
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ดิฉัน นางประภาส ฮาดวิเศษ ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉันติดใจอยู่ค่ะในเรื่องของการซื้อกล้อง โต๊ะ เก้าอี้ เราทางสมาชิกถ้า
จาไม่ผิดกล้องถ่ายรูปปีที่แล้วเราก็เคยซื้อมาแล้วทาไมจะซื้อบ่อยจัง
สงสัยในประเด็นนี้ ก็อยากให้แยกเป็นประเด็นในการยกมือ กล้องเก่าไม่
ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่าในการซ่อมแซมมันพังหรือมันหาย จะซ่อมแซมได้
หรือไม่อยากทราบจากฝ่ายบริหาร

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ครับท่านผู้บริหารท่านจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรครับ คือท่าน
สมาชิกอยากให้แยกเป็นประเด็นครับ

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ผมนายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ญัตติที่ ๕ ที่ขอโอนลดงบประมาณ เนื่องจากว่างบประมาณที่เราตั้งไว้เป็น
งบจัดเก็บ จปฐ ปีนี้ ทางอาเภอเขาเป็นเจ้าภาพเราเลยไม่ได้ใช้ก็เลยมี
งบประมาณคงเหลือเราก็เลยเห็นความจาเป็นว่ามีครุภัณฑ์บางตัวที่มีอายุ
การใช้งานนานแล้วจาเป็นต้องจัดหาเข้ามาประจาสานักงานก็เลย
ดาเนินการจัดหากล้องเข้ามาเพิ่มเติมและครุภัณฑ์สานักงานก็มีความ
จาเป็นเพราะว่ามีข้าราชการโอนย้ายมาเครื่องทาลายเอกสารก็มีความ
จาเป็นทางกองก็เลยทาญัตติรวมเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถแยกได้
ในครั้งนี้แยกไม่ได้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ถ้าสภามองว่าไม่มีความจาเป็นก็ให้
ชะลอไว้ก่อนเที่ยวหน้าเราก็จะนาเข้าสภาอีกโดยจะแยกเฉพาะอันที่มี
ความจาเป็นเข้ามาเที่ยวนี้ก็แล้วแต่สภาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้
ความเห็นชอบทั้งสามรายการที่ท่าน สท ประภาส บอกว่าซื้อบ่อย
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เนื่องจากว่าสถิติในกองวิชาการที่เขาเคยจัดซื้อเขาดูแลงานประชาสัมพันธ์
เขามีข้อมูลว่าเขาซื้อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เดี๋ยวทางกองวิชาการจะอธิบาย
แต่ทางท่านเห็นว่าพึ่งผ่านสภาขอซื้อมันอาจจะเป็นกองอื่นซึ่งมันมีความจะ
เป็นทุกกอง ไม่ว่าจะเป็นกองช่างซึ่งเขาจะไปถ่ายหน้างาน สานักปลัดหรือ
แม้แต่กองวิชาการที่เป็นศูนย์รวมที่จะต้องไปถ่ายทาและทาวีดีทัศน์ต่างๆ
เหล่านี้ เดี๋ยวรายละเอียดเจ้าหน้าที่กองจะให้ข้อมูลเชิญครับ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประสภำเทศบำล

เชิญท่านอาทิตย์ ครับ

นำยอำทิตย์ อุดรเขต
นิติกรชานาญการ

ในประเด็นเรื่องของการลงมติในญัตติใดญัตติหนึ่งนั้น ผมขออนุญาตนา
เรียนข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ ๗๙ ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก
ประธานสภาหรือสภาท้องถิ่นอาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นประเด็น
หรือเป็นตอน ๆ ได้ เพราฉะนั้นในเรื่องของการลงมติในญัตตินี้จะไม่มี
ปัญหานั้นก็คือว่าท่านสามารถพิจารณาลงมติเป็นรายการเป็นรายการเป็น
ข้อไปได้เท่าที่ดูญัตตินี้จะมีอยู่ ๓ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ถกเถียงกันท่านมี
ญัตติอย่างไร ประเด็นที่ ๒ ว่าอย่างไร ประเด็นที่ ๓ ท่านมีมติว่าอย่างไร
สามารถแยกรายข้อได้ครับผม

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบา สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้ยินแล้วนะครับ นิติกร พูดให้ฟังสามารถแยกได้ผู้บริหารบอกว่า
แยกไม่ได้มันหมายความอย่างไรนิติกรเขาอยู่กับกฎหมายเขายืนยันว่าแยก
ได้ที่เราเป็นห่วงก็คือว่าใช้งบประมาณถ้าจะมาซื้อกล้อง ๘๐,๐๐๐ บาท
ให้คนคนเดียวถือเงินไปซื้อมาใช้คนคนเดียวใช้กล้องสองตัวการทางานผม
เคยผ่านตรงนี้มาผมเข้าใจแต่ผมว่ามันใช้งบประมาณเกินจริงหรือไม่ที่ผม
เสนอตัวละ ๑๐,๐๐๐ กว่าบาทก็มีทาไม่ไม่ใช้ถ้ามันเยอะกองขนาดนั้นคุณ
สามารถใช้ได้ทั้ง ๖ ตัวด้วยช้าตัวละหมื่น ๘ ตัวด้วยซ้าทาไมไม่ซื้อแบบนี้จะ
ถูกกว่าไหมไม่ใช่ว่า ๒ ตัว ตัวละ ๔๐,๐๐๐ มันผิดวิสัยครับของการใช้
งบประมาณถ้าเป็นไปได้ท่านลองไปหาญัตติที่เสนอมาใหม่ครับว่าตัวไหนที่
ราคาเป็น ๑๐,๐๐๐ จะได้ซื้อให้ ๘ ตัว จะได้ครบทุกกองจะได้สบายใจ
ขอบคุณครับ

พันจ่ำเอกสรพงษ์ สนทนำรักษ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผม พันจ่าเอกสรพงษ์
หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำน ฯ
สนทนารักษ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สาหรับ
กองวิชาการที่ได้ขออนุญาตจัดซื้อกล้องนะครับ เพราะตอนนี้กองวิชาการ
และแผนงานมีแต่กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวตัวที่กาลังใช้อยู่มีอยู่หนึ่งตัว
และตัวที่จะซื้อ และส่วนที่กล้องที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมานี้ก็อยู่ในส่วนของ
แต่ละกองกองอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานกองวิชาการ ถ้าวิชาการจะออก
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ปฏิบัติงานก็ได้ไปยืมของกองนั้นกองนี้ ส่วนราคาที่ท่านสมาชิกถามว่า
๒ ตัว ตัวละ ๔๐,๐๐๐ บาท คนเดียวถือเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งขออนุญาตนาเรียนว่าการซื้อของเข้าสานักงานไม่ใช่ซื้อมาใช้ส่วนตัว
ไม่ใช่ถือคนคนเดียวใครจะใช้ก็ได้ในสานักงานครับ
นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ท่านสรพงษ์ ได้แย้งมา ผมขอแย้งนิดหนึ่งตัวละ ๔๐,๐๐๐ บาท
ถือสองข้าง กล้องถือได้สองตัว บางคนถือสามตัว ถ้าท่านเป็นตากล้องท่าน
ไปดูนักข่าวเขาถือกี่ตัว ผมเป็นนักข่าวมาก่อนผมรู้ ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้กล้อง
วีดีโองานของเทศบาลแต่ก่อนผมเป็นลูกจ้างกล้องวีดีโออยู่ด้านนี้
กล้องถ่ายรูปอยู่ด้านนี้ ผมตัวเดียวเป็นแสนครับ แต่ว่าที่ผมต้องการให้ท่าน
รู้การใช้งบประมาณการใช้กล้องใช้งบประมาณตัวละ ๔๐,๐๐๐ บาท
เกินจริงไหม กล้องถ่ายรูปดิจิตอลเห็นหรือไม่ครับ ๒๘,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท ดิจิตอลทั้งนั้นใช้ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะใช้ตัวใหญ่
๔๐,๐๐๐ บาท อย่างเดียว ผมต้องการให้คุณดูว่าเดี๋ยวนี้งบประมาณเรามี
กล้องให้เลือกเยอแยะเราทาไมไม่กระจายออกไปได้จานวนมากขึ้นกองช่าง
ก็จะได้ใช้ กองสาธารณสุข กองคลัง ก็จะได้ใช้ จัดเก็บรายได้ก็จะได้ใช้
ทาไมไม่มองภาพรวมครับ มองแค่กองเดียวขอบคุณครับ

พันจ่ำเอกสรพงษ์ สนทนำรักษ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผม พันจ่าเอกสรพงษ์
หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำน ฯ
สนทนารักษ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ขออนุญาตนะครับที่ผมนาเรียนเพื่อให้ได้คุณภาพความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนในเรื่องของการพิจารณาก็อยู่ในส่วน
ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาจะเห็นควรเป็น
ประการใดถ้ามันไม่เหมาะสมก็กรุณาไม่ต้องยกมือก็ให้ทางกองไปพิจารณา
ใหม่ขอบคุณครับ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านสมบัติ ครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ถ้าอย่างนั้นก็ให้ผู้บริหารถอนญัตติสิครับจะได้ชัดเจนไปเลย

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

ผู้บริหารขอถอนญัตติครับ
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นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ก็แสดงว่าญัตตินี้ขอถอนทั้งหมดนะครับ ไม่ได้แยก

นำงนภำพร ดำบสีพำย
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ดิฉัน นางนภาพร ดาบสีพาย ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ก็ในเมื่อนิติกรได้แจ้งว่าสามารถแยกเป็นข้อ ๆ ได้ ทาไมไม่พิจารณาเป็น
ข้อ ๆ ไป ก็ในเมื่อทางสภาหรือท่านสมาชิกสภาเขาติดใจในข้อการซื้อ
กล้องดิจิตอลแต่ในส่วนอีก ๒ ข้อ ที่เหลือก็จะเสียผลประโยชน์ไปเฉยๆ
เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านประธานแยกเป็นข้อ ๆ ขอบคุณค่ะ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี แสดงว่าญัตตินี้ผมจะ
ขอแยกเป็นข้อ ๆ ให้ท่านสมาชิกพิจารณายกมือตามที่ท่านมีความ
ประสงค์เพราะทางฝ่ายนิติกรชี้แจงแล้วว่าสามารถพิจารณาเป็นประเด็น
ได้เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ดิฉัน นางนภาพร ดาบสีพาย ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
เมื่อกี้นี้ท่านผู้บริหารได้พูดว่าขอถอนญัตติเพราะฉะนั้นต้องให้ทางท่าน
ผู้บริหารพูดใหม่ค่ะว่าไม่ถอนญัตติเราถึงจะพิจารณาเป็นข้อๆ
ได้ขอบคุณค่ะ

นำงนภำพร ดำบสีพำย
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี

ครับแล้วแต่สภาครับ ผมขอนาญัตติเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ผมขอมติ
โดยจะแยกเป็นโครงการ โครงการที่ ๑ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
ผมขอมติครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน ๑ ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน ๘ ท่าน
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นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

โครงการที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน / จัดซื้อโต๊ะทางาน
เหล็กจานวน ๒ ตัว และเก้าอี้ทางาน จานวน ๒ ตัว เป็นเงิน
๑๘,๒๐๐ บาท ผมขอมติดครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน ๙ ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

โครงการที่ ๓ จัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร
ขนาด A๔ จานวน ๑ เครื่อง ผมขอมติครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน ๙ ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ตามญัตติที่ 5/2560 จานวน ๒ โครงการ
และอีกหนึ่งโครงการไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนอันเป็นเอกฉันท์
งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
ต่อไปผมขอเข้ำสู่ญัตติที่ 6/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัวได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน กองช่าง แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. รางยูซอยรุ่งเรือง1 ซอยรุ่งเรือง2 และซอยรุ่งเรือง4 ชุมชนบ้าน
ค่ายเสนีย์ฯ 1 เนื่องจากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหน่วยงาน
กองช่าง มีงานในรายการที่ตั้งจ่ายไว้ไม่สามารถดาเนินการได้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติภารกิจของเทศบาลสามารถดาเนินการได้สะดวก รวดเร็ว
จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้อควำมเดิม
หน่วยงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รางยูซอยรุ่งเรือง1 ซอยรุ่งเรือง2
และซอยรุ่งเรือง4 ชุมชนบ้ำนค่ำยเสนีย์ฯ 1
1. ซอยรุ่งเรือง 1
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ความ
ลึกเฉลี่ย 0.53 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 244 เมตร
- วางท่อระบายน้า ค.ส.ล Ø 0.40 ม. ( มอกชั้น 3 ) ลึกเฉลี่ย
0.53 ม. จานวน 4 ท่อน
2. ซอยรุ่งเรือง 2
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร
ความลึก เฉลี่ย 0.46 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 244 เมตร
- วางท่อระบายน้า ค.ส.ล Ø 0.40 ม. ( มอกชั้น 3 ) ลึกเฉลี่ย
0.46 ม. จานวน 4 ท่อน
3. ซอยรุ่งเรือง 4
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร
ความลึก เฉลี่ย 0.48 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร
- วางท่อระบายน้า ค.ส.ล Ø 0.40 ม. ( มอกชั้น 3 ) ลึกเฉลี่ย
0.60 ม. จานวน 4 ท่อน
4. ก่อสร้างป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
5. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช. 23/2560
งบประมาณตั้งไว้ 1,898,000 บาท
ข้อควำมใหม่
หน่วยงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รางยูซอยรุ่งเรือง1 ซอยรุ่งเรือง2
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และซอยรุ่งเรือง4 ชุมชนบ้ำนค่ำยเสนีย์ฯ 2
1. ซอยรุ่งเรือง 1
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.53 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 244 เมตร
- วางท่อระบายน้า ค.ส.ล Ø 0.40 ม. ( มอกชั้น 3 ) ลึกเฉลี่ย
0.53 ม. จานวน 4 ท่อน
2. ซอยรุ่งเรือง 2
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร
ความลึก เฉลี่ย 0.46 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 244 เมตร
- วางท่อระบายน้า ค.ส.ล Ø 0.40 ม. ( มอกชั้น 3 ) ลึกเฉลี่ย
0.46 ม. จานวน 4 ท่อน
3. ซอยรุ่งเรือง 4
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร
ความลึก เฉลี่ย 0.48 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร
- วางท่อระบายน้า ค.ส.ล Ø 0.40 ม. ( มอกชั้น 3 ) ลึกเฉลี่ย
0.60 ม. จานวน 4 ท่อน
4. ก่อสร้างป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
5. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช. 23/2560
งบประมาณตั้งไว้ 1,898,000 บาท
เหตุผล
เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลเพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่อผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ.............

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ไหนท่านบอกว่าท่านมีฝ่ายสารวจในการทางานทาไมถึงเกิดข้อผิดพลาดได้
ในการทางานนี้มันเดือนที่เท่าไรแล้วพึ่งมาแก้ไขตั้งแต่เดือน ตุลาคม
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ทาไมถึงจะมาแก้ทาไมไม่มอง
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ตั้งแต่แรกคุณมีฝ่ายสารวจมีกองช่างคอยดูแลทาไมต้องผิดพลาดนิดเดียว
เพียงแค่ชื่อนี้คือการทางานของเทศบาลรุ่นใหม่หรือเปล่า รุ่นนักการเมือง
ดูแลไม่เห็นมีปัญหานี้เป็นระบบราชการที่ผิดพลาดประจาอย่างไรก็ฝาก
อย่าผิดพลาดบ่อยประชาชนเขารออยู่เดี๋ยวมันจะเข้าน้าฝนแล้วไปทาช่วง
หน้าฝนก็จะโดนด่าแน่ฝากท่านประธานชุมชนด้วยนะครับไม่ใช่ความผิด
ของสมาชิกสภาเทศบาลเพราะให้แล้วแต่เขาทาผิดพลาดกันเองครับระบบ
ราชการ ขอบคุณครับ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้
โปรดยกมือครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามญัตติที่ 6/2560
จานวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
ต่อไปผมขอเข้ำสู่ญัตติที่ 7/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เทศบาลตาบลหนองบัวขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเบิกฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 ข้อ 89 เพื่อใช้เงินสะสมจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้าง

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ
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ระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองใส 5 ชุมชนหนองใส 5
งบประมาณ 1,007,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2558
หนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ อด.0023.4/1952
ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่องการขอทาความตกลงเพื่อยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเบิกฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
จังหวัดอุดรธานีได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้ว อาศัยอานาจตามความข้อ 4 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงินฯ ประกอบกับคาสั่งที่
181/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 อนุมัติให้เทศบาลตาบล
หนองบัวยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อ 89 โดยใช้เงินสะสมเพื่อ
เบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองใส 5 ชุมชนหนองใส 5 งบประมาณ
1,007,000 บาทได้ ทั้งนี้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้วให้เทศบาลตาบลหนองบัวเสนอต่อ
สภาตาบลหนองบัวเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดาเนินการเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทา
เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาด
เงินสะสมเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว
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นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เหตุผล
เพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้งหรือความเสียหายจากการฟ้องร้องของผู้
รับจ้าง ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัวจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองใส 5 ชุมชนหนองใส 5
เป็นเงิน 1,007,000 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน )
เนื่องจากการจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 โดยในปัจจุบันเทศบาล ฯ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้
ที่เทศบาล ฯ ที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบ ฯ ข้อ 89 ได้
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงินจานวน 8,111,480.01 บาท
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัวจึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
เทศบาล ดังกล่าวต่อไป
เมื่อผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ.............
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ได้ขอรับความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองใส 5 ชุมชนหนองใส 5
งบประมาณ 1,700,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2558
ปีนี้ 2560 ซึ่งท่านได้ดาเนินการเสร็จไปแล้วในปี 2559 แต่ท่านอย่าลืม
นะครับว่าการจ่ายขาดเงินสะสมทางสภาได้พิจารณาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2559 ไม่อนุมัติให้ผ่านแต่ท่านก็ไปขอยกเว้นจากท่านผู้ว่าเราเข้าใจ
กฎหมายเขาเขียนไว้ว่าเมื่อได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จก่อนภายในหนึ่งปีถัดไปคือ
ปี 59 30 กันยายน 2559 ต้องเสร็จ แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้กันเงินไว้
10 ตุลาคม ท่านเปิดสภา จะให้สภายกมือให้พวกผมก็ผิดกฎหมายสิครับ
ผมก็ยกมือให้ไม่ได้ ถามว่าผมเห็นใจผู้รับเหมาไหมผมเห็นใจแต่กฎหมาย
เขาเขียนว่าภายในปี 59 หนึ่งปีถัดไป แต่ท่านไปทาเรื่องตกลงกับท่านผู้ว่า
ผมไม่ว่าหรอกครับเพราะพวกผมอย่างไรก็ต้องช่วยท่านผู้ว่าผู้อยู่แล้วแต่
อยากให้ท่านได้ทราบว่าการทางานของเขา ไม่ได้ดูเลยไม่ได้กันเงินไว้เลย
กฎหมายเขาเขียนไว้จะให้พวกผมยกอย่างไรครับ ประชุม 10 ตุลาคม
แถมมีการไปบอกสภาตีรวน สภาไม่ช่วย เกมส์การเมือง ไม่ใช้นะครับนี้
กฎหมายเขาเขียนไว้ปีถัดไปคือ 59 30 กันยายนต้องเสร็จแล้ว ท่านไป
เร่งผู้รับเหมาท่านไม่กันเงินไว้งานก็เลยช้าไม่มีการเตรียมความพร้อมใน
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การทางาน ไม่ไปตรวจสอบโครงการแต่ละโครงการว่าได้ผู้รับเหมาเขาก็
ทาแล้ว สงสารชาวบ้านได้ข่าวผิดๆ ไป สภาไปตีรวน เกมส์การเมือง
ไปบอกเขาผมไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ทุกคนคงจะรู้ ผมวินิจฉัยง่าย ๆ
ข้าราชการบางคนทางานดี แต่บางคนเอาการเมืองมาเล่นกับพวกผมโทษ
นะครับพวกผมมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่น อบรมมาแล้ว ถ้าผมไปยกให้
พวกท่านท่านเล่นพวกผมทันที 1 ปีถัดไปคือปี 59 30 กันยายน ต้องกัน
เงินเสร็จแล้ว อันนี้ท่านไม่กันมันเป็นข้อผิดพลาดของข้าราชการ
แต่ผมสงสารครับเจ้าหน้าที่กองคลัง และผู้อานวยการกองคลังที่ต้องโดน
สอบวินัยเพราะเขามีขมวดมากรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตาบล
หนองบัวไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฯ
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาล จึงอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลมาตรา 71 วรรคสอง ให้นายอาเภอเมืองอุดรธานี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุบกพร่องดังกล่าวเกิดจากการกระทาของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใด และให้เทศบาลตาบลหนองบัวดาเนินการทางวินัยกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป พวกผมจะลงชื่อไปให้นายอาเภอด้วยว่าความ
คืบหน้าจะเป็นอย่างไร ผมสงสารเจ้าหน้าที่ตัวน้อยๆ ตัวใหญ่ไม่รู้จะโดน
หรือเปล่าผมสงสารคนน้อย เขาไม่รู้เขาไม่เกี่ยวข้องเขาทาตามหน้าที่ของ
เขาแต่ตัวใหญ่กลับไม่ตั้งใจทางานกับไม่ดู โยนความผิดจะมาให้แต่สภา
อย่างเดียว ขอร้องเถอะครับเราทางานร่วมกันไม่ใช่เรื่องเหตุผลส่วนตัวนี้
เป็นข้อกฎหมายทั้งนั้นต้องพิจารณากฎหมายญัตติต่างๆ ด้วย ถ้าผมผิด
ยกมือให้พวกท่าน 10 ตุลาคม เขาฟ้องพวกผมเลยครับ อาจจะได้ยุบสภา
เลย ดีนะครับผมมีที่ปรึกษาดีมีคุณภาพ ผ่านประสบการณ์มาด้วยอย่างไร
ก็ฝากข้าราชการครับท่านพวกผมไม่คิดจะมาทะเลาะกับท่านแต่ผมอยาก
ให้ท่านทาถูกกฎหมายดูแลภาษีประชาชนอย่างเต็มที่ เงินเป็นล้านถ้าเขา
ฟ้องเทศบาลมาจะทาอย่างไรผมกลัวพวกเราเสียชื่อผมไม่ขัดท่านผู้ว่าอยู่
แล้วอย่างไรผมต้องยกให้อยู่แล้ว ก่อนที่จะยกให้เหตุผลก่อนเป็นเพราะ
อะไรความเป็นมาอย่างไรไม่ใช่ความผิดของสภาเลยครับมันเป็นความผิด
ของราชการเต็ม ๆ ที่ไม่รีบดาเนินการ 1 ปี ถัดไปงบประมาณเขายกให้
แล้วเมื่อปี 58 รออีก 1 ปี ท่านก็ไม่ดาเนินการท่านก็ไม่ตามผมสงสาร
ชาวบ้านที่เจอข้าราชการแบบนี้ ขอบคุณครับ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล
พ.ต.อ.วัฒนำ วรธงไชย
รองประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านพันตารวจเอกวัฒนา ฯ
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม
พันตารวจเอกวัฒนา วรธงไชย ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
ขออภิปรายเพิ่มเติมจากท่านสมาชิกสภาสมบัติ ได้อภิปรายมาแล้ว โดย
ขอใช้เวลาเล็กน้อย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญเพราะว่าเทศบาลตาบล
หนองบัวของเราถึงแม้จะเป็นเทศบาลตาบลแต่ศักยภาพของเราสูงกว่า
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เทศบาลเมืองหนองสาโรง เทศบาลเมืองบ้านดุง เทศบาลเมืองโนนสูง
น้าคา ที่ผมมีข้อมูลเพราะเมื่อก่อนนี้ผมได้เป็น กทจ. จังหวัดอุดรธานีอยู่
4 ปี แล้วจะดูแลเทศบาลทั้งหมดจานวน 71 เทศบาล ความเคลื่อนไหว
ต่างๆ เรื่อง ลด ปลด ย้าย ต่างๆ พวกผมก็ได้ไปเป็นคณะกรรมการ
ประเมิน และเรื่องนี้ก็ไม่เคยจะเกิดขึ้น ผมก็ไม่โทษใครเนื่องจากว่ามี
หนังสือสั่งการจากผู้ว่าแล้วมาถึงนายอาเภอสอบถามวินัยผมก็เป็นห่วง
เหมือนกันว่าที่ท่าน สท สมบัติพูด เพราะว่าเรื่องนี้มันก็จะมั่วหมองแต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นเรื่องที่มันเกิดจากความคิดแตกแยกอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีแต่ถ้าความคิด
แตกต่างมันดีครับเพราะคนเราถ้าคิดแตกต่างกันไปในทางที่ดีแล้วมา
บูรณาการกันไปในทางที่ดี อันนี้ผมก็ฝากไว้เทศบาลตาบลหนองบัวก็
เหมือนครอบครัวเหมือนกับบ้านของเรา สมัยท่านนายกวชิระ อยู่ก็เป็น
ฝ่ายบริหารท่านก็รักเทศบาลท่านก็เป็นหัวหน้าข้าราชการและหัวหน้า
สมาชิก เรามีทิศทางเป้าหมายเดียวกันบาบัดทุกข์บารุงสุขเพื่อให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข มีเงินใช้ ตามภารกิจหน้าที่ของเรา ผมคิด
ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นขอให้มันเป็นครั้งสุดท้าย เรามาคุยกันใหม่ ผมคิด
ว่าในส่วนของข้าราชการ ส่วนของสภา ถือว่าเราทางานร่วมกัน มาคิดใหม่
ทาใหม่เพื่อให้เทศบาลตาบลหนองบัวสง่างามเหมือนที่ผ่านมาขอฝากไว้
เท่านีข้ อบคุณครับ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ขอบคุณท่านครับ เพราะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนในที่นี้ให้การเคารพ
ในวันนี้ท่านให้ข้อคิดก็เป็นที่น่าสังวรครับระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา
ขอให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป ก็ขอฝากทุกท่าน
ไว้ตรงนี้ ขอเชิญคุณ นภาพร ครับ

นำงนภำพร ดำบสีพำย
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ดิฉัน นางนภาพร ดาบสีพาย ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
อย่างที่ท่านวัฒนา ฯ พูด จริง ๆ แล้วเราทางานร่วมกันอยู่ในเทศบาล
ตาบลหนองบัว เราหาทางออกได้ ถ้าทาผิดก็ยอมรับผิดเพราะว่าตัวเอง
ก็ไม่เคยอยู่บริหารมาก่อนมาตอนนี้ผิดพลาดไปแล้วจะทาอย่างไรใน
ขณะนั้นที่ประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาเหมือนกับท่านโยนภาระหรือโยน
ความผิดให้ทางสภาว่าสภาไม่รู้กฎหมายหรือสภาไม่มีการประชุม
ปรึกษาหารือกันสภาเห็นว่าเมื่อบริหารเสนอมามันเป็นประโยชน์กับทาง
เทศบาลกับชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัวสภายกมือให้ท่าน
กาลังโยนความผิดให้สภาท่านก็ไม่ได้สงสารและท่านก็ไม่ได้มองในเมื่อท่าน
ก็ถือกฎหมายท่านรู้กฎหมายท่านใช้ชีวิตอยู่กับกฎหมายมาตลอดอายุ
ราชการแต่ในขณะที่เราความรู้ตรงนี้ไม่มีเพราะเรามาจากการเลือกตั้งไม่
ได้มาจากการสอบคัดเลือกเข้ามาเหมือนพวกท่านเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนี้
ให้เห็นใจซึ่งกันและกันท่านผิดท่านก็ยอมรับว่าท่านผิดหาทางออกร่วมกัน
เราผิดเราก็ยอมรับผิด เราไม่รู้เราก็ยอมรับว่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นต่อไป
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อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ มันเหมือนเกิดความแตกแยก เหมือนกับเรา
อยู่กันคนละฝั่งคนละฝ่ายจริง ๆ แล้วเราต้องการให้เทศบาลตาบล
หนองบัวเดินหน้าไปด้วยกัน ฉะนั้นแล้วถ้าเราเห็นใจซึ่งกันและกันจะไม่
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขอบคุณค่ะ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้
โปรดยกมือครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามญัตติที่ 7/2560 จานวน 9 ท่าน
งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
ครับต่อไปจะเป็นการปรึกษาในการกาหนดจานวนสมัย
ประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปี 2560
ต่อไปผมขอเข้ำสู่ เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
2560 และกาหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ
(2) สาหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจาปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
กาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอครับ
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นำงวำสิษฐี ภูวำนคำ
สำชิกสภำเทศบำล

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ดิฉัน นางวาสิษฐี ภูวานคา ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล ขอ
เสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2560 และกาหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป 2561 ดังต่อไปนี้ค่ะ
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2560
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน หากวันดังกล่าวตรงกับ
วันหยุดราชการให้เลื่อนเป็นวันถัดไป ค่ะ
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ …….

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอสรุปการกาหนด
สมัยประชุมสามัญประจาปี 2560 และกาหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
สมัยแรกของปีถัดไปได้ดังนี้
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2560
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน หากวันดังกล่าวตรงกับ
วันหยุดราชการให้เลื่อนเป็นวันถัดไป ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
ผมขอมติที่ประชุมครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน
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นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ - ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
เลขำนุกำรสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน – ท่าน

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

ต่อไปผมขอเข้ำสู่ ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาเทศบาลฯ หรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ วันนี้เห็นท่านประธานสภาวัฒนธรรมตาบลอาเภอ เข้าร่วม
ประชุมด้วย ไม่ทราบว่าท่านมีเรื่องอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่
ครับ
ครับขอบคุณท่านประธานสภาครับ ในส่วนของวัฒนธรรมอาเภอ
เมืองและตาบลอยากจะขอเรียนชี้แจงท่านประธานชุมชนที่ได้สอบถามมา
ว่าจะมีการขับเคลื่อนเมื่อไร ผมขอชี้แจงว่าเร็ว ๆ นี้คงได้เงินจากเทศบาล
อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตาบล 50,000 บาท และสภาวัฒนธรรม
อาเภอ 50,000 บาท และในส่วนของจังหวัดก็ได้จัดสรรงบประมาณมา
ให้อาเภอละ 15,000 บาท โดยการจัดอบรมนาเอาเยาวชนมา
อบรมประมาณ 120 คน คือเป้าหมาย ซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียน
เทศบาล 1 หนองใส คงจะมีหนังสือมาขออนุญาตเร็ว ๆนี้ และประสานไป
ทาง ผอ อีกครั้งน่าจะเป็นวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่จะขับเคลื่อน
เยาวชนในส่วนของวัฒนธรรม ขอชี้แจงเท่านี้ครับขอบคุณท่านประธาน

นำยวชิระ ธำรำชีพ
ประธำนวัฒนธรรมตำบล

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านสมบัติครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เรื่องปฏิทินทุกปีเทศบาลได้ดาเนินการ นี้คือตัวอย่างของเทศบาลเมื่อปี
59 ปีนี้ทาไมไม่ทา ปีนี้ชาวบ้านถามหากันเต็มเลยอยากทราบเหตุผลว่า
ทาไมถึงไม่ทา หรือว่าไม่มีงบประมาณในการดาเนินการ หรือไม่อยาก
จะทาทุกปีเราทาตลอดเพราะชาวบ้านถามมาเราก็เลยมาถามท่านต่อ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านเลขาครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
สมำชิกสภำเทศบำล

แต่ก่อนในการทาปฏิทินมีข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ข้าราชการบางท่านบอก
ว่ามีรูปนักการเมืองมากเกินไปเหมือนเราไปหาเสียงเราใช้เงินของเทศบาล
ในทางที่ไม่ถกู ต้อง ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ท่าน
ได้สวรรคตการทาปฏิทินก็น่าจะง่ายก็ใช้แค่พื้นสีดาและรูปของพระองค์
และก็ตราเทศบาลซึ่งดิฉันคิดว่าไม่น่าจะผิดกับกฎมายของทางเทศบาลใน
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นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

การเบิกจ่าย ในการดาเนินการถ้าไม่เกิน 100,000 บาท ท่านสามารถจัด
จ้างได้เลยหรือเปล่าอันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ถ้ามันเกิน
100,000 บาท ก็สามารถแบ่งทาถือว่ามันเป็นการไว้อาลัยให้กับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 แต่ว่ามันก็ได้ผ่านไปแล้ว ดิฉัน
อยากให้คณะผู้บริหารได้คิดนิดหนึ่งว่าทางสภามิได้ต้องการผลประโยชน์
อะไรจากทางเทศบาลแต่เราอยากให้มีสิ่งที่ดีดีก่อเกิดกับทางชุมชนบ้าง
เพราะอย่างน้อยยังถือว่าเทศบาลยังดูแลประชาชนและท่านไปแจกเบี้ย
นาไปแจกชาวบ้านก็ยังดีใจเทศบาลยังอยู่กับประชาชนตอนนี้ระหว่าง
เทศบาลกับประธานชุมชนหรือแม้แต่ชุมชนค่อนข้างห่างเหินอย่างไรก็ขอ
ฝากด้วยค่ะ
เชิญท่านสมบัติครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

ตามที่ท่านธณาพร พูดผมก็เห็นด้วย แต่ผมอยากทราบเหตุผลว่าทาไมถึง
ไม่ทา หรือว่าจะไปขอประกันสังคมมาแจก นี้ตัวอย่างเขามีรูปในหลวง
ร 9 อย่างเดียว ทาไมเราไม่ทา ภาษีประชาชนเราก็ได้มาตั้งเยอะ
ชาวบ้านก็สอบถามมาผมก็ไม่ทราบต้องสอบถามผู้บริหาร แต่สาหรับผม
เสียใจมากที่ไม่ทาให้รูปก็รูปในหลวง แค่รูปเดียว ตัวหนังสือก็เทศบาล
ตาบลหนองบัวแค่นั้นเองตอบแทนประชาชนเขาเถอะครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านสมบัติครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

เมื่อสักครู่เรื่องปฏิทิน อยากสอบถามเรื่องเครื่องตีเส้นจราจรซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาไปแล้ว ขอถามหน่อยครับว่าตอนนี้ได้ถูกยกเลิกไป
แล้ว อานาจในการยกเลิกเป็นอานาจของผู้บริหารคนเดียวหรือครับสภาไม่
มีอานาจเอากลับมาพิจารณาใหม่หรือครับ ซึ่งมันเป็นเงินกู้นะครับอยากให้
นิติกรอธิบายให้ผมฟังหน่อยเกี่ยวกับการยกเลิกเครื่องตีเส้นจราจร
ถ้าท่านยกเลิกไปแล้วทาไมท่านไม่จ้างคนมาตีเส้นปล่อยให้มันมืดอยู่อย่าง
นั้น โดยเฉพาะเส้นหนองใสรถจะชนกันแล้วชนกันอีก กลางคืนไฟดับจน
หัวหน้าต๋องต้องได้มานั่งแก้ไขปัญหากับทีมงานตั้งหลายวันเห็นใจเขา
อยากให้นิติกรช่วยแนะนาหน่อยครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญนิติกรครับ

นำยอำทิตย์ อุดรเขต
นิติกรชำนำญกำร

ครับ ในประเด็นเครื่องตีเส้นจราจรผมไม่ทราบรายละเอียดขอให้ท่าน
ผู้บริหารได้ชี้แจงด้วย
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นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
หน้ำที่ยกเทศมนตรี ฯ

ประเด็นดังกล่าวเราได้ใช้เงินกู้ และได้มาพิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วก็วัสดุ
อุปกรณ์พ่วงที่จะทาให้มีคุณภาพทางกองช่างที่เขาดูแลวิศวกรรมจราจรก็
ลงความเห็นว่าสิ่งที่เราซื้อมาไม่สมบูรณ์เพียงพอที่เราจะไปทาเรื่อง
วิศวกรรมจราจร เราจึงมีความเห็นร่วมกันว่าในเมื่อถ้าเราซื้อในสิ่งที่ไม่
สมบูรณ์ก็ยังไม่สมควรที่จะจัดหามาแล้วก็ไปตีเส้นก็ไม่สมบูรณ์เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการจึงยกเลิกโครงการนี้ไม่กู้เงินครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านสมบัติครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

ตามที่ท่านผู้บริหารได้พูดให้ฟังแล้วว่าไม่สมควรแต่สาหรับผมแล้วถ้า
ไม่สมควรจะไปซื้อทาไมท่านไม่จ้างเหมาให้เขาไปตีเส้นครับให้บริษัทเขา
รับเหมาเขาทา นี้ก็ผ่านมาแล้ว 5 เดือนหนองใสมืดมากตอนกลางคืน จ้าง
ผู้รับเหมาให้ดาเนินการครับ ไม่ใช่ว่าไม่ทาอะไรเลยถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับ
ครอบครัวท่านแล้วท่านจะรู้ ไม่เป็นไรครับถ้าท่านไม่ซื้อ ต่อไปก็เป็นดอก
ดาวเรืองกะบะเลข 9 ที่อยู่หน้าสานักงานมันตายหมดแล้วหรือครับ
โครงการปลูกต้นไม้ให้ในหลวงเหลือแต่ไฟและรางเหล็กอยู่ข้างหน้าใช้
เงิน 4-5 หมื่น ภาษีประชาชนเอาดอกดาวเรืองไปวางบนกระทะเหล็กมัน
ร้อนจะเหลือหรือครับถ้าอยากให้มันดีก็ปลูกใส่ดินสิครับผมเห็นน้องชาย
ผมทาแล้วผมก็เห็นใจเขา ถ้าทาแล้วไม่ยั่งยืนทาทาไมครับ ท่านประธาน
ชุมชนก็คงจะมองเห็นตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมจะทาอะไรไม่ได้พูดกับ
ชาวบ้านก่อนเลยไม่ได้ปรึกษาทาเอาเองทุกอย่างไม่เคยถามชาวบ้านเลย
แต่ก่อนท่านบอกว่าจะต้องคุยกับชาวบ้านโทรหาก็ยังไม่อยากรับผมอยู่กับ
ชุมชนผมทาทุกอย่างเพราะผมอาสามาแล้วผมเป็นผู้รับใช้ประชาชนไม่ใช่
เป็นนายประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการที่ท่านกินเงินประชาชนฝากท่าน
ประธานไปบอกเขาด้วยว่าอย่าหลงอานาจเวลามันจะกลับมาหาท่านเมื่อ
ท่านเสียใจเพราะจะไม่มีใครช่วยท่านขอบคุณครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านวาสิษฐีครับ

นำงวำสิษฐี ภูวำนคำ
สมำชิกสภำเทศบำล

อยากสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการดาเนินการเกี่ยวกับถนน
ร่องระบายน้า ที่อยู่ในเทศบัญญัติเราได้ดาเนินการไปยังค่ะ เพราะอีก
หน่อยก็จะเข้าน้าฝนอยากให้รีบดาเนินการค่ะ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านเรืองเดช ครับ
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นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

โครงการก่อสร้างถนนในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจาปี
2560 ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 14 เส้น เป็นจานวนเงินทั้งหมด 18 ล้าน
บัดนี้ได้ขายแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทาเป็นแบบ E-auction
รวมทั้งหมด 18 โครงการ จานวนผู้มาซื้อแบบจานวน 25 ห้าง หลังจาก
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มาซื้อแบบแล้วเราก็จะทาการ E-auction
ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม เราก็จะได้ผู้รับจ้างทั้ง
14 โครงการและก็เข้ามาทาสัญญาพร้อมกัน ลงมือพร้อมกัน ไม่ใช้ทยอย
ทาฉะนั้นในปีนี้เราก็จะดาเนินการพร้อมกันทั้ง 14 โครงการ ระยะเวลาใน
การดาเนินโครงการ 90 วัน ไม่เกิน 180 วัน ฉะนั้นปีนี้เราจะได้ผู้รับจ้าง
เร็วและดาเนินการไปพร้อมกัน จะไม่มีว่าได้ผู้รับแจ้งแล้วทาเส้นนั้นรอเส้น
นี้ไม่มีครับ และวันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้เชิญ ปปช. มาร่วมสังเกตการณ์
ในการ E-auction ซึ่งเขาก็ตอบรับมาแล้ว ว่าการดาเนินการดังกล่าว
เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ หลังจากวันที่ 8 มีนาคม ได้ผู้รับจ้าง
พร้อมกันก็คงจะลงมือปฏิบัติงานพร้อมกัน ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้เราก็
จะเห็นถนนหนทาง ร่องระบายน้าเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 14 โครงการ
ในระยะเวลา 180 วันก็น่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านสมบัติครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

ท่านประธานชุมชนโปรดรับทราบนะครับท่านผู้บริหารบอกว่าไม่เกิน 90
วัน ต้องเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่ในมุมมองของผมถ้าสมมุติว่าผู้รับเหมา
เจ้าเดียวได้หมดจะได้ดั่งที่ใจคิดหรือเปล่า แต่การทางานของท่านนี้มัน
เดือนที่ 5 แล้วครับ เหลือเวลาอีก 7 เดือน ก็ไม่เป็นไรครับถ้าท่านยืนยัน
ว่าท่านทาได้เราก็ดีใจด้วย แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนกับกรณีที่ได้ตกลง
กับท่านผู้ว่ามาท่านอย่ามาว่าพวกผมนะครับเพราะเราให้เวลาท่านเต็มที่
แล้วท่านประธานชุมชนโปรดรับทราบครับ ขอบคุณครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านเรืองเดช ครับ

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

ขอนาเรียนกับท่านประธานนะครับเดียวจะคาดเคลื่อน ว่าโครงการแต่ละ
โครงการไม่ใช้ดาเนินการภายใน 90 วัน ขึ้นอยู่กับการประมาณการการ
ออกแบบว่าเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่เพราะฉะนั้น ถ้าเป็น
โครงการขนาดใหญ่ 2 ล้านขึ้นไป ก็ขึ้นอยู่กับทางกองช่างว่าเขาจะกาหนด
ระยะเวลาในสัญญากี่วัน ส่วนมากก็จะกาหนดให้อยู่ใน 90 วัน 120 วัน
และ 180 วัน อยู่ประมาณนี้ ถ้าท่านบอกว่าทั้ง 14 โครงการได้ผู้รับจ้าง
รายเดียว คาถามคือผู้รับจ้างรายเดียวจะทาสัญญาพร้อมกัน จะทาได้ไหม
พร้อมกันทั้ง 14 โครงการ แล้วเสร็จทั้ง 14 โครงการ ไม่เสร็จก็คือปรับ
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ฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีบริษัทจะมารับงานทั้ง 14 โครงการหรอกครับเพราะ
มันทาไม่ทัน สามโครงการนี้ก็มากมายแล้วงานมันจะกระจายถ้าเป็นการ
แข่งขันโดยเสรีเราก็จะได้ผู้รับจ้างประมาณ 6-10 ราย และก็ทาพร้อมกัน
และก็จะเสร็จภายในระยะเวลา 180 วันครับ
นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านทองดี ครับ

นำยทองดี นำมวงศ์
สมำชิกสภำเทศบำล

ผมได้รับการร้องเรียนมาหลายครั้งแล้วครับตรงบริเวณถนน อุดร – สกล
หน้าโรงสีเพิ่มสิน ตรงนั้นจะมีศาลพระภูมิเดี๋ยวนี้มีมากไม่รู้ว่าจะทา
อย่างไร ไม่รู้ว่าแขวงการทางหรือของเทศบาลมันเยอะมากเวลากลางคืน
คนที่ผ่านไปผ่านมาบอกว่าเห็นคนมาโปกมือ และเกิดอุบัติเหตุเยอะมาก
ตอนนี้ตอนกลางคืนมันน่ากลัวเพราะศาลพระภูมิ ผมอยากให้พิจารณาว่า
เราจะเอาศาลพระภูมิตรงนี้ไปไว้ที่ไหนครับหลังจากเอาออกแล้วเราจะเอา
ป้ายไปติดว่าห้ามเอามาวางอีกครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านเรืองเดช ครับ

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

ครับก็รับปากท่านว่าจะไปประสานกับแขวงการทางในการทาความสะอาด
เบื้องต้นเทศบาลจะทาป้ายห้ามมิให้นามาวางไว้อีก ในอนาคตต่อไป
เทศบาลก็จะร่วมกับแขวงการทางทาความสะอาดตรงนี้ต่อไปครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านสมบัติครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

ผมได้รับข้อมูลมาจากประธานชุมชนว่า อุปกรณ์กีฬาทุกปีเคยได้ ไม่ทราบ
ปีนี้ดาเนินการหรือยังครับกองการศึกษา เพราะว่าสนามกีฬาเราเยอะ
ชุมชนมีการเล่นกีฬาทุกวัน หรือว่าต้องรอ เพราะว่างบประมาณเราไปขอ
ผู้ว่ามาแล้ว 300,000 บาท ถ้าไม่พอให้มาเอาอีกจะจัดกิจกรรมฟุตซอล
ให้เขาก็ได้ หรือฟุตบอลก็ได้ หรือจะจัดกิจกรรมกีฬาสาหรับชุมชนเราก็ทา
ได้ เรามีงบประมาณ 300,000 บาท อยากให้เห็นความสาคัญของ
เยาวชนฝากให้ผู้บริหารดูแลให้ด้วย

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
สมำชิกสภำเทศบำล

เชิญท่านเรืองเดช ครับ
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นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

ถ้าท่านหมายถึงอุปกรณ์กีฬาตอนนี้แจกจ่ายไปบ้างแล้วทางนาทราย
หนองขาม ก็ได้เบิกจ่ายไปบ้างแล้ว ท่านร้องขอมาก็เบิกจ่ายไป แต่ถ้าท่าน
ไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์กีฬาถ้าหมายถึงการจัดโครงการแข่งกีฬาก็อยู่ใน
แผนงานที่เราจะดาเนินการต่อไปเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ออกกาลัง
กายเดี๋ยวจะดาเนินการครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญท่านสมบัติครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

ครับคาร้องอยู่กับผมครับเดี๋ยวจะเอาให้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มวยของ
พรสวรรค์ ทางการเคหะก็ขอลูกฟุตบอล หนองใสขอลูกฟุตซอล
ฝากไว้ด้วยครับชุมชนที่มีสนามฟุตซอลแจกอุปกรณ์ให้เขาด้วย

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธำนสภำเทศบำล

สรุปว่าให้ทุกชุมชนเลยนะครับท่านสมบัติ เชิญท่านประภาสครับ

นำงประภำส ฮำดวิเศษ
สมำชิกสภำเทศบำล

เรื่องอุปกรณ์กีฬาถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทางคณะผู้บริหารได้แจ้งกับ
ประธานชุมชนเหมือนแต่ก่อนให้สารวจมาว่าต้องการอะไรตามความ
ต้องการของชุมชนอยากให้เป็นอย่างนั้น อยากสอบถามว่า ในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการจัดจ้างต่าง ๆ เช่นกรณีจ้างเหมาแม่บ้านแต่ก่อนท่าน
จ้างเหมาตอนนี้ท่านมาจ้างแบบบริษัทอยากให้ได้บอกข้อดีข้อเสียให้ฟัง
ด้วยค่ะว่ามันแตกต่างกันอย่างไร เพราะเขาทางานแต่ก่อนก็ดูดีอยู่แล้ว

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี ฯ

ในส่วนของการจ้างคนงานทาความสะอาดที่ผ่านมาจ้างบุคคลประเมินแล้ว
ไม่ผ่าน ห้องน้ามีกลิ่น ไม่สะอาด มีการทางานไม่เต็มที่ จับกลุ่มเล่นไลท์
เข้างานช้า กลับก่อนเวลา เราก็ให้โอกาสแล้วครับ แล้วก็ได้นาเสนอกับ
หลายกองแล้ว สุดท้ายก็เลยได้ไปจ้างบริษัทมาทาความสะอาดเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานได้มีมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ทาไปแล้ว 1 เดือน ก็ได้สอบถามไปแต่
ละกองก็ว่าสะอาดดี แต่จะให้สะอาดมีมาตรฐานเกินก็ต้องพัฒนากันต่อไป
ครับ ขอนาเรียนว่าท่าน สท. ประภาสว่า เราปรับมาจ้างบริษัทสามารถที่
จะให้เขาปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้อย่างเข้มข้นและคุณภาพดีกว่าเดิมครับ

นำยวิชระ ธำรำชีพ
ประธำนวัฒนธรรมตำบล

ขออนุญาตอภิปรายตามที่ท่านปลัดพูดมานะครับ ขออนุญาตครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก

อนุญาตครับ
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นำยวิชระ ธำรำชีพ
ประธำนวัฒนธรรมตำบล

การจ้างแม่บ้านเป็นการจ้างในสมัยที่ผมเป็นผู้บริหาร ผมจาได้ว่าในการ
อบรมของหน่วยงานราชการทุกครั้ง เขาเน้นในการจ้างแรงงานในชุมชนให้
มีรายได้ เพื่อที่จะมาจุ่นเจือครอบครัว การจ้างแม่บ้าน 6 คน ในยุคที่ผม
อยู่ ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะถามว่าน้อยหรือไม่ก็ไม่แต่เป็นการจ้าง
แม่บ้านในชุมชนให้เขามีรายได้เงินเดือนเดือนละ 7,500 บาท กรณีที่
ปลัดบอกว่าแม่บ้านทางานไม่ดีเล่นไลท์ ผมถามว่าเคยให้โอกาสเขาเรียก
เขามาพูดหรือไม่ แต่ถ้ามองกลับกันถ้าผมเป็นแม่บ้านแล้วเขามองขึ้นมา
ข้างบนพนักงานจ้างบางคนเล่นไลท์หรือไม่แล้วคุณให้โอกาสเขาไหม
พนักงานจ้างบ้างคนขาดเป็นปีขอโทษครับไม่ใช่เป็นปีขาดเป็นเดือนก็มีเมา
เหล้าขาดเป็นเดือนมาปรึกษาผม ผมก็ให้โอกาสแล้วแม่บ้านหกคนไปแตะ
ต้องเขาทาไม จะเลิกจ้างเขาบอกเขาล่วงหน้าหรือไม่หรือว่าอยากเอา
บริษัทมามันผิดวัตถุประสงค์ของกรมท้องถิ่นที่อยากจ้างแรงงานในชุมชน
เทศบาลลดพนักงานจ้างออกไปเป็นจ้างเหมาหนองขอนกว้างปีก่อนมีการ
ไปร้องเรียนเพราะเขาเลิกจ้างพนักงานจ้างแล้วไปจ้างเป็นจ้างเหมาเยอะก็
เลยไปร้องเรียนกันเพราะว่านโยบายของรัฐอยากให้จ้างเหมาคนในชุมชน
ทาไมไม่เรียกมาคุย เล่นไลท์ ห้องน้าไม่สะอาด ไปพูดแบบนี้เหมือนพูดฝ่าย
เดียวควรให้โอกาสเขาบ้างไปจ้างบริษัทมันราคาเท่าไหร่ท่านตอบมาสิครับ
ผมไม่อยากอภิปรายเรื่องนี้นะครับมันเป็นนโยบายอันเก่ามา แม่บ้าน
7,500 บาท ให้เขาหาวัสดุมันผิดหลักหรือไม่ครับเพราะเราจ้างแต่
แรงงาน เทศบาลต้องหาให้เขาน้ายาดับกลิ่น รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
นี้มันคลุมครือมากเลย สตง. ไม่มีทางท้วงติงกับจะมาอ้างว่าจ้างบริษัท
บริษัทก็ต้องกินเปอร์เซ็นหรือครับขอบคุณครับ
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เชิญท่านสมบัติครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับงบของชุมชนที่จะพาชุมชมไปศึกษาดูงานที่เรา
ได้ของบประมาณกับท่านรองผู้ว่า ยังไม่มีแผนงานออกมาไม่ทราบว่าจะ
ชัดเจนเมื่อไร เพราะชุมชนสอบถามมาครับจะพาชุมชนไปกราบในหลวง
หรือจะศึกษาดูงาน ผมก็เลยมาถามว่าได้ดาเนินการอย่างไรบ้าง
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ตามที่สมาชิกอยากได้เสนอมาก็ดี อยากให้ผู้บริหารได้เร่งการปฏิบัติงาน
เพราะผมก็ได้รับทราบมาแล้วก็นามาบอกต่อ ขอเชิญท่าน นภาพร ครับ

นำงนภำพร ดำบสีพำย
สมำชิกสภำเทศบำล

เมื่อสักครู่ก่อนที่จะขึ้นมาดิฉันก็ได้เข้าห้องน้า ปรากกฎว่าห้องน้าก็สะอาด
ดี ไม่มีกระดาษชาระเพราะบริษัทยังไม่เอามาให้เพราะบริษัทให้ใช้หนึ่ง
ม้วนต่อหนึ่งอาทิตย์แต่ละห้องแต่ละชั้นแต่ก็ไม่พอ และได้แจ้งประสานไป
ยังบริษัทแล้ว ผู้บริหารท่านพูดแต่ในข้อดีในส่วนรายละเอียดเล็กๆ น้อย ๆ
ท่านผู้บริหารได้ตกลงกับเขาว่าอย่างไร ถ้าเราให้บริษัทเขาทากับเราทาเอง
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โดยเราได้มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ของเราคอยตรวจสอบดูแลเพราะคนของ
เราก็เยอะและมาเบิกของที่เรา และมีของสต๊อกไว้ที่เราเมื่อจะเบิกก็มี
เจ้าหน้าที่เป็นสัดเป็นส่วนอยู่กับที่แล้วก็เบิกได้ง่ายเราควรจะหาทางออกว่า
แบบไหนดีกว่ากัน
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เชิญท่านสมบัติครับ

นำยสมบัติ นำมเดช
สมำชิกสภำเทศบำล

ผมยังไม่ได้คาชี้แจงจากผู้บริหารเลยครับ เกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานของ
ชุมชนอยากให้ท่านได้พูดนิดหนึ่งครับ

นำยแจ้ง ศรีหนองพอก
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เชิญท่านเรืองเดชครับ

นำยเรืองเดช กำญจนศร
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกเทศมนตรี

ตามที่เทศบาลจะพาชุมชนไปกราบสักการะพระบรมศพที่
กรุงเทพมหานคร ทางคณะผู้บริหารได้ประสานไปยังอาเภอ และอาเภอได้
แจ้งว่าโควตาของจังหวัดอุดรธานีเราได้โควตาวันที่ 8 มีนาคม 2560
เราก็มาปรึกษาหารือกันแต่พอเราจะตอบยืนยันไปทางอาเภอปรากฏว่า
อาเภอได้ให้ที่อื่นไปแล้ว เรายังมีโควตาอีกในรอบเดือนถัดไปเพราะฉะนั้น
สิ่งที่จะยืนยันในสภาและผู้ทรงเกียรติในที่นี้ว่าเรามีโครงการที่พาชุมชนไป
กราบพระบรมศพแน่นอน คงจะเป็นหลังรอบมีนาคม อาจจะเป็นรอบ
เมษายน หรือพฤษภาคม ซึ่งเราจะประสานกับทางจังหวัดอีกครั้ง ที่นี้ตอบ
เผื่อท่านอีกว่าทาไมต้องรอรอบของจังหวัดก็ขอตอบท่านเลยว่าเราไม่
ยึดติดกับจังหวัดอย่างเดียวเมื่อได้เวลาอันเหมาะสม เราคานวณอะไร
เรียบร้อยเสร็จอย่างไรเราก็จะเดินทางในเดือนเมษายน และเดือน
พฤษภาคม แน่นอน ถ้าเราไม่ได้รอบของจังหวัดเราก็จะไปกันเอง
ซึ่งขณะนี้การเข้ากราบพระบรมศพจานวนคนก็ไม่มากแล้วเราก็สามารถ
ประสานงานและก็เข้ากราบพระบรมศพได้เอง อันนี้ก็ขอนาเรียนที่
ประชุมเท่านี้ครับ
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เป็นที่ชัดเจนแล้วคงเป็นเมษา ถ้าเลยช่วงนี้ไปคงไม่สะดวกเพราะจะเข้า
หน้าฝน

นำงอำรีย์ สุรำรักษ์
รองปลัดเทศบำล

ขอแจ้งข่าวดีว่า ตามที่จังหวัดได้กาหนดจัดงานกาชาดอุดรธานี และ
มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ปรากฏว่าพานบายศรีของ
เทศบาลเราได้รับรางวัลชมเชย ได้ลาดับที่ 14 ค่ะ จากทั้งหมด 179
แห่ง ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท ซึ่งคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 1
หนองใสเป็นผู้จัดทา
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ครับก็เป็นที่น่ายินดีครับ ท่านประธานชุมชนมีท่านใครจะนาเสนออะไร
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ สท ธณาพร ฯ ครับ

นำงธณำพร ณ หนองคำย
สมำชิกสภำเทศบำล

อยากทราบเรื่องเงินบริจาคพระธาตุโพนทองว่าเงินเท่าไรค่ะ และเรื่อง
คณะกรรมการดูแลเงินของพระธาตุโพนทองไปถึงไหนแล้ว และไวนิล
ก็ขาด ถ้ามีปัญหาอะไรอยากให้แจ้งให้ทางประธานชุมชนทราบด้วยเพราะ
เงินส่วนนี้เป็นเงินบริจาค เพราะแต่ก่อนจาได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลไปเปิดตู้เชฟจะได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท ไม่ทราบเงิน
ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วเพราะว่าพระธาตุโพนทองก็
เหมือนสัญญาลักษณ์ของเทศบาลตาบลหนองบัว เกี่ยวกับวัฒนธรรมไหม
ดิฉันพูดในนามของประชาชนไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาล พระธาตุโพนทอง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นฐานโดยตรงของเราถ้าเกิดว่าในการดูแลเราให้ทาง
ชุมชนพระธาตุโพนทอง สภาวัฒนธรรมตาบล วัฒนธรรมอาเภอเรารวมกับ
เทศบาลมาดาเนินการในส่วนนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อพระธาตุโพนทอง
จะดูสง่างามและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอยากไวนิลที่ขาดเทศบาลก็มิได้
ทาอะไรเลยฝากไว้ด้วยนะคะ คนผ่านไปผ่านมาดูแล้วดูไม่ดีค่ะฝากทาง
เทศบาลด้วยนะค่ะ เพราะว่ายังไม่ได้คาตอบว่าเราจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการมาดูแลอย่างไร
อีกเรื่อง นะค่ะจากประสบการณ์ตรงเรื่องศูนย์บริการสาธารณสุข
ประจาเทศบาลตาบลหนองบัวมีการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ
วันนั้นดิฉันได้ไปส่งผู้ป่วยไปทาการรักษาที่ศูนย์บริการเทศบาลตาบลหนอง
บัว ซึง่ ก็ได้เสียชีวิตแล้วนะค่ะตอนนี้ด้วยโรคมะเร็ง ก็เลยถามทางศูนย์ว่ามี
ปัญหาอะไรหรือไม่ ทางศูนย์ก็ได้แจ้งว่า ถ้ามีผู้ป่วยที่จะส่งต่อบางที่รถ
ambulance อยู่แต่คนขับไม่อยู่แล้วเราแจ้งไปยังหน่วยงานอื่นที่เราจะส่ง
ต่อผู้ป่วยก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างไรก็ขอฝากคณะผู้บริหาร
ด้วยนะค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่เรามีปัญหาในการเข้าเวรขับรถหรือเปล่า
บางทีกุญแจอยู่แต่คนขับไม่อยู่ คนขับอยู่กุญแจรถไม่อยู่ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็น
การบริการขั้นพื้นฐาน เราเรียกแต่ 1169 เคยใช้บริการด้วยตนเองช้า
มาก ถ้าเกิดว่าของเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็อยากจะฝากทาง
ผู้บริหารว่าให้ดูแลควบคุมการบริการ ของรถ ให้ดีกว่านี้หน่อยในการส่ง
ต่อผู้ป่วยจะได้ประโยชน์และเป็นหน้าตาของเทศบาลเราด้วยว่าเทศบาล
ของเรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ขอฝากผู้บริหารด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
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ขอบคุณครับ ทุกเรื่องก็เป็นเรื่องสาคัญ อยากให้สมาชิกสภาถ้ามีเวลาก็
ขอให้มาคุยกับผู้บริหารเองเลยเพราะจะได้กระชับเวลาเข้า ตามที่ท่าน
สท ได้ฝากก็ขอฝากต่อไปด้วยครับให้พิจารณาในเรื่องเหล่านี้ เชิญท่าน
รองปลัด ครับ

