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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประจาปี ๒๕60
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 14.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว (ชั้น ๓)
*************************
ผู้มาประชุม
1. นายแจ้ง
2. พ.ต.อ.วัฒนา
3. นางนภาพร
4. นายทองดี
5. นางวาสิษฐี
6. นางประภาส
7. นายแสงเทียน
8. นางคมคาย

ศรีหนองพอก
วรธงไชย
ดาบสีพาย
นามวงศ์
ภูวานคา
ฮาดวิเศษ
อินยาศรี
ณ หนองคาย

ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชัยกาล
2. นายสมบัติ

กันตรง
นามเดช

ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเรืองเดช
2. นางอัมพร
3. นายอิทธิพล
4. นายนิติชาติ
5. นายภาคภูมิ
6. นางราไพ
7. นางสาวชีวรัตน์
8. นางปิยะดา
9. นางสมัย
10. นายคาพันธ์
11. นางสาววรณัน
12. นางสาวจิราพร
13. นางสาวอมรศิริ
14. นายสัญญา
15. นายฐิติ
16. พ.จ.อ.สรพงษ์
17. นายอาทิตย์
18. นางณัฐพิชา

กาญจนศร
ชัยจิตวณิชกุล
โพธิราชา
สายทองสุข
คาภิระ
ตรีกุล
แก้วพวงทอง
สายพรหม
โภคสวัสดิ์
พรหมอินทร์
จัตุระศรี
บุตรคาโชติ
บุตรโท
มูลคม
สุภโตษะ
สนทนารักษ์
อุดรเขต
ฐาปนาเวท

ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

๒

19. นางสาววชิราภรณ์ คงไชย
20. นางจินดา
ลีพฤติ
21. นางประพัสศร
สุวรรณกุล
22. นางสาวประกายดาว สิมมาจันทร์
23. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพันดอน
24. นางสาวสุพัตรา
โพธิสาร
25. นางเนตรนภา
ขาวประภา
26. นายนที
วงศ์กาฬสินธุ์
27. นายจักรพันธ์
นาทันริ
28. นายอัครวัฒน์
ฟองฤทธิ์ถิรายุ
29. นางปัณณทัต
คาชาลี
30. นางสาวอุไรวรรณ อินทวงษ์
31. นางสาววิภาวรรณ สุขสวัสดิ์
32. นางสาวเจนจิรา กลางโยธี
33. นายศุภกร
เหลาเหลืองดี
34. นางสาวเบญจมาศ ณ ขุขันธ์
35. นางสาวสุดารัตน์ บัวชุม
36. นางอัมรา
วงษ์ศิริ
37. นางพั้ว
ศรีหนองพอก
38. นายอรรถพันธ์
ธงชัย
39. นายกุลดิลก
ขยันการ
40. นางสมโภชน์
อุ่นแสง
41. นายเพ็ง
โคตะมี
42. นางประสิทธิ์
บุญทองอ่อน
43. นายสมจิตร
เชื้อมณฑา
๔4. นายพากร
สารีโท
๔5. ร.อ.ต.วงกต
แก้วหาญ
46. นายศิลา
คาสะทอน
47. นายกรกช
วงษ์เนตร
48. นายทองลี
ลอยสมิทธิ์
49. นายอ้ม
โชตะสี
๕0. นายสิทธิ
อ้วนอินทร์
51. นายสมหวัง
รักษางาม
๕2. นายวิเชียร
เสาหัส
๕3. นายอุดม
นามอาษา
๕4. นายณรงค์
กุลทะวงษ์
55. นายสตนันต์ ชัย หนุนพลกลาง
56. นางกมล
สุวรรณแสง
57. ร.ต.อุได
ส่วยสม

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ตาแหน่ง พนักงานจ้าง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร
ตาแหน่ง คนงาน
ตาแหน่ง คนงาน
ตาแหน่ง คนงาน
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง คนงาน
ตาแหน่ง คนงาน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประธานชุมชนบงคา
ประธานชุมชนบ้านเก่าน้อย
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ
ประธานชุมชนดงอุดม
ประธานชุมชนหนองใส 1
ประธานชุมชนหนองใส 2
ประธานชุมชนหนองใส 3
ประธานชุมชนหนองใส 4
ประธานชุมชนหนองใส 5
ประธานชุมชนร่มเย็น 3
ประธานชุมชนประปาเขต ๗
ประธานชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
ประธานชุมชนหนองขามน้อย
ประธานชุมชนหนองขาม
ประธานชุมชนโนนขมิ้น
ประธานชุมชนดอนหัน
ประธานชุมชนพรสวรรค์
ประธานชุมชนนาดอน
ประธานชุมชนโพนทอง
ประธานชุมชนนาทราย 1
ประธานชุมชนนาทราย 2
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 2

๓

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อได้เวลาประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกสภาเทศบาล
(นางคมคาย ณ หนองคาย) ได้ เชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลหนองบั ว เข้ า นั่ ง ประจ าที่ แ ละกล่ า วเชิ ญ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุม
เลขานุการสภาฯสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2560
ด้วยสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี สมัยแรกประจาปี ๒๕60 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕60 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ที่ประชุมได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจาปี ๒๕60 และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ให้
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕60 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้อานวยการ
กองทุกกอง ท่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน ตลอดทั้งท่านผู้ที่ได้เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
2/2560 ประจาปี 2560 วันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาป่วย 2 ท่าน
แต่ก็มาครบองค์ประชุม ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
1/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕60
ก็ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานชี้แจง
กับทางที่ประชุม ขอเชิญครับ

๔

นางนภาพร ดาบสีพาย
คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวที่เคารพ
ดิฉัน นางนภาพร ดาบสีพาย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พร้อมด้วย นายทองดี นามวงศ์ ประธานตรวจรายงานการประชุม
และนายแสงเทียน อินยาศรี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มา
ประชุมพร้อมกันเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม ๒๕60 ปรากฏว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์
ทุกประการ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมต่อไปคะ
ครับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
หนึ่งมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
-ไม่ม-ี
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้โปรดยกมือรับรองรายงานการประชุมครับ
และขอเชิญฝ่ายเลขานุการนับจานวนผู้เห็นชอบด้วยครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 7 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็ นชอบทั้งหมด 7 ท่ าน ก็ถือว่ามติที่ ประชุมแห่ งนี้
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ดังกล่าวแล้ว
ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี -

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
ทางฝ่ า ยผู้ บ ริ ห าร ขอเสนอญั ต ติ ที่ 30/2560 เรื่ อ ง ขอรั บ ความ
เห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๐ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๒ โครงการ
(กองช่าง) ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารเสนอญัตติครับ

๕

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๒ โครงการ
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว มีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑รวมจานวน๒โครงการรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๒๑๗,๐๐๐.-บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)โดย
มีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขอรับความเห็ นชอบและอนุมัติกั นเงิน งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รวมจานวน๒โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๑๗,๐๐๐.- บาท (หกล้าน
สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพั นบาทถ้ วน)รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่
เรียนแนบมาพร้อมนี้
ข้อระเบียบ / กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ มี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น นั้ น ต่ อ ไปอี ก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดาเนินก่อหนี้ผูกพั นตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวนี้ ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
แล้ว หากไม่ได้ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจานวน
นั้นตกเป็นเงินสะสม

๖

เหตุผล
ด้วย กองช่าง ไม่ส ามารถด าเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการพั ส ดุข องหน่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ทันเวลา
เนื่องจากใกล้จะสิ้ นปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖0 แล้ว จึง
จาเป็นต้องขอความเห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ไปเบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รวมจานวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๑๗,๐๐๐.- บาท (หก
ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เนื่ อ งจาก การขออนุ มั ติ กั น เงิน งบประมาณรายจ่ า ย กรณี ที่ มี
รายจ่ายหมดค่าครุภัณ ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่ งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ได้ อี ก ไม่ เกิ น ระยะเวลาหนึ่ ง ปี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัวเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ผู้บริหารได้เสนอญัตติที่ 30/2560 ขอรับ
ความเห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๒ โครงการ
คือ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาทราย 2 ชุมชนนาทราย 2
โดยจ่ายขาดเงินสะสม ยาว 660 เมตร ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด
3,000,000 บาท นะครับ ก็ตามที่เราได้คุยกันในครั้งที่แล้วจากถนนอุดรฯ
– สกล ถึงบริเวณซอยสามัคคี 10 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู ซอยพรสวรรค์ 2 โดยมีความยาวไม่
น้อยกว่า 542 เมตร และซอยเจริญพัฒนา ยาวไม่น้อยกว่า 397 เมตร
ชุมชนพรสวรรค์ โดยจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณในครั้งนี้ 3,217,000
บาท ครับเมื่อผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้วมีสมาชิกสภา ฯ ท่าน
ใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ เชิญคุณวาสิษฐีครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอความ
เห็นชอบจากสมาชิกฯ ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
เชิญท่านวาสิษฐีครับ

๗

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางวาสิษฐี
ภูวานคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว อยากจะทราบเกี่ยวกับบ้าน
พรสวรรค์ เราประมูลไปแล้วทาไมผู้รับจ้างยังไม่มาทาสัญญาก่อสร้าง ถ้าเขา
ยังไม่มาทาสัญญาก่อสร้างเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ทาตอนไหน สอบถาม
ท่านปลัดเมื่อเช้าเห็นแจ้งว่าเขาพร้อมที่จะมาทา แล้วเมื่อเขาพร้อมที่จะทา
แล้วเมื่อไหร่เขาจะมาทาสัญญา ตอนนี้ก็จะหมดปีงบประมาณแล้ว และก็
ผ่านสภาฯไปตั้งนานแล้ว ก็ยังไม่เห็นมาทาสัญญา อยากทราบว่าจะได้
ก่อสร้างเมื่อไหร่คะ ขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ก็แสดงว่าผ่านไปแล้วแต่ก็ยังไม่มาดาเนินการ ก็เลยจาเป็นต้อง
ขอกันเงิน

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ครับ เทศบาลฯได้แจ้งผู้รับจ้างให้มาทา
สัญญาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม แล้วก็แจ้งเตือนครั้งที่ 1 หนังสือออกวันที่
1 สิงหาคม เพราะฉะนั้นก็จะมีหนังสือฉบับที่ 2 เร็วๆนี้ เพราะฉะนั้นผู้
รับจ้างยืนยันตลอดเวลาว่าสามารถที่จะทาได้ งบประมาณที่เราตั้งไว้
3,200,000 บาท ผู้รับจ้างประมูลไปที่ 2,500,000 บาท เพราะฉะนั้น
เราก็รอหนังสือฉบับที่ 2 ที่จะแจ้งเตือนให้มาทาสัญญา หากหนังสือแจ้ง
เตือนฉบับที่ 2 ออกไปแล้วยังไม่มาทาสัญญาเราก็จะมาทาขั้นตอนของการ
บอกเลิกสัญญา และทาหนังสือให้เป็นผู้ทิ้งงาน ผมก็เชื่อว่าทางผู้รับจ้าง
คงจะไม่ยอมที่จะเป็นผู้ทิ้งงาน แต่ว่าก็ทาให้เรากังวลใจพอสมควรกับการที่
ไม่เข้างาน เพราะเกือบจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ทางฝ่ายพัสดุ และกองช่าง
ก็จะทาหนังสือเตือนเป็นครั้งที่ 2 และจะนาเรื่องนี้หารือกันว่าเราจะ
แก้ปัญหาอย่างไร กับผู้รับจ้างรายนี้

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ มีท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ เชิญต่อครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางวาสิษฐี
ภูวานคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เป็นไปได้ไหมคะว่า การที่เรา
ทาประมูลงานออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะมีกฎเกณฑ์บังคับไหมว่า
กี่วันจะต้องมาทาสัญญา แล้วการส่งหนังสือกี่วันเขาถึงจะตอบ แล้วเรา
จะได้รับรู้แล้วว่าเมื่อไหร่เขาจะเข้ามาทาคะ ขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เชิญท่านปลัดฯครับ

๘

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ รายละเอียดการแจ้งเตือนให้มาทาสัญญา
ทางกองคลัง พัสดุ จะเป็นผู้รู้ขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างดี ตามที่จริงแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาทาสัญญาภายใน 7 วัน แต่ไม่แน่ใจว่าข้อกฎหมาย
หรือระเบียบตรงนี้ สามารถจะบังคับเขาได้หรือไม่ หรือจะเป็นข้อโต้แย้ง
ขึ้นอยู่ในชั้นศาลเพื่อที่จะพิจารณาไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบ เพราะฉะนั้น
จะฟังจากเจ้าหน้าที่กฎหมาย หรือกองคลังว่าถ้าเราออกหนังสือไปแล้วเขา
จะต้องมาภายในกี่วัน ถ้าไม่มาถือว่ายกเลิก บอกเลิก เพื่อที่จะหาผู้รับจ้าง
คนใหม่มาทาได้หรือไม่ ขอฟังจากฝ่ายกฎหมาย หรือกองคลังครับ เชิญครับ
ครับ เอาเชิญนิติกรครับ

นางสมัย โภคสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ คะทางฝ่ายกฎหมายก็ไม่รู้รายละเอียดที่
แน่ชัดว่าแจ้งไปกี่วันนะคะ แต่ก็จะอธิบายให้ฟังว่า เมื่อผู้รับจ้างไม่มาทา
สัญญาตามที่เราได้ส่งหนังสือไปแจ้งเตือนแล้ว เราก็ประกาศเป็นผู้ทิ้งงานได้
นะคะตามขั้นตอน พอทิ้งงานแล้วเราก็สามารถที่จะประกาศหาผู้รับจ้างใหม่
ได้คะ ประมาณนี้คะ ขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ อันนี้คือกฎหมายใช่ไหมครับ ก็ลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะ
ของผู้ทิ้งงานนะครับ ก็ขอฝากทางฝ่ายผู้บริหารดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
นะครับ อาจจะได้ผู้รับเหมาคนใหม่ก็ได้ในโอกาสต่อไป ท่านอื่นมีไหมครับ
ไม่มีนะครับ เชิญกองคลังครับ จะอธิบายตอนหลังใช่ไหมครับ ตอนนี้
ขอผ่านไปก่อน จะขอมติได้ไหมครับ หรือจะรอก่อน

นางจินดา ลีพฤติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

สักครู่คะ แจ้งงานพัสดุให้มาอธิบายแล้วคะ

ครับ ขอมติทีหลังนะครับ ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ ครับในช่วงรอ
ก็จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับ เนื่องจากว่ามีการก่อสร้างถนนอุดรฯ หนองคายซึ่งกาลังก่อสร้างเป็นอุโมงค์ ในช่วงนี้กาลังเอาดินหนี ดินที่ใช้ได้
เขาก็จะกองเอาไว้ ส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็จะเอาหนี ที่เป็นขี้เลน ก็มีผู้ว่าจ้างเอาส่วน
นี้ไปทิ้งโดยใช้ถนนในบ้านเก่าน้อยเป็นทางผ่าน ตอนแรกก็ 3-4 คัน
ชาวบ้านก็เดือดร้อน เลยประชุมกัน ผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วย
ก็เลยบอกว่าให้วางมาตรการไว้ว่า

๙

1. วิ่งเข้าออกเป็นเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.00 น.
2. ห้ามบรรทุกเกินอัตรา
3. การวิ่งไม่ให้วิ่งเร็ว
4. ทาความสะอาดขณะที่ดินมันหล่นลงมา
5. ถ้าถนนตรงไหนชารุดเสียหายในช่วงที่วิ่ง จะต้องซ่อมให้คืนสู่สภาพ
เขาก็ได้ทาสัญญา เขาอยากให้ชาวบ้านประชาคมให้เอาดินผ่านไป ทีนี้พอ
ตกลงได้ มาเป็น 10 – 20 คันเลย วิ่งฝุ่นตลบ ชาวบ้านก็ราคาญโวยวาย
ตอนแรกเขาก็คิดว่าเทศบาลฯ เป็นผู้อนุญาตให้เขาผ่าน ปรากฏว่าไม่ใช่
ผมจึงได้โทรหาผู้ใหญ่บ้าน ให้งดไม่เอาแล้ว ผลประโยชน์ก็ไม่ได้เกิดกับ
ชาวบ้านเก่าน้อย วันนี้เห็นเงียบ ก็แสดงว่ายุติ ไม่ให้ขนแล้ว ปกติเอาดินหนี
ก็ผิดอยู่แล้วถือว่าเป็นการขโมยทรัพย์สิน ผมดูแล้วมีข้ออ้างว่าเอาไปเฉพาะ
ขี้เลน จริงๆแล้ว มันสลับกันไป ผมดูแล้ว รถนี้เป็นขี้เลน รถนี้เป็นหิน
บอกว่าไม่ได้ที่จริงที่ทิ้งของเขา เลยไปบ้านนาข่า เขาบอกว่ามันไกล ผมก็
บอกว่าเป็นเรื่องของท่าน จะใกล้ จะไกล ก็เป็นเรื่องของท่าน ท่านต้องทา
ตามสัญญา เขาบอกเขาจะทาให้ถ้ามันชารุด ผมไปดูแล้วท่อมันแตกครับ
เขาบอกว่าโครงการ 2 -3 ปี คงไม่ไปไหน ผมบอกไม่เชื่อ โครงการมันอยู่แต่
ผู้รับเหมาไม่อยู่ทางที่ดี ท่านไปเอาท่อที่ขนาดที่มันชารุด ไปวางไว้เลย
ผลสุดท้ายพอเลิกหนีแล้วถนนเราก็ชารุด ก็เลิกหนีไปเลยครับ ก็อยากจะให้
ท่านดูแล ถ้าเห็นลักษณะอย่างนี้ เห็นว่าเป็นแถวแสงเจริญ ที่เอาดินไปกอง
ไว้ ท่านก็บอกอยากจะให้เอาดินพวกนี้ไปใส่ซอยที่ยังไม่มีคอนกรีต ซอย 11
หรือ 12 ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนครับ มาแล้วครับ เชิญครับ ก็พอจะเข้าใจกันแล้ว
นะครับที่คุยกันแล้ว คือที่บริษัทที่เขาได้ประมูลได้แล้วแต่ยังไม่ได้มาทา
สัญญา เชิญครับ
นางสาววชิราภรณ์ คงไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และคณะผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม
ทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาววชิราภรณ์ คงไชย เจ้าพนักงานพัสดุชานาญ
งานคะ ตามโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ให้ดาเนินการจัดหาเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู โครงการนี้นะคะ
งบประมาณที่ให้มาเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะ แต่ราคากลางอยู่ที่ประมาณ
3,125,000 บาท งบประมาณตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป จะอยู่ที่
วิธีการของการจัดหาด้วยระบบอีเล็คทรอนิค ขั้นตอนจะอยู่ที่ ไม่น้อยกว่า
45 วัน ในการจัดหา นี่คือขั้นตอนนะคะ ไม่น้อยกว่า ไม่รวมถึงขั้นตอนที่
เกิดปัญหาต่างๆ ในการจัดหานะคะ หลังจากที่ได้ดาเนินการไปแล้ว เกือบ
2 เดือน และได้ผู้รับจ้างซึ่งขั้นตอนจะเป็นการเคาะราคาด้วยระบบอีเล็ค
ทรอนิค ซึ่งก็จะไปดาเนินการตามขั้นตอนของเขานะคะ และได้มีการจัดหา
เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ชนะการเสนอราคาคือห้างหุ้นส่วนจากัด เอสเค พูนทรัพย์
ก็เคาะราคาไป เป็นราคาที่ต่ากว่าราคากลาง ต่ากว่าร้อยละ 15
ของราคากลาง ราคากลางอยู่ที่ 3,155,000 บาท ผู้ชนะการประการกวด
เคาะราคาอยู่ที่ 2,560,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างยืนยันราคาแล้วว่าเขา

๑๐

สามารถทาได้ ตามขั้นตอนของพัสดุ เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ก็ต้องทา
หนังสือแจ้ง ให้เขารายงานและชี้แจงมาว่า ที่คุณต่าร้อยละ 15 ของราคา
กลาง คุณยังจะดาเนินการได้หรือไม่ เพราะตามระเบียบของพัสดุฯ หากผู้
รับจ้างรายใดไม่ว่าจะเป็นการประมูลอีออคชัน หรือการสอบราคา หรือวิธี
จัดหาใดก็ตามนะคะ ถ้าต่ากว่าราคากลางถึงร้อยละ 15 จะต้องมีการยืนยัน
และนาเสนอไปให้คณะกรรมการราคากลาง เสนอต่อไปยังสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เขาหยุดหรืออะไรนะ
คะ และก็รายงานมาว่าสามารถดาเนินการได้แม้จะต่ากว่าราคากลางถึง
ร้อยละ 15 เราก็ได้แจ้งเขาไป ในเมื่อเขายืนยันมาแล้ว เราก็รายงานไปให้
คณะกรรมการราคากลาง ตรงนี้ก็ส่งไปกองช่าง ก็จะไม่ได้เอามานับรวม
อยู่แล้ว กองช่างก็จะรายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตามขั้นตอน
แต่คราวนี้ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง เราก็จะดาเนินการตามขั้นตอน
ไป เมื่อได้ผู้รับจ้าง มีผู้ชนะการประมูลแล้ว และมีการยืนยันราคาแล้วว่า
สามารถทาได้ เราก็จะแจ้งผู้รับจ้างครั้งแรก คือ ให้มาทาสัญญา โดยแจ้ง
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ผ่านไป เมื่อมีหนังสือไปแล้วเขามีการตอบรับ
ภายใน 7 วัน จะต้องเข้ามาทาสัญญา ในขั้นแรกนะคะ ระเบียบว่าไว้อย่าง
นั้น ในกรณีที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือแล้ว หรือได้รับการตอบรับแล้ว
ไม่เข้ามาทาสัญญาจะต้องมีการแจ้งเตือน ตามกฎหมายของงานกฎหมาย
ของท้องถิ่น ต้องมีการแจ้งเตือนให้เข้ามาทาสัญญา เพื่อที่จะใช้ในการ
ฟ้องร้อง หรือนามาเป็นขั้นตอนในการให้งด ให้หยุด หรือไม่ว่าจ้างจะต้องมี
การแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อที่จะนามาใช้ในขั้นตอนต่อไป 3 ครั้ง
ที่ว่านี้ คือ พอได้รับแจ้งไปวันที่ 14 กรกฎาคม แล้วมีหนังสือตอบรับการมา
เดือนสิงหาคม เราก็แจ้งเพิ่มไปอีก เพราะว่าหลังจากวันที่ 14 กรกฎาคม
ไม่ใช่ว่าเขาได้รับหนังสือแล้วจะนับเลยนะคะ ต้องหลังจากเราได้ใบตอบรับ
กลับมานับไปอีก 7 วัน หลังจากวันที่ 20 กว่า เขาก็ได้เซ็นตอบรับกลับมา
ว่าได้รับแล้ว แต่เขาก็ยังไม่มาทาสัญญา แต่เราก็ได้แจ้งด้วยวาจาด้วย มีการ
โทรประสานติดต่อไป เขาได้ส่งตัวแทนเข้ามาติดต่อเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
เพื่อที่จะเข้ามารับร่างสัญญาเพื่อนาไปขอหนังสือค้าประกันสัญญา แต่
หลังจากวันนั้นอีก ก็ยังไม่เข้ามาติดต่ออีกเลย เราก็ต้องทาหนังสือแจ้งเตือน
ไปอีกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นี่คือเกิดการแจ้งเตือนครั้งที่ 1 นะคะ
เพราะก่อนหน้านั้นเราไม่ได้นับ การแจ้งเตือนต้องไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
หลังจากที่ได้รับหนังสือแล้ว การแจ้งเตือนครั้งที่ 1 ผ่านไป ก็มาแจ้งเตือน
ครั้งที่ 2 การแจ้งเตือนครั้งที่ 2 ก็เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ตอนนี้ใบตอบรับก็
ยังไม่กลับมานะคะ เมื่อเขาตอบรับกลับมาเราก็ต้องนับอีกนะคะว่าไม่ต่ากว่า
7 วัน หลังจากใบตอบรับซึ่งเป็นหลักฐานทางราชการเพื่อเอามาแจ้งว่าจะไม่
จ้างเขาอีก อันนี้เป็นการแจ้งเตือนครั้งที่ 2 ยังไม่ได้รับใบแจ้งกลับมาเลยคะ
เมื่อตอบรับกลับมาจะมีการแจ้งเตือนครั้งที่ 3 แล้วเราถึงจะยกเลิก และ
เรียกผู้รับจ้างลาดับที่ 2 ที่เคาะราคา รายถัดไปมาทาสัญญาได้คะ โดยลาดับ
ที่ 1-3 ที่เคาะราคาต่าสุดจะต้องนาเงินมาว่างเป็นหลักประกันในวงเงิน
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ร้อยละ 5 ของราคา และจะไม่ได้คืน จนกว่ารายแรกจะมาทาสัญญาแล้ว
เพื่อป้องกันในกรณีใด ระเบียบเขียนไว้ว่า ในกรณีรายแรกไม่ได้มาทาสัญญา
แล้วเกิดการยกเลิก เราก็จะทาการยึดหลักประกันของรายแรกด้วย แล้วก็
เรียกลาดับที่ 2 ขึ้นมาทาสัญญา แต่ทั้งนี้รายการนี้เราจะรู้แล้วว่ามีผู้เสนอ
ราคามา 2,560,000 บาท แต่ก็ไม่สามารถจะกันเงินในจานวนนี้ได้
เพราะว่าเขายังไม่ได้มาทาสัญญา ฉะนั้นจึงต้องกันไว้ทั้งจานวน เพื่อไม่ให้
เงินนี้ตกหล่นหรือหายไป แต่ทั้งนี้เมื่อลาดับที่ 1 ไม่มาจริงๆ ครั้งที่ 3
หนังสือแจ้งเตือน พร้อมกับยกเลิกการทาสัญญานั้น พร้อมกับยึดเงินประกัน
และเรียกลาดับที่ 2 มา จะไม่ใช่วงเงิน 2,560,000 บาท ตามที่ผู้รับจ้าง
รายนี้ จะต้องเป็นวงเงินของลาดับที่ 2 ที่เคาะมาไว้แล้ว ฉะนั้นก็จะต้องมี
การกันเงินเต็มจานวนไว้ เพราะเรายังไม่ทราบว่าลาดับที่ 2 มีสิทธิที่จะไม่
เข้ามาทาสัญญาได้เหมือนกัน เขาอาจให้เหตุผลที่ว่าไม่พร้อมที่จะยืนยัน
หรือเสนอราคาได้แล้ว ฉะนั้นก็จะเรียกลาดับที่ 3 เข้ามาทาสัญญา
ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องกันทั้งจานวนคะ และขั้นตอนของการแจ้งเป็นผู้ทิ้ง
งานจะต้องรายงานไปจังหวัดผ่านห้องกฎหมาย จังหวัดจะส่งไปกรมฯ กรมฯ
จะเป็นผู้พิจารณาผ่านคณะกรรมการฯ ประชุมอีกครั้ง แล้วถึงจะแจ้งว่าเขา
เป็นผู้ทิ้งงาน จึงเป็นเหตุให้ใช้เวลาในการดาเนินการนาน ทาไมถึงไม่ยกเลิก
เขาคะ ขอบคุณคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ก็สรุปแล้วว่าเราทาหนังสือแจ้งเตือนไปแล้ว วันที่ 1 สิงหาคม
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม ทิ้งช่วงประมาณ 7 วัน หลังจาก
นั้นถึงจะดาเนินการ ก็นับไปอีก 7 วัน ก็จะเป็นวันที่ 17 สิงหาคม

นางสาววชิราภรณ์ คงไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

ไม่ใช่คะ ต้องนับหลังจากที่ได้รับเอกสารตอบรับกลับมาคะ มันจะมี
หนังสื อตอบรับกลับมานะคะ(ใบตอบรับไปรษณี ย์) ถ้าหากเขาเซ็นเราใน
ใบตอบรับในวันที่ 13 เราก็จะต้องนับวันที่ 14 คะเราถึงจะนับไปอีก 7 วัน
คะ
ครับ ไม่ได้นับตามของเรา แสดงว่าจะต้องมีหนังสือตอบรับกลับมา

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
นางสาววชิราภรณ์ คงไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

คะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เพราะฉะนั้น ตามที่ผู้บริหารเสนอญัตติมา จึงจาเป็นจะต้องกัน
เงินเต็มจานวน ที่ตั้งงบประมาณไว้ ถูกต้องไหมครับ

นางสาววชิราภรณ์ คงไชย
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

คะ ไม่ใช่กันตามราคาที่เสนอคะ กันตามราคากลางคะที่จ่ายขาด
เงินสะสมไว้แล้วคะ
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ก็สรุปว่า เราต้องกันเงินไว้ นะครับ มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
ท่านวาสิษฐีครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางวาสิษฐี
ภูวานคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เราทราบอยู่ขั้นตอนการกัน
เงินนะคะ เพียงแต่เราอยากจะทราบขั้นตอนของการทาสัญญาเพราะว่ามัน
ช้าจริงๆ นี่ก็จนจะหมดปีงบประมาณแล้ว เราก็ต้องจาเป็นมากันเงิน แทนที่
จะได้ทาสัญญา การเตือนไปวันที่เขารับเรายังไม่รู้เลยว่ารับวันไหน แล้วจะ
ได้กลับมา เรากาหนดไม่ได้หรือคะว่าหลังจากที่ได้รับหนังสือเราแล้วอีกกี่วัน
ถึงจะได้ตอบกลับมาถ้าเขารับหนังสือไปแล้ว อีก 7 วัน เขาไม่มาหละคะถ้า
เขาไม่ตอบรับกลับมาแล้วเราจะไปเอาที่ไหน ถ้าเป็นไปได้เรากาหนดไปเลย
ว่า หลังจาก 7 วัน ถ้ายังไม่ตอบรับกลับมาเราท้วงติงไปได้หรือไม่ อยาก
ทราบคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

คือถ้าครบแล้ว ก็ไม่ต้องไปท้วงติงเขานะครับ ก็ถือว่าหมดไปโดย
ปริยาย ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเราที่ต้องกันเงินไว้ ส่วนเรื่องดาเนินการนั้นเป็น
เรื่องของเขา เพราะมันจะตกไป ก็ตามคาชี้แจงนะครับ มีสมาชิกสภา ฯ
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้เพิ่ม ผมขอ
ความเห็ นชอบจากสมาชิกฯ หากเห็ นชอบให้ ผู้ บริห ารดาเนินการกันเงิน
ตามญัตตินี้ ได้โปรดยกมือเห็นชอบครับ เชิญครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 7 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 7 ท่าน สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการกันเงินตามญัตติที่ 30/2560 ทั้ง 2
โครงการฯ ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 31/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารเสนอครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑๓

ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัวโดยกองช่าง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลต าบลหนองบั ว ขออนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
๑. หน่ ว ยงานกองช่ า ง งบลงทุ น ประเภทค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาทคงเหลืองบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐.-บาท ขออนุมัติโอนลด๑๕๐,๒๐๐.-บาทงบประมาณหลังโอน
ลด ๓๔๙,๘๐๐.- บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
๒.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนดงอุดม – หนองใส (จากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณซอยตา
โมถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านอุดรแลนด์) ชุมชน
หนองใส ๒ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๑๑๘,๐๐๐.-บาท(-สองล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ ๒,๑๑๘,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
โอนลด๘๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลั งโอนลด ๑,๒๘๘,๐๐๐.- บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้าที่๑ข้อ ๑ )
๓.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ป โภค โครงการก่ อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก
เชื่อมชุมชนพรสวรรค์กับชุมชนนาดอนจากซอยพรสวรรค์ ๕ถึงซอยข้างวัด
ป่ า นาดอน ชุ ม ชนพ รสวรรค์ แ ละชุ ม ชนนาดอนงบประมาณ ตั้ ง ไว้
๑,๖๗๑,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) คงเหลือ
งบประมาณ ๑,๖๗๑,๐๐๐.-บาทขออนุ มั ติ โ อนลด๕๘๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณหลังโอนลด ๑,๐๙๑,๐๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๕ ข้อ ๑๐ )
๔.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สิริรุ่งชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ ๒งบประมาณตั้งไว้ ๕๒๒,๖๐๐.-บาท(-ห้าแสน
สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-) คงเหลืองบประมาณ ๕๒๒,๖๐๐.-บาท
ขออนุมั ติโอนลด๑๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลั งโอนลด ๓๔๒,๖๐๐
บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ าถนน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒หน้าที่ ๕๐ ข้อ ๑๑๑ )

๑๔

๕.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
เจริ ญ ทรั พ ย์ และซอยราษฎร์ บ ารุ ง ชุ ม ชนดอนหั น งบประมาณตั้ ง ไว้
๑,๖๖๔,๐๐๐.-บาท(-หนึ่ งล้ านหกแสนหกหมื่ น สี่ พั น บาทถ้ว น-)คงเหลื อ
งบประมาณ ๑,๖๖๔,๐๐๐.-บาทขออนุ มั ติ โ อนลด๕๑๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณหลังโอนลด ๑,๑๕๔,๐๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๕๐ ข้อ ๒๔,๑๒ )
๖.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
ศิลปินแยกขวา ชุมชนหนองขามงบประมาณตั้งไว้ ๖๖๗,๐๐๐ บาท(หกแสน
หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ ๖๖๗,๐๐๐.-บาทขออนุมัติ
โอนลด๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอนลด ๖๐๗,๐๐๐ บาท (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๒๘)
๗.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย
สร้างโคก ชุมชนเก่าน้อยงบประมาณตั้งไว้ ๗๘๓,๐๐๐.-บาท(-เจ็ดแสนแปด
หมื่นสามพันบาทถ้วน-) คงเหลืองบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐.-บาท ขออนุมัติ
โอนลด๒๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอนลด ๓,๐๐๐.- บาท (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๒ ข้อ ๓)
๘.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ซอยสุขใจ
พั ฒ นา ๔ชุ ม ชนประปาเขต ๗ งบประมาณตั้ ง ไว้ ๑,๔๔๔,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)คงเหลืองบประมาณ ๑,๔๔๔,๐๐๐
บาท ขออนุ มั ติ โ อนลด๒๙๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลั ง โอนลด
๑,๑๕๔,๐๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ ยนแปลง
ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๒๒)
๙.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอยแสง
เจริ ญ 8 ถึ ง 11ชุ ม ชนแสงเจริ ญ งบประมาณตั้ ง ไว้ ๗๐๗,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)คงเหลืองบประมาณ ๗๐๗,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
โอนลด๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนลด ๕๐๗,๐๐๐ บาท (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๒๑)

๑๕

๑๐.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รางยู ซอย
นาทราย3 ซอยนาทราย3เชื่อมนาทราย4(ซอย1) และซอยนาทราย3เชื่อม
นาทราย4(ซอย2) ชุมชนนาทราย2งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่ ง ล้ า นห้ า แสนบาทถ้ ว น-)คงเหลื อ งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐.- บาท
ขออนุมัติโอนลด๓๙๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอนลด ๙,๐๐๐.- บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๔,๑๕
ข้อ ๒๙,๓๐,๓๑)
๑๑.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รางยูซอย
เพชรมณี ชุ ม ชนหนองขามน้ อ ยงบประมาณตั้ ง ไว้ ๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)คงเหลืองบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท
ขออนุมัติโอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาทงบประมาณหลังโอนลด ๗,๐๐๐ บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ ๑ หน้ า ที่ ๒
ข้อ ๕)
๑๒.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รางยู ซอย
เพชรสาลีชุมชนหนองใส๑งบประมาณตั้งไว้ ๙๓๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสาม
หมื่นสองพันบาทถ้วน-)คงเหลืองบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
โอนลด๘๕,๐๐๐ บาทงบประมาณหลังโอนลด ๒,๐๐๐ บาท (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๒ ข้อ ๔)
๑๓.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รางยู ซอย
ยลประสงค์ชุมชนดอนหันงบประมาณตั้งไว้ ๑,๖๗๕,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งล้าน
หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)คงเหลืองบประมาณ ๑,๖๗๕,๐๐๐.- บาท
ขออนุมัติโอนลด๑๙๐,๐๐๐.-บาทงบประมาณหลังโอนลด ๑,๔๘๕,๐๐๐
บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน) (ปรากฏใน
แผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่ มเติม/เปลี่ ยนแปลง ฉบั บที่ ๑
หน้าที่ ๑๑ ข้อ ๒๓)
๑๔.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รางยู ซอย
รุ่งเรือ ง 1 ซอยรุ่งเรือง 2 และซอยรุ่งเรือ ง 4 ชุ ม ชนบ้ านค่ ายเสนี ย์ ฯ ๑
งบประมาณตั้งไว้ ๑,๘๙๘,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพัน
บาทถ้ ว น-)คงเหลื อ งบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐.- บาท ขออนุ มั ติ โ อนลด
๑๑๐,๐๐๐.-บาทงบประมาณหลั งโอนลด ๔,๐๐๐.- บาท (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.

๑๖

๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่ ม เติ ม/เปลี่ ยนแปลง ฉบั บ ที่ ๑ หน้ าที่ ๙,๑๒,๑๓ ข้ อ
๑๙,๒๖,๒๗)
๑๕.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รางยู ถนน
กลางบ้ า น(ซอยหนองขาม๑) ชุ ม ชนหนองขาม งบประมาณ ตั้ ง ไว้
๑,๒๗๑,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)คงเหลือ
งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐.- บาท ขออนุ มั ติ โ อนลด๑๘๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณหลังโอนลด ๓,๐๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓ ข้อ ๖)
รวมขออนุ มั ติโอนลดทั้ งสิ้ น ๔,๑๓๕,๒๐๐.-บาท(-สี่ ล้า นหนึ่ ง
แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๑. หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ป โภค เพื่ อก่ อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ ก หน้ า
สานักงานประกันสังคม ชุมชนบงคา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตรงบประมาณตั้งไว้ ๔๗๙,๐๐๐.-บาท(-สี่แสนเจ็ด
หมื่ น เก้า พั น บาทถ้ว น-)ขออนุ มั ติโอนเพิ่ ม ๔๗,๙๐๐๐.-บาท(ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๑ ข้อ ๑ )
๒. หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่ อมชุมชน
ศรี สุ ร าษฎร์ กั บ ชุ ม ชนแสนสราญ ชุ ม ชนศรี สุ ร าษฎร์ โดยก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ ย
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๒.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ
ตั้งไว้ ๗๗๐,๙๐๐ บาท(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ขออนุมัติโอน
เพิ่ม ๗๗๐,๙๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้าที่ ๓๗ ข้อ ๓๙ )
๓. หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่วมพัฒนา ๑ ชุมชนนาทราย ๑ โดยก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยาว ๖๑๔ เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐
ตารางเมตรงบประมาณตั้งไว้ ๒,๑๕๐,๐๐๐.-บาท(-สองล้ านหนึ่งแสนห้ า
หมื่ น บาทถ้ ว น-) ขออนุ มั ติ โ อนเพิ่ ม ๒,๑๕๐,๐๐๐.-บาท(ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่๕หน้าที่๓ ข้อ ๖ )

๑๗

๔. หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้าและถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กดังนี้
๔.๑ ซอยคาราบาว ชุมชนหนองใส๒ ก่อสร้างระบบระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๖๗.๔๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่ า ๖๐ ตารางเมตร (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ หน้าที่ ๑ ข้อ ๒ )
๔.๒ ซอยหลั ง อนามั ย ชุ ม ชนหนองใส ๑ ก่ อ สร้ า งระบบ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๙๔ เมตร (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๒ ข้อ ๔ )
๔.๓ ซอยรื่นรมย์ (จากปากซอยหลังอนามัย – ระบบระบาย
น้าหน้าอนามัย) ชุมชนหนองใส ๑ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว ๑๑๐.๕๐ เมตร
งบประมาณตั้งไว้ ๗๓๕,๓๐๐.-บาท(-เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสาม
ร้อยบาทถ้วน-) ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๗๓๕,๓๐๐.-บาท(ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๓ ข้อ ๕ )
รวมขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๔,๑๓๕,๒๐๐ บาท
(-สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบลหนองบัว
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ แต่เทศบาล
ต าบลหนองบั ว มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาอย่ างเร่ งด่ ว น
ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลหนอง
บั ว จึ งขออนุ มั ติ โอนลดงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยวิธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑(แก้ไขเพิ่ มเติ ม
ฉบับที๓่ พ.ศ.๒๕๔๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป

๑๘

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ญัตติที่ 31/2560 กองช่าง ขอโอนลดงบ
จานวน 15 รายการ ขอโอนลด จานวน ๔,๑๓๕,๒๐๐ บาท เพื่อไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จานวนเงิน ๔,๑๓๕,๒๐๐ บาท ตามที่ท่านผู้บริหาร
ได้เสนอญัตติ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอความ
เห็ น ชอบจากสมาชิก ฯ หากเห็ น ชอบให้ ผู้ บ ริห ารด าเนิ น การตามญั ต ติ นี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 7 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 7 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่านไม่เห็นชอบ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตตินี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ ก็ขอขอบคุณครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เชิญสมาชิก
สภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆมีหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

ขออนุญาต ที่ประชุม และขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับ เรา
ยังมีข้อกังวลที่จะโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่ 2 เชื่อมชุมชนแสน
สราญ กับชุมชนศรีสุราษฎร์ โดยโครงการนี้เจ้าของที่ได้ให้คามั่นสัญญาด้วย
วาจา ว่าจะยกและกันพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นถนน แต่ในทางเอกสารยังไม่ได้
ยกให้ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมี การไปตัดแบ่งที่สานักงานที่ดิน แต่ว่าผมได้
ประสานกับท่านประธานเจษฎาแล้วว่าอยู่ในช่วงประกาศ 30 วัน ว่าจะมี
คนมาคัดค้านหรือไม่ถ้า 30 วันพ้นไปแล้วซึ่งมันจะพ้นภายในเดือนนี้ไม่มี
ใครมาคัดค้าน เขาก็จะไปจดทะเบียนไปตัดแบ่งให้เป็นทางหลวงของทาง
เทศบาลฯ ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ ฉบับเก่า กับฉบับ
ใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม เหตุผลที่มาประชุมวันนี้เพราะเรา
อยากจะจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ฉบับเก่า เพราะเกรงว่าจะไม่ทัน
ดังนั้นเมื่อที่ประชุมได้อนุมัติตามนี้แล้ว มันก็จะมีบางโครงการซึ่งสามารถที่
จะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามได้เลย เพราะว่ามันไม่ถึง 500,000 บาท และ
อันที่วงเงินเกิน 500,000 บาท ก็จะเข้าสู่ระบบ E-auction ซึ่งจะต้องหา
ตลาดกลาง ซึ่งในหนังสือสั่งการบอกว่าหากโครงการใดดาเนินการไปแล้วแต่
ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามระเบียบเก่า และหาก
ทาขั้นตอน E-auction ไปแล้วก็จะได้แจ้งว่ายังไม่แล้วเสร็จ ก็จะทาต่อเนื่อง
ไปจนแล้วเสร็จ ก็ระบบ E-auction ส่วนพอเป็นระเบียบพัสดุฯ ใหม่ก็จะมี
อยู่แค่ 3 วิธี คือ 1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
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2. คัดเลือก
3. แบบเจาะจง
ซึ่งก็ไม่ชัดในเรื่องของการสั่งการ ว่าเราจะสามารถใช้ระเบียบใหม่ได้เลยหรือ
ต้องรอให้กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบรองรับระเบียบใหม่ ระเบียบ
ใหม่เป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งการปฏิบัติจะต้องออกเป็นหนังสือสั่งการหรือ
ระเบียบรองรับ พ.ร.บ. ตัวนี้หรือไม่ เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ของการทาโครงการแล้วก็การใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ชุมชนจึงได้เรียกประชุมด่วน บางโครงการจะได้เรียกผู้รับจ้างมาทาสัญญา
ได้เลยบางโครงการอาจจะต้องรอ จึงเป็นข้อกังวลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่
พอสมควร แต่อย่างไรก็แล้วแต่จะดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่มี ณ ปัจจุบันให้ได้มากที่สุด ก็นาเรียนที่ประชุมให้ได้ทราบ
ครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ก็กรณีศรีสุราษฎร์ ทางสภาฯ เราก็หวั่นๆ เหมือนกันว่าหาก
อนุมัติให้แล้วจะมีปัญหาหรือไม่ ถ้าอย่างไรก็ขอให้ไม่มีเกิดขึ้น เพราะเจตนา
เราคือ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และความรวดเร็วเพราะ
อยากให้ถงึ มือท่าน ครับท่านปลัดฯเชิญครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

จริงๆแล้ว ถ้าทางสภาฯ อนุมัติกรอบวงเงินแล้ว ถ้ายังไม่ทาสัญญาก็ยัง
ไม่ได้เป็นนิติผูกพัน เราก็สามารถที่จะหยุดทา ยกเลิก โอนหนีได้
เพราะฉะนั้นข้อกังวลของผู้ปฏิบัติคือ จะเรียกผู้รับจ้างมาทาสัญญา ก็ต่อเมื่อ
มีการโอน ตัดแบ่ง มีเอกสารของทางราชการเป็นทางสาธารณเรียบร้อยแล้ว
ถึงจะดาเนินการให้ ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็กังวลอีกหลายชุมชน ตามระเบียบ
กฎหมาย ที่สาธารณะ ที่ทาเล ที่ราชพัสดุ ที่เทศบาลฯ ต้องการเข้าไปทา
สาธารณูปโภค สาธารณูปาการ ที่ต้องการทาถนน เทศบาลฯจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ดูแลก่อน ถึงจะดาเนินการได้ เช่น หนองใส 2 ทุ่งหนองไฮ
เป็นที่สาธารณะนะครับ เป็นที่ น.ส.ล. ทุ่งลีตา 5 จานวน 3,000 ไร่
ทาอะไรไม่ได้เลย ตามตัวบทกฎหมายจะต้องขออนุญาตนายอาเภอฯ ก่อน
แล้วถึงค่อยเข้าไปทาถนน และที่ยังมีปัญหากับพรสวรรค์ตอนนี้ ที่สาธารณะ
ซอยสังวาลย์

นายวิเชียร เสาหัส
ประธานชุมชนพรสวรรค์
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

นายอาเภอฯ อนุมัติแล้วครับ
เราได้รับทราบเป็นเพียงวาจาครับ แต่ยังไม่ได้รับเป็นเอกสารครับ
เพราะฉะนั้น ทุ่งหนองไฮก็ดี พรสวรรค์ก็ดี เราต้องทาหนังสือขออนุญาตจาก
นายอาเภอฯ และนายอาเภอฯ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
อนุญาต ให้เข้าไปทาในพื้นที่ๆ นายอาเภอฯกากับดูแลอยู่ ถ้าเป็นที่ราชพัสดุ
ก็ต้องขอไปที่ธนารักษ์จังหวัด อนุญาตแล้วถึงจะเข้าไปทาได้ ที่ผ่านมาก็ไม่ได้
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ดูเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และก็เชื่อว่าเราก็ทาโดยสุจริตเพื่อพี่น้อง
ประชาชน และเชื่อว่าทุกอบต. ทุกเทศบาล ก็ทาอย่างนี้ เพียงแต่ว่าถ้าจะ
เป็นประเด็น มันก็สามารถเป็นประเด็นได้ แต่ถ้าบอกว่าเอาหละที่ผ่านมาไม่
เป็นไร ท่านนายอาเภอฯ อาจจะอนุมัติย้อนหลังหรือยกเว้นให้ ต่อไปก็ขอ
เป็นรายๆ ไป เทศบาลฯ ก็จะได้ดาเนินการตามถ้อยคาในหนังสือที่ผมได้นา
เรียนที่ประชุม ก็มีความยุ่งยากพอสมควร แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทาง
คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ก็ยึดถือว่าทาโดยสุจริตเพื่อประโยชน์
ของพี่น้องประชาชน ก็จะดาเนินการต่อครับ ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ ท่านอื่นมีอีกไหมครับ เชิญท่านประภาสครับ

นางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ดิฉัน
นางประภาส ฮาดวิเศษ ก็ขอจากคณะผู้บริหารนะคะ เอกสารที่ว่าแก้ไข
ประชุมงวดหน้าขอให้ได้นะคะ และก็ได้รับคาชมจากชาวบ้านนาดอน
พรสวรรค์ ฝากขอบคุณผู้บริหารฯ นะคะว่าที่ไปเทถนนคอนกรีตระหว่าง
พรสวรรค์-นาดอน เขาฝากขอบคุณมา เขาชมมานะคะ แล้วก็การทาความ
สะอาดก็ชมมานะคะว่าฝั่งพรสวรรค์ไปดูแลปัดกวาด ไปทาความสะอาดดี
มาก ฝากขอบคุณประธานชุมชน ฝั่งนาดอนยังไงก็ขอฝากการดูแลทางฝั่ง
นาดอนด้วย และห่วงว่าเทคอนกรีตแล้วผู้รับจ้างยังไม่กลบไหล่ จะไปกลบ
ให้ไหมเขาฝากถามมาคะ มีแค่นี้ขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณท่าน สท.ประภาสนะครับ ก็อยากจะให้มีอย่างนี้หละ
ครับ เราทาแล้วก็อยากจะให้มีเสียงตอบรับดีๆ อย่าได้มีเสียงบ่นเสียงด่าก็มี
บางชุมชนก็มีเสียงด่า เราก็รับเอา ท่านอื่นมีไหมครับ ฝ่ายประธานชุมชน

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
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ขออนุญาตท่านประธานที่ทาง สท.ประภาส เรื่องกลบไหล่ถนน
ค.ส.ล พรสวรรค์ - นาดอน ถนนเส้นนี้ยังไม่ได้ตรวจรับนะครับ เพราะฉะนั้น
เขาจะต้องทาให้เรียบร้อยแล้วถึงจะตรวจรับ ผู้รับจ้างเสร็จจากพรสวรรค์ –
นาดอน ก็ไปทาศิริรุ่ง ซอยศิริรุ่งก็เสร็จแล้วแต่ไหล่ก็ยังไม่เรียบร้อย ก็ยังไม่ส่ง
งานยังไม่ตรวจรับอีก ก็ไปทาดงอุดม – หนองใส ก็ยังไม่เรียบร้อย คาดว่าจะ
ส่งมอบงานพร้อมกันทีเดียวครับ บริษัทเอสมหานคร ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายวิเชียร เสาหัส
ประธานชุมชนพรสวรรค์

ครับ ท่านอื่นครับเชิญครับ เชิญท่านประธานพรสวรรค์ครับ
ผมไปเอาเอกสารจากนายอาเภอฯ เซ็นเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผมเอา
มาให้ท่านปลัดฯเลยใช่ไหมครับ

