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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 3/๒๕60 ประจาปี ๒๕60
วันจันทร์ ที่ ๒1 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา ๑4.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว (ชั้น ๓)
ผู้มาประชุม
1. นายแจ้ง
2. พ.ต.อ.วัฒนา
3. นางนภาพร
4. นายสมบัติ
5. นายทองดี
6. นางวาสิษฐี
7. นางประภาส
8. นายชัยกาล
9. นายแสงเทียน
10. นางคมคาย

ศรีหนองพอก
วรธงไชย
ดาบสีพาย
นามเดช
นามวงศ์
ภูวานคา
ฮาดวิเศษ
กันตรง
อินยาศรี
ณ หนองคาย

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอารีย์
2. นางอัมพร
3. นางสาวอรทัย
4. นายอมรศักดิ์
5. นายนิติชาติ
6. นายภาคภูมิ
7. นางราไพ
8. นางสาวชีวรัตน์
9. นางปิยะดา
10. นางสมัย
11. นางสุรัตติยา
12. นางจริยาวัฒน์
13. นายคาพันธ์
14. นางสาววรณัน
15. นางสาวจิราพร
16. นางสาวอมรศิริ
17. นายเบญจพล
18. นายฐิติ
19. พ.จ.อ.สรพงษ์
20. นายอาทิตย์
21. นางณัฐพิชา

สุรารักษ์
ชัยจิตวณิชกุล
ขาวศรี
บุญล้น
สายทองสุข
คาภิระ
ตรีกุล
แก้วพวงทอง
สายพรหม
โภคสวัสดิ์
มูลทรา
ตันตระกูล
พรหมอินทร์
จัตุระศรี
บุตรคาโชติ
บุตรโท
บุตรเวียงพันธ์
สุภโตษะ
สนทนารักษ์
อุดรเขต
ฐาปนาเวท

ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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22. นางสาววชิราภรณ์
23. นางประพัสศร
24. นางสาวศิริลักษณ์
25. นายจักรพันธ์
26. นางประกายดาว
27. นางสาวอุไรวรรณ
28. นายณรงศักดิ์
29. นางอัมรา
30. นายอรรถพันธ์
๓1. นายกุลดิลก
๓2. นายเจษฎา
๓3. นายธวัช
34. นางประสิทธิ์
35. นายพากร
36. นายธีระ
37. ร.อ.ต.วงกต
38. นางคาหยาด
39. นายศิลา
40. นายกรกช
๔1. นายทองลี
42. นายอ้ม
43. นายสมหวัง
44. นางมยุรี
45. นายอุดม
46. นายณรงค์
47. นายสตนันต์ ชัย
48. นางกมล
49. ด.ต.วระ
50. ร.ต.อุได

คงไชย
สุวรรณกูล
ศรีพันดอน
นาทันริ
สิมมาจันทร์
อินทะวงษ์
ประจิมทิศ
วงษ์ศิริ
ธงชัย
ขยันการ
พิมโคตร
พิมพ์สาลี
บุญทองอ่อน
สารีโท
อาสนาชัย
แก้วหาญ
บัวคอม
คาสะทอน
วงษ์เนตร
ลอยสมิทธิ์
โชตะสี
รักษางาม
มูลนา
นามอาษา
กุลทะวงษ์
หนุนพลกลาง
สุวรรณแสง
บัวระภา
ส่วยสม

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ตาแหน่ง พนักงานจ้าง
ตาแหน่ง พนักงานจ้าง
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง พนักงานจ้าง
ตาแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประธานชุมชนบงคา
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ
ประธานชุมชนดงอุดม
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์
ประธานชุมชนแสงเจริญ
ประธานชุมชนหนองใส 3
ประธานชุมชนหนองใส 5
ประธานชุมชนอุดรแลนด์
ประธานชุมชนร่มเย็น 3
ประธานชุมชนแสนสราญ
ประธานชุมชนประปาเขต ๗
ประธานชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
ประธานชุมชนหนองขามน้อย
ประธานชุมชนหนองขาม
ประธานชุมชนดอนหัน
ประธานชุมชนสุขเกษม
ประธานชุมชนนาดอน
ประธานชุมชนโพนทอง
ประธานชุมชนนาทราย 1
ประธานชุมชนนาทราย 2
ประธานชุมชนพี.เค.ธานี 3
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 2

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อได้เวลาประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
(นางคมคาย ณ หนองคาย) ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เข้านั่งประจาที่และกล่าวเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว (นายแจ้ง ศรีหนองพอก) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดาเนินการตามระเบียบ
วาระประชุม ต่อไปค่ะ
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้อานวยการ
กอง ท่านหัวหน้าฝ่ายทุกท่านด้วยความเคารพ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้
สาหรับการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
3 ประจาปี ๒๕60 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มาร่วมประชุมครบองค์
ประชุมแล้วผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ
1. แจ้งเรื่องการเสียชีวิต นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2560 ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จึงขอให้
ทุกท่านได้ยืนไว้อาลัยสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เชิญครับ

ที่ประชุม

ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 1 นาที

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

ขออนุญาตคะ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ที่เคารพ ทุกท่าน ก็อยากขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่แสดงความไว้อาลัยแด่ท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล ซึ่งท่านได้อยู่กับเรามานาน ดิฉันได้ร่วมงานกับท่านมา 2 ครั้ง
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
นะคะ เย็นวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพร่วมกัน
คะ และก็ขอให้ท่านหัวหน้าฝ่ายอานวยการแจ้งการปฏิบัติหน้าที่กรณีท่าน
ปลัดฯ ไม่อยู่ให้ทุกท่านทราบคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายฐิติ สุภโตษะ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เชิญครับ
ตามที่ผู้บริหารเทศบาลฯ นายเรืองเดช กาญจนศร ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ได้เสียชีวิตลงเป็นเหตุให้
ปลัดเทศบาลตาแหน่งว่างลง ระเบียบการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้ดาเนินการต่อไปนี้ครับ เทศบาลฯ
ได้ดาเนินการเรื่องการแต่งตั้ง พนักงานเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามคาสั่ง
เลขที่ 34/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ตามที่ได้มีคาสั่งเทศบาล
ตาบลหนองบัว ที่ 815/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง พนักงาน
เทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ไปแล้วนั้น
เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ราชการในกิ จการของเทศบาลต าบลหนองบั ว
เป็ น ไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ อานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอาศัย
อานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี
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เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คลของเทศบาล
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๓ วิธีการบริหารและปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานเทศบาล ข้ อ ๒๖๙ และข้อ ๒๗๑ ประกอบกับ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
28 มี น าคม 2559 เห็ น ชอบให้ ป ลั ดเทศบาลต าบลหนองบั ว ด าเนิ น การ
ในเรื่องการบริหารงานบุคคลตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2557 จึงยกเลิกคาสั่งที่ ๘๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดังนี้
๑. กรณี ที่ ไม่ มี ปลั ดเทศบาล หรือมี แต่ ไม่ สามารถปฏิ บั ติ ราชการได้
ให้ นางอารี ย์ สุ รารั กษ์ ต าแหน่ ง รองปลั ดเทศบาล (นั กบริ ห ารงานท้ องถิ่ น
ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ ๗๓-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ ๗๓-๒-๐๐๑๑๐๑-๐๐1
๒. กรณี ที่ไม่มีปลั ดเทศบาล รองปลั ดเทศบาล หรือมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ราชการได้ ให้ ผู้ มี รายชื่ อเรี ยงตามล าดั บต่ อไปนี้ รั กษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ ๗๓-๒-๐๐๑๑๐๑-๐๐1
๒.๑) นางอัมพร ชัยจิตวณิชกุล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
สาธารณสุ ข (นั ก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ระดั บ กลาง)
ตาแหน่งเลขที่ ๗๓-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑
๒.2) นายอิท ธิพ ล โพธิ ราชา ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการกอง
การศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ ๗๓-๒-๐๘๒๑๐๗-๐๐๑
๒.3) นางสาวอรทัย ขาวศรี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ ๗๓-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑
๒.4) นายอมรศักดิ์ บุญล้น ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ ๗๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑
๒.5) นางราไพ ตรีกุล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาและ
แผนงาน (นั ก บริห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ กลาง) ต าแหน่ งเลขที่ ๗๓-๒-๐๗๒๑๐๑-๐๐๖
๒.6) นายนิ ติ ช าติ สายทองสุ ข ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านั ก
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ ๗๓-๒-๐๑๒๑๐๑-๐๐๑
๒.7) นายภาคภู มิ ค าภิ ร ะ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่
๗๓-๒-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑
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โดยให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับปลัดเทศบาล
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.๒๕60
สรุปคาสั่งนี้ได้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เป็นต้น
มาแล้วนั่นก็คือ รองอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมตรีตาหนองบัว
ตามระเบียบและกฎหมายถูกต้องแล้วครับ ตั้งแต่วันที่ไม่มีปลัดเทศบาล
กรณีนี้การสรรหาหรือการได้มาซึ่งปลัดเทศบาลนั้น ระเบียบว่าด้วยพนักงาน
เทศบาลส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560 รอมติของ ก.กลางอย่างเดียวครับ
ไม่มีการโอน(ย้าย)ใดๆ ทั้งสิ้นครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ ที่ให้รายละเอียด ก็ตามคาสั่งที่
815/2559 ก็ได้แต่งตั้งปลัดเทศบาล และคาสั่งที่ 34/2560 ก็ได้แต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนตามลาดับไว้ 1. นางอารีย์ ,2.นางอัมพร, 3.นายอิทธิพล,
4.นางสาวอรทัย,5.นายอมรศักดิ,์ 6.นางราไพ, 7.นายนิติชาติ,8.นายภาคภูมิ
เรียงตามลาดับถ้าหากว่าตามลาดับนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็เป็นบุคคล
ท่านที่รองลงไปปฏิบัติหน้าที่แทน แสดงว่าช่วงนี้ไม่มีการโอน(ย้าย)
ก็ขอขอบคุณในส่วนนี้ ที่ประชุมก็รับทราบครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/2560
ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕60 ขอเชิญคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมชี้แจงครับเชิญครับ

นางนภาพร ดาบสีพาย
คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวที่เคารพดิฉัน
นางนภาพร ดาบสีพาย พร้อมด้วยนายทองดี นามวงศ์และแสงเทียน อินยาศรี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/๒๕60
ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕60 ปรากฏว่ารายงานการ
ประชุมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ
...............เชิญครับ
-ไม่ม-ี
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ แห่งนี้โปรดยกเมือรับรองรายงานการประชุมครับ และขอเชิญ
ฝ่ายเลขานุการนับจานวนผู้เห็นชอบด้วยครับ
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มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ
เป็ นอันว่าสภาเทศบาลฯ แห่ งนี้ให้การรับรองการประชุมสภาเทศบาลฯ
ดังกล่าวแล้ว จานวน 9 ท่านครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้ องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้วการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเชิ ญ คณะกรรมการแปรญั ต ติ
ได้รายงานผลการแปรญัตติให้สภาทราบด้วยครับ

พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯ

กล่าวรายงาน เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ด้ว ยสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ได้กาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปร
ญั ต ติ ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาร่า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่
17 สิงหาคม 2560 และให้ส่งคืนประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เพื่อนาเสนอต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว ในวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560เพื่อพิจารณาในวาระที่
2 และวาระที่ 3 ต่อไปนั้น ในช่วงระยะเวลาในการรับคาแปรญัตติปรากฏ
ว่าไม่มีคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว หรือบุคคล
อื่นขอยื่นแปรญัตติ หรือขอสงวนคาแปรญัตติแต่อย่างใด
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดาเนินการประชุมพิจารณาแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งผลการ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก
5 คะแนน ต่อ 0 คะแนน ให้ คงร่างเดิมโดยไม่มีก ารแก้ไข จึงถือว่าร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ผ่าน
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการแปรญั ต ติ มี ร ายละเอี ย ดตามบั น ทึ ก
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็ น ควรเรียนมาเพื่ อโปรดทราบ และน าเสนอต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัวเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
การพิจารณาญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
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เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภา
ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันขอชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่
ประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ที่สภา
ท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่ างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคาแปรญัตติให้อนุโลม
ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกข้อความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น
อย่างน้องจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาเทศบาลด้วย เพื่อ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียง
ตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อ
ใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสาคัญ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติใน
เรื่องใหม่ขึ้นอีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน
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แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตาม
วรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้
ดาเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทาได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญ าตจ่ายและต้องมี
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคาแปรญัตติ
ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามข้อ๔๕วรรคสามและข้อ๔๙วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่าย
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้
รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติ
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ (๑) ดอกเบี้ ย และเงิ น ส่ ง ใช้ ต้ น เงิ น กู้ (๒)
รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายถ้ามีปัญหาว่ารายจ่าย
รายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

จากรายงานของคณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ ซึ่งทาหน้าที่
รับคาแปรญัตติ ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม ๒๕60 ตั้งแต่เวลา 08.00 –
16.00 น. และวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 ปรากฏ
ว่าไม่มีคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลผู้ ใดยื่นคาขอแปรญั ตติแต่
อย่ างใด และไม่มีการสงวนความเห็ นหรือสงวนคาแปรญั ตติแต่อย่างใด
และคณะกรรมการฯ ได้คงร่างเทศบัญญั ติเดิมผมจึงขอมติที่ประชุมสภา
แห่งนี้ในการพิจารณาเห็นชอบในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ
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นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ของร่าง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ในวาระที่ ๒ ผ่านเป็นเอกฉันท์
ต่อไปเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
- การพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบฯ ต่อสภาครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เมื่อเลขานุการสภา ฯ ได้ชี้แจ้งข้อระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตามญัตติที่คณะ
ผู้บริหารเทศบาลเสนอ โปรดยกมือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป สรุปว่าใน
วาระที่ ๓ ผ่านเป็นเอกฉันท์
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 32/2560 เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมและ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
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(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ทุกท่าน ดิฉัน นางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบล
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
หนองบัว ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่ออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมและ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์
ด้ ว ยเทศบาลต าบลหนองบั ว โดยส านั ก ปลั ด เทศบาล ขอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติมซึ่งไม่พอ
แก่การเบิ กจ่ายและตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ โดยมีห ลั กการและเหตุ ผ ล
ดังนี้
หลักการ
เทศบาลต าบลหนองบั ว มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งขอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมเนื่องจาก
ไม่พอแก่การเบิกจ่าย และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ดังนี้
โอนลด
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรั ก ษาความสงบภายใน หมวดเงิ น เดื อ น(ฝ่ า ยประจ า) ประเภท
ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า ง ตั้ ง จ่ า ยไว้ 2,751,360 บาท คงเหลื อ
836,600 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ ๔๗๙,๑๐๐ บาท คงเหลือหลัง
โอนลด 357,500 บาท
รวมโอนลด จานวน 479,100 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้า
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โอนเพิ่ม
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาล
ต าบลหนองบั ว ในระยะที่ 2 ตั้ ง จ่ า ยไว้ 565,105 บาท คงเหลื อ
34,105 บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้ 470,000 บาท งบประมาณ
หลังโอนเพิ่ม 504,105 บาท
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางานชนิดเหล็ก
ขนาด ๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ทางาน ๑ ตัว ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่จานวน
9,100 บาท จัดซื้อนอก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากรายได้
สานักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) หน้า ๘ ข้อ ๒
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รวมโอนเพิ่ม จานวน 479,100 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้า
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
ผู้บริห ารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเสนอญั ต ติ ที่ 32/2560 ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมและตั้ง
จ่ ายเป็ น รายการใหม่ ห มวดครุ ภั ณ ฑ์ ขอโอนแผนงานรั ก ษาความสงบ
ภายใน หมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทน ซึ่งตั้งเอาไว้ 2,751,360
บาท ขอโอนลดในครั้งนี้ 479,100 บาท ตั้ งจ่ายเพื่ อซ่ อ มแซมระบบ
กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ซึ่ ง จะไม่ พ อ จึ งเสนอญั ต ติ ต่ อ สภาเทศบาลฯ
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ
เชิญคุณสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภา
เทศบาลฯ อยากจะสอบถามว่าตอนนี้เรามีกล้องกี่ตัว และชารุดกี่ตัวครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายฐิติ สุภโตษะ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เชิญให้รายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ตอนนี้กล้อง
ของเรามี 61 ตัว ตอนนี้ระบบในเฟสแรกก็คือโครงการแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 เสี ยทั้งหมดตอนนี้กล้ องเสื่ อมสภาพไปแล้ วทั้ งหมด ก็ได้ทาการ
เปลี่ยนในเฟสแรกไปหมดแล้ว พอเฟสที่ 2 ยังมีการเสื่อมสภาพตามอายุ
การใช้งาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้กล้องของเรา
สามารถใช้ได้เพียง 7 ตัว จาก 51 ตัว เหลืออยู่ 7 ตัว ในครั้งนี้นั้นท่านจะ
สังเกตได้ว่าจะเป็นการซ่อมกล้อง ไม่ใช่เปลี่ยนนะครับ และก็จะเดินสาย
บางเส้น จากปั้มเติมเองไปพระธาตุโพนทองเนื่องจากว่าไฟฟ้าได้ทาการ
เปลี่ยนแปลงเสาตั้งไฟ เมนไฟแรงสูง แล้วตัดสายของเราลงน้าทั้งหมดเลย
ดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ส่วนในเรื่องของตัวกล้องสามารถ
ดู ได้ ทั้ ง 14 ตั ว ดู ได้ ห มดแล้ ว ตอนนี้ ส่ ว นเฟสที่ 2 จะเริ่ ม ด าเนิ น การ
หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ครับ ทาไมถึงต้องโอนเงิน ทาไมไม่
ซ่อมทีเดียวเพราะเราไม่มีเงิน ท่านจะสังเกตได้ว่ารอโอนจากพนักงานจ้างที่
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ลาออกจากราชการไป ในช่วงเดือนของปีงบประมาณที่ผ่านมา แล้วเงินมัน
เหลือเราก็เลยพิจารณาจากตรงนี้ว่า สมควรเอาเงินในส่วนนี้ ดีกว่าปล่อย
ให้ตกไปเป็นเงินสะสม และดาเนินการในส่วนที่ชุมชนร้องขอ จะซ่อมและ
เปลี่ยนแปลงในบางส่วนครับ ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุ ณ ครับ กล้ อ งมี ทั้ งหมด 61 ตั ว ยั งใช้ ได้ แ ค่ 7 ตั ว
แสดงว่าเสียไป 54 ตัว เราก็ต้องซ่อม ไม่ได้เพิ่มนะครับ ใช้งบประมาณ
470,000 บาท อีก 9,100 บาท จัดซื้อโต๊ะทางาน และเก้าอี้นะครับ
มี ส มาชิ ก สภา ฯ ท่ านใดประสงค์ จ ะอภิ ป รายในญั ต ติ นี้ อี ก หรื อ ไม่ ค รั บ
มีหรือไม่ครับ
-ไม่ม-ี
ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้โปรด
ยกมือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมและตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ตามญัตติที่ 32/2560 ผ่านเป็นเอกฉันท์
ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 33/2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบและ
อนุ มั ติโอนลดโอนเพิ่ ม งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ ครับ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ทุกท่าน ดิฉัน นางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบล
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
หนองบัว ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
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ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัวโดยกองช่าง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อโอนเพิ่มใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบั ว ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ดังนี้
โอนลด
หน่วยงานกองช่าง งบลงทุน ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุ ภั ณ ฑ์ งบประมาณตั้ ง ไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาทคงเหลื อ งบประมาณ
๓๔๙,๘๐๐.-บาท ขออนุ มั ติ โ อนลด๘๖,๑๐๐.-บาท งบประมาณ
หลั ง โอนลด ๒๖๓,๗๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
รวมขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้น ๘๖,๑๐๐บาท(แปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม
หน่ ว ยงานกองช่ า ง หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท
ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค เพื่ อ ก่ อ สร้ า งระบบระบายน้ าและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กดังนี้
๑. ซอยคาราบาว ชุมชนหนองใส๒ ก่อสร้างระบบระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๖๗.๔๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้ น ที่ รวมไม่ น้อ ยกว่า ๖๐ ตารางเมตร (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ หน้าที่ ๑ ข้อ ๒ )
๒. ซอยหลังอนามัย ชุมชนหนองใส ๑ ก่อสร้างระบบระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๙๔ เมตร (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๒ ข้อ ๔ )
๓. ซอยรื่น รมย์ (จากปากซอยหลั งอนามั ย –ระบบระบาย
น้าหน้าอนามัย) ชุมชนหนองใส ๑ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว ๑๑๐.๕๐ เมตร
งบประมาณตั้งไว้ ๗๓๕,๓๐๐.-บาท(-เจ็ดแสนสามหมื่นห้ าพัน
สามร้อยบาทถ้วน-) ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๘๖,๑๐๐.-บาทงบประมาณหลัง
โอนเพิ่ม ๘๒๑,๔๐๐.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน) (ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ ๕ หน้ า ที่ ๓ข้ อ ๕ )เนื่ อ งจากประมาณราคา
คลาดเคลื่อน
รวมขออนุมัติโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๘๖,๑๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันหนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
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เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบลหนองบัว
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ แต่เทศบาล
ตาบลหนองบั ว มีความจาเป็ นต้ องดาเนิน การแก้ไขปัญ หาอย่างเร่งด่ว น
ตลอดจนให้ การปฏิ บัติ งานเป็ น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เทศบาลต าบล
หนองบั ว จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และโอนเพิ่ม งบประมาณในหมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑(แก้ไขเพิ่ มเติม ฉบับ ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓)
หมวด ๔ ข้อ ๒๗
ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต าบลหนองบั ว จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ต่ อ สภา
เทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เมื่อผู้บริห ารเทศบาลเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว มีสมาชิก
สภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ
-ไม่ม-ี
ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้โปรด
ยกมือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนลดโอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามญัตติที่
33/2560 ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 34/2560 เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักงานปลัดเทศบาล ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
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(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ดิฉันนางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว โดยสานักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
๑. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบบุคคลหมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจา) รายการ
เพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,1๐๐.-บาท คงเหลือ
งบประมาณ 2,100.- บาท ขออนุมัติโอนลด 2,1๐๐.- บาท งบประมาณ
หลังโอนลด 0 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้สานักปลัดเทศบาล)
2. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน รายการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้ 70,0๐๐.บาท คงเหลืองบประมาณ 26,740.- บาท ขออนุมัติโอนลด 18,0๐๐.บาท งบประมาณหลังโอนลด 8,740 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สานักปลัดเทศบาล)
3. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่าย
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน งบประมาณตั้งไว้ 50,0๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ 10,490.- บาท ขออนุมัติโอนลด 10,490.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
4. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่าย
โครงการเทศบาลโปร่งใสหัวคุณธรรม งบประมาณตั้งไว้ 30,0๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ 22,500.- บาท ขออนุมัติโอนลด 22,500.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
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5. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่าย
โครงการปรองดองสมานฉันท์ งบประมาณตั้งไว้ 30,0๐๐.-บาท คงเหลือ
งบประมาณ 29,650.- บาท ขออนุมัติโอนลด 29,650.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
6. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมให้แก่บุคลากร
งบประมาณตั้งไว้ 30,0๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ 29,300.- บาท
ขออนุมัติโอนลด 29,300.- บาท งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
7. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานในชีวิตประจาวัน งบประมาณตั้งไว้
20,0๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ 16,610.- บาท ขออนุมัติโอนลด
16,610.- บาท งบประมาณหลังโอนลด 0บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สานักปลัดเทศบาล)
8. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ 300,0๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ 108,441.39- บาท ขออนุมัติโอนลด
108,400.- บาท งบประมาณหลังโอนลด 41.39 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ สานักปลัดเทศบาล)
9. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 50,0๐๐.-บาท คงเหลือ
งบประมาณ 50,000.- บาท ขออนุมัติโอนลด 50,000.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
10. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค รายการ
ค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 2,400,0๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ
695,143.85.- บาท ขออนุมัติโอนลด 113,950.- บาท งบประมาณ
หลังโอนลด 583,543.85(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
11. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค รายการ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล งบประมาณตั้งไว้ 310,0๐๐.-บาท คงเหลือ
งบประมาณ 143,492.41.- บาท ขออนุมัติโอนลด 100,000.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด 43,492.41 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สานักปลัดเทศบาล)
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12. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ รายการ วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น งบประมาณตั้งไว้ 200,0๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ
79,200.- บาท ขออนุมัติโอนลด 40,000.- บาท งบประมาณหลังโอน
ลด 39,200 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
13. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค รายการ
ค่าบริการไปรษณีย์ งบประมาณตั้งไว้ 100,0๐๐.-บาท คงเหลือ
งบประมาณ 58,289.- บาท ขออนุมัติโอนลด 30,000.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด 28,289บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สานักปลัดเทศบาล)
14. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบดาเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค รายการ
ค่าบริการโทรศัพท์ งบประมาณตั้งไว้ 124,0๐๐.-บาท คงเหลือ
งบประมาณ 61,936.57.- บาท ขออนุมัติโอนลด 30,000.-บาท
งบประมาณหลังโอนลด 31,939.57บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สานักปลัดเทศบาล)
15. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไปงบรายจ่ายอื่น หมวดรายจ่ายอื่นๆ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถานบันหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้
50,0๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ 50,000.- บาทขออนุมัติโอนลด
50,000.- บาท งบประมาณหลังโอนลด 0บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สานักปลัดเทศบาล)
16. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อปั้มหอย
โข่งชนิดหน้าแปลน จานวน 2 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 30,0๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ 4,200.- บาท ขออนุมัติโอนลด 4,200.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานัก
ปลัดเทศบาล)
17. หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ รายการตู้เหล็ก 2 บาน
เปิดทึบ งบประมาณตั้งไว้ 14,0๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ 4,200.บาท ขออนุมัติโอนลด 4,200.- บาท งบประมาณหลังโอนลด 0 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
รวมขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้น 660,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เพื่อตั้งจ่ายในการดาเนินโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สาหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 660,000 บาท
(-หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า ๕ ข้อ 1 )โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
ประกอบด้วย
1. ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware ดังนี้
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบ 1
1.2 เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)
1.3 เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 2 KVA
1.4 อุปกรณ์จัดการการกระจายสัญญาณ (Ethernet
Switch)
1.5 เครื่องอ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ดสาหรับเจ้าหน้าที่
และประชาชน (Smartcard Reader)
1.6 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1
1.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดาชนิด
Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)
1.8 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อม
เก้าอี้
1.9 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์
2. ติดตั้งและทดสอบพร้อมซ่อมแซมแก้ไขระบบคาสั่งควบคุม
การทางาน Software ดังนั้น
2.1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์
2.2 ชุดคาสั่งควบคุมระบบ ฯ สาหรับเครื่อง Service
Workstation
2.3 ชุดคาสั่งควบคุมระบบ ฯ ควบคุมการอ่านเขียนบัตร
ประจาตัวประชาชน
2.4 ชุดคาสั่งควบคุมระบบ ฯ พร้อมการใช้งานโปรแกรม
2.5 ชุดคาสั่งควบคุมระบบ ฯ เข้าระบบฐานข้อมูล
(Scanner)
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2.6 ชุดคาสั่งควบคุมการทางานเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียน
บ้าน (Passbook Printer)
3. ติดตั้งและทดสอบพร้อมซ่อมแซมแก้ไขระบบคาสั่งควบคุม
การทางาน Hard ware ระบบทะเบียนราษฎร ดังนี้
3.1 ค่าติดตั้งตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า (Load Center)
3.2 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ
3.3 ค่าคิดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware/Software
3.4 ค่าบริหารในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ณ จุด
ติดตั้งบริการ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร
1. ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware ดังนี้
1.1 เครื่องพิมพ์บัญชีเลือกตั้ง (High Speed Printer)
1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2Switch)ขนาด16ช่อง
2. การติดตั้งและทดสอบพร้อมซ่อมแซมแก้ไขระบบคาสั่งควบคุม
การทางาน Software ดังนี้
2.1 ระบบคาสั่งควบคุมการทางานเครื่องพิมพ์ความเร็ว
สูง (High Speed Printer)
3. ติดตั้งและทดสอบพร้อมซ่อมแซมแก้ไขระบบคาสั่งควบคุมการ
ทางาน Hardware ระบบทะเบียนราษฎรดังนี้
3.1 ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware/Soft wear
รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 660,๐๐๐ บาท
(หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบลหนองบัว
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ แต่เทศบาล
ตาบลหนองบัวมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนราษฎร ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลหนองบัว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ซึ่งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๔๓) หมวด ๔ ข้อ
๒๗
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเสนอญั ต ติ ที่ 34/2560 ขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขอ
โอนลดงบประมาณทั้งหมด 17 รายการ ตามที่นาเรียนไปแล้ วนะครับ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สานักปลัดฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
งานทะเบียนราษฎร เนื่องจากว่าเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้
ซึ่งเราได้ทราบในครั้งก่อนว่า ที่ว่าการอาเภอฯ ก่อสร้างใหม่ และย้ายที่
ทางานไปที่ใหม่ จึงจาเป็นต้องจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะเอามาทางาน
เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ เพื่อมาบริการประชาชนทั่วๆไป จึงนาเสนอต่อ
สภาเทศบาล มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ
-ไม่ม-ี
ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้โปรด
ยกมือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
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สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ โอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามญัตติที่ 34/2560 ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาเทศบาลฯ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เชิญ
ท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 1 อยากจะเสนอไปยังท่านผู้บริหาร และส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้ลองไปตรวจสอบดูนะครับว่า บริเวณทางที่ติดลาคลอง ทาง
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ คอสะพาน ท่านจะเห็นได้ว่าแขวงการทางเค้าเอาสีส้ม
มาวาง บ้านเมืองเรา ตอนนี้พัฒนาเยอะ รถเยอะ ทีรถที่จะไปสวนเลนเขาก็
มี เยอะ อยากจะเสนอไปยั งกองช่ าง ลองพิ จารณาดู ถ นนเส้ น นั้ น ไปถึ ง
หมู่บ้านรสสุคนธ์ จะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพราะเราอยากจะให้ประชาชน
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ของเราปลอดภัย ถ้าใครได้ใช้เส้นทางนั้นเพราะผมก็เคยได้ใช้ มันก็สวนเลน
เข้าไปอยู่อย่างนี้ ลองพิจารณาดูถ้ามีเงินจ่ายขาดเงินสะสมก็อยากจะให้ทา
ถนนเส้นนั้น เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกเราจะได้ไม่สวนเลน
เขา เป็ น ห่ วงประชาชนที่อยู่ใกล้ เคียง เพราะคนไปใช้ถนนเส้ นนั้น เยอะ
ทั้งโรงเรียน ฝากทางกองช่างไปพิจารณาถนนเส้นนี้ ถ้ามีจ่ายขาดเงินสะสม
ก็จะช่วยให้ประชาชนเราปลอดภัย
ในจุดที่ 2 ผมเคยพูดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว คอสะพานชุมชน
การเคหะชุมชนทั้ง 2 ข้าง เพราะเวลาเลี้ยวเกิดอุบัติเหตุบ่อย ทั้งทางเข้า
และทางออก ฝากกองช่างไปลองพิจารณางบประมาณ ไปปรับปรุงให้กับ
ชุมชนการเคหะให้ด้วย
เรื่องที่ 3 เรื่องหลอดไฟ ที่ใช้ในชุมชน จะเห็นได้ว่า เวลามีงานศพ
งานบวช งานแต่ง ชุม ชนเราไม่มีห ลอดไฟเลยถ้าเป็น ไปได้ทางคณะฯที่
รับ ผิ ดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกองช่าง ทาหลอดไฟ สายไฟ สัก 10 ชุด มอบ
ให้กับทางชุมชนไว้ใช้ในงาน ไม่ต้องรอวันเสาร์ วันอาทิตย์ นี่คือแผนที่ผม
อยากจะเสนอนะครับ
จุดที่ 4 ซอยโนนมะเขือ เขาอยากจะได้ร่องระบายน้า ทั้ง 2 ฝั่ ง
เพราะว่า มันมีปัญหาเรื่องการระบายน้าตอนนี้ซอยโนนมะเขือ
จุดที่ 5 ซอยร่วมพัฒนา 2 ชุมชนดงอุดม เวลาขึ้นเนินไป จะเห็น
ว่าอันตรายมากเพราะไม่มีร่องระบายน้า น้าเข้าบ้านเขาตลอด ตอนนี้ได้ใช้
เครื่องสูบน้าสูบตลอดถ้าฝนตก เพราะถนนที่ทาคอนกรีตเข้าไปมันต่า ลอง
จะให้ท่านเข้าไปดูนะครับ
จุดที่ 6 ซอยผู้ชนะสิบทิศ ไม่มีถนน มีแต่หินลูกรัง ทางกองช่างได้
ไปสารวจมาแล้ว ตอนนี้ยังไม่มีถนนเขาก็เดือดร้อน ก็แจ้งมา
จุดที่ 7 ชุมชนร่มเย็น 3 บ้านแม่ต๊อดหัวโค้ง แล้วประชาชนก็บอก
แล้ว ไปประชาคมกับเขาก็บอก ซอย 5,6 ไม่มีร่องระบายน้า เป็นที่พักน้า
ท่านประธานชุมชนก็บอกเป็นที่พักน้ารอการระบาย แต่คนที่อยู่ตรงนั้นก็
บอก มันไม่อยากเป็นที่พักน้าหรอกครับ อยากให้ระบายดีที่สุด เพื่อจะได้
แก้ปัญหาให้เขาโดยตรง ตอนนี้ก็ทุก วันที่ฝนตก 13 ปีไม่มีการแก้ปัญหา
นะครั บ อยากให้ ท างกองช่ า งพิ จ ารณาไว้ ด้ ว ย นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ป ระชาชน
เดือดร้อนตอนนี้ ไม่ได้อยู่ในร่างเทศบัญญัติ ตอนนี้ไม่มี แต่ถ้าเป็นไปได้ช่วย
พิจารณา จ่ายขาดเงินสะสมช่วยตรงนี้ด้วย ที่ไม่มาแปรญัตติก็เพราะอยาก
ให้งานมันเร็วขึ้น แต่การที่ จะให้มันเร็วขึ้นเราก็จะมาดูปัญหา สท.ทุกคน
เขาก็มีหน้าที่ไปดูปัญหามาให้ นะครับฝากกองช่าง และผู้บริหารด้วยนะ
ครับขอบคุณครับ
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นางอัมพร ชัยจิตวณิชกุล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

ครับ ขอบคุณ ครับ คุณ สมบั ติ ที่ ได้เสนอมาวันนี้ ทางเลขาฯ ก็ ได้
บั น ทึ ก ไว้ในรายงานการประชุ มเรียบร้อยแล้ ว หละครับ ก็ ฝ ากทางฝ่ าย
ผู้บริหารฯ ก็ได้ดาเนินการในเรื่องนี้ด้วย อย่างเช่น ร่มเย็น 3 ซอย 5,6 ที่
จริ งมั น ก็ มี ถ นนอยู่ แ ล้ ว เพี ย งแต่ ร่ อ งระบายน้ ามั น อุ ด ตั น น้ าระบายไม่
สะดวก หนึ่งหละมัน มีเศษถุงพลาสติกไปอุดตัน ก็ขอฝากท่านประธาน
ชุมชนไปดูในช่วงฝนตก ถ้ามันอุดตันจริงๆ ก็คงต้องฝ่ายกองสาธารณสุข
เข้าไปดูแล ด้วยนะครับ
รถซ่อมอยู่คะ รออะไหล่ ถ้าดาเนินการแล้วเสร็จจะไปดาเนินการคะ
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รถไปซ่อมอยู่รออะไหล่นะครับ ถ้าซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ก็ขอให้ท่าน
สมบัติด้วยครับ ขอบคุณครับ ส่วนซอยร่วมพัฒนา ผมก็ไปดูที่ดงอุดม ผมก็
เห็ น แล้ ว ว่า ซอยร่ว มพั ฒ นานั้น ไม่มี ร่อ งระบายน้า จริงๆแล้ วมั นสู งนะ
คุณสมบัติ จริงๆแล้วซอยร่วมพัฒนา 1 มันต่า ต่าแล้วไม่มีร่องระบายน้า
ถ้าทาร่องระบายน้าแล้ว น้ามันไม่มีที่ไปมันก็จะเอ่ออยู่อย่างนั้น ถ้าทาร่อง
ระบายน้ าซอยร่ว มพั ฒ นา 2 น้ ามั น ก็ จ ะมี ท างออกไปลงไปสู่ แ ถวบ้ า น
หนองนาหล่า ใช่ไหมคุณสมบัติ ถ้าทาอย่างนั้นซอยร่วมพัฒนา 1 จะไม่มี
ปัญหาเลย หลายจุดส่วนนี้ผมก็เห็นด้วย ท่านอื่นครับเชิญครับ

นายทองดี นามวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรีย น ท่ านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ผมนายทองดี นามวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอเรื่องเสียงตามสายทุกชุมชน เรามีเงินจ่าย
ขาดไหมครับ ฝากทางฝ่ายบริหารฯด้วย หลายชุมชนนะครับไม่มีเสียงตาม
สาย ขอให้ทางชุมชนด้วยเพราะเราจะแจ้งข่าวสารของทางเทศบาลเราไม่มี
ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารฯ จัดงบจ่ายขาดด้วยครับ ขอบคุณครับ
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ครั บ ก็ ข อฝากผ่ า นไปนะครั บ ท่ า นอื่ น มี ไหมครั บ เชิ ญ ครั บ
ท่านสมบัติ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกือบลืมอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่เคยเสนอไปแล้วหละ
เรื่องตัดต้นไม้สนามเด็กเล่น หมู่บ้านร่มเย็น 4 เพราะว่ามันติดบ้านเขา
ต้นฉาฉา 3 ต้นบ้านทีเ่ ดือดร้อนก็มาร้องอยู่ตลอดเวลาอยากให้หัวหน้าต๋อง
ไปถามเขาดูเพราะเอกสารคาร้องมาส่งตั้งนานแล้ว ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
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ครับ ก็ขอฝากผ่านไปเช่นกันครับ เชิญประธานชุมชนครับ เชิญพ่อ
ทองดีครับ
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กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และผู้ มีเกียรติทุกท่านครับ ผม
นายทองดี นามวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ซอยที่บ้านท่าน
ปลัดฯ ครับ เมื่อวานฝนตกมีน้านอง ไม่ระบายเคยทาหนังสือนายกฯ ขอรถ
ไปลอกคลองน้า เพราะว่าถ้าเกิดว่าลอกครองแล้วน้าไหลผ่านได้ส ะดวก
จะทาให้สามารถจอดรถสาหรับแขกที่ไปร่วมงานได้อีกเยอะเลยครับ
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ครับ ขอบคุณ ครับ พ่อทองดีครับ ตรงบ้านท่านปลัดเองหละครับ
จริงๆท่านเสนอมาแล้วซอยนี้ ดูแล้วว่าตอนนั้นเงินไม่มีเงินไม่ครบ ท่านก็
อยากจะขอเป็นเงินจ่ายขาด เห็นแล้วน้ามันนอง ดูแล้วว่าลาบากเช่นกัน
หลายๆท่านไปร่วมงานคงจะเห็น ขนาดฝนตกยังไม่หนักเท่าไหร่เมื่อวานนี้
ขอฝากคงจะเป็นปีต่อไปหละนะ เอาหละครับถ้าช่วงนี้แก้ปัญหาได้ว่า
1. ที่จอดรถอาจจะมี
2. แขกมาร่วมงานก็จะอยู่อย่างสบายใจ ถ้าพอแก้ปัญหาได้ 1-2 วัน
ก็อยากจะฝากท่านจะทายังไงถึงจะแก้ได้นะครับ ขอบคุณครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรี ย นประธานสภาฯ และผู้ ท รงเกี ย รติ ค ะ ตามที่ ท่ าน สท.สมบั ติ
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน เสนอมา 4 – 5 โครงการนะคะ โครงการที่เทศบาลฯ สามารถทาได้เลยก็
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
จะพิจารณาทาให้ ในเรื่องของหลอดไฟ และตัดต้นไม้นะคะ แต่ในเรื่องของ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ร่องระบายน้าจะต้ องเอาเข้าแผนก่อน ซึ่งจะได้ท าการปรับ ปรุงแผนใน
เดือนพฤศจิกายน ประจาปี 2561 เพื่อที่จะสามารถจ่ายขาดได้นะคะ
ส่ ว นเรื่ อ งเสี ย งตามสาย ของท่ า นทองดี ทางกองวิ ช าการฯ ก็ ก าลั ง
ดาเนินการสารวจอยู่นะคะที่ยังไม่มี และก็เสีย รู้สึกว่าจะมีไม่เยอะคะ
เพราะให้สารวจแล้ว และจะซื้อใหม่ให้แล้วคะ ตัดต้นไม้ก็ดาเนินการให้เลย
และก็ที่บ้านท่านปลัดคะ ขอบคุณคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
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ครับขอบคุณครับ ท่านอื่น มีไหมครับ เชิญครับ

นายอรรถพันธ์ ธงชัย
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ

อยากได้รถ JCB หรือว่ารถไถน้อยครับ ขอไปไถป่าอยู่หลังหมู่บ้าน
ครั บ เพราะว่ามันรกมาก และมีงูเข้าบ้านชาวบ้ านด้วยครับ ป่าอยู่ห ลั ง
หมู่บ้านนะครับ
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ป่าเป็นที่ของเอกชน หลังสหการณ์ท่านใช่ไหมครับ ไถทุกปีนะครับ
น้ามันไหลไหมเดี๋ยวนี้

นายอรรถพันธ์ ธงชัย
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ

ตัดทุกปีครับ มีปีนี้กับปีที่แล้วไม่ได้ตัดครับ ต้นไม้สูงมาก น้าไหลแล้ว
ครับ แต่ประมาณชั่วโมงถึงจะแห้งครับ ถ้าไถตรงนี้ได้ก็จะดีครับ และก็ขอ
ผอ.ช่างให้ไปดูให้ถนนในหมู่บ้าน ในชุมชนเข้าไปขวามือ ซอย 1 ให้ดูแลให้
หน่อยครับ
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ครับ ขอบคุณครับ ท่านอื่นครับ เชิญท่านประธานเจษฎาครับ

นายเจษฎา พิมโคตร
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์

ขอให้ไปสารวจไฟฟ้าแสงสว่างที่หมู่บ้านเทวิน ไฟมันมืดไฟส่องสว่าง
ไม่ถึง ผมขอขยายแนวเขตไฟฟ้าพาดดับ ระยะ 50 เมตร ไปหยุดอยู่ตรง
ซอย 4 ครับ เพราะเดี๋ยวนี้หลอดไฟฟ้าพาดดับมีถึงแค่ซอย 3 มันมืดครับ
เพราะว่ากลัวอันตรายแถวนั้นเป็นป่าครับ แล้วอีกจุด 1 คือ ปากซอยเข้า
หมู่ บ้ า นเทวิ น วิ ล ล่ า หลอดแสงจั น ทร์ ดั บ ให้ ม าเปลี่ ย นให้ ห น่ อ ยครั บ
ชาวบ้ านบอกมั น มื ด อี ก หลอดบอกว่า มั น แตกไม่ มี ห ลอดมาเปลี่ ย นให้
ขอฝากทางผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ ขอบคุณครับ
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ครับขอบคุณ ครับ ท่านเจษฎา ขอไฟแสงสว่างนะครับ โดยเฉพาะ
เทวินวิลล่า ขอฝากผู้เกี่ยวข้องครับ เชิญท่านศิลาครับ

นายศิลา คาสะทอน
ประธานชุมชนประปาเขต 7

ครั บ ผมนายศิ ล า ค าสะทอน ประธานชุ ม ชนประปาเขต 7
ขอขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้มีงบประมาณไปทาร่องระบายน้าให้นะครับ
ตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอย ใกล้จะเสร็จแล้วครับ มีร่องระบายน้า แต่ยังไม่มี
ที่ออกนะครับ ท้ายซอย จาลองการไฟฟ้า ก็อยู่ในชุมชนของท่านหละครับ
ประธานสภาก็ฝากคุยให้หน่อย เรื่องที่ 2 เสียงตามเสา 4-5 ตัว ขอให้ได้
ยินเดือนละครั้งก็ยังดี ถ้าอันไหนไม่ใช้ก็ให้ประธานชุมชนได้ต่อสายใช้บ้าง
ครับ เพราะประปาเขต 7 ไม่มีเสียงตามสาย จะประชาสัมพันธ์ ก็อย่างที่
ท่านอดีตปลัดท่านบอกหละครับ ขอฝากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยครับ
ขอบคุณครับ
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ครับขอบคุณครับ ก็เห็นใจจริงๆแถวนั้นไม่รู้จะออกยังไง เชิญท่านธวัช
ครับ

นายธวัช พิมพ์สาลี
ประธานแสงเจริญ

ครับ ผมนายธวัช พิมพ์สาลี ประธานชุมชนแสงเจริญ ตามที่มีการ
ก่อสร้างระบบระบายน้าชุมชนแสงเจริญ ซอยแสงเจริญ 8-11 ทางชุมชน
ขอขอบคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง ครั บ แต่ ว่ า ยั ง ไม่ มี ก ารเก็ บ และเคลี ย ร์ ง าน
ที่มีปัญหาอยู่หลายจุด ซึ่งงานก็เสร็จสิ้นมา 2 อาทิตย์แล้วครับ
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ครั บ เขาคงยั งไม่ เสร็จ นะ ท่ าน ผอ.กองช่ า ง เขายั ง ไม่ ส่ งงาน ครั บ
สามารถประสานได้นะครับ ท่าน ผอ. เรื่องดินเป็นอย่างไรบ้างครับ ยังอยู่
เหมือนเดิมนะครับ ดินที่ไปกองไว้ เจ้าของที่เขามีความจาเป็นต้องรีบให้
เอาออกไหม

นายธวัช พิมพ์สาลี
ประธานแสงเจริญ

ผมนี่หละครับเจ้าของที่
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ครับ ยินดีเลยเจ้าของที่ ไม่เดือดร้อนนะครับ ที่ท่านจะได้สูงขึ้นอีก เอา
อย่างนี้นะ ดินส่วนนั้น ถ้ามีที่อื่นลาบากต้องไปเอาส่วนนั้นนะ ท่านสมบัติ
เชิญครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

สอบถามไปยั งถนนหนองใส ทราบว่าได้ ด าเนิ น การเสร็จ สิ้ น แล้ ว
เหลือแต่เก็บเศษ เล็กๆ น้อยๆ แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือรถพ่วง ที่เป็นรถหิน
รถทราย ถ้าเป็นไปได้ฝากทางกองช่าง ไปแจ้งผู้ที่เป็นเจ้าของ เวลาเอารถ
ออกมากรุณาล้างล้อรถท่านด้วย และก็ใส่ผ้ายางให้ดีด้วยเพราะว่ามันปลิว
ลงถนนตลอด ประชาชนที่ สั ญ จรผ่ า นไป ตอนที่ ยั งไม่ ส ร้ างก็ ฝุ่ น เยอะ
ถ้าสร้างเสร็จแล้วยังมีเหมือนเดิมอีก เราจะแก้ปัญหายังไง ถ้าถนนพังไม่
เกิน 2 ปี เงินประกันก็ไม่ได้คืนหรอกครับ ก็ได้มาซ่อมแซมอย่างนี้ห ละ
ฝากอย่างไรก็ดูแลให้ด้วยครับ กองช่างลองประสานดูนะครับ ขอบคุณครับ
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ครับ ขอบคุณครับ เรื่องนี้ต้องถามท่านประธานเจษฎา เป็นอย่างไร
ครับ เป็นตามที่ท่านสมบัติรายงานไหม

นายเจษฎา พิมโคตร
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์

ครับ ก็ อยากให้ แจ้งผู้ ประกอบการ แก้ปัญ หาโดยท าบ่ อน้า ไว้ให้
เวลารถขนหิน ขนดินจะออกมาก็ให้วิ่งผ่านก่อน อยากให้กองช่างประสาน
ครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแสงเทียน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอัมรา วงษ์ศิริ
ประธานชุมชนบงคา

ก็เป็นทฤษฎี แต่การปฏิบัติไม่รู้จะได้ไหมนะ ครับท่านแสงเทียนเชิญ
ครับ
เรียนประธานสภาฯทีเ่ คารพและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมนายแสงเทียน
อินยาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เขต 1 ขอขอบคุณหัวหน้า
ภาคภูมิครับ ที่ประสานงานและพนักงานเทศบาลตาบลหนองบัวทุกท่าน
เกี่ยวกับ เงินพม. ผู้ยากไร้นะครับ ชาวบ้านชมเชยมาอยู่ครับเขาไม่ได้ชมเชย
หลวงตาหรือหลวงพ่อที่วัดดงสะพังนะครับ และขอบคุณผู้บริหารฯ และตัว
ผมเองนี่แหละที่ผลักดันถนนเส้นดงอุดมหนองใส ผู้จักกับผู้รับเหมาก็งานนี้
หละคับ และขอบคุณท่านเจษฎา ท่านประธาน คุณแม่ประสิทธิ์ คุณธวัช
ที่เป็นจิตอาสา ผมขอขอบคุณนะที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณ เช่ นกั นครับ ถ้ าเป็ น ไปได้น ะครับ รถพ่ วงรถสิ บล้ อไม่
น่าจะมาจอดบนไหล่ถนนเลย ไปทีไรก็เห็นจอดอยู่ตรงนั้นเรียงยาวนะครับ
อันตราย ท่านเจษฎา เชิญครับเห็นท่านยกมือ ท่านอัมราเชิญครับ
ดิฉันนางอัมรา วงษ์ศิริ ประธานชุมชนบงคา คือกิ่งไผ่ข้างวัดหักลงอีก
แล้วคะ แจ้งทางเทศบาลฯ ก็ไม่ไป หลอดไฟ 2 หลอดก็ยังไม่เปลี่ยนให้เลย
คะ แจ้ งมา 3 ครั้ งแล้ ว เขาจะท าบุ ญ อี ก แล้ ว ทางตรงนั้ น เป็ น ทางโค้ ง
หอพักตาเลียนนะคะ กับตรงซอยที่เขาทาท่อระบายน้า 2 จุดคะ
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ครับ ทางฝ่ายกองช่าง ก็ติดตามให้ห น่อย ผมก็ได้ยินนานแล้วหละ
ตัดกิ่งไผ่ที่มันลงมา และหลอดไฟ หลายจุด ซอยคางามกาลังทาร่องระบาย
น้า เขาทาแล้วนะครับ แต่ยังไม่เสร็จนะ เชิญท่านชัยกาลครับ

นายชัยกาล กันตรง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาฯที่เคารพและผู้มีเกียรติทุกท่านครับ นายชัยกาล
กันตรง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมตามเรื่องเก่าที่เคยคุย สมัยนายกฯวชิระ
ครั บ เรื่ อ งป้ า ยซอยนะครั บ อย่ างชุ ม ชนหนองขาม ผมส ารวจดู น่ า จะ
ประมาณ 4-5 ซอยที่ต้องการ ยังไม่ได้ติดตั้งครับ ขอตั้งแต่นายกฯวชิระ
แล้วครับ ชุดนี้ผมก็ขอฝากด้วยครับ
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ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ พอพูดเรื่องป้ายก็นึกออกครับ ตรงเก่าน้อยป้าย
หักครับ ถนนสายอินทร์แปลง น่าจะเป็นอินทร์แปลง 6 ขอฝากด้วยนะ
ครับ เชิญท่านธีระครับ

นายธีระ อาสนาชัย
ประธานชุมชนอุดรแลนด์

ครับ อยากจะเรียนทางฝ่ายกองช่างครับ ถนนสายแสงเจริญไปอุดร
แลนด์ ที่เสร็จไปเมื่อ 2-3 วันนี้ ไม่ทราบว่าไหล่ทางเรามีรายละเอียดมา
กว่านี้ไหม เพราะว่าดินที่ไปถมไหล่ทาง มันน้อยครับ พอเทความสูงของ
ถนน 20 ซม. พอกวาดดินลูกรังที่เหลือไปตรงไหล่ ทางมันจะหลวมมาก
เวลารถมอเตอร์ไซต์วิ่งไปหลบกันก็ตกไปล้มเลย รู้สึกว่าพอโดนฝนมั นก็จะ
หลวมมากเลยครับ เป็นเลนเลยบางจุด ทีนี้ไม่ทราบว่าเราตรวจงานกันหรือ
ยัง อยากจะให้กองช่างดูอีกทีหนึ่งครับไหล่ทางทั้ง 2 ข้างเลยครับ ขอบคุณ
ครับ
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ขอบคุณครับ ก็จะมีหลายชุมชนนะครับ จะเข้าลักษณะเดียวกัน คือ
ไม่มีหินไปลง ลงหินก็ลงนิดเดียว รถจะไปเหยียบให้แน่นก็ไม่ได้ ก็เลยเป็น
ปัญหาพอรถลงไปก็แฉลบล้ม ครับก็ฝากกองช่าง หน.ทิพย์ ดูแลส่วนนี้นะ
ครับ

นางสาวชีวรัตน์ แก้วพวงทอง
เรี ย นประธานสภ าฯที่ เ คารพ และผู้ มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า นคะ
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เรื่องไหล่ทางนี้ ในแบบได้กาหนดเป็นไหล่ทางเดิม โดยใช้แอสฟัลเดิมที่เรา
ลอกมาขุ ด มาประมาณ 20 ซม. ลงไหล่ ท างเดิ ม แล้ ว จะมี ก ารบดอั ด
แต่เนื่องจากว่ามันยุบเพราะเขาไม่บดอัด และทางเทศบาลฯ ไม่ได้รอให้เขา
ทางานให้แล้วเสร็จแล้วค่อยขนส่วนที่เหลือออกมาถมให้ชุมชน ทาให้เขา
ลงไหล่ ท าง คื อ เราไม่ ได้ คิด ค่ าไหล่ ท างให้ เขา แต่ ให้ เขาใช้แ อสฟั ล เดิ ม
ที่ลอก เสร็จแล้วบดอัด ที่เหลือ เท่าไหร่เราถึงจะขนออกมาให้แต่ละชุมชน
ที่ชุมชนเอาไปถมที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ปริมาณงานที่เขาทาให้เรา มันลง
ได้แค่นั้ น จริงๆแล้ วการที่จะขนออกมาเราต้องขนออกมาหลังจากที่เขา
ทางานแล้วเสร็จ เราถึงจะเอาส่วนที่เหลือไปถมที่เป็นหลุมเป็นบ่ อของแต่
ละชุมชน แต่เราไม่รอให้เขาทางานเสร็จ จริงๆแล้วถ้าเรารอเขาทางานให้
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เสร็จ ตรงไหล่ทางจะไม่มีปัญหาเลย ถ้าให้เขาทางานให้เสร็จ บดอัดนี่ไม่ใช้
รถนะคะ ใช้เครื่องตบมันก็จะอยู่คะ ทาไมปริมาณมันน้อยเพราะว่าเรา
ขนออกไปก่อน ถมให้เขาถมได้แค่นี้คะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
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นายธีระ อาสนาชัย
ประธานชุมชนอุดรแลนด์

ครับอธิบายก็เข้าใจอยู่นะครับ แต่ยัง ไม่เข้าใจทั้งหมด คือถ้าเราเขียน
เพิ่มลงไปอีกนิดหนึ่งมันจะดีขึ้น ท่านธีระเชิญครับ
ครับ แต่มันก็น่าจะสามารถบดอัดให้มันแน่นได้นะครับ

นางสาวชีวรัตน์ แก้วพวงทอง
คะ เดี๋ยวจะแจ้งผู้รับจ้างให้เอาเครื่องตบไปตบให้นะคะตลอดความ
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ยาวคะ
(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรีย นท่ า นประธาน ท่ า นสมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นคะ พู ด ถึ งเรื่ อ งดิ น
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน อาทิตย์ก่อนได้ประชุมกับท่านปลัดฯ นะคะที่เขาทาสะพานลอด รู้สึกว่าดิน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
จะเหลือเยอะ อยากจะให้ชุมชนแจ้งไลน์เข้ามาใหม่ว่าอยากจะได้ดินกี่รถ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
จะได้รวบรวม แต่ว่าทางเทศบาลรวบรวมไว้แล้วประมาณ 50,000 คิว
อยู่ที่โรงเรียนหนองใสส่ วนหนึ่ง ส่ วนหนึ่งคาดว่าจะไปไว้ที่บ้านนาทราย
กับที่วัดอย่างนี้คะ มันมีหลายที่อยากจะให้คิดช่วยกันคะ เพราะเค้าให้เรา
เป็ น แสนคะ ให้ แ ค่ เทศบาลต าบลหนองบั ว และหนองขอนกว้ า งคะ
ให้ ช่ ว ยกั น หาแต่ ล ะที่ น ะคะว่ า อยากได้ ล งตรงไหนบ้ า งคะ เฉพาะที่
สาธารณะ ราชการ ไม่ใช่ที่เอกชนคะ ก็ขอให้สารวจและรวบรวมมานะคะ
เพื่อที่จะเราได้ประสานกับผู้รับเหมาคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ เชิญท่านสมบัติครับ
ถ้ า พู ด เรื่ อ งนี้ ผมขอเสนอข้ า งโรงเรี ย นประจั ก ษ์ ฯ ไหล่ ท างข้ า ง
โรงเรียนประจักษ์ ท่านจะเห็นว่าชุมชนหนองขามน้อยด้านนี้ ไม่มีปัญหา
แต่ฝั่งซ้าย ตอนนี้เป็นหลุมแล้ว เป็นร่องแล้ว เวลารถจะสวนกันจะตกร่อง
สูงประมาณเกือบศอกก็มี ฝากทางกองช่างให้ไปดูให้ด้วย เวลารถสวนกัน
ขางโรงเรียนประจักษ์ฯ ลองไปดูครับ ฝากกองช่างครับ
ครับเชิญหัวหน้าทิพย์ครับ

28
นางสาวชีวรัตน์ แก้วพวงทอง
ขออนุญาตนาเรียนเรื่องดิน วันศุกร์ก่อนกลับบ้านท่านเดินทางบอกว่า
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผู้รับจ้างที่จะมาขนดินให้เรา เขาให้สิบล้อลากพ่วง คือซอยเล็กๆเขาจะไม่
สามารถเข้าไปได้ แต่ก็คื ออยากจะให้ รวมปริม าณงาน แล้ ว ก็ม าส่ งไว้ที่
กองช่างเทศบาลฯ ช่างปุ ดินทั้งหมด ผู้รับจ้างได้ออกมาดูแล้ว เขาจะขนให้
เราได้ เฉพาะซอยที่ ก ว้ า ง ส่ ว นมากเขาจะไปกองไว้ ให้ ที่ บ้ า นนาทราย
แล้วเทศบาลฯ จะเป็นผู้ขนมาให้กับชุมชนคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

อยากชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องดินที่จะเอามา ผมดูแล้วดินที่เอามาจาก
แยกเก่าน้อยมาสายสกล ยังไม่ได้เอาหนีนะ เขาจะกลบร่อง ที่เป็นร่องลึกๆ
ตรงกลาง ส่วนที่เราจะได้เขาจะขุดตรงที่เป็นอุโมงค์ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ แต่ก็
ยั งมี ดิ น ออกอยู่ เห็ น ขอไปเก่ า น้ อ ยผมว่ าเสี ย มากกว่า ได้ เพราะรถเขา
บรรทุกหนัก พอจะเอาลงเขาเหยียบถนนเราแตกเยอะแล้ว เขาบอกว่าร่อง
ระบายน้าของท่านเขาไม่ใส่เหล็กวี ผมเลยบอกว่าใส่ไม่ใส่เขาให้เป็นร่อง
ระบายน้า ไม่ได้ให้รถวิ่ง มันแตกไปเยอะแล้ว เพราะฉะนั้น 1. ถ้าเอาไปใส่
ไหล่ถนน ผมว่าใส่ไม่ได้แล้วหละ รถเข้าไม่ได้ถนนพัง แน่นอน ถ้าถนนยังไม่
มีคอนกรีตเอาไปเท พอได้ ถ้าเป็นบงคาตรงซอยหลังวัด บ้านชื่นอันนั้นจะ
ได้ ลองให้ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นประสาน เพ ราะผู้ ใ หญ่ บ้ า นเป็ น ผู้ ชี้ ใ ห้ เ ขา
ทางฝ่ายข้าราชการเจ้าหน้าที่มีอะไรเสนอแนะไหมครับ เชิญท่านสมบัติ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทางชุมชนดงอุดม ฝากผมมาเรื่องนี้
เรื่ อ ง รางเหล็ ก ที่ อ ยู่ ห น้ าสามแยกหั ว สะพานที่ เราไปปรับ ปรุงแก้ ไขให้
ชาวบ้ านเขาอยากจะให้ เราท าเป็ น รางวี จะได้ ป ลอดภั ย กลางคื น ขี่ ร ถ
มอเตอร์ไซต์เรียบไปตามรางเหล็ก บางทีก็ฝาหลุด อันตรายจะเกิดขึ้นกับ
เขาแสงก็ไม่ชัด ถ้าเป็นไปได้งบประมาณหน้าฝากไว้ด้วยนะครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครั บ ถนนเส้ น นี้ เ ราเคยผ่ า นไปแล้ ว แต่ เ ขาจะสร้ า งถนนใหม่
เลยต้องรอ ใครตอบได้เพราะผมจาได้ว่าเราจะอนุมัติไปครั้งหนึ่งแล้ว

นายอมรศักดิ์ บุญล้น
ผู้อานวยการกองช่าง

ครับ โครงการที่ว่าจะทาถนนสายรอบเมืองสายใหม่ ผมก็ยังไม่เห็ น
ประชุมอะไรเพิ่มเติมนะครับ ไม่เห็นเขาดาเนินการอะไร แต่ถ้าจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมไปเรื่อยๆก่อนครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ถ้าเรามาปรับปรุงแก้ไขอยู่อย่างนี้มันไม่สิ้นสุดหรอกครับ ผมว่าเรา
เสนอจากงบประมาณเราดีกว่า เพราะว่าคนใช้เยอะ เราทาเป็นจ่ายขาด
เงิน สะสมแล้ วทาเป็นรางวี ชาวบ้านก็ปลอดภัย พี่น้องก็สั ญจรไปมาได้
สะดวก ก็ไม่ต้องมาระแวงว่าตกร่องตกหลุมอีก

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ท่านเจษฎาเชิญครับ

29
นายเจษฎา พิมโคตร
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์

ครั บ เพิ่ ม เติ ม ครับ ป้ า ยซอยตั ว หนั งสื อ มั น ล่ อ นออกเหลื อ แต่ ป้ า ย
ผมก็เสนอมาหลายครั้งแล้ว เอามาซ่อมแซมให้หน่อยนะครับ บางเสาก็ล้ม
ซอยศรีสุราษฎร์ 2, 3, 4, 5, 6 และขอเพิ่มซอย 7-9 ครับ และขอป้าย
ชื่อชุมชนศรีสุราษฎร์ แสงเจริญ ให้แยกกันครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ ก็อาศัยเงินงบประมาณต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ
ครับถือว่าได้มาแสดงออกวันนี้ถือว่าเป็นจุดสาคัญ ท่านที่รอรับฟัง ก็คงไม่
ราคาญหละ เพราะไม่ได้มาประชุมบ่อย เพราะช่วงนี้ประธานชุมชนก็ไม่ได้
ประชุมกัน คาดว่าจะมีประชุมอีกไหมท่านรองฯ ในโอกาสต่อไป

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

คะ คาดว่าน่าจะมีคะท่าน ถ้ามีเรื่อ งเกี่ยวกับประธานชุมชนอาจจะ
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ประชุ ม กั น สั ก 3 เดื อนครั้ง ก็ ได้ ห รืออย่ า งไรคะ คิ ด ว่ าน่ าจะมี อยู่ น ะคะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ก็จะทาหน้าที่ตรงนี้เหมือนในช่วงรักษาการ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ให้ดีเหมือนเดิมให้พี่น้องประชาชน มีอะไรก็ประสานด้วยดี ขอบคุณคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

ขอบคุณครับ เย็นนี้มีเจ้าภาพถวายปัจจัยอยู่ 3 คณะนะครับเท่าที่ผม
ทราบ 1. เทศบาลตาบลหนองบัว (พนักงานเทศบาล)
2. สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
3. กลุ่มของประธานชุมชน
3 ชุด 3 คณะ ที่ทราบในตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ก็เรียนเชิญ
ทุกท่าน ถ้าว่างก็ขอเรียนเชิญทุกวัน อยากจะให้เหมือนเรารวมกันรักกันก็
อยากจะให้เกียรติเจ้าภาพครับ

เรื่ อ ง เจ้ าภาพก็ ข อเรีย นให้ ท ราบเพิ่ ม เติ ม นะคะ เทศบาลฯ ได้ ท า
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน หนังสือเรียนเชิญท่านผู้ว่าฯ มาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพใน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 27 สิงหาคม คะ ส่วนในวันที่ 22 สิงหาคม ท่านผู้ว่าฯ แสดงความ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ประสงค์จะมาเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และมีท่านท้องถิ่น
จังหวัด
วั น ที่ 23 สิ ง หาคม เป็ น ชมรมปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
เห็นรวบรวมเงินมาส่ง 12,000 บาท พร้อมพวงหรีด
วันที่ 24 สิงหาคม ชมรมปลัดเทศบาล ร่วมกับนักบริหารระดับสูง
วันที่ 25 สิงหาคม เป็นท่านอานวย และท่านอดีตนายกฯชัยวิทย์
วันที่ 26 สิงหาคม ตอนนี้ยังไม่ได้มีใครแจ้งความประสงค์คะ

