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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕60 ประจาปี ๒๕60
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา ๑0.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว (ชั้น ๓)
...........................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายแจ้ง
2. พ.ต.อ.วัฒนา
3. นางนภาพร
4. นายทองดี
5. นายสมบัติ
6. นางวาสิษฐี
7. นางประภาส
8. นายชัยกาล
9. นายแสงเทียน
10. นางธณาพร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเรืองเดช
2. นางอารีย์
3. นางอัมพร
4. นายอมรศักดิ์
5. นายอิทธิพล
6. นายนิติชาติ
7. นายภาคภูมิ
8. นางราไพ
๙. นางสาวชีวรัตน์
๑๐. นางปิยะดา
1๑. นางสมัย
1๒. นางสุรัตติยา
1๓. นางจริยาวัฒน์
1๔. นายคาพันธ์
1๕. นางสาววรณัน
1๖. นางสาวจิราพร
17. นางสาวอมรศิริ
18. นายเบญจพล
19. นายฐิติ
20. พ.จ.อ.สรพงษ์
21. นายสัญญา

ศรีหนองพอก
วรธงไชย
ดาบสีพาย
นามวงศ์
นามเดช
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

กาญจนศร
สุรารักษ์
ชัยจิตวณิชกุล
บุญล้น
โพธิราชา
สายทองสุข
คาภิระ
ตรีกุล
แก้วพวงทอง
สายพรหม
โภคสวัสดิ์
มูลทรา
ตันตระกูล
พรหมอินทร์
จัตุระศรี
บุตรคาโชติ
บุตรโท
บุตรเวียงพันธุ์
สุภโตษะ
สนทนารักษ์
มูลคม

ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
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22. พันจ่าเอกสรพงษ์ สนทธนารักษ์
23. นางสาวปรียานันท์ ศรีมาลักษณ์
24. นายอาทิตย์
อุดรเขต
25. นายจักรพงษ์
จันดาศักดิ์
26. นางณัฐพิชา
ฐาปนาเวท
27. นางอัมรา
วงษ์ศิริ
28. นางพั้ว
ศรีหนองพอก
๒9. นายนิรันดร
เทศฉิม
30. นายทวีศักดิ์
ชูแสงทอง
31. นายอรรถพันธ์
ธงชัย
๓2. นายธวัชชัย
ประทุมทิพย์
33. นายพากร
สารีโท
34. นางคาหยาด
บัวคอม
35. นายอ้ม
โชตะสี
36. นายสมหวัง
รักษางาม
37. นางมยุรี
มูลนา
38. นายอุดม
นามอาษา
39. นายสตนันต์ ชัย หนุนพลกลาง
40. นางกมล
สุวรรณแสง
41. นางเอ็มอร
สุรินราช
42. ร.ต.อุได
ส่วยสม
43. นางสาวประกายดาว สิมมาจันทร์
44. นางประพัสศร
สุวรรณกูล
45. นางสาวสุพัตรา
โพธิสาร
46. นางสาวปัณณทัต คาชาลี
47. นายณรงค์ศักดิ์
ประจิมทิศ
48. นายจักรพันธ์
นาทันริ
49. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพันดอน
50. นายนที
วงษ์กาฬสินธุ์
51. นางสุธิดา
ช้างรักษา
52. นายธนณัฎฐ์
รอบรู้
53. นางสาวพรสุดา
บุตรชาดา
54. นางเนตรนภา
ขาวประภา

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ประธานชุมชนบงคา
ประธานชุมชนบ้านเก่าน้อย
ประธานชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
ประธานชุมชนพลอยวิลล่า 2
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ
ตาแหน่ง ประธานชุมชนการเคหะอุดรธานี
ตาแหน่ง ประธานชุมชนหนองใส 5
ตาแหน่ง ประธานชุมชนแสนสราญ
ประธานชุมชนหนองขาม
ประธานชุมชนดอนหัน
ประธานชุมชนสุขเกษม
ประธานชุมชนนาดอน
ประธานชุมชนนาทราย 1
ประธานชุมชนนาทราย 2
ตาแหน่ง ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 1
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 2
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อ ได้ เวลาประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลได้ม าครบองค์ป ระชุม แล้ ว เลขานุก ารสภาเทศบาล
(นางธณาพร ณ หนองคาย) ได้เชิญ สมาชิ กสภาเทศบาลต าบลหนองบั ว เข้านั่ งประจาที่ และกล่ าวเชิ ญ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
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นางธณาพร ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560
ด้วยสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกประจาปี 2560 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ที่ประชุมได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญ ประจาปี 2560 และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่
2 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีกาหนดไม่
เกิน 30 วัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน
เมษายน 2560 นายแจ้ง ศรีห นองพอก ประธานสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว
ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้อานวยการกองทุกกอง
ท่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายทุกท่านตลอดทั้งท่านผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ตรวจสอบดูแล้ว ในวันนี้สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
1. แนะนาข้าราชการที่รับโอนมาปฏิบัติงานที่เทศบาลตาบลหนองบัว
จานวน 2 ท่าน ขอให้ท่านแนะนาตัวครับ
กราบสวัสดีทุกท่านนะครับ กระผม นายจักรพงษ์ จันดาศักดิ์
ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า ย้ายมาจากเทศบาลนครอุดรธานีครับ

นายจักรพงษ์ จันดาศักดิ์
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางณัฐพิชา ฐาปนาเวท
กราบสวัสดีทุกท่านนะคะ ดิฉัน นางณัฐพิชา ฐาปนาเวท
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ย้ายมาจากเทศบาลนครอุดรธานี มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน สังกัด ฝ่ายธุรการ สานักปลัดเทศบาล คะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับก็ขอยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่านนะครับท่านจักรพงษ์ จันดาศักดิ์
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท่านเป็นช่างไฟฟ้าก็คงจะมาแบ่งเบาภารกิจของ
กองช่าง ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ส่วนท่านที่ 2 คือคุณณัฐพิชา ฐาปนาเวท
อันนี้ท่านอยู่ฝ่ายธุรการ ก็คงจะมาแบ่งเบาภารกิจ ของเทศบาลตาบลหนองบัว
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ทาให้เทศบาลฯขอเราเจริญขึ้น ก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งก็
ขอยินดีต้อนรับนะครับ
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จะมีการปลูกต้นไม้
ประชารัฐ ขอเชิญชวนทุกท่าน โดยเฉพาะประธานชุมชนได้ประชาสัมพันธ์
ให้พี่น้องในชุมชนของท่านไปร่วมปลูกต้นไม้ ณ หนองตะไก้ บ้านหนองขาม
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ที่ประชุม

รับทราบ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
1/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 28 เมษายน ๒๕60
ในการนี้ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
รายงานกับทางที่ประชุมครับ

นางนภาพร ดาบสีพาย
คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวที่เคารพ
ดิฉัน นางนภาพร ดาบสีพาย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พร้อมด้วย นายทองดี นามวงศ์ ประธานตรวจรายงานการประชุม
และนายแสงเทียน อินยาศรีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มา
ประชุมพร้อมกันเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 28 เมษายน ๒๕60
ปรากฏว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการจึงขอเสนอ
สภาเทศบาลตาบลหนองบัวเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไปคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะชี้แจงหรือ
แก้ไขในวาระการประชุมคราวที่ผ่านมาหรือไม่ครับ เชิญครับ
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม
ก็ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้โปรดยกมือรับรองรายงานการประชุมครับ

นางธณาพร ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 9 ท่านนะครับ เป็นอันว่าเทศบาล
ตาบลหนองบัวแห่งนี้ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ
ขอคั้นรายการนิดหนึ่งนะครับ จะมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นบ้านหนองใสที่ผ่านมา เชิญครับ
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นายฐิติ สุภโตษะ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 14.19 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้
บ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว บ้านเลขที่ 370/1 หมู่ที่
3 บ้านหนองใส ต.หนองนาคา อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นบ้านของนางหลิว
น้อยมนตรี บ้านมีสภาพถูกเพลิงไหม้ สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรเป็นบ้านไม้ครึ่ง
ปูน 2 ชั้น ตัวบ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง เทศบาลฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ออกประเมินค่าความเสียหายและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งเทศบาลฯ พระราชบัญญัติขั้นตอนกระจายอานาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้มีการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 2 ประการ คือ
1. การเยียวยาในเรื่องของการซ่อมแซมอาคาร จานวน 33,000 บาท
2. ค่าช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวเบื้องต้น จานวน 3,000 บาท
ดังนั้น เทศบาลฯได้ทาการช่วยเหลือเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท เพื่อ
เป็นสักขีพยานในที่ประชุมแห่งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านปลัดฯ ได้มอบเงินเยียวยา
ให้กับ นางหลิว น้อยมนตรี ซึ่งเป็นราษฎรในเขตตาบลเทศบาลหนองบัว ขอ
เชิญครับ ส่วนการดาเนินการของเจ้าบ้าน ก็รอเงินจากบริษัทประกันที่ได้ทา
และก็จะได้ทาการรื้อถอนต่อไปครับ ขอบคุณครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับก็ขอขอบคุณทางฝ่ายป้องกัน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือโดยเทศบาล
ตาบลหนองบัวของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ได้รับความเสียหาย
ด้วยครับ ก็จะขอดาเนินการต่อไปนะครับ ก็จะเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มี-

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
การเสนอญัตติของผู้บริหาร
ญัตติที่ 9/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยการจัดซื้อครุภัณ ฑ์คอมพิ วเตอร์ (กองสวัสดิการสั งคม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ขอเชิญผู้บริหารเสนอ
ญัตติครับ
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นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว โดยกองสวัสดิการสังคม ขออนุมัติโอน
เงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลต าบลหนองบั ว ขออนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ราชการที่ ไม่ เข้ า ลั ก ษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอาสาสมัครพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ (อพม.) งบประมาณตั้งไว้จานวน20,000.-บาท คงเหลื อจานวน
20,000.-บาท ขออนุมัติโอนลด 8,600.-บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมคงเหลือหลังโอนลดจานวนทั้งสิ้น 11,400.- บาท
รวมขออนุมัติโอนลดจานวนทั้งสิ้น 8,600.-บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
- เพื่ อ จ่ายเป็ น ค่ าจั ดซื้ อ เครื่อ งพิ มพ์ แบบฉีด หมึ ก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A4จานวน 2 เครื่องๆละ 4,300.-บาท ตั้งไว้จานวน
8,600.-บาท(แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ.
2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 หน้า 6)ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความระเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จานวนทั้งสิ้น 8,600.-บาท
(แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
ตาบลหนองบัวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้
แต่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลหนองบัวมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิ ทธิภ าพ กองสวัสดิการสั งคม เทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอ
อนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) งบประมาณตั้งไว้ จานวน 20,000.-บาท
คงเหลืองบประมาณจานวน20,000.-บาท ขออนุมัติโอนลด 8,600.-บาท
(แปดพั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) รวมคงเหลื อ งบประมาณหลั งโอนลดจ านวน
11,400.- บาท และขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ซึ่ ง การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย นหรือ โอนไปตั้ งจ่ า ยเป็ น
รายก ารให ม่ ให้ เป็ น อ าน าจอ นุ มั ติ ข อ งส ภ าท้ อ งถิ่ น ต าม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3 พ.ศ.2543) หมวด 4ข้อ 27
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณทางฝ่ายผู้บริหารนะครับ เมื่อผู้บริหารเทศบาลเสนอ
ญัตติขอโอนลดเงินประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการเป็น
โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึง่ ตัง้ ไว้
20,000 บาท ขออนุมัติโอนลดในครั้งนี้เป็นเงิน 8,600 บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ จานวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท เมื่อฝ่ายบริหารได้เสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่มีหากไม่มีส มาชิ กฯท่ านใดประสงค์จะอภิปรายในญั ตตินี้ ผมขอ
ความเห็นชอบจากสมาชิกฯ ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
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นางธณาพร ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย และ
คัดค้าน สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนลด งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตาม
ญัตติที่ 9/2560 จานวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 10/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

กราบเรียน ท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ
ที่เคารพทุกท่าน ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบโอนลด
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
ราย จ่ าย ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ ต าม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รนั้ น แต่
เนื่องจากมีความจาเป็นบางประการ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายให้ สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วน และเพื่อดาเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ขอรับการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหมวด
๔ ข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะ
ทางาน จานวน ๑ ตัว และเก้าอี้ทางานจานวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๙,๑๐๐.- บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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โอนลด
- หน่วยงานกองคลัง
- แผนงานบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานคลัง
- หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เข้ า ลั ก ษณะ
รายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ ค่ าใช้ จ่ า ยโครงการจั ด เก็ บ ภาษี เคลื่ อ นที่ ตั้ ง ไว้
๗๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปแล้ว ๖๐,๐๘๒.- บาท คงเหลือ ๙,๙๑๘.- บาท
ขออนุมัติโอนลด ๙,๑๐๐.- บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
คงเหลือ ๘๑๘.- บาท (แปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- หน่วยงานกองคลัง
- แผนงานบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานคลัง
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเภท ครุภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน จัด ซื้อ โต๊ ะท างาน ขนาด ๑.๖๐ ม. ๒
ลิ้นชักซ้าย - ขวา ขนาด W๑๖๐xD๘๐xH๗๕ cm. (TDK-P๑๖๒๒) และ
เก้าอี้พนักพิง จานวน ๑ ชุด ๆ ละ ๙,๑๐๐.- บาท (เก้าพันหนึ่งร้อย
บาทถ้ ว น) ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานคลั ง งานบริ ห ารงานคลั ง
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) หน้า ๗ ข้อ ๑๔)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบลหนองบัว
ไม่ได้ตั้งจ่ายส าหรับรายการดังกล่ าวข้างต้นไว้ แต่มีความจาเป็นที่ต้อง
ดาเนินการเพื่อให้มีครุภัณฑ์สานักงานไว้ใช้งานเพียงพอ เทศบาลตาบล
หนองบัว จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 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
ประธานสภาเทศบาล

ครับญัตติที่ 10 ผู้บริหารขอความเห็นชอบโอนลดเงินงบประมาณ
ทางฝ่ายกองคลัง เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เป็นโต๊ะ เงินค่าใช้จ่ายเป็นเงิน
โครงการจัดเก็บภาษีรายได้ซึ่งตั้งไว้ 70,000 บาท ใช้ไป 60,082 บาท
คงเหลือ 9,918 บาท ขอโอนลดในครั้งนี้เป็นเงิน 9,100 บาท ท่าน
ผู้บริหารได้เสนอญัตติแล้ว
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มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่มีหากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ประชุมให้ ความเห็ นชอบจากสมาชิกฯ ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญ
ครับ
นางธณาพร ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย และ
ไม่เห็นชอบ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตาม
ญัตติที่ 10/2560 จานวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 11/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัตโิ อนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทางาน (กองการศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

กราบเรียน ท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ
ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว โดยกองการศึกษา ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
หน่ ว ยงานกองการศึก ษา แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือจานวน 13,000.-บาท
ขออนุมัติโอนลด 11,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รวม
คงเหลือหลังโอนลด จานวนทั้งสิ้น 2,000.-บาท
รวมขออนุมัติโอนลดจานวนทั้งสิ้น 11,000.-บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หน่ ว ยงานกองการศึ กษา หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์
สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทางาน สาหรับผู้บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง (ผู้อานวยการกองการศึกษา) ขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จ านวน 11,000.-บาท (-หนึ่ งหมื่ น หนึ่ งพั น บาทถ้ ว น-) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
หน้า 7) ไม่มีราคากาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด
รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จานวนทั้งสิ้น 11,000.-บาท
(-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองการศึกษา เทศบาล
ต าบลหนองบั ว ไม่ ได้ ตั้ งงบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ รายการดั งกล่ า ว
ข้างต้นไว้ แต่กองการศึกษา มีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
โต๊ะ – เก้าอี้ทางาน ผู้อานวยการกองการศึกษา เนื่องจาก โต๊ะเดิมไม่ใช่
โต๊ะที่ใช้ปฏิบัติงาน แต่เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และมีสภาพ
ชารุดโดย ไม่สามารถปิดล็อคลิ้นชักโต๊ะได้ และเพื่อให้มีโต๊ะ -เก้าอี้ทางาน
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กองการศึ ก ษา จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนลดงบประมาณรายจ่ า ยป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
หมวด 4 ข้อ 27
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับญัตติที่ 11 ขอรับความเห็นชอบโอนลดเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่ อ จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จั ด ซื้ อ โต๊ ะ ท างาน
เนื่ อ งจากกองการศึ ก ษามี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ซื้ อ โต๊ ะ ท างาน
เนื่ องจากว่า โต๊ะที่ผ่านมาไม่ตรงกับลักษณะงาน ก็เป็นงบจากโครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนฯ งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท ใช้ไปจานวน
130,000.-บาท เหลือเงิน 101,000 บาท ขอโอนลด 11,000.-บาท
(-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติไปแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญคุณสมบัติครับ
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นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมบัติ นามเดช
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านประธานพูดว่า 130,000 บาท
ไม่ใช่นะครับ ใช้ไปแล้ว 170,000 บาท กว่าๆ คงเหลือ ตามหลักต้อง
เป็น 180,000 บาทด้วยซ้า เพราะว่าเงินงบประมาณ 200,000 บาท
คงเหลือ 13,000 บาทครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับท่านสมบัติ สงสัยที่ผมพูดไปใช่ไหม ครับขออภัย คงเหลือ
13,000 บาท ขอโอนลด 11,000 บาท ครับมีท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายอีกไหมครับ
-ไม่มีหากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามญัตตินี้จากสมาชิกฯ ได้โปรดยกมืออนุมัติ
ครับ เชิญครับ

นางธณาพร ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 9 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
และคัดค้าน สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตาม
ญัตติที่ 11/2560 จานวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 12/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัตโิ อนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ (กองวิชาการและ
แผนงาน) หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ) ขอเชิญผู้บริหาร
เสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

กราบเรียน ท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ
ญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เทศบาลตาบลหนองบัว ขอรับความเห็นชอบโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุ ณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ
งบ ดาเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เข้ า ลั ก ษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (จปฐ.) ตั้ ง ไว้
150,000.-บาท(ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ กองวิ ช าการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 124 ข้อ 7 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่
10 เมษายน 2556 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413
ลงวัน ที่ 30 ตุลาคม 2556 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน
4,8 0 0.-บาท
ขออนุ มั ติ โ อน ลด จ าน วน 4 ,8 00 .-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 0.- บาท
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ตั้งไว้ 50,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ กองวิ ช าการและแผนงาน) ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 124 ข้อ 6 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2559) งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน จานวน 50,000.-บาท ขออนุมัติโอนลดจานวน
50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 0.- บาท
3.โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายให้ กั บ ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว
- เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจน
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจ าวั น เสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย ตั้งไว้ 30,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
กองวิ ช าการและแผนงาน) ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.25602562 หน้ า 82 ข้ อ 10 งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน จ านวน
900.-บาท ขออนุ มั ติ โอนลด จ านวน 900.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน จานวน 0.- บาท
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4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สาหรับ
จ่ ายเป็ น ค่ าเบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า พาหนะ ค่ าเช่ า ที่ พั ก และอื่ น ๆ ของพนั ก งาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
กองวิชาการและแผนงาน) เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จ านวน 10,000.-บาท ขออนุ มัติโอนลด จานวน 5,000.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 5,000.-บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นที่ชารุดเสียหาย ที่จาเป็นต้องทาการบารุงรักษาซ่อมแซม
ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งพิ ม พ์ เครื่ อ ง
สแกนเนอร์ กล้ องถ่ายรูป กล้ องถ่ายวีดีโอ เครื่องเสี ยง เครื่องสารองไฟ
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองวิชาการ
และแผนงาน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน 30,000.-บาท
ขออนุมัติ โอนลด จานวน 9,300.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน จานวน 20,700.-บาท
รวมขออนุมัติโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 70,000.- บาท
เพี่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ ชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว
- เพื่ อจ่ายเป็น ค่ าจั ดซื้ อเครื่องเสี ย งและอุป กรณ์ ชุม ชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบั ว จ านวน 7 ชุ ด ๆละ 10,000.-บาท เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
70,000.-บาท (ตั้ งจ่า ยจากเงิน รายได้ กองวิ ชาการและแผนงาน)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 121 ข้อ 8
เหตุผล
ปัจจุบัน เครื่องขยายเสี ยงในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว บางชุมชนยังไม่มีการติดตั้ง และบางชุมชนที่ มีการติด
ตั้งอยู่แล้วมีการชารุดของชุดเครื่องขยายเสียง เนื่องจากการใช้งานมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ท าให้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของทาง
ราชการไม่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่ประกาศประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทา
ให้ ป ระชาชนพลาดโอกาสในการรั บ รู้ ข่ า วสารที่ ท างราชการน าไป
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว อนุมัติต่อไป
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับญัตติที่ 12 ขอรับความเห็นชอบอนุมัตโิ อนลดงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ของกองวิชาการฯ จาก 5 รายการ เพื่อมาตั้งจ่ายซื้อเครื่อง
เสียงและอุปกรณ์ ชุมชน จานวน 7 ชุด ขอโอนลดเพื่อตั้งจ่ายในรายการนี้
เป็ น เงิน 70,000 บาท(กองวิช าการและแผนงาน หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) เมื่อผู้บริหารได้เสนอญัตติไปแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามผู้บริหารฯ ได้เสนอจัดซื้อเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ให้ชุ มชน ผมเห็นดีด้วยนะครับ แต่ก็อยากจะให้เสนอคราวหน้า
เรื่อง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ บางชุมชนไม่มี ให้ เสริมเข้ามาหน่อย เพราะบาง
ชุมชน ไม่มีเลยโดยเฉพาะช่วงเทศกาล จะต้องยืม กัน ซึ่งมันไม่เพียงพอ
อย่ างชุม ชนดงอุ ดม ไม่มี เลย ต้ องเรียกเข้าเทศบาลอย่างเดียว หรือยื ม
ชุมชนใกล้เคียง ฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณท่านสมบัตินะครับ ท่านต้องการอยากจะได้เต็นท์
โต๊ะ เก้าอี้ ให้ชุมชน ก็ฝากผู้บริหารในโอกาสต่อไปครับ ครับมีท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายอีกมีไหมครับ
-ไม่มีหากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ป ระชุมแห่ งนี้ ให้ ความเห็ นชอบดาเนินการตามญั ตตินี้ ได้โปรดยกมื อ
อนุมัติครับ เชิญครับ

นางธณาพร ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกฯ เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโอนลด งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหารฯเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ตามญัตติที่ 12/2560 จานวน 9 ท่าน มติเป็นเอกฉันท์นะครับ
งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 13/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอน
ลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐เพื่อตั้งจ่าย เป็น
รายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
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นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

กราบเรียน ท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ
ญัตติผู้บริหาร ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง ขอรับ
ความเห็นชอบโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัวได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กรนั้น แต่เนื่องจากมีความ
จาเป็นบางประการ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายให้
สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วน และเพื่อดาเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอรับการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพือ่ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผลแบบที่ 2 จานวน
1 เครื่อง ราคา 29,000.-บาท
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
ราคา 4,300.-บาท
3. เครื่องสารองไฟขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
ราคา 3,200.-บาท
4. เครื่องเชื่อม จานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000.-บาท
รวมเป็นเงิน 46,500.-บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โอนลด
1. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวดเงินเดือน
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงาน
จานวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 45,000.-บาท ใช้ไปแล้ว - บาท คงเหลือ
45,000.- บาท ขออนุมัติโอนลด 36,500.-บาท (สามหมื่นหกพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)
2. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวดเงินเดือน
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจา
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจา จานวน
1 อัตรา ตั้งไว้ 18,000.-บาท ใช้ไปแล้ว - บาท คงเหลือ 18,000.- บาท
ขออนุมัติโอนลด 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รวมโอนลดงบประมาณ 46,500.-บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*
จานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphicsที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
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- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
เป็นเงิน 29,000.-บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามกาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB
2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
เป็นเงิน 4,300.-บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามกาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นเงิน 3,200.-บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามกาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องเชื่อม จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดลวดเชื่อมที่ใช้ได้ 2.0-4.0 มม.
- คอยล์อลูมิเนียม
- ระบายความร้อนด้วยพัดลม
- กระแสไฟเชื่อม 40 – 200 A
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
เป็นเงิน 10,000.-บาท
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 27
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับญัตติที่ 13 ขอรับความเห็นชอบโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน
4 รายการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 29,000 บาท ซื้อเครื่องพิมพ์
ราคา 4,300 บาท ซื้อเครื่องสารองไฟ ราคา 3,200บาท ซื้อเครื่องเชื่อม
ราคา 10,000 บาท รวมเป็นเงินโอนลดในครั้งนี้เป็นเงิน 46,500 บาท
เมื่อผู้บริหารได้เสนอญัตติไปแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมบัติ นามเดช
สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต 1 ตามที่ ผู้ บ ริ ห ารฯ ได้ เสนอมาผมก็ ได้ ไปดู
คอมพิวเตอร์ก็ชารุดจริงๆ โดยเฉพาะเครื่องเชื่อ มสาคัญมากเพราะว่ารถ
เราชารุดบ่อย โดยเฉพาะรถขยะเราก็ได้ซ่อมบ่อยเพราะฝาท้ายก็เริ่มเสื่อม
แล้ว ก็จาเป็นจริงๆครับ สนับสนุนครับ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เครื่องเชื่อมตัวนี้เป็นตู้เชื่อมใช่ไหมครับ ครับมีท่านใดประสงค์
จะอภิปรายอีกมีไหมครับ
-ไม่มีหากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ประชุมแห่งนี้ให้ความเห็นชอบดาเนินการตามญัตตินี้ ท่านใดเห็นชอบได้
โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ

นางธณาพร ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกฯ เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบโอนลดงบประมาณ รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่
13/2560 จานวน 9 ท่าน มติเป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง 1 ท่าน
คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
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ต่ อ ไปผมขอเข้ า สู่ ญั ต ติ ที่ 14/2560 เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อตั้งจ่าย
เป็ นรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณ ฑ์เครื่องสู บน้า ซึ่งขณะนี้ก็มีปั ญ หาเยอะ
(ส านั ก ปลั ด เทศบาล หมวดค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์ ก ารเกษตร)
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

กราบเรียน ท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ
ขอเสนอญัตติผู้บริหาร ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
ด้ ว ยเทศบาลต าบลหนองบั ว โดยส านั ก ปลั ด เทศบาล ขอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลต าบลหนองบั ว ขอโอนงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
โอนลด
หน่ ว ยงานส านั ก ปลั ด เทศบาล แผนงานการรั ก ษาความสงบ
ภายใน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบภายใน หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างให้ แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท คงเหลื อ
๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 85,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ยอดคงเหลือหลังโอนลด 941,000 บาท
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หน่ ว ยงานส านั ก ปลั ด เทศบาล แผนงานการรั ก ษาความสงบ
ภายใน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบภายใน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบหอย
โข่ง ชนิดเบนซิน ขนาด 5 แรงม้า สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ลิตรต่อ
นาที จานวน 3 เครื่องๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท และ
เครื่ องสู บ น้ า ชนิ ดปั้ ม แช่ (ปั้ ม ดูด น้าเสี ย) ขนาด 2.2 กิโลวัต ต์ แรงดั น
220/380 วัตต์ ดูดน้าได้ไม่น้อยกว่า 830 ลิตรต่อนาที ขนาดท่อส่ง 80
มิลลิเมตร จานวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
(ราคาท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000
บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4)
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รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็ น รายการใหม่ จานวน 85,000 บาท (แปด
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่น
เพือ่ พิจารณาอนุมัติต่อไป
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ครับญัตติที่ 14 ขอรับความเห็นชอบโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ง ตามที่ฝ่ายบริหารฯได้เสนอญัตติไปแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ มีหรือไม่ครับเชิญครับ
-ไม่มีหากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ประชุมแห่งนี้ให้ความเห็นชอบดาเนินการตามญัตตินี้ ท่านใดเห็นชอบได้
โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ

นางธณาพร ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
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มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 9 ท่าน
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ทางฝ่ายผู้บริหารฯ ดาเนินการ
ตามญัตตินี้ เป็นเอกฉันท์ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามญัตติที่ 13/2560
จานวน 9 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
ต่อไปผมขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาเทศบาลฯ หรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ เชิญท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
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เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
ขอสอบถามทางท่านผู้บริหาร ตามที่ท่านประธานชุมชนดงอุดม
ได้ประสานผมมาเกี่ยวกับเรื่องถนนซอยสรวงศิริ และซอยสมอุทิศ
ไม่ทราบว่าตอนนี้ดาเนินการถึงไหนแล้วเหลืออีก 4 เดือน งบประมาณเรา
ก็ ต้ อ งใช้ ง บประมาณใหม่ แ ล้ ว โครงการอยู่ ในเทศบั ญ ญั ติ เรายั งไม่ ได้
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ดาเนินการ อยากรู้ว่าไปถึงไหนแล้ว แล้วโครงการ 14 โครงการ เกี่ยวกับ
โครงการสร้างถนนร่องระบายน้า ไปถึงไหนแล้วนี่มันเดือน พฤษภาคม จะ
เข้า มิถุนายน แล้ว ตามที่ท่านได้พูดไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ในคราวที่ผ่านมา
ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ท่านบอกเดือน เมษายน ทางผู้รับเหมาจะเข้า
มาด าเนิน การ ตอนนี้ พฤษภาคม ดงอุ ดม หนองใส ก็ ยังไม่ด าเนิ น การ
อยากให้ท่านเร่งรัดให้หน่อย เพราะชาวบ้านเค้าเร่งรัดผมมา ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

เชิญฝ่ายผู้บริหารฯครับ
กราบเรียน ท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติครับ
สาหรับงบประมาณในการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนส่วนที่ดาเนินการ
อีอ๊อกชั่น เราอีอ๊อกชั่นไป 14 โครงการ ขณะนี้เราได้ผู้รับจ้างดาเนินการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังเหลือขั้นตอนการออกหนังสือเรียกผู้รับเหมาซึง่
ออกหนังสือไปเมื่อวันที่ 19 วันศุกร์ที่แล้ว หลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือ
แล้วจะต้องเข้ามาเตรียมหนังสือเค้าแล้วก็ทาเอกสารให้เสร็จภายใน 7 วัน
เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ ดาเนินการไปแล้ว 2 โครงการ รอที่จะเบิกแล้ว 1
โครงการ คือ เพ็ชรสาลี อันนั้นเสร็จแล้วกาลังจะเบิกจ่ายให้ แล้วก็อีก
โครงการ 1 ผู้รับจ้างดาเนินการไปแล้วประมาณ ร้อยละ 50-60 ซอย
รุ่งเรือง ที่เหลือคาดว่าอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าจะทยอยเอาหนังสือค้า
เข้ามา เพื่อที่จะลงนามในสัญญา ก็คาดว่าสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ จะได้ผู้
รับจ้างทั้งหมด ครบทั้ง 12 โครงการที่เหลือ จาก 14 โครงการ แล้วก็มี
บางโครงการที่จะสามารถทาได้เร็ว ไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตดงอุดม
หนองใส ถนนคอนกรีตพรสวรรค์ นาดอน อันนี้จะสามารถทาได้เสร็จ
ไม่น่าจะเกิน 30 วัน มีบางโครงการที่ไม่สามารถทาให้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณนี้ ซึ่งอาจจะเป็นร่องระบายน้า ที่มีระยะเวลาการก่อสร้างเกิน
200 วันขึ้นไป อาจจะคาบเกี่ยวปีงบประมาณ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุก
โครงการก็จะเริ่มพร้อมกัน ก็เชื่อว่าใน 14 โครงการ จะดาเนินการให้เสร็จ
ภายใน 30 กันยายน ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ก็จะเหลือประมาณ 3-4
โครงการ ที่จะคาบเกี่ยวไปปีงบประมาณถัดไป สาหรับโครงการถนน
คอนกรีตที่เป็นเส้นเล็กๆ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างครบหมดแล้วบางเส้นสามารถ
ดาเนินการไปแล้ว เพราะฉะนั้นผู้รับจ้างทั้ง 5 ราย ทีเ่ ราได้ก็คิดว่าจะลงมือ
ดาเนินการ ให้เสร็จภายในเดือน มิถุนายน เพราะว่าเป็นถนนเส้นสั้นๆ
ด้วยงบประมาณ 80,000 บาทบ้าง 100,000บาทบ้าง 200,000
บาทบ้าง ทั้งหมดก็จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ที่เป็นงบประมาณถนน
คอนกรีต ถนนบงคา 2 เส้น เพราะฉะนั้นแล้วก็ดาเนินการ ในไตรมาสที่ 3
คาบเกี่ยวไปไตรมาสที่ 4 ก็จะไม่มีโครงการใดไม่ได้ผู้รับจ้างเลย โดยทุก
โครงการได้ผู้รับจ้างหมดแล้ว เมื่อดาเนินการไม่เสร็จก็เป็นอานาจผู้บริหารใน
การกันเงินอันนี้ก็นาเรียนทางสภาฯทราบและให้ชุมชนได้รับรู้ครับ
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ครับขอบคุณทางฝ่ายผู้บริห าร ท่านสมบัติมีอะไรจะเพิ่มใช่ไหม
ครับ เชิญครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านผู้บริหารฯได้เรียนให้ที่
ประชุมได้ยินได้ทราบกันแล้วนะครับ ท่านประธานชุมชนที่ได้แจ้งให้ผม
ทราบ ก็ฝากดูแลด้วยนะครับ ว่าเข้าได้เข้ามาจริงไหม แล้วเสร็จตามที่เรา
กาหนดกันหรือเปล่า แต่อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่า หน้าฝน การทางานจะ
ลาบาก อย่างที่ประชาชนจะต้องเจอ ความสกปรกจากการทางาน และก็
ความปลอดภัยในการใช้ถนน ก็ฝากว่าทางกองช่างให้ช่วยดูแลและเร่งรัด
เรื่องนี้ โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทาถนนทีไร เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
มีผู้เสียชีวิต สังเวยถนนเส้นนั้นทุกปี ก็ขอฝากนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วงนี้หน้าฝนลูกรัง หินลูกรังที่ท่านว่าจะลงไหล่ทางนี้ ท่าน ผอ.ก็คุยให้ผม
ฟังอยู่ว่ากาลังทยอยลง แต่อย่างไรก็ฝากเส้นหลังร่มเย็น 4 ถนนตรงนั้น
ไหล่ทางไม่มีจริงๆ นะครับ รถก็เร็วมาก เดี๋ยวนี้เปิดเทอมแล้วก็ขอฝากท่าน
ประธานย้าเรื่องนี้ให้หน่อย ในช่วงนี้ถ้าท่านจะลงก็ยังพอมีโอกาสอยู่ แต่
ถ้าท่านไปลงตอนช่วงหน้าฝน จะลาบากผู้ที่สัญจรไปมา ฝากเรื่องนี้ด้วยนะ
ครับ
และอีกเรื่องหนึ่ง ผมก็ดูมาเยอะเหมือนกัน ดูวารสารที่ท่ านทา
หน้ า ที่ ผ มสนใจที่ สุ ด ก็ คื อ หน้ า คณะผู้ บ ริ ห าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งทาง
สมาชิ ก สภาเทศบาลของผม ปรากฏว่ า เปิ ด ดู แ ล้ ว มั น ก็ น่ า ตกใจอยู่
เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะน้อยซะเหลือเกินนะครับ เขตของผมนี่มี 2 คน ฝาก
ไว้หน่อยนะครับ อันนี้เค้ามีตาแหน่ง ผมเข้าใจท่านประธานก็คงจะเห็น แต่
ผมก็อยากให้มาอยู่ในเขตผมด้วยจะได้เป็น 4 คน ตอนนี้มันยิ่งมีน้อย ตอน
แรกมี 6 ตอนนี้เหลือ 4 ตอนนี้ยิ่งมาเหลือ 2 นะครับ เข้าจะไม่เข้าใจนะ
ครับ ไม่รู้ว่าอยู่เขตไหน ฝากนะครับรอบทารอบหน้า เอารูปมาลงให้รู้ว่า
อยู่เขต 1 ด้วยหน่อย 2 ท่าน ครับ ขอบคุณครับ
แล้วก็มาอีกเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมดูแผนพัฒ นา 3 ปี
ของท่านฉบับที่ 1, 2, 3 ท่านก็เขียนไว้ดีครับ แต่ว่าบางโครงการ บาง
ชุมชน เค้าก็อยากจะให้ท่านเร่งให้หน่อย ยังไงก็ฝากครับ ให้มันทันหน่อย
ตามเทศบัญญัติที่เราได้ทาไว้ ประชาชนเค้าก็หวัง เค้าก็มาถามผมตลอด
ตอนไหนจะได้ตรงนี้ เราก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นหน้าที่ของข้าราชการครับ เป็น
หน้ าที่ของผู้ บริห ารฯที่เค้ารับผิ ดชอบในช่ว งนี้ ผมก็อยากจะให้ ทุกท่าน
เร่งรัดนะครับในช่วงนี้ เพราะไม่งั้นเราจะไปตอบชาวบ้านก็ยาก เพราะเทศ
บัญญัตินี้มันเขียนไว้แล้วแต่มันยังทาไม่ทัน เมื่อท่านบอกว่าทาทันผมก็ดีใจ
ด้วย ขอให้ทาได้ให้สาเร็จจริงๆครับ ขอบคุณครับ
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ครับ ขอบคุณ คุณสมบัติครับ ก็คงจะตามที่ท่านฝ่ายบริหารได้นา
เรียนแล้วนะครับว่า งบประมาณในการก่อสร้างในครั้งนี้ก็คงจะได้ผู้รับเหมา
เสร็จเรียบร้อย ส่วนดาเนินการนั้นผู้รับเหมาก็คงจะทยอยทาค่อยเป็นค่อยไป
ก็ขอฝากสมาชิกทุกท่าน ว่าถ้าไปดาเนินการอยู่ชุมชนไหน ก็ขอให้ช่วย
ตรวจสอบนะครับ ดูแลความเรียบร้อยในการดาเนินการ อย่างเช่นเห็น
หนองใส ลงไลน์มา เห็นซอยไหน ที่เทคอนกรีตครับ ที่นี้ซอยคาราบาวนั้น
เข้าแผนแล้ว เมื่อวานเห็นท่านปลัดฯเข้าแผนให้แล้วครับ ก็คงจะผ่านแล้วแต่
เป็นลักษณะเข้าแผน ส่วนการดาเนินการนั้นค่อยว่ากันท่านแสงเทียน
เชิญครับ

นายแสงเทียน อินยาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบา สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอ
สอบถามท่านผู้บริหารฯ จะดาเนินการอย่างไรกับซอยคาราบาวครับ วันนี้
มีราษฎรที่อยู่ในซอยนั้น มาเข้าร่วมประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

ขอบคุณครับสงสัยเรื่อง ซอยคาราบาว ครับเชิญท่านปลัดฯครับ
กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรตินะครับ อาทิตย์ที่ผ่านมา ฝนมาแรงก็เข้าแก้ปัญหาเบื้องต้น
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ปัญหามันไม่จบครับ เพราะว่าซอยคาราบาว
เป็นซอยที่ต่ากว่าถนนสายหลักมาก เพราะฉะนั้นปัญหาอันที่ 1 คือ เป็นถนน
ที่สร้างมานานแล้ว มีระดับต่า ปัญหาอันที่ 2 ไม่สามารถเดนน้าหรือสูบน้าไป
ได้ เพราะฉะนั้น ทางข้าราชการ เจ้าหน้าที่ไม่นิ่งนอนใจ เมื่อวานได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาฯเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร สิ่งที่เรา
คิดก็คือ อันที่ 1 จะต้องยกถนนขึ้น เพราะฉะนั้นการที่ยกถนนขึ้นมา
ความเดือดร้อนของผู้ที่มีบ้านต่ากว่าถนนต้องมีแน่นอน เรามีประสบการณ์ที่
ซอยนาทราย 1 ซึ่งก็เป็นบทเรียนให้เราได้ฉุกคิดว่า การจะยกถนนขึ้นต้อง
สอบถามคนที่พักอาศัยอยู่ในนั้นว่า เค้ามีความยินยอมหรือไม่ อันที่ 2 ที่เรา
คิดก็คือว่า เราจะต้องเอาน้าออกจากซอยมาให้ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องมาคิด
กันว่าน้ามันจะต้องไหลมาทางถนนองอุดม-หนองใสนะครับ เพราะว่ามันไป
ทางนัน้ มันไปไม่ได้มันติดที่ของเอกชน เพราะฉะนั้นเรามีแนวคิดว่าเราจะสร้าง
บ่อพักไว้กลางถนนโดยเสียพื้นที่คอนกรีตไว้ส่วนหนึ่ง แล้วก็ทาบ่พักคอนกรีต
ไว้กลางถนน แล้วก็ปิดด้วย แผ่นเหล็กหรืออย่างอื่นก็ว่าไป เหมือนที่ท่านเห็น
ตรงวัดโพธิ์สมภรณ์ ก่อนถึงวีทีแหนมเนือง เมื่อเราเอาน้าพักไว้แล้ว เราก็จะ
ติดตั้งเครื่องสูบน้า ที่เค้าเรียกว่าเครื่องท่อพญานาค สูบน้าในซอยทั้งหมด
เมื่อน้ามารวมเราก็สูบน้ามาลงถนนดงอุดม-หนองใส นั้นคือสิ่งที่เราคิดนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดจะต้องไปนั่งปรึกษาหารือกันกับพี่น้องประชาชนในซอยนั้นว่า
ถ้าเราจาเป็นจะแก้ปัญหาร่วมกันเราจะต้องทายังไงก็คงจะต้องขอความ
ร่วมมือ ขอความคิดเห็นหรือพี่น้องอาจจะมีความคิดที่ดีกว่าเรา
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หรืออาจจะเห็นทางน้าว่ามันจะไปทางไหนนะครับ แต่สิ่งที่วันนี้เราไม่ได้
นิ่งนอนใจ เราได้บรรจุไว้ในแผน พร้อมที่จะขอสภาอนุมัติวงเงินไปดาเนินการ
เป็นการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อันนี้คือสิ่งที่เราดาเนินการไปแล้วครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ก็คงจะใกล้ๆ แล้วหละท่านแสงเทียน คือคาราบาว
ก็ เข้ าแผนไว้ แ ล้ ว ต่ อ ไปก็ ค งจะเป็ น หน้ า ที่ ข องทางฝ่ ายกองช่ า ง ว่ า จะ
วางแผนทาอย่างไร ก็ผมไปบ่อยแถวนั้น ไปกับประธานเพ็ง มาไหมครับ
วันนี้ ครับตัวแทนมานะครับ ก็หาทางลงไม่ได้นะครับ เพราะมันเป็นทุ่งนา
และก็ซอยอีกด้านหนึ่ง ซอยอะไร ซอยโคตามี ใช่ไหม ที่มันมาตัดกัน ลงไป
ตรงนั้นเจ้าของที่เค้าก็ถมที่แล้ ว ไม่มีทางน้าจะไปได้ ก็ล าบากใจ ครับ มี
ท่านอื่นมีอะไรอีกไหมครับ มีไหมครับ เชิญคุณธณาพร ครับ

นางธณาพร ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านผู้บริหารฯนะคะ
สืบเนื่องมาจากญัตติที่ 14 นะคะ เรื่อง ขออนุมัติซื้อปั๊มน้านะคะ
เห็นด้วยนะคะ คือเมื่อช่วงเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ฝนตกลงมาค่อนข้างหนัก
นะคะ ต้องขอบคุณป้องกัน ได้ประสานกองช่างนะคะปรากฏว่า ปั๊มเสีย
ทั้ง 2 ตัว ก็เลยได้จากป้องกันนะคะที่ไปช่วยบรรเทาให้ชาวบ้านที่นี่ ฝากทาง
ผู้บริหารฯ นิดหนึ่งนะคะ โดยเฉพาะท่านปลัดฯ ถ้าเกิดช่วงพายุเข้า ในการที่
จะ มันจะเป็นส่วนมาก เค้าก็เตือนมาอีกแล้วกลัวจะเข้าเสาร์-อาทิตย์นี้
การประสานงาน คือบางทีสมาชิกสภาฯ เราไม่ใช่เจ้านายของเจ้าหน้าที่
เจ้านายโดยตรงของเจ้าหน้าที่คือท่านปลัดฯ ในฐานะผู้บริหารฯรบกวนท่าน
ปลัดเปิดเครื่องไว้นิดหนึ่งนะคะ เวลาเสาร์-อาทิตย์ เราเดือดร้อนเราไม่ทราบ
ว่า จะไปปรึกษาใคร บางทีชุมชนโทรหาเรา เราจะไปสั่งการเจ้าหน้าทีเ่ ลย
มันก็ไม่ใช่ที่ บางทีเราก็มองตัวเราเองว่าเราไม่ใช่หัวหน้าของเจ้าหน้าที่การที่
เราจะไปสั่งเค้า ไปบอกว่าให้ทาตรงนั้นตรงนี้ให้ เราก็ค่อนข้างเกรงใจ ยังไง
ก็ต้องฝากท่านปลัดด้วยนะคะว่า เสาร์-อาทิตย์นะคะรบกวนให้ประสานงาน
ได้นิดหนึ่ง นะคะขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

ครับขอบคุณครับ เชิญท่านปลัดฯครับ
ขออนุญาตอย่างนี้ครับ ในส่วนของข้าราชการ เรามีสายการ
บังคับบัญชา เพราะฉะนั้น หากติดต่อปลัดฯ ไม่ได้ เรามีสายบังคับบัญชา
นะครับ เรามีท่านรองฯปลัด ผู้อานวยการกอง หรือแม้แต่หัวหน้ากุ้ง ซึ่งจะ
เป็นผู้รันงานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าเกรงใจ
ครับ เพราะเรามอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว ขอให้ท่านติดต่อ
หมายเลข 1 ไม่ได้หมายเลข 2, 3, 4 ตามลาดับ ครับ เพราะฉะนั้น อาจจะมี
บางทีที่ผมอาจจะปิดเครื่อง อาจจะไม่สบายบ้าง แต่ว่าเราได้มอบหมายการ
บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว ท่านสามารถที่จะติดต่อ รองฯปลัด
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ผู้อานวยการกองช่าง หัวหน้างานป้องกัน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้านิติชาติ
สามารถติดต่อได้หมด และเราก็ได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ของการที่
จะบังคับบัญชากรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนสามารถทาได้ครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญท่านประธานชุมชนบงคาครับ

นางอัมรา วงษ์ศิริ
ประธานชุมชนบงคา

อยากให้ดาเนินการเกี่ยวกับน้าท่วมขังที่สนามกีฬาเพราะมีกองดินอยู่
และหลอดไฟฟ้าที่มันไม่ติดอยู่ที่ชุมชนให้ด้วยคะและในวันพรุ่งนี้ขอรถรับ-ส่ง
มางานปลูกป่าด้วยได้ไหมคะ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

ครับเรื่องกองดิน กับหลอดไฟ เดี๋ยวจะไปดาเนินการให้ครับ
ส่วนเรื่องรถที่จะไปรับ-ส่ง ผมได้ปฏิเสธไปหลายชุมชนแล้วนะครับ
เพราะว่ารถของโรงเรียนเค้าก็ขนเด็กนักเรียน รถของกองก็ดาเนินงานใน
หน้างานนะครับ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องขอความกรุณาจริงๆครับ ท่าน
ต้องเดินทางมาเองครับ ไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้ ต้องขอประทานโทษ
ด้วยครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับบังเอิญความเดือดร้อน มันไม่มีวันเสาร์-อาทิตย์เนาะ
แต่เจ้าหน้าที่ของเราก็ทางานในวันเวลา ราชการ ก็บางทีวันเสาร์-วัน
อาทิตย์หรือวันหยุด ไลน์เต็มมา ท่าน สท.ต๋อม ขอช่างไปเปลี่ยนหลอดไฟ
ให้หน่อย ผมก็คิดไปคิดมาสงสารเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าความเดือดร้อนกรณีน้า
ท่ ว ม อะไรมี ค วามจ าเป็ น ก็ หั ว หน้ า กุ้ ง ท่ านก็ รั บ ได้ ฝ่ ายป้ อ งกั น ท่ า นก็
ช่วยเหลือได้ ท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านแสงเทียนครับ

นายแสงเทียน อินยาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอขอบคุณทางเทศบาลเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย
และการแก้ปัญหาน้าท่วมที่พายุเข้านะครับ ของซอยตัน ซอยแม่หลาง
และขอบคุณการเทคอนกรีตซอยเพชรสาลี ซอยร่วมพัฒนา และซอยประ
ทุมเขต ที่รอมาตั้งนาน คราวนี้สาเร็จแล้วขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เห็นท่านพูดวันนี้แล้วยิ้ม แสดงว่าพอใจนะครับซอยแม่หลาง
ซอยตัน ผมก็ไปดูบ่อย ก็เคยเสนอทางฝ่าย ผอ.กองช่าง ท่านก็ให้ช่างไปดู
แต่ซอยตันตรงนั้นมันสาคัญจริงๆ ด้านหลังหมู่บ้านไปนั้นมันมีกาแพงครับ
หลังกาแพงมันจะมีเค้ามาถมดิน ดูแล้วไม่มีทางไป ขนาดผมไปดูหน้าแล้ง
แถวนั้นยังเฉอะแฉะอยู่เลย ก็ไปหาวิธีว่าจะไปเอาน้าออกยังไง เห็นไลน์มา
บอกซอยแม่หลาง ก็ดีใจกับท่านด้วย ท่านอื่นครับ

27
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

ท่านประธานครับ ผมขอให้ทางช่างได้สรุปงานก่อสร้างซึ่งจริงๆ
แล้วไม่ใช่แค่ 3 ซอยนี้นะครับ ที่แล้วเสร็จยังมีอีก ซอย ถนนคอนกรีตเส้น
สั้นๆ ที่เราทาเสร็จแล้วดาเนินการแล้ว เดี๋ยวให้ทางกองช่างได้สรุปนิดหนึ่ง
ครับเชิญครับ

นางสาวชีวรัตน์ แก้วพวงทอง
คะในส่วนของโครงการ ที่ดาเนินการ และกาลังดาเนินการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง แล้วเสร็จ คือ ซอยร่วมพัฒนา ซอยแม่หลาง ซอยสามัคคี ซอยสามัคคีนี่
คื อ ชุ ม ชนบ้ า นค่ าย ซอยสบายรีส อร์ท ชุ ม ชนนาทราย ซอยศรี จั น ทร์
ชุม ชนนาดอน อัน นี้ อ ยู่ระหว่างการตรวจรับ งาน ซึ่งก่อ สร้างเสร็จแล้ ว
ระบบระบายน้า ที่ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ก่อสร้างเสร็จแล้ ว ซอย
เพชรสาลี ซอยรุ่งเรือง ซึ่งจะส่งงานภายในกลางเดือนหน้า ขณะนี้งานอยู่ที่
ประมาณ 85 เปอร์เซ็น ต์ ซึ่งจะส่งงาน ในกลางเดือนหน้าคะ โครงการ
ทั้งหมดก็ดาเนินการเท่านี้คะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ตรงที่ดีใจที่สุดคือ เดี๋ยวนี้ผู้รับเหมามารับงาน
ไปหมดแล้ว พร้อมที่จะดาเนินการ คือทาครั้งเดี๋ยวใช่ไหมครับท่านปลัด
ครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ฯ

ในส่วนของ 14 โครงการ ถ้าจาไม่ผิดผู้รับจ้างประมาณ
5 ผู้รับจ้าง แล้วก็ถนนเส้นเล็กๆ เราก็ได้ผู้รับจ้างประมาณ 6 ผู้รับจ้าง
ก็กระจาย เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในเดือน มิถุนายน ถนนเส้นเล็ กๆ จะ
เสร็จหมด ส่วนถนนโครงการใหญ่ ดงอุดม-หนองใส นาดอน ก็จะเสร็จใน
ลาดับต่อไปครับ ทั้งหมดก็จะทยอยเสร็จหลายโครงการครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ท่านเจษฎามาไหมครับ ทะลุตรงนั้นได้ท่านคง
จะสบายใจแล้วนะครับ ผมไปดูน้ามันไหลสะดวกแล้ว มันก็ได้ประโยชน์ทั้ง
ประปาเขต 7 และศรีสุราษฎร์ ก็ขอขอบคุณทางฝ่ายเทศบาลฯ ทางพลอย
1 ที่เขาเดือดร้อนน้าท่ว มช่วงฝนตกเพราะตรงร่องด้านหน้านั้นมันเป็ น
วัชพืชที่ขึ้นเยอะ ตอนนี้ก็กาลังเห็นรถไปดาเนินการ ก็ขอขอบคุณครับ เชิญ
ท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ผมนายสมบัติ นามเดช ได้มีประชาชนมาเขียนคาร้องผมได้มอบไว้ให้กับ
ทางกองช่างไว้แล้ ว ในเรื่องของการตัดต้นไม้ สวนเด็กเล่น ของหมู่บ้าน
ร่มเย็น 4 มันมีต้นฉาฉา อยู่ประมาณ 3 ต้น แต่ว่าต้นมันใกล้ชิดบ้านเค้า
ที่สุด เค้าก็อยากจะให้ตัดออกหน่อยเพราะลมมันแรง ใบไม้หล่นใส่บ้านเค้า
มาโดยตลอด ซึ่งอยากจะให้กองช่างไปดูแลตรงนี้ คาร้องได้ส่งไปแล้วยังไง
เดี๋ยวก็คงจะถึงมือ ผอ.กองช่างนะครับ

28
และก็อีกเรื่องหนึ่ง กิจกรรมที่เราได้ดาเนินการจัดมาผมก็ยิน ดี
ด้วยที่เราได้ช่วยสร้างสรรค์กิ จกรรมต่างๆ ยังไงก็ขอฝาก ถ้าเป็นไปได้ก็
อยากให้ทาเต็มที่หน่อย อย่าทาแบบน้าครึ่งแก้ว อยากให้ทาเต็มที่หน่อย
เพราะว่าเยาวชนเค้าก็บอกผมมา ผมก็ว่าไม่เป็นไรมันทาได้เท่านี้ก็เท่านี้
หละนะครับ แต่ยังไงก็ฝากไว้คราวหน้าอย่าเร่งรัด อยากให้ทาเต็มที่หน่อย
เพราะเยาวชนเค้าไม่ได้แก้ตัว ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ทางฝ่ายกองต่างๆ มีผลงานอะไรจะรายงาน
อีกมีไหมครับ เชิญครับ ผอ. ท่านนิติชาติ สานักปลั ดฯ ท่านภาคภูมิ ครับ
ถ้าไม่มี การดาเนิ นการในครั้งนี้ เป็ นการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1/2560 ก็ถือว่าครบทุกกระบวนการ ทุกญัตติ ทุกวาระ ครบครับ
กองช่าง เชิญครับ

นายเบญจพล บุตรเวียงพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

ครับขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ พอดีจะมีโครงการขุดลอกคลอง
บ้านค่ายเสนีย์ ระยะทางประมาณ 1,920 เมตร กาลังดาเนินการเซ็น
สัญญาครับ ก็อยากให้ทางชุมชนในท้องที่รับทราบว่า จะมีการขุดลอกจาก
โรงทอ มาลงคลองบ้านค่ายเสนีย์ครับ เป็นคลองด่าน โดยจะตัดต้นไม้ แล้ว
ก็ลอกเลนครับ แล้วจะทาความสะอาดห่างจากริมคลองประมาณ 2 เมตร
ก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ทางเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ
ที่ได้ทุ่มเท กาลัง แรงกาย แรงใจ ที่ได้ช่วยพี่น้องประชาชน ท่านก็ทาเต็มที่
นะครั บ ลงลุ ย น้ าถอดเสื้ อ ผ้ า ไป ผมเห็ น แล้ ว ก็ เ ห็ น ใจจริ ง ๆครั บ
เพราะฉะนั้นท่านที่มีปัญหาก็ต้องรอคิวนิดหนึ่งนะครับ ของผมก็ยังมีเรื่องที่
ค้างอยู่ 1 เรื่อง ชุมชนเก่าน้อย ซอยรัตนพร มันมีร่องระบายน้าแล้วหละ
แต่ว่าจากบ้านประชาชนมาเป็นท่อ แต่ท่อของเขามันงอ บังเอิญว่ามันตัน
ขอผมตั้งแต่ช่วงก่อนฝน ผมก็รายงานมา บ้านเลขที่ 145 อยากจะเอารถ
ยกไปยกฝาท่อขึ้นแล้วก็เอาเศษขยะออก แต่เขาทนไม่ไหวก็เลยทุบท่อเอง
มันก็เลอะออกมา ถ้าอย่างไรตรงนี้ว่างเมื่อไหร่รบกวนขอรถไปยกฝาท่อ
ออกเค้ าจะได้ ไปแหย่ให้ ท่ อ มั น ไหลได้ ส ะดวก ถ้าเกิ ด ฝนตกหนั ก มาอี ก
เดี๋ยวมันก็จะท่วมบ้านเค้าอีกก็ขอฝากหน่อยครับ
ก็ ค งจะครบทุ ก วาระแล้ ว ขอขอบคุ ณ ท่ า นประธานชุ ม ชน ที่
เสียสละเวลา ท่านเดือดร้อนท่านก็ร้องได้ทุกเมื่อไม่จาเป็นที่จะต้องมาในที่
ประชุมสภาฯนะครับ เห็ นหลายท่านไลน์เข้าเทศบาลฯ ทางเทศบาลฯก็
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
การประชุ ม ในวั น นี้ ก็ ข อจบการประชุ ม แค่ นี้ ข อขอบคุ ณ ครั บ
ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1/2560 ประจาปี 2560 ณ บัดนี้

