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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี ๒๕60
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน ๒๕60 เวลา 10.๐๐ 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. นายอิทธิพล
6. นายนิติชาติ
7. นายภาคภูมิ
8. นางราไพ
9. นายฐิติ
10. นางปิยะดา
11. นางสมัย
12. พ.จ.อ.สรพงษ์
13. นางสุรัตติยา
14. นางจริยาวัฒน์
15. นางสาวจิราพร
16. นางสาววรณัน
17. นางสาวอมรศิริ
18. นางสาวชีวรัตน์
19. นายสัญญา
20. นายอาทิตย์
21. นางณัฐพิชา

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

ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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22. นางสาววชิราภรณ์ คงไชย
23. นางประพัสศร
สุวรรณกูล
24. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพันดอน
25. นายจักรพันธ์
นาทันริ
26. นางสาวประกายดาว สิมมาจันทร์
27. นายณรงศักดิ์
ประจิมทิศ
28. นายอัครวัฒน์
ฟองฤทธิ์ถิรายุ
29. นางสาวปัณณทัต คาชาลี
30. นายธนณัฎฐ์
รอบรู้
31. นางเนตรนภา
ขาวประภา
32. นางสาวมณฑิรา บัวสิงห์
33. นางสาวลลิตา
คาสิงห์ศรี
34. นายธนกร
บัวระภา
35. นางสาวสุพัตรา
โพธิสาร
36. นางพั้ว
ศรีหนองพอก
37. นายนิรันดร
เทศฉิม
38. นายอรรถพันธ์
ธงชัย
39. นายธวัชชัย
ประทุมทิพย์
40. นายเจษฎา
พิมโคตร
41. นายธวัช
พิมพ์สาลี
42. นางสมโภชน์
อุ่นแสง
43. นางประสิทธิ์
บุญทองอ่อน
๔4. นายพากร
สารีโท
45. นายกมล
ภู่กลั่น
๔6. นายกรกช
วงษ์เนตร
47. นายวิเชียร
เสาหัส
48. นายสตนันต์ ชัย หนุนพลกลาง
49. นางกมล
สุวรรณแสง
50. ด.ต.วระ
บัวระภา
51. ร.ต.อุได
ส่วยสม
52. นางสังวาลย์
แสนน่าน

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ประธานชุมชนบ้านเก่าน้อย
ประธานชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ
ประธานชุมชนการเคหะอุดรธานี
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์
ประธานชุมชนแสงเจริญ
ประธานชุมชนหนองใส 1
ประธานชุมชนหนองใส 3
ประธานชุมชนหนองใส 5
ประธานชุมชนเฟริส์ทโฮม
ประธานชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
ประธานชุมชนพรสวรรค์
ประธานชุมชนนาทราย 1
ประธานชุมชนนาทราย 2
ประธานชุมชนพี.เค.ธานี 3
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 2
ชุมชนพรสวรรค์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อได้เวลาประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลได้ม าครบองค์ประชุมแล้ ว เลขานุก ารสภาเทศบาล
(นางคมคาย ณ หนองคาย) ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เข้านั่งประจาที่และกล่าวเชิญ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
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นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

อ่านประกาศอาเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล ตาบล
หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560
ด้วยประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาญัตติของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลหนองบัว ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เพื่อไปดาเนินการเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามคาสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1006/2560 ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การมอบอานาจผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอาเภอ
ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็น
ต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน
2560 นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอาเภอเมืองอุดรธานี
ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัวดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้อานวยการ
กอง ท่านหัวหน้าฝ่ายทุกท่านด้วยความเคารพ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้
สาหรับการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
1/2560 ประจาปี ๒๕60 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มาร่วมประชุม
ครบองค์ประชุมแล้วผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ
1. ขอรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถ.-อปท.) ประจาปี 2560 โดยการประเมินฯ(LPA) ทั้งหมด 5 ด้าน
ซึ่งเทศบาลตาบลหนองบัว ได้รับคะแนนในการประเมิน ดังนี้
ด้านที่ 1 บริหารจัดการ ได้คะแนน 96.67 %
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนน 95.62 %
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้คะแนน 82.24 %
ด้านที่ 4 บริการสาธารณะ ได้คะแนน 91.11 %
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ได้คะแนน 92.00 %
รวม 5 ด้านเฉลี่ย ได้คะแนน 91.53 %
ต่อไปผมขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 ประจาปี
๒๕60 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมชี้แจงครับเชิญครับ
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นายแสงเทียน อินยาศรี
คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวที่เคารพ กระผม
นายแสงเทียน อินยาศรี พร้อมด้วยนายทองดี นามวงศ์และนางนภาพร
ดาบสีพาย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560
ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ปรากฏว่ารายงานการ
ประชุมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ.........เชิญครับ
-ไม่ม-ี
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ แห่งนี้โปรดยกเมือรับรองรายงานการประชุมครับ และขอเชิญ
ฝ่ายเลขานุการนับจานวนผู้เห็นชอบด้วยครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน.....9...ท่าน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ
- ไม่มี เป็นอันว่าสภาเทศบาลฯ แห่งนี้ให้การรับรองการประชุมสภาเทศบาลฯ
ดังกล่าวแล้ว จานวน....9...ท่านครับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี –

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
ทางฝ่ายผู้บริหาร ขอเสนอญัตติที่ 35/2560 เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 4 โครงการ (กองช่าง
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารเสนอญัตติครับ
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(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ดิฉัน นางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 4 โครงการ
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว มีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบและ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ไปเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมจานวน ๔โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔,๒๒๑,๓๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อย บาทถ้วน)
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รวมจานวน ๔ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๒๑,๓๐๐.-บาท
(สี่ล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน ) รายละเอียดโครงการ
ตามเอกสารที่เรียนแนบมาพร้อมนี้
ข้อระเบียบ / กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดาเนินก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวนี้
ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงิน
จานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
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เหตุผล
ด้วย กองช่าง ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ทันเวลา
เนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วจึงจาเป็น
ต้องขอความเห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมจานวน
๔ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๒๑,๓๐๐.-บาท (สี่ลา้ นสองแสนสองหมื่น
หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )
เนื่องจาก การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัวเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ ผู้บริหารได้เสนอญัตติที่ 35/2560 ขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 4 โครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๔,๒๒๑,๓๐๐.-บาท
ครับเมื่อผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้วมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ................
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้โปรดยก
มือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน.......9.....ท่าน
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 4 โครงการ ตามญัตติที่ 35/2560 ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
ต่ อ ไปผมขอเข้ า สู่ ญั ต ติ ที่ 36/2560 เรื่ อ ง รายงานขอรั บ ความ
เห็ น ชอบและอนุ มั ติ กัน เงิน งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปเบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 โครงการ
(สานักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ดิฉัน นางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อรายงานขอรับความเห็นชอบและอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 โครงการ
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว ได้ดาเนินการตั้งจ่ายเงินงบประมาณใน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ในแผนงาน หน่ ว ยงานส านั ก
ปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อตั้งจ่ายในการดาเนินโครงการ
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ตั้งไว้
660,000 บาท (-หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขอรั บ ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมจานวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่เรียนแนบมาพร้อมนี้
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ข้อระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อนหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ทาให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว
หากไม่ได้ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนั้นตก
เป็นเงินสะสม
เหตุผล
ด้วยสานักปลัดเทศบาล ได้ดาเนินการจัดส่งแผนงานโครงการเพื่อให้
กองคลัง (พัสดุกลาง) ดาเนิ นการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่ าวแล้ ว แต่ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 ได้ทันเวลา เนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว จึงจาเป็นต้องรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว เพื่ อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
จานวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาท
ถ้วน)
เนื่องจาก การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งยังมิได้ก่อนหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กั น เงิ น ต่ อ สภ าท้ องถิ่ น ได้ อี ก ไม่ เ กิ น ระยะเวลาหนึ่ งปี ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รัก ษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59
ผู้บริห ารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญั ตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
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ครับ ขอบคุณครับ ผู้บริหารได้เสนอญัตติที่ 36/2560 ขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 โครงการ
เป็นโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับการบริการด้านงานทะเบียน
ราษฎร เป็นเงินจานวน 660,000 บาท ครับเมื่อผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลแล้วมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอ
เชิญครับ................
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้โปรดยก
มือครับ

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

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 1 โครงการ ตามญัตติที่ 36/2560 ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 37/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (กองการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ดิฉัน นางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่ว ยงาน กองการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ (งบลงทุน) หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ที่ปูพื้นด้วยแผ่นยาง
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สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใสตั้งไว้ 220,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ กองการศึกษา) ตามหนั งสือสั่งการ ด่วนที่สุดที่ มท 0891.2 /ว 269
ลงวั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ปรากฏ ในแผนพั ฒ นาสามปี เ พิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ฉ.1 พ.ศ. 2560 – 2562 ข้อ 1 หน้า 18
หลักการ
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหน่ ว ยงาน กองการศึ ก ษา
งาน ศึกษาไม่กาหนดระดับ (งบลงทุน) หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่ าก่ อ สร้างสิ่ งสาธารณู ป การ หน้ า 155 เนื่ อ งจากโครงการก่ อ สร้ างลาน
เอนกประสงค์ ที่ ปู พื้ น ด้ ว ยแผ่ น ยางพาราไม่ เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ บ ริเวณ
อาคารเอนกประสงค์เพราะมีการใช้งานหลากหลาย เช่น การใช้เป็นโรงอาหาร
ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนและอื่นๆ ประกอบกับการปูพื้นด้ว ยแผ่นยางพารา
นั้นมีราคาสูงและเพื่อให้การปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
1 หนองใส สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ จึงมีความจาเป็นต้อง
แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังนี้
ข้อความเดิม
หน่ ว ยงานกองการศึ ก ษา แผนงาน การศึ ก ษา งาน ศึ ก ษาไม่
กาหนดระดับ (งบลงทุน) หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ปูพื้นด้วยแผ่นยาง
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ างลานเอนกประสงค์ ที่ ปู พื้ น ด้ ว ยแผ่ น
ยางพารา ส าหรับ โรงเรีย นเทศบาล 1 หนองใส ตั้ งไว้ 220,000.- บาท
(ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ กองการศึกษา) ตามหนั งสื อสั่ งการ ด่ว นที่ สุด ที่ มท
0891.2 /ว 269 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉ.1 พ.ศ. 2560 – 2562 ข้อ 1 หน้า 18
ข้อความใหม่
หน่ ว ยงานกองการศึ ก ษา แผนงาน การศึ ก ษา งาน ศึ ก ษาไม่
กาหนดระดับ (งบลงทุน) หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล
1 หนองใส
- เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน
เทศบาล 1 หนองใส ซึ่งออกแบบ เป็นการปูพื้นด้วยแผ่นกระเบื้องเซรามิค
เป็นเงินทั้งสิ้น 220,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)(ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
ข้อ 36 หน้า 11
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เหตุผล
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่น
เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ ผู้บริหารได้เสนอญัตติที่ 37/2560 ขอรับความ
เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ที่ปูพื้นด้วยแผ่น
ยาง สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ตั้งไว้ 220,000.- บาท โดยเปลี่ยน
ปูพื้นด้วยแผ่นยางพารา เปลี่ยนเป็นปูพื้นด้วยแผ่นกระเบื้องเซรามิค
ครับเมื่อผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้วมีสมาชิกสภา ฯ ท่าน
ใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ................
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้โปรดยก
มือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน.......9......ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน -

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่าน

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามญัตติที่
37/2560 ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
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ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 38/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (สานักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ดิฉัน นางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตามที่สภาเทศบาลตาบลหนองบัว ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี 2560 เมื่อวันพุธที่
9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
การใหม่ ตาม แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ โครงการจัดซื้อ
ชุ ด เครื่ อ งเสี ย ง (เครื่ อ งขยาย ล าโพง และไมโครโฟน) จ านวน 2 ชุ ด ๆละ
15,000.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท นั้น
หลักการ
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหน่วยงานสานักปลัดเทศบาล
เนื่องจากตามท้องตลาดไม่มีการผลิตอะไหล่ไว้สาหรับการดูแลรักษาและการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องเสี ยงดั งกล่ าว เพื่ อให้ การปฏิบั ติ ภ ารกิจของเทศบาลตาบล
หนองบัว สามารถดาเนินการได้ทันเวลาในการทางาน การจัดประชุมชี้แจง
ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ จึ งมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้อความเดิม
หน่ ว ยงาน ส านั ก ปลั ด เทศบาล แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งาน
บริห ารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
- เพื่ อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อชุ ดเครื่องเสี ยง(เครื่องขยาย ล าโพง
และไมโครโฟน) จานวน 2 ชุดๆ ละ 15,000.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง 5 CH 1,500 วัตต์
2. ตู้ลาโพงพลาสติก 4 นิ้ว บรรจุ 4 ตู้
3. สายลาโพง 10 เมตร 2 เส้น
4. ไมโครโฟนพร้อมสาย 3 เมตร

13
เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ส านักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒ นา
สามปีฯ พ.ศ.2560-2562 เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 9 ข้อ 8
ข้อความใหม่
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริห ารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ชุ ด เครื่ อ งเสี ย ง(เครื่ อ งขยาย ล าโพง และ
ไมโครโฟน) พร้ อมติ ด ตั้ งเดิ น สายพร้อ มอุป กรณ์ ติ ด ตั้ ง จ านวน 2 ชุ ด ๆ ละ
15,000.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- เพาเวอร์มิกเซอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง
- ตู้ลาโพง 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
- ไมโครโฟนพร้อมฐานชนิดคอนแดนเซอร์สายไมค์
- กาลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ส านักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒ นา
สามปีฯ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
เหตุผล
เนื่องจาก “การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้างที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริม าณ คุ ณ ภาพ
เปลี่ ย น หรื อ เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่ อ สร้ า ง ให้ เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภา
ท้องถิ่น” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว อนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ ผู้บริหารได้เสนอญัตติที่ 38/2560 ขอรับความ
เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง(เครื่องขยาย
ลาโพง และไมโครโฟน) จานวน 2 ชุดๆ ละ 15,000.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
30,000.-บาท โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง จาก
1. เครื่องขยายเสียง 5 CH 1,500 วัตต์
2. ตู้ลาโพงพลาสติก 4 นิ้ว บรรจุ 4 ตู้
3. สายลาโพง 10 เมตร 2 เส้น
4. ไมโครโฟนพร้อมสาย 3 เมตร
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เป็น
- เพาเวอร์มิกเซอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง
- ตู้ลาโพง 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
- ไมโครโฟนพร้อมฐานชนิดคอนแดนเซอร์สายไมค์
- กาลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
ครับเมื่อผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้วมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ................
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้โปรดยก
มือครับ
นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน......9......ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน -

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่าน

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามญัตติที่
38/2560 ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 39/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบอนุมัติ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองช่าง) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขออนุญาตคะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่
เคารพ ทุกท่านคะ อยากจะขอท่านประธาน พัก 10 นาที เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงเอกสารบางอย่างของเจ้าหน้าที่คะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับท่านวาสิษฐี ขออนุญาตให้พักการประชุม ครับก็ขอพักการประชุม 5
นาทีครับ เชิญครับ
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ เข้าห้องประชุมครบแล้วนะคะ ก็ขอดาเนินการประชุมต่อนะครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 39/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบอนุมัติ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองช่าง) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ดิฉัน นางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตั้งจ่ายเป็นรายใหม่
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัวโดยกองช่าง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
๑.หน่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐.-บาทคงเหลือ
งบประมาณ ๑๒๘,๒๐๐.-บาท ขออนุมัติโอนลด ๑๒๘,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)งบประมาณหลังโอนลด ๒๐๐.-บาท
๒.หน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้จ่าย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาทคงเหลืองบประมาณ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
ขออนุมัติโอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)งบประมาณหลัง
โอนลด - บาท
๓. หน่วยงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าวัสดุ
ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) งบประมาณตั้งไว้ ๔,๐๒๑,๖๗๐.-บาท คงเหลือ
งบประมาณ ๔๓๘,๑๑๕.๕๒.-บาท ขออนุมัติโอนลด ๔๓๘,๐๐๐.-บาท
(-สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) งบประมาณหลังโอนลด ๑๑๕.๕๒ บาท
๔. หน่วยงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอนลด - บาท
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๕. หน่ ว ยงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป หมวดค่ า สาธารณู ป โภคประเภท
ค่ า ไฟฟ้ า งบประมาณตั้ ง ไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลื อ งบประมาณ
๔๐๖,๗๗๒.๔๙ บาท ขออนุมัติโอนลด ๒๒,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน-) งบประมาณหลังโอนลด ๓๘๔,๗๗๒.๔๙ บาท
๖. หน่วยงานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ ๑๒๖,๙๖๗.-บาท ขออนุมัติโอนลด ๑๒๖,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) งบประมาณหลังโอนลด ๙๖๗.-บาท
๗. หน่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจา) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้
๔,๒๒๘,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๙๗๘,๒๕๓.๗๔บาท ขออนุมัติโอนลด
๗๑๙,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) งบประมาณหลัง
โอนลด ๒๕๙,๒๕๓.๗๔ บาท
๘. หน่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ ๔๖๖,๙๐๓.๘๐.-บาท ขออนุมัติโอนลด ๙๔,๐๐๐.-บาท
(-เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) งบประมาณหลังโอนลด ๓๗๒,๙๐๒.-บาท
๙. หน่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ ๔๙๑,๒๓๕.๑๐บาท ขออนุมัติโอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอนลด ๙๑,๒๓๕.๑๐ บาท
๑๐. หน่วยงานสวนสาธารณะ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๑๒๐,๔๐๐.-บาท คงเหลือ
งบประมาณ ๑,๖๓๓,๕๐๐.-บาท ขออนุมัติโอนลด ๕๓๒,๐๐๐.-บาท
(ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)งบประมาณหลังโอนลด๑,๑๐๑,๕๐๐บาท
รวมขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้น ๒,๗๐๙,๐๐๐.-บาท(สองล้านเจ็ดแสนเก้าพัน
บาทถ้วน)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๑. หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ+ชุดหัวเปลี่ยนชุดบุ้งกี๋
จานวน ๑ คัน คุณสมบัติดังนี้
- เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบหมุนได้รอบตัว
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาด ๒๕ แรงม้าหรือมากกว่า
- ห้องโดยสารมีระบบปรับอากาศ
- มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
- ระบบเครื่องตีนตะขาบตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีใบมีดดันดิน และชุดหัวเปลี่ยนชุดบุ้งกี๋
- ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๑ ลบ.ม.
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวเจาะไฮดรอลิคจานวน ๑ คัน คุณสมบัติ
ดังนี้
- เป็นหัวเจาะที่รองรับการต่อเป็นอุปกรณ์เสริมของโครงการ
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาด
๒๕ แรงม้าหรือมากกว่า
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเข็มเจาะไม่น้อยกว่า ๕๐ มม.
- อัตราความถี่ในการเจาะ ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ครั้ง/นาที
- อัตราการไหลของน้ามัน ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร/นาที
งบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๘๒,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน-) ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑,๔๘๒,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ หน้าที่ ๒ ข้อ ๑ ,ข้อ ๒ ) เป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
๒.หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทเลอร์บรรทุกสาหรับต่อพ่วง(เพื่อนาไปต่อ
พ่วงรถดั้ม ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๔-๐๗๓๖)จานวน ๑ คัน คุณสมบัติดังนี้
- เป็นเทเลอร์บรรทุกสาหรับต่อพ่วง เพื่อใช้ในการบรรทุก
เครื่องจักร
- มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ซม.ยาวไม่น้อยกว่า๔๘๐ซม.
- มี ๒ เพลา
- มี ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว และเป็นยางใหม่
- พื้นเทเลอร์บรรทุกต้องมีวัสดุปูพื้นเต็มพื้นที่
- มีบันไดขึ้นลงด้านหลัง มีไฟเบรกด้านหลัง/ไฟเลี้ยว
งบประมาณตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐.-บาท(-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
ขออนุมัติโอนเพิ่ม๖๕,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงาน
ไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ หน้าที่ ๒ ข้อ ๓ ) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสร้างโคก (สามแยกสร้างโคก ถึง มิตรภาพเก่าน้อย) ชุมชนเก่าน้อย
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๐
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๓๐ เมตร พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการจานวน
๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.๕๓/๒๕๖๐ งบประมาณตั้งไว้
๘๐๘,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนแปดพันบาทถ้วน-) ขออนุมัติโอนเพิ่ม
๘๐๘,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ ๕ ข้อ ๓ หน้า ๒ )
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๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยองอาจ
ชุมชนหนองขาม ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๗๐ เมตร
ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๘ เมตร พร้อมก่อสร้างป้าย
โครงการจานวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.๕๔/๒๕๖๐
งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๕๔,๐๐๐ บาท(สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ขออนุมัติ
โอนเพิ่ม ๓๕๔,๐๐๐.-บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒ ข้อ ๖๒ หน้า ๔๑ )
รวมขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๒,๗๐๙,๐๐๐บาท
(-สองล้านเจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน-)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบลหนองบัว ไม่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ แต่เทศบาลตาบล
หนองบัวมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาล
ตาบลหนองบัว จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๔๓) หมวด ๔
ข้อ ๒๗
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ ผู้บริหารได้เสนอญัตติที่ 39/2560 ขอรับความ
เห็นชอบอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ โดยขอโอนลดจานวน 10 รายการ รวมขออนุมัติโอน
ลดทั้งสิ้น ๒,๗๐๙,๐๐๐.-บาท และขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 4
รายการ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชุดหัวเปลี่ยนชุดบุ้งกี๋ จานวน
๑ คัน และหัวเจาะไฮดรอลิคจานวน ๑ คัน
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทเลอร์บรรทุกสาหรับต่อพ่วง
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้างโคก
(สามแยกสร้างโคก ถึง มิตรภาพเก่าน้อย) ชุมชนเก่าน้อย
4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยองอาจ
ชุมชนหนองขาม
รวมขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๒,๗๐๙,๐๐๐.-บาท
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ครับเมื่อผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้วมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ................
นางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาดิฉันนางประภาส ฮาดวิเศษ สมาชิกสภาเขต 2
นะคะตามญัตติที่ 39 มี 4 โครงการ สาหรับโครงการที่ 1 ที่ 2 นะคะดิฉันว่า
ยังไม่เห็นสมควรในการจัดซื้อรถตีนตะขาบหรือว่ารถพ่วง เพราะว่าเป็น
งบประมาณไม่ใช่น้อยนะคะอยากให้ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกเราดูกันให้
ดีๆนะคะว่างบตัวนี้ไม่ใช่น้อยจะไปซื้อรถตีนตะขาบ มันก็ใช้เปลืองนะคะไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากรในการขับนะคะตัวนี้เดินเองไม่ได้เพราะมันต้องใช้รถพ่วงเพราะ
ต้องมาสิ้นเปลือง มีทะเบียน มีภาษี อีกนะคะสาหรับรถพ่วงไม่ใช่ว่าง่ายๆต้องมี
คนขับส่งไปอีกนะคะ ค่ะก็อยากจะให้พิจารณาในตัวนี้ค่ะ 2 ตัวนะคะตัวที่ 1
ตัวที่ 2นะคะรถเทเลอร์พ่วงแล้วก็รถ jcb ตีนตะขาบนะคะสภาพชุมชนเราก็ยัง
ไม่เหมาะสมที่จะใช้ตัวนี้ราคาเดี๋ยวนี้เราก็มี jcb อยู่นะคะ jcb นี้เหมาะสมกว่า
ถ้าจะซื้อก็ขอให้เป็น jcb ไปดีกว่านะคะเพราะว่าเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองได้นะคะ
ไม่สิ้นเปลืองหลายอย่างแต่ในตัวนี้นะคะ สาหรับตัวดิฉันอยากยกเว้นตัวนี้นะคะ
ตัวที่ 1 ที่ 2 ตามญัตติ 39 ขอให้คณะสมาชิกหรือผู้บริหารและแยกเป็นข้อๆ
จะดีไหมคะ สาหรับ 2 ตัวนี้ขอความคิดเห็นกับสมาชิกค่ะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับขอบคุณครับ ญัตติที่ 39 นะครับคุณประภาสนะครับ เห็นแย้ง
เกี่ยวกับการจัดซื้อรถตีนตะขาบและรถพ่วง จานวน 2 รายการทั้งหมด 4
รายการนะครับ 2 รายการ รถตีนตะขาบขับรถเทเลอร์นะครับรวมแล้วสอง
อย่างนี้เงินงบประมาณ 1,547,000 บาท นะครับอยากจะขอแยกเป็น
รายการ ปกติเหมือนคนละโครงการอยู่แล้วแต่มันเป็นญัตติเดียวกันนะครับ
สมมุติว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการไม่เห็นชอบมันจะพ่วงไปถึงอีก 2
โครงการหลังไหมครับว่าอยากจะให้ทางฝ่ายนิติกรได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบนี้
ครับ คุณคมคาย ขอเชิญครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภานะคะและ สมาชิกสภาแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านนะคะสาหรับที่ท่าน สท.ประภาสชี้แจงเมื่อสักครู่นี้นะคะ นั้นก็คือคนเรา
ก็คือความคิดแตกต่างได้นะคะ คือถ้าแยกเป็นหัวข้อได้ก็จะดีนะคะแต่ว่าถ้าถาม
ในเรื่องของการบริการภายในชุมชนของเทศบาลตาบลหนองบัวเราตอนนี้เรามี
รถ jcb เพียง 1 คันในการที่จะใช้แต่ละครั้งบางทีถือว่าเป็นการแย่งกันนะคะ
บางทีเขต 2 จะใช้บางทีเขต 1 จะใช้มันมีรถเพียงแค่คันเดียว แล้วก็จะเวลาที่
ผังมาการซ่อมมันใช้งบประมาณค่อนข้างสูงทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามี 2 คัน
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ถามว่ามันคุ้มไหมกับงบประมาณ 1,400,000 บาท ในการที่เราทางานเรา
ต้องคือต่างคนต่างความคิดนะคะ ต่างคนต่างมุมมอง ถ้าถามถึงความคุ้มค่า
ทุกๆเรื่องมันไม่มีอะไรที่มันจะคุ้มค่าหรอกค่ะ แต่ว่าเราถือว่าการบริการนั้นคือ
หัวใจของเทศบาลนะคะ อันนี้คือแนวคิดก็คือบางคนอาจจะเห็นเหมือนกับที่
สท.ประภาส ว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณแต่สาหรับดิฉันมองว่าการบริการคือ
งานของเราเพราะว่าในเขตเทศบาลเรา พื้นที่ค่อนข้างกว้าง และก็เมื่อก่อนนี้
การซ่อมรถแต่ละครั้งก็แสนกว่าบาทแล้วท่านคิดดูว่า ซ่อมครั้งหนึ่งกินเวลาเป็น
เดือนแล้วทีนี้งานในเทศบาลก็ไม่เดิน หรือไม่ท่านประธานชุมชนบอกว่าผม
ต้องการให้มาขุดตรงนั้นตรงนี้ ถามว่าถ้าเราซ่อม 1 เดือน หรือ 2 เดือนบางที
อะไหล่มันไม่มี งานก็ไม่เดินเหมือนกัน ฉะนั้นก็ฝากทางผู้บริหารด้วยนะคะว่า
ถ้าอย่างนั้นก็แยกเป็นหัวข้อก็ได้ว่าท่านใดเห็นด้วยกับข้อนี้บ้างนะคะขอบคุณค่ะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับ มีเจตนาจะให้แยกเป็นข้อๆนะครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

ขอชี้แจงความจาเป็นก่อนนะคะ ก่อนทีฝ่ ่ายนิติการจะชี้แจงข้อกฎหมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน การที่เราตั้งไว้ในรถตีนตะขาบเราได้คุยกับกองช่างแล้ว เกี่ยวกับการพัฒนาของ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลเรามันไม่ทั่วถึง ในการบริการตามที่ ท่านสท.พูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ซื้อคันเล็กมันสามารถเข้าได้ในตรอกซอกซอยเล็กได้ ซึ่งไม่ต้องไปจ้างเหมาให้
เขาสิ้นเปลืองซึ่งกาลังคนของเราก็เพียงพอก็อยากจะให้ ผอ.กองช่างนะคะซึ่ง
เสนอโครงการนี้ขึ้นได้อภิปรายค่ะ เชิญค่ะ
นายอมรศักดิ์ บุญล้น
ผู้อานวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาผู้บริหาร
ท่านประธานชุมชนทุกท่านนะครับ ความจาเป็นของกองช่างในเรื่องรถขุดที่เรา
ใช้อยู่ตอนนี้มเี พียงคันเดียวครับ เป็นรถตักหน้าขุดหลังซึ่งเคลื่อนที่ต้อง ไปด้วย
ตนเองขับไปเองระยะทางไกล ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองน้ามันอยู่แล้วครับผมเรื่องที่
เป็นเครื่องจักรกลจะวิ่งรอบช้านะครับจะกินน้ามันมากแล้วก็การสึกหลอในการ
เคลื่อนตัวนี้มันจะเยอะกว่า เหตุผลที่ทาไมถึงต้องซื้อรถตีนตะขาบ หนึ่งคันเล็กให้
เข้าดาเนินการตามซอกซอยยิ่งสะดวกกว่าครับ แล้วก็รถพ่วงลากมันไม่ได้พ่วงติด
รถตลอดเวลาอยู่แล้ว ยังไงรถดั้มต้องไปทางานด้วยกันก็ฝากพวกเขาไปลงหน้า
งานด้วยกันซึ่งการเดินทางก็จะรวดเร็ว 2 ไม่อันตรายนะครับคือรถเราวิ่งบนทาง
หลวงถ้าเป็นรถขุดก็เกะกะกีดขวางทางเข้าถ้าไปใช้รถดั้มฝากไปนี้มันจะสะดวก
กว่าครับ แล้วก็พูดถึงราคา ราคารถตักหน้าขุดหลังนี้จะราคาแพงกว่า 2 ล้าน
กว่านะครับ ตัวนี้รถพ่วงลากแค่ 1,500,000 คือประหยัดกว่าการสิ้นเปลือง
น้ามันก็น้อยกว่านี้แล้วครับ
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายรณชัย แพงไธสง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

อันนั้นก็คือเหตุผลนะครับเชิญครับ เชิญครับหัวหน้ารณชัยครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ทุกท่าน แล้วก็ประชาชนทุกท่านครับ ขออนุญาตเรียนเสริม ท่านผอ.กองช่าง
นิดนึงนะครับ ก็คือในส่วนของการทางานของตัวรถขุดเล็กก็คือเมื่อเปรียบเทียบ
กับ jcb ที่เรามีอยู่คันเดียวซึ่งปริมาณงานของเราตอนนี้ถือว่ามีเยอะมาก
โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนจะประจากันไม่นาทรายก็ศรีสุราษฎร์ ซึ่งจะต้องคอย
บริการอยู่ตลอดอีกหลายหลายชุมชน 38 ชุมชนซึ่งถือว่ามันไม่เพียงพอไม่ทัน
ต่อความต้องการของชุมชน พูดถึงในเรื่องของความสามารถของมันก่อนครับ
ทาไมเราจึงควรจะมี ในกรณีที่เราอยู่ในซอยแคบๆเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอ
ลักษณะแบบนั้นโดยเฉพาะหนองใส อย่างคาราบาว ในที่น้าท่วม รถขุดหน้าตัก
หลังเราเข้าไป การทีม่ ันจะเคลื่อนย้ายตัวเองมันจะทาได้ลาบากมากเพราะมัน
จะต้องโยกซ้ายโยกขวากว่าจะหมุนตัวออกมาได้แต่ถ้าหากว่าเป็นรถขุดหน้าขุด
หลังมันจะสามารถหมุนรอบตัวเองได้เลยซึ่งการทางานจะสะดวกและรวดเร็ว
และในส่วนของตัวที่เราซื้อเดี๋ยวนี้จะประกอบไปด้วยหัวแย็ค ซึ่งจะสามารถ
ทางานได้ ตอนนี้ที่เราประสบปัญหา จากที่ผมทางานนะครับเรื่องร้องเรียน
ต่างๆนานา เรื่องถนนมีเยอะมากซึ่งถนนอะไรต่างๆเราจะต้องไปตัด ทาใหม่นะ
ครับมีเยอะมากเราจาเป็นจะต้องมีหัวแย็คตัวนี้ เพื่อที่จะทาให้การทางานเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อความต้องการชุมชน จึงขออนุญาตนานาเรียน
เบื้องต้นครับ
ขอบคุณครับท่านสมบัติครับเชิญครับ
เรียนประธานสภา ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
หนองบัวเขต 1 ผมขอพูดเกี่ยวกับญัตติที่ 39 เรื่อง รถตีนตะขาบกับ
หัวเจาะไฮดรอลิค ให้เจ้าหน้าที่ การที่ท่านได้ฟังกับหลายๆท่านนะครับ สาหรับ
รถตีนตะขาบ หรือว่ารถบุ้งกี๋ก็ว่าได้เพราะว่าต้องเปลี่ยนหัวได้ เมื่อวานนี้ผมไปดู
มาเขาเช่าวันหนึ่ง ราคา 4,000 บาท ขุดได้ทั้งวันมีคนขับให้ด้วยมีคนรับส่งให้
ด้วยวันละสี่พันบาท จ้างเหมาถ้าชุมชนนี้มีปัญหาเราก็จ้างเหมาได้ เราไม่ต้องมา
รับผิดชอบเงินเดือน ตกเดือนหนึ่งก็หมื่นห้า ปีหนึ่งและแสนแปด ค่าน้ามัน
ค่ารักษาถ้ามีปัญหาปั๊มไฮโดรลิคแตกก็หยุดได้อีกยาว แต่ถ้าผู้รับเหมาก็ทาเขาจะ
รับผิดชอบของเขาเองให้เป็นข้อคิดที่ผมจะเสนอ ส่วนเรื่องที่ 2 เครื่องแย็คเท่าที่
เราเคยซื้อเครื่องแย๊คเราต้องไปซื้อให้แล้ว 2 ตัวแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับมันก็เก่า
บ้างมันก็พังไปบ้าง ที่ผมไปสารวจมาก็มีอยู่หลายยี่ห้อ ยี่ห้อที่ดีที่สุดก็คือยี่ห้อบอส
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65,000 บาท ถามว่าใช้เครื่องปั่นไฟทางานได้ไหม ได้ มันใช้ระบบปั่นไฟไม่ได้
ใช้น้ามันผมมองดูว่าความจาเป็นของกองช่างก็จาเป็นผมเข้าใจแต่งบประมาณใน
มุมมองผมแล้วนี่คือเงินภาษีประชาชน เราสนับสนุนด้านทางานเพราะว่ากองช่าง
เป็นงานเป็นหน้าเป็นตา ทุกคนทางานอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือว่า
เป็นไปได้ไหมที่เราจะมาจ้างเหมาเอาเราไม่ต้องไปรับผิดชอบคนขับไม่รับผิดชอบ
คน ขนไปไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องรถ เขาทาให้เราวันละ 4,000 จ้างเป็นวันละ
ชุมชน 38 ชุมชนในชุมชนละวันผมคานวณไว้ชุมชนละวัน อย่างมากก็ลงทุนแค่
แสนกว่าบาทต่อปี ถ้าเราคิดกันอย่างนี้งบประมาณเราก็จะสามารถไปทาร่อง
ระบายน้าดงอุดม ร่องระบายน้าปากซอยสุขใจพัฒนา 4 ที่จะทะลุไปแสนสราญ
มันก็สามารถทาได้ถ้าเราคิดในมุมมองที่จะประหยัดช่วยกันแต่ถ้าจะคิดอีก
มุมมองหนึ่งผมเห็นใจนะเพราะว่า ท่านผอ.ท่านจะทางานต่อเนื่องและก็ยาวนาน
กับเทศบาลตาบลหนองบัว ผมรู้จักท่านมาสิบกว่าปีครับ ผมเห็นใจนะ แต่ท่าน
ต้องเข้าใจงบประมาณประชาชนของเรา ภาษีของ เราเก็บได้น้อยมากปีนี้นะครับ
ปีนี้เก็บได้น้อยจริงๆเลิกกิจการก็เยอะ ไปถามมาแล้วเมื่อวานไม่ใช่ว่าเราจะใช้งบ
อย่างเดียวแล้วก็คิดถึงภาษีเวลาที่ต้องนาไปใช้อย่างอื่นด้วยครับผมขอบคุณครับ
ท่านครับขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับมีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านชัยกาลครับ

นายชัยกาล กันตรง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาผมนายชัยกาล กันตรง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
ญัตติที่ 39 โครงการที่ 4 ระบบระบายน้าคอนกรีตซอยองอาจ ผมไม่เข้าใจว่า
ถ้าทาระบบระบายน้านี้น้ามันจะลงทางไหนครับเพราะเท่าที่ผมสารวจในพื้นที่
ซอยนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ เวลาตกหนักเท่านั้นครับ ไม่ได้ท่วมนะครับน้ามัน
ก็ค้างนิดหน่อยไม่ได้ท่วมครับแค่มันระบายไม่ทันเฉยๆ ประกอบกับบ้าน
ใกล้เคียงค่อนข้างจะต่ากว่าถนน ซอยนี้น่าจะอยู่หน้าบ้านท่านชัยใช่ไหมครับผม
ว่าที่ชุมชนหนองขามยังขาดถนนคอนกรีตเข้าซอยนะครับอยากให้โครงการที่ 4
เปลี่ยนเป็นถนนเข้าซอยในหมู่บ้านได้ไหมครับเพราะว่าทาระบบระบายน้าที่
ซอยองอาจนี้ยังไม่จาเป็นเท่าไหร่ครับถ้าทาไปแล้วน้ามันจะไปอยู่ไหนขังไว้เฉยๆ
ครับ ครับขอบคุณครับ
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ครับขอบคุณท่านชัยกาลครับ เชิญท่านนภาพรครับ
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นางนภาพร ดาบสีพาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ ดิฉันนางนภาพร ดาบสีพาย สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 2 ค่ะ ซอยองอาจสามารถนาน้าลงที่ซอยสามัคคีได้ค่ะ
เพราะว่าซอยสามัคคีเส้นที่ผ่านหน้าบ้านผู้ช่วยอี๋ เราทาร่องระบายน้าแล้วค่ะ
แล้วคราวนี้เราก็จะทาเชื่อมจากองอาจเชื่อมกับซอยสามัคคีค่ะ ซึ่งทางน้ามีไป
แน่นอนค่ะในส่วนที่เป็น ในส่วนที่รอการระบายน้าซึ่งตอนนี้ซอยบ้านตาชุมพล
และบ้านของช่างชัยที่เขาเคยร้องเรียนผ่าน facebook มาแล้วเพราะเขาไม่มีที่
ไปคือน้าใช้ในบ้านเขาปล่อยลงถนนเลยค่ะ อันนี้ไม่ใช่เฉพาะช่วงหน้าฝนค่ะที่
เขาเดือดร้อนขอบคุณค่ะ
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ครับขอบคุณครับท่านสท.นภาพร ท่านอื่นท่านใดจะอภิปรายเพิ่มไหม
ครับเชิญครับท่านสท.ประภาสครับ

นางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ค่ะสาหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากรถ jcb และจากรถตักหน้าขุดหลังที่
กองช่างได้อธิบายนะคะ ถึงยังไงข้อเสียก็ยังมีอยู่ดีนะคะ เอามาแล้วนะคะถ้าได้
มันก็ดีแต่ว่าข้อที่เราประหยัดมันก็มี คือกว่าเราจะไปถึงก็อย่างที่ว่านะคะไหนจะ
เพิ่มค่าคนงานค่ารถพ่วงอีกนะคะ ค่าน้ามัน ค่าเครื่องขุดเจาะเราก็มีค่าเครื่องตัด
คอนกรีตเราก็มีนะคะ เราก็ขอใช้ตัวนี้ไปก่อนถึงยังไง jcb ก็เหมาะสมนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ jcb เรามี งานเราก็ไม่ค่อยสะดุดนะคะ เราก็ไปได้นะคะคือเรา
วิ่งได้ทั้งสองเขตค่ะ เพราะว่ารถมันคล่องตัวไปจะดีกว่าที่ว่าต้องใช้รถลากนะคะ
สาหรับตัวนี้นะคะดิฉันยังไงก็ขอยืนยันว่า งบประมาณตัวนี้ยังไงก็เอาไว้ทาร่อง
ระบายน้าข้างถนนยังจะดีกว่าค่ะ ตามความจาเป็นเดือดร้อนของประชาชนที่
เขาต้องการนะคะ ตัวนี้ยังไม่จาเป็นเท่าไหร่นะคะ ก็ขอพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะ
อย่างที่ท่านสท.พูดนะคะ เห็นไหมค่ะไม่ว่าจะเป็นความจาเป็นเดือดร้อน นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร่องระบายน้า ไม่ว่าจะถนนทุกคนต้องการนะคะ แต่ละชุมชนยังมี
ความจาเป็นเดือดร้อนที่เร่งด่วนในถนนในร่องระบายน้ามากกว่าค่ะ ยังไงก็
ขอให้เอางบประมาณตัวนี้ไปบูรณาการให้กับชาวบ้านที่เขาจาเป็นเดือดร้อนจะ
ดีกว่าค่ะสาหรับความคิดดิฉันก็ขอเสนอแบบนี้นะคะ ท่านประธานค่ะขอบคุณ
ค่ะ
ขอบคุณครับก็ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลนะครับ มีท่านใดจะอภิปรายครับ
เชิญท่านนิติกรครับ
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เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ เพื่อให้การพิจารณาของสภาเป็นไป
ตามประเด็นที่เสนอมา ผู้บริหารเสนอญัตตินี้มา 2 ช่วงด้วยกัน คือ
ช่วงที่ 1 ขอโอนลดงบประมาณก่อนแล้วก็มาช่วงที่ 2 คือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้นขอมาด้วยกันทั้งหมด 4 รายการ
เฉพาะนั้นอย่างที่สภากังวลตอนแรกว่าจะลงมติกันอย่างไร
ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ 79 ครับ ถ้ามีปัญหาซับซ้อนยากแก่การ
พิจารณาประธานสภาท้องถิ่น หรือที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจแยกประเด็นใน
การพิจารณาเป็นเรื่องๆไปได้เพราะฉะนั้น ตามญัตตินี้ความเห็นส่วนตัวแล้ว
เห็นว่าสภาสามารถพิจารณาและอภิปรายเป็นรายๆข้อไป โดยเริ่มจากตัวตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ที่ขอมา 4 รายการเพื่อไม่ให้กระโดดไปกระโดดมานะครับ
ท่าน รายการที่ 1 กับรายการที่ 2 มันพ่วงกันก็พิจารณาอภิปรายตรงนี้ก่อน
แล้วก็มาพิจารณารายการที่ 3 ที่มีข้อถกเถียงกันเมื่อซักครู่นี้นะครับ แล้วก็มา
รายการที่ 4 พอสภาอภิปรายรายข้อไปแล้วมีมติยังไงค่อยลงมติกันอีกทีหนึ่ง
เสร็จแล้วเท่าที่ฟังดูในใจลึกๆคิดว่า น่าจะมีข้อที่ได้และข้อที่ไม่ได้ คือคนที่เห็น
ด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วย มันจะกลับไปพ่วงกับทีข่ อโอนลด เพราะถ้าสภามีมติ
เห็นชอบให้โอนลดทั้งหมด แต่ไปตั้งจ่ายได้แค่ 2 รายการ มันจะไปค้างอยู่บน
อากาศไม่มีที่ไปเพราะฉะนั้นท่านพิจารณารายการ 1 2 3 4 แล้วมีมติเป็นราย
ข้อก่อน แล้วค่อยกลับไปพิจารณารายการที่จะให้โอนลดซึ่งให้ยอดมันตรงกัน
ขอนาเรียนครับผม
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ครับขอบคุณครับ ก็ถือว่าพอจะได้ข้อสรุปได้นะครับ ระหว่างสมาชิกกับ
ทางฝ่ายผู้เสนอญัตตินะครับ ก็ต่างมุมมองเพราะฉะนั้นตามที่นิติกรท่านได้
เสนอแนะเมื่อซักครู่นี้นะครับ เราก็ควรจะแยกประเด็น ระหว่างประเด็นที่ 1
ที่ 2 คือการซื้อรถตีนตะขาบกับรถพ่วง และการสร้างระบบระบายน้าควรจะ
แยกกัน หลังจากได้ข้อมูลตัวนี้แล้วค่อยไปพิจาณาเรื่องโอนลด ใช่ไหมครับ
เพราะว่ามันจะกระทบกัน โอนลดมันเป็นเท่าไหร่ล่ะ 2,709,000บาทนะครับ
เมื่อได้โอนลดแล้ว ถ้าไม่ซื้อรถเงินจานวนนี้มันจะไปอยู่ไหน อันนี้ที่เราจะต้องมา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นตามที่ท่านนิติกรเสนอแนะว่าสามารถ
แยกประเด็นได้ งั้นผมจะขอแยกเป็นประเด็นนะครับว่าระหว่าง 1 การซื้อรถ
ตีนตะขาบกับการซื้อหัวเจาะไฮดรอลิคนะครับ 2 รายการนี้แล้วก็รถพ่วงด้วย
นะครับ กับโครงการร่องระบายน้าจะแยกกันนะครับ เพราะฉะนั้นจะเป็น
ลักษณะถามมติเป็นตอนต่อๆไปได้ไหม คือจะเอารถกับหัวเจาะกับรถพ่วงไว้
ไหมนะครับ จะขอแยกเป็นประเด็นไม่ได้ตัดทั้งญัตตินะครับ มีใครจะอภิปราย
อีกมีไหมครับ
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ได้ไหมครับท่านนิติกร
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สภาต้องพิจารณาว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ การ
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบให้พิจารณาเป็นรายข้อไป อย่างที่ท่านประธานสภานา
เรียนคือรายการที่ 1, 2 มันสามารถไปร่วมกันได้ เพราะมันพ่วงกันครับ แล้วก็
รายการที่ 3 สภามีมติอย่างไร รายการที่ 4 สภามีมติอย่างไร พิจารณาเป็นราย
ข้อครับผม
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ผมก็จะขอเป็นมตินะครับ ว่าการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อซื้อรถ
ตีนตะขาบแล้วก็หัวเจาะไฮดรอลิคแล้วก็รถพ่วงนะครับ 3 อย่างนี้ใครเห็นชอบ
ให้ดาเนินการตามนี้โปรดยกมือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
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มีสมาชิกจานวน 2 ท่านค่ะ
มีสมาชิกเห็นชอบทั้งหมด 2 ท่าน ใครเห็นว่าไม่ควรดาเนินการตามญัตตินี้
โปรดยกมือครับ
สมาชิกไม่เห็นชอบจานวน 7 ท่านค่ะ
สมาชิกไม่เห็นชอบทั้งหมด 7 ท่าน
เป็นอันว่าญัตติที่ 39 หัวข้อที่ 1และ 2 ที่ได้นาเรียนเมื่อกี้นี้นะครับ
มีสมาชิกเห็นชอบ 2 ท่าน สมาชิกไม่เห็นชอบจานวน 7 ท่าน เป็นว่าที่ประชุม
ไม่เห็นชอบนะครับ
ต่อไปเป็นโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสร้างโคก นะครับซึ่งงบประมาณตั้งไว้ 808,000 บาท
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามโครงการนี้โปรดยกมือครับ
มีสมาชิกเห็นชอบจานวน 9 ท่านค่ะ
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มีสมาชิกเห็นชอบทั้งหมด 9 ท่านนะครับ
ต่อไปเป็นโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยองอาจ ชุมชนหนองขาม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ดาเนินการตามรายการนี้โปรดยกมือครับ
มีสมาชิกเห็นชอบจานวน 8 ท่านค่ะ
มีสมาชิกเห็นชอบ 8 ท่าน ครับ ถือว่าที่ประชุมตรงนี้เห็นชอบให้
ดาเนินการตามโครงการที่ 3 และที่ 4 นะครับก็ขอบคุณนะครับ
ขอดาเนินการต่อไปนะครับ เชิญท่านรองครับ

เพื่อให้เป็นไปตามมติของสภานะคะ ก็จะขอโอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้ง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
โอนลด
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
(นางอารีย์ สุรารักษ์)

๑.หน่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาหมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐.-บาทคงเหลือ
งบประมาณ ๑๒๘,๒๐๐.-บาท ขออนุมัติโอนลด ๑๒๘,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)งบประมาณหลังโอนลด ๒๐๐.-บาท
๒.หน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้จ่าย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาทคงเหลืองบประมาณ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
ขออนุมัติโอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)งบประมาณหลัง
โอนลด - บาท
3. หน่วยงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอนลด - บาท
4. หน่วยงานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ ๑๒๖,๙๖๗.-บาท ขออนุมัติโอนลด ๑๒๖,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) งบประมาณหลังโอนลด ๙๖๗.-บาท
5. หน่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจา)ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างงบประมาณตั้งไว้ ๔,๒๒๘,๐๐๐
บาท คงเหลืองบประมาณ ๙๗๘,๒๕๓.๗๔ บาท ขออนุมัติโอนลด
658,๐๐๐.-บาท (-หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) งบประมาณหลัง
โอนลด 320,๒๕๓.๗๔ บาท
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รวมขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้น 1,162,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
สองพันบาทถ้วน)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- แผนงานเคหะชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสร้างโคก
(สามแยกสร้างโคก ถึง มิตรภาพเก่าน้อย) ชุมชนเก่าน้อย ก่อสร้างรางระบาย
น้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๒๓๗.๓๐ เมตร พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการจานวน ๑ ป้าย ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเลขที่ ช.๕๓/๒๕๖๐ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๘,๐๐๐.-บาท (แปดแสนแปดพันบาทถ้วน-) ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๘๐๘,๐๐๐.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ ข้อ ๓ หน้า ๒ )
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยองอาจ
ชุมชนหนองขาม ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๗๐ เมตร
ความลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๘ เมตร พร้อมก่อสร้างป้าย
โครงการจานวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.๕๔/๒๕๖๐
งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๕๔,๐๐๐.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ขอ
อนุมัติโอนเพิ่ม ๓๕๔,๐๐๐.-บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒ ข้อ ๖๒ หน้า
๔๑ )
รวมขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 1,162,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบลหนองบัว ไม่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ แต่เทศบาลตาบล
หนองบัวมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาล
ตาบลหนองบัว จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๔๓)
หมวด ๔ ข้อ ๒๗
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ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
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ขอบคุณครับ สรุปว่าญัตติที่ 39/2560 หลังจากมีการแก้ไขญัตติแล้ว
จานวนเงินโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 1,162,๐๐๐.-บาท และขออนุมัตโิ อนเพิ่ม
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งสิ้นเป็นเงินจานวน 1,162,๐๐๐.-บาท ครับ
ตามนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ครับเมื่อผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้วมีสมาชิกสภา ฯ ท่าน
ใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ................
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้อีก ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้โปรดยก
มือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน......9....ท่าน
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มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน
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-

ท่าน

ครับมีสมาชิกเห็นชอบทั้งหมด 9 ท่านนะครับ ขอบคุณครับ ตาม
รายละเอียดนี้ ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
เสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาเทศบาลฯ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ...................

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

ขออนุญาตคะ ก่อนที่ท่านสมาชิกอภิปรายนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ให้ททราบนะค่ะสืบเนื่องมาจากเทศบาลตาบลหนองบัวได้รับการร้องเรียน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับปัญหาที่หนองตะไก้ อยากประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชนเพื่อชี้แจงให้
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ประชาชนในเขตเทศบาลโดยเฉพาะหนองขามให้ทราบ เนื่องจากชมรมคนรักษ์
บึงหนองขามนะคะร้องเรียนไปที่ศูนย์ดารงธรรมนะคะเกี่ยวกับประเด็น 4
ประเด็นที่ร้องเรียนเทศบาลก็ได้ตอบไปแล้วนะคะ
ประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับด้านถนนนะคะวัชพืชปกคลุมแถวบริเวณที่กรม
ชลประทานดูแล ซึ่งไม่ใช่เทศบาลดูแลนะคะเขาร้องประเด็นแรกนะคะ
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ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับคลองระบายน้าถนนรอบบึงมีวัชพืชและต้นไม้ปกคลุม
เหมือนกันนะคะซึ่งเทศบาลไม่ได้ดูแลตรงจุดนี้
ประเด็นที่ 3 ริมตลิ่งทรุดนะคะพังทลายนะคะเนื่องจากขาดการดูแลแล้วก็
ประเด็นที่ 4 กลุ่มวัยรุ่นหลายกลุ่มใช้ถนนรอบบึงจัดแข่งมอเตอร์ไซค์
ประลองความเร็วแล้วก็มั่วสุมนะคะเขาก็ร้องเรียนมาที่เทศบาลเทศบาลก็ชี้แจง
ไปนะคะโดยเทศบาลได้กาชับทาการประชาสัมพันธ์จัดทาป้ายประจาทางไปตั้งไว้
จุดบริเวณที่เราดูแล เราขอกรมชลประทานไปในการดูแลพื้นที่เฉพาะประมาณ
6 ไร่/ประมาณ 6.14 ไร่ครึ่งเท่านั้นก็คือบริเวณส่วนที่เราวางของเด็กเล่นเท่า
เท่านั้นนะคะ เราก็ชี้แจงไปที่ศูนย์ดารงธรรมแล้วส่วนประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับกรม
ชลประทาน เราก็ทาหนังสือไปที่กรมชลประทานในเรื่องการดูแลนะคะเขาก็จะ
โทรศัพท์มาหารองฯเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่ชลประทานเขาว่าจะให้ผมทายังไงผมก็
ไม่มเี ครื่องมือในการไปดูแลวัชพืชรอบหนอง รองฯบอกก็ไม่ทราบเราดูแลไม่
ทั่วถึงแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือถนนคอนกรีตรอบบริเวณเราก็ไม่ได้ทาเพราะว่า
ชลประทานอนุญาตให้กรมทรัพย์น้าทา ต้องดูแลปกตินะคะเขาก็เลยจะทา
หนังสือไปที่กรมทรัพย์น้า ให้ดูแลตรงจุดนั้นนะคะ ก็เลยแจ้งประชาสัมพันธ์
แล้วก็จะเอาป้ายตัวนี้ไปไว้ตรงจุดนั้น แต่ว่าเทศบาลขอดูแลเรื่องวัยรุ่นได้
ประสานกับกองกับการตารวจฯนะค่ะ ให้มาตรวจดูแลส่วนนี้ก็บรรเทาไปนะค่ะ
เรื่องที่ 2 นะคะที่จะประชาสัมพันธ์นะคะ วันที่ 20 ผอ.กองสาธารณสุข
ก็จะได้ทาการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างในชุมชนเราทั้งหมดนะคะ แล้วก็จะมอบ
เงินชุมชนสะอาดที่เราประกวดไปนะคะที่ร่วมกับอาเภอนะคะ เราก็จะมอบ
ชุมชนซึ่งก็พูดกับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ว่าในงบประมาณปีหน้านะถึงอาเภอไม่
ทาในเรื่องความสะอาด เราก็จะทาประกวดของเทศบาลฯเราเอง ก็อยากจะ
ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ไว้ และวันที่ 20 นะคะเชิญประธานชุมชนแจ้งสมาชิกนะ
คะ ทาหนังสือออกไปแล้วนะคะ
เรื่องที่ 3 ก็คือเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใสเราประกวด
โรงเรียนพอเพียงนะคะ เราก็ผ่านระดับจังหวัดแล้วนะคะ รอจากส่วนกลางมา
ตรวจอีกครั้งหนึ่ง ในโรงเรียนพอเพียงของเทศบาล 1 หนองใส
เรื่องที่ 4 นะคะเห็นท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะ หมู่บ้านเห็ดมาวันนั้น รองฯกับ
ท่านสท.วาสิษฐี ก็ไปดูหมู่บ้านเห็ดเพิ่งรู้ว่าอยู่ในเขตเทศบาลฯเราตอนแรกก็ไปดู
ถนนที่มันลูกรังที่ท่านร้องเรียนมาก็เลยได้เห็นหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านเห็ดที่ได้รับ
การยอมรับจากที่อื่นได้มาดูงานมากมาย ซึ่งรองฯก็เลยคิดว่าเราน่าจะทา
โครงการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพสาหรับที่คนสนใจจะประกอบอาชีพใน
ด้านนี้นะคะก็ อยากจะเรียนเชิญท่าน พอดีเห็นท่านมาท่านอานนท์ แสนน่าน
นะคะประชาสัมพันธ์ เพราะว่างบประมาณหน้าเราจะได้ทาเกี่ยวกับด้านนี้ค่ะ
เรียนเชิญท่านก่อนนิดหนึ่งค่ะ
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ขออนุญาตก่อนนะครับ เอาเรื่องสภาฯ ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะ
ครับ ก็ตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลเราครับเขาร้องไปที่ศูนย์ดารงธรรมทั้งหมด
4 เรื่องนะครับคือเรื่องวัชพืชปกคลุมนะครับ ถนนในหนองตะไก้แต่บังเอิญว่า
มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเทศบาลกรณีนี้เราก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ และ
เรื่องทีส่ องก็คือคลองระบายน้านะครับมีวัชพืชปกคลุมเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็
ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเทศบาล และเราก็ชี้แจงไปแล้ว ริมตลิ่งพังอันนี้ก็
เช่นกันส่วนกลุ่มวัยรุ่นนะครับ ทางเทศบาลก็ได้ประสานไปยัง ตารวจตชด.มา
ช่วยแก้ปัญหาเบาบางไปแล้วนะครับ อีกเรื่องที่ท่านแจ้งนะครับเกี่ยวกับวันที่
20 กันยายนจะเป็นการต่อสัญญาใช่ไหมครับ เป็นการต่อสัญญาเพราะฉะนั้นก็
ประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับว่าทางฝ่ายกองสาธารณสุขท่านจะดาเนินการต่อ
สัญญา ข่าวดีก็คือโรงเรียนหนองใสนะครับซึ่งมีการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียงนะครับเราก็ได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้วตอนนี้โรงเรียน
เทศบาล 1 หนองใสก็ผ่านระดับจังหวัดไปแล้ว ก็คงจะไปสู่ในระดับประเทศ ก็
ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับ ที่เราสามารถเอาชนะโรงเรียนอื่น
ไปได้ และสุดท้ายที่พูดไปเมื่อกี้ พูดถึงเรื่องหมู่บ้านเห็ดนะครับหมู่บ้านเห็ดก็
ท่านก็มาพร้อมแล้วนะครับก็อาจจะเป็นการชี้แจงอะไรไหมครับ เชิญครับ....

นายประทิน แสนน่าน
ประธานฟาร์มเห็ด

สวัสดีครับ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านผมนายประทิน
แสนน่าน เป็นฟาร์มหมู่บ้านเห็ดหรือศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มบ้านเห็ดนะครับและ
ยกระดับขึ้นมาเป็นสมาพันธ์นะครับแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีสมาชิก
ทั้งหมด 3 หมื่นกว่าคนนะครับทุกๆจังหวัด และต่างประเทศสปป.ลาว
เวียดนามก็มีนะครับเป็นการยกระดับขึ้นมานะครับและผมประธานกลุ่มกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปหมู่บ้านเห็ดบ้านพรสวรรค์ครับผม ก่อนที่
จะไปสินค้าแปรรูปนะครับผมขอแนะนา การทาถุงเพาะเห็ดนะครับ หรือเห็ด
ทั่วไปๆ ตัวนี้คือก้อนเพาะเห็ด หรือเพาะในถุงนะครับ ส่วนมากนิยมในช่วงแถว
โซนภาคกลางที่เริ่มหันมาเพาะเห็ดในถุงนะครับ แต่ถ้าเราไปตามจังหวัดยังเป็น
เพาะเห็ดแบบกองฟางอยู่นะครับ เพราะเห็ดฟางนะครับแต่เห็ดฟางจะเป็นฟาง
กองเตี้ยนะครับ ไม่เหมือนถุงเพาะเห็ด ถุงเพาะเห็ดเรามีหน้าทีด่ ูแลเขาอย่าง
เดียวนะครับ แล้วก็มีการรดน้าสร้างสภาพอากาศแวดล้อมให้เค้าก็เหมือนเข้า
ป่าหาเห็ด นะครับฝนตกแดดออกแล้วรู้แล้วว่ามีเห็ดแน่นอนในป่าเราก็หากัน
เราก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาเหมือนในป่า ก็คือโรงเรือนนะครับปัจจัย
สาคัญเลยคือโรงเรือน ปัจจัยที่สองก็คือตัวเราเอง ก็ต้องรู้ว่าเห็ดตัวนี้ดูแล
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ยังไงนะครับ ว่าเขาชอบน้าแบบไหน ชอบอุณหภูมิแบบไหนนะครับว่า สมมติ
นะครับตัวนี้คือเห็ดเย็นนะครับเขาชอบคืออุณหภูมิ คือเย็นหน่อยนะครับ
ไม่เหมือนเห็ดร้อน ก็จะชอบอุณภูมิร้อนหน่อย การเข้าไปเก็บเห็ดก็จะเหนื่อย
หน่อยนะครับ สาหรับคนแก่นะครับแต่ถ้าสาหรับเราใหม่ๆการเพาะเห็ดคือเห็ด
แบบเห็ดนางฟ้า แต่ที่นิยมนะครับก็คือเห็ดกระด้างบ้านเรา หรือเห็ดลมเราวิจัย
ขึ้นมาโดย ดร.นิภาพร นะครับ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ งานวิจัยเรื่องเห็ด
กระด้างขึ้นมา คือเป็นยานะครับ เราก็เลยทาเห็ดตัวนี้ขึ้นมาสาหรับบ้านเรา
ขึ้นมาโดยแข่งกับเห็ดหลินจือนะครับ ก็คือทางกรุงเทพนะครับ เราเอาเห็ด
พื้นบ้านเรา ก็คือเห็ดกระด้าง หรือเห็ดบด หรือเห็ดลมชื่อเดียวกัน เลยมาทา
เป็นยาสมุนไพรนะครับ เลยจดทะเบียนยี่ห้อ(แบรนด์) โดยการแปรรูปนะครับ
ก็มีน้าพริกเป็นเห็ดกระด้าง แล้วก็มีเห็ดแห้งในการทายา แล้วก็เห็ดแดดเดียว
สาหรับคนที่ไม่ทานผักหรือไม่กินเนื้อแล้วก็มากินเห็ดแทนนะครับ สาหรับให้
เด็กที่กาลังเติบโตขึ้นนะครับให้หันมากินเห็ดนะครับ เราก็เลยต้องทาแปรรูป
เกี่ยวกับเห็ดขึ้นมาแต่ไฮไลท์ของเราคือเห็ดกระด้างเป็นยาสมุนไพร น้ากินแล้ว
แข็งแรง เม็ดเลือดดี ลดไขมันนะครับ แล้วก็เลยกินแล้วก็คือมันก็เลยมีสรรพคุณ
ขึ้นมาก็คือห้ามกินเกิน 2 ขวด ต่อ 1 วันไม่งั้นมันจะขับเลือดหรือขับที่เราเคย
เป็นโรคอะไรมันจะออกมาเร็วเกินไปนะครับ แล้วก็เลยช่วยลดไขมันโรคเม็ด
เลือดต่างๆนะครับ วันนี้ขอเกริ่นนะครับสาหรับคนที่เคยบอกว่าเห็ดทาไมทา
แล้วไม่รุ่ง คาว่าเจ้งจริงๆมันมีหลายแบบนะครับคือทาไม่ถูกวิธี ใช้สารเคมีนะ
ครับ แล้วก็ได้มีกลุ่มเราคือมีน้าส้มควันไม้ขึ้นมาในการลดแมลง ไม่ให้มีแมลงมัน
ก็เปรียบเหมือนพวกผักนะครับ ตัวนี้มันก็มีแมลงมาตอมเห็ด แล้วก็ต้องฉีด
น้าส้มควันไม้ตัวนี้ ตัวนี้ครับคือสะเดากลิน่ ก็จะแรงเลย อันนี้เราก็ได้พัฒนาขึ้น
มาเห็ดมันก็มีเชื้อราก็มีราเขียว เราก็ต้องผลิตตัวนี้ขึ้นมา MBH ไว้กาจัดราเขียว
และก็มี ฮอร์โมนเอาไว้เร่งถ้ามันออกมาช้า อยากให้มันออกเร็วขึ้น ก็ต้องฉีด
ฮอร์โมน ถ้าตัวยาก็มีศูนย์บ้านเห็ด หรือศูนย์จาหน่ายขอนแก่น เป็นตัวแทนนะ
ครับ ราคาแล้วแต่อาหารครับ 7 บาทขึ้นไปอยู่ที่อาหารในการปรุงครับ เช่น
ทาไมราคาไม่เหมือนกันอยู่ที่ขี้เลื่อย ถ้ามาจากทางภาคใต้ค่าน้ามันก็ขึ้นมามัน
เป็นไม้เนื้อใหญ่อาหารก็เลยเยอะ แต่ถ้าราคาถูกก็คือไม้เนื้อน้อย หรือไม้รวม
ทางระยอง ถามว่าไม้ยางพาราบ้านใช้ได้ไหม ได้ครับแต่อาหารมันน้อยเพราะ
บ้านเราปลูก 5 - 7 ปี กรีดแล้ว อาหารก็เลยน้อยไม่นานเหมือนทางภาคใต้
ภาคใต้ 10 ปีขึ้น 15 ปีลาเขาจะใหญ่กว่าพอใหญ่พวกอาหารก็จะเยอะกว่า
พอเราสั่งขี้เลื่อยมาเป็นตันหลายร้อยตัน มันก็เลยเพิ่มมูลค่าแล้วก็มาราเป็นสิ่ง
สาคัญเลยในอาหารเห็ดนะครับ ก็คือราเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 8 - 9 บาทนะครับ
ในการมาประสมคือราอ่อนของเราใส่ 7 กิโลนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเรา
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เป็นไฮไลต์นะครับ ของจังหวัดอุดรธานีเป็นการเปิดศูนย์การเรียนรู้วิธีสอนเรื่อง
เห็ดกระด้างโดยทุกๆจังหวัด ไม่มีการสอนเรื่องเห็ดกระด้างคือเรามีที่เดียวที่
สอนเรื่องเห็ดกระด้างแล้วก็วิธีการเปิดหน้าวิธีการดูแลครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประมาณเท่าไหร่คะ รับได้กี่คน

นายประทิน แสนน่าน
ประธานฟาร์มเห็ด

ก็ประมาณหน่วยราชการทั่วไปก็จะมีร้อยท่านครับ ประมาณ 2,900 บาท
ครับ โดยเสียค่าอุปกรณ์ ค่าอะไรต่างๆครับ แต่ถ้าหน่วยงานราชการอะไรต่างๆ
ก็ไม่เสียครับสาหรับบุคคลธรรมดาที่อยากเป็นนายของตัวเองนะครับมันเป็น
อาชีพใหม่นะครับ กาลังมาแรงครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ก็ขอขอบคุณประธานชมรมฟาร์มเห็ดหมู่บ้านนะครับ ของพรสวรรค์นะ
ครับเพราะทาให้ที่ประชุมของเรามีสีสันขึ้นมานะครับ ที่จริงๆแล้วเราอยากจะมี
อย่างนี้นะครับ ถ้ามีเวลาผมผ่านไปผ่านมาแบบหมู่บ้านเห็ด ผมก็ยังสงสัยอยู่
ดูหน้าตาคล้ายกับผู้ใหญ่แดง ผมก็เลยคุยกับผู้ใหญ่แดงก็ได้ข้อมูลนะครับ ก็ทา
ให้คนรุ่นหนุ่มอย่างนี้ ได้มีโอกาสเจริญเติบโตในเรื่องเกี่ยวกับการทาธุรกิจกับ
เป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อยากจะให้หลายชุมชนที่มีความประสงค์
อยากจะเลี้ยงเห็ดเพาะเห็ดไปศึกษาจากท่านได้นะครับ ท่านก็ลงรายละเอียดมา
สามารถดูได้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ปรบมือให้ท่านหน่อยครับ

นางสังวาลย์ แสนน่าน

ขอขอบคุณท่านประธานสภานะคะ ที่ให้โอกาสเราที่ให้พื้นที่ในการ
ประชาสัมพันธ์ เราก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะ มามอบให้กับท่านประธานสภาค่ะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ตามที่ท่านรองฯได้แจ้งไป ยังแจ้งไม่หมดนะครับ เนื่องจากว่ามีการ
ประกวดชุมชนทาความสะอาดนะครับ ทางอาเภอเขาแจ้งมาแล้วนะครับ
ในตาบลหนองบัวของเราก็ลาดับที่ 1 นะครับ ชนะเลิศก็ได้แก่ชุมชนเฟิร์สโฮม
นะครับ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนเก่าน้อยครับ รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ ชุมชนมิตรภาพเก่าน้อยครับ ไม่ทราบว่าที่ 2 ที่ไหน มีชมเชยนะครับ
ชมเชยจากมิตรภาพเก่าน้อยนะครับ รางวัลชมเชยครับในโครงการที่เห็นว่ามี
รางวัลนะ ที่จริงมีใบประกาศนะ
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รับมาจากนายอาเภอแล้วคะ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ เพื่อเป็นเกียรตินะครับ อยากให้ท่านรองปลัดได้มอบให้กับชุมชน
ของเราที่ชนะเลิศนะครับ เชิญด้านหน้าครับ เชิญประธานชุมชนเฟิร์สโฮมครับ
ท่านรับใบประกาศชนะเลิศชุมชนทาความสะอาดนะครับ ครับวันนี้เอาสารอง
ก่อนก็ได้ครับ
ครับก็ขอขอบคุณท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกครับ ท่านทองดีนาม
นามวงษ์ เห็นยกมือเชิญครับ

นายทองดี นามวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านรองฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยทุกท่าน
ครับ ขอเสริมอีกนิดนึง คือเรื่องหมู่บ้านเห็ด วันนั้นผมเข้าประชุมก็มาหลายมี
กัมพูชา มีประเทศลาว มาร่วมระดับ doctor นะครับ ก็มาหลายหน่วยงาน
สิ่งที่ผมที่ไม่ประทับใจ อย่างหนึ่งคือทางมันเป็นหลุมเป็นบ่อมากที่สุด ก็มีการต่อ
ว่าให้ว่า สท. ในเขตทาไมไม่ไปหาหินมาใส่ วันนั้นรองผู้ว่าฯก็ไปนะครับ
จึงอยากขอทางฝ่ายบริหาร มีเงินจ่ายขาดก็ขอหินลงสักหน่อยนะครับ มันเป็น
หลุมเยอะๆ แล้วก็พูดกับผู้ใหญ่ก็ผ่านไปบ่อยนะครับ ก็มันเป็นหลุมจริงๆนะครับ
หมู่บ้านเห็ดก็ได้ความรู้เยอะ วันนั้นผมเข้าประชุมหลายระดับอย่างที่ สปป.ลาว
ก็มีระดับ doctor 2 ท่านนะครับ แล้วกัมพูชาและหลายหน่วยงาน การที่
หมู่บ้านตั้งขึน้ ผมก็เพิ่งไปนะครับ มีความรู้เยอะแต่ที่จะเสียอย่างเดียวคือทาง
ทางเข้า อยากขอความอนุเคราะห์จากท่านมีเงินจ่ายขาดก็ขอหินไปลงให้บ้าง
นะครับ อีกเรื่องที่สองที่ผมจะขอฝ่ายบริหารที่จะดูแลเราคือหนองตะไก้ครับ
รู้สึกวัยรุ่นแข่งรถยกล้อแล้วครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเยอะๆก็จะดี ทุกเย็นนะครับ
จะทาวิธีแข่งกันแล้วจะยกล้อถ้าวันไหนมันพลาดตกลงไปไม่มีเหลือ ขอฝากทาง
ท่านรองนะครับขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับขอบคุณท่านทองดีครับท่าน ครับท่านรองมีอะไรชี้แจงเชิญครับ
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สาหรับถนนที่รองฯกับกองช่างไปดูนะคะ ก็คิดว่าพูดไว้อยู่คะ มันต้อง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หมดหน้าฝนก่อน จะลงลูกรังก่อนนะคะ ตรงทางเข้าหมู่บ้านเห็ดนะคะ เพราะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ทางบประมาณมันก็ยาวอยู่นะคะ คอนกรีตก็คงยากอยู่ แล้วก็เรื่องที่ 2 เรื่อง
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
กลุ่มวัยรุ่นนะคะต่างถิ่นเรียนชี้แจงไปแล้วนะคะ ก็แจ้งตารวจตารวจเขาเข้าไปดู
อยู่แล้วก็ป้องกันเราก็มีเวร อปพร. ไปอยู่ทุกวันนะคะช่วงนี้ ก็ดาเนินการแล้วก็
รายงานไปศูนย์ดารงธรรมเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับ เชิญท่านวัฒนาครับ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ที่เคารพ ผมพันตารวจเอก
วัฒนา วรธงไชย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่องที่จะนาเสนอครับสืบ
เนื่องมาจากโครงการเห็ด วิสาหกิจชุมชนนะครับ ที่มาสาธิตเมื่อสักครู่นะครับ
เสร็จแล้วผมมีสิ่งดีๆ แต่ว่าท่านประธานผมไม่ได้นาของดีมาโชว์ในที่ประชุมนะ
ครับ พื้นที่ชุมชนนาทรายประธานชุมชนนาทราย 1, 2 รวมทั้งให้ประธาน
ชุมชนพีเคธานี 3 ซึ่งเป็นหมู่ที่ 3 ของเทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาโครงการ
9101 ทาโครงการตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีขององค์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นะครับ ซึง่ โครงการนี้เป็นโครงการของกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดได้สั่งการมาให้ผู้ใหญ่บ้าน คือท่านกรกช ม่วงมิตร ซึง่ ผมก็ได้
เป็นประธานกรรมการโดยตาแหน่งของกลุ่มในหมู่บ้านนะครับ เค้าได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้นมานะครับ ผมดูแล้วก็ดเี ป็นสิ่งที่ดคี รับในการสร้างวินัยให้กับ
ชุมชน มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความรักความสามัคคีนะครับ เพราะว่าในการ
นี้ท่านประธานชุมชนนาทราย 1 ท่านก็ได้เสียสละพื้นที่บ้านของท่านครับ
จัดทาเป็นโกดังที่เก็บปุ๋ย เวลาทาปุ๋ยเคมีครับ แล้วก็รวมทั้งต้นดาวเรืองแล้วเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว ปุ๋ยชีวภาพครับ แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตชด.24 ก็ได้มาอุดหนุน
นะครับ จานวน 200 กระสอบ โครงการนี้นะครับถ้าท่านประธานชุมชนแต่ละ
ชุมชน อุดหนุนซื้อไปจาหน่าย หรือเอาไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับ เพราะ
ถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชน ขนาดเล็กก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับ แล้วอีก
อย่างนะครับ รายละเอียดต่างๆนั้น ผมก็จะอธิบายได้ดีไม่เท่ากับประธานชุมชน
นาทราย 1 นะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลครับ โดยใกล้ชิดผมก็อยากให้ท่านอธิบาย
และชี้แจงได้ดีกว่าผมขอเชิญครับ
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ครับเชิญประธานชุนชนนาทรายครับ เชิญครับ

นายสตนันต์ชัย หนุนพลกลาง
ขอบคุณครับ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและท่านรองปลัด
ประธานชุมชนนาทราย
โครงการของรัฐบาล 9101 ที่เขาทาไว้อยู่ที่บ้านนาทรายนะครับ คือทุกตาบล
นะครับ จะได้โครงการนี้ คือโครงการ 101 จะได้ตาบลละ 1 โครงการส่วน
ตาบลหนองบัว ของเราก็อยู่ที่บ้านนาทราย โครงการนี้ก็มีปลูกเพาะต้นดาวเรือง
แล้วก็ทาปุ๋ยชีวภาพ ส่วนต้นดาวเรืองของเราเพาะไว้ประมาณ 7000 ต้น แต่
ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณพันกว่าต้น ซึง่ ทางศูนย์ก็จาหน่ายต้นละ 10 บาท และ
ต้นดาวเรืองเราก็พร้อมที่จะออกดอกในเดือนตุลาคมนี้นะครับ ส่วนปุ๋ยชีวภาพ
เราก็ขายถุงละ 60 บาท เป็นปุ๋ยชีวภาพครับ ถุงละประมาณ 25 ถึง 30 กิโล
ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้ายังไม่มีต้นดาวเรืองปลูก ก็แจ้งทางเราก็ได้ หรือ
ไปรับเอาก็ได้อยู่ที่ศูนย์ก็มีอยู่ประมาณ 1,600 ต้น ขอเรียนเชิญนะครับ
ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับมีดีๆจากชุมชนอย่างนี้ก็นาเรียนที่ประชุมได้ครับ ก็เป็นเรื่องที่ดี
เนื่องจากว่าตาบลหนองบัวของเรานะครับ ทุกตาบลนั่นแหละได้รับงบประมาณ
ตามโครงการ 9101 ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้วตาบลหนองบัวของเรา ก็ไปตั้งอยู่
ที่ดาเนินการอยู่ที่นาทราย ก็ได้ทาโครงการทาปุ๋ยชีวภาพนะครับ แล้วก็
เพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองนะครับจานวน 7000 ต้น แล้วก็จาหน่ายไปแล้ว
และยังเหลืออีกนะครับ เพราะฉะนั้นชุมชนใดมีความประสงค์อยากจะอุดหนุน
หรือช่วยเหลือในโครงการนี้ ก็ไปติดต่อได้กับทางชุมชนนาทรายนะครับ
ได้ตลอดเวลานะครับ ก็ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ครับ ท่านอื่นครับ เชิญท่าน
สมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัวเขต 1 มีเรื่องจากโรงเรียนประจักษ์ฯท่านอาจารย์ได้แจ้งมาว่า
อยากจะให้ทางเทศบาลฯ มาติดตั้งหลอดไฟหน้าโรงเรียนให้หน่อยเพราะว่ามัน
มืดครับ ประชาชนชาวที่อยู่ใกล้เคียงเวลาเขาเดินทาง ตรงนั้นมันมืดนะครับ
ถามคณะครูอาจารย์เขาบอกว่างบประมาณเขาไม่มี เขาก็เลยอยากให้ทาง
เทศบาลฯมาจัดการให้หน่อยให้มันสว่างไสวเวลาเดินทาง มันก็จริงครับทาง
ประชาชน เขาก็ได้รอ้ งมาเหมือนกันครับนี่คือข้อแรกครับ
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ส่วนข้อที่ 2 นะครับข้อที่สองก็คือว่าในการที่เราได้ฟังเกี่ยวกับโครงการที่
ทางชุมชนพรสวรรค์ ชุมชนนาทราย และก็หลายหลายชุมชนที่รับเงินรัฐวิสหกิจ
ที่เรามอบไปเมื่อสักไม่กี่วัน ที่อยู่ห้องประชุมด้านล่าง หอประชุมระหว่างเราก็
อยากจะให้ทางเทศบาล ได้มองถึงว่าการจัดกิจกรรมให้เขาได้มาโชว์สินค้าของ
เขาด้วย เวลามีเทศบาลอื่นมาเทศบาลเรา แล้วเอาสินค้ามาโชว์ให้เขาดูด้วยเขา
ก็จะได้รู้ว่า เราได้ทาจริงนะครับ เราได้มอบเงินไปให้รู้สึกว่าชุมชนละ 25,000
ก็อยากจะให้ท่านลองคิดดูว่า ชุมชนเรามีของดีแล้วท่านก็เอามาโปรโมทให้กับ
เทศบาลฯอื่นที่เข้ามาดูงาน ก็มาตั้งร้านค้าให้เขาหน่อย จัดโต๊ะให้เขาหน่อย
นะครับ เพื่อเขาจะได้จาหน่ายสินค้าและสร้างมูลค่าจาก 25,000 อาจจะได้
เป็น 250,000 ก็ได้ถ้าเราช่วยกันครับ จัดกิจกรรมร่วมกัน
อันที่ 3 เกีย่ วกับเรื่องการทางานของพนักงานเราเดี๋ยวนี้นะครับเท่าที่ผม
ดูนะครับ มันก็มีหย่อนยานบ้าง ดีบ้างธรรมดา เพราะว่ายังไม่มีผู้บริหารตอนนี้
ก็เป็นที่เหนื่อยหน่อยก็คือท่านรองฯปลัด ท่านก็เข้ารับตาแหน่ง รักษาการ
ก็ค่อยๆแก้ไปนะครับ เพราะว่าพื้นที่เท่าที่ผมดูมันก็ยังมีที่สกปรกอยู่ใน
สานักงานเราเดี๋ยวมันก็คงจะแก้ไขนะครับรายละเอียดส่วนเพราะว่าถ้าจะทาคน
เดียวก็คงไม่ได้ท่านก็ต้องให้แต่ละกองช่วยกันครับเห็นอยู่นะครับว่าบางกองก็มี
งานเยอะบางกองก็ต้องเก็บตรงนี้วางกองไว้หลายๆที่ครับ วางไว้ข้างล่างก็ควร
จะเอาไปคืนเค้าก็น่าจะไปคืนนะครับ ป้ายไวนิลก็ควรจะเอาไปวางข้างล่างก็
เพราะว่ามันดูแล้วมันเกะกะ หลายๆส่วนแล้วก็ ห้องเก็บของก็เต็มไปหมดแล้ว
ไม่รู้จักเก็บตรงไหนดี อะไรควรทาก็ขอให้ลองพิจารณาจัดเป็นสัดเป็นส่วนให้ดู
สะอาดเพื่อเวลาเขามาดูงานเขาก็จะได้ดูให้สบายหูสบายตาหน่อยนะครับ
อันที่ 4 เมื่อไม่กี่วันทางกองช่างก็ได้ไปจัดการปรับปรุงคอสะพานการ
เคหะและชุมชน แล้วก็ตัดต้นไม้ให้ร่มเย็นชาวบ้านเขาก็ขอบคุณมาด้วยนะครับ
และก็ยังมีอีกหลายส่วน ที่อยากจะให้ทางท่านปลัดลองพิจารณาดูว่า ถนนเลียบ
คลองที่ไปถึงหมู่บ้านรสสุคนธ์เลยวัดทรัพย์สมบูรณ์ไป เป็นไปได้ก็ไปไถต้นไม้
พวกอะไรให้มันสะดวก สาหรับรถที่จะได้เดินทางนะครับ เพราะว่ารถย้อนศร
ตรงนั้นประจา เดี๋ยวถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมีการตายเกิดขึ้น เดี๋ยวจะว่าพวกสท.ไม่
บอก เราเป็นห่วงประชาชนเอารถไปปรับตรงป่าไม้ตรงริมคลอง ชาวบ้านก็จะ
ได้เดินทางได้ จะได้ปลอดภัยเพราะลูกหลานก็ไปกันเยอะเหลือเกิน สันตพลทั้ง
โรงเรียนประจักษ์ ทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับ เราจะได้ปลอดภัย
อันที่ 5 นะครับผมได้ฝากไว้แล้วว่าคลองร่องระบายน้าหมู่บ้านร่มเย็น 3
ซอย 4 ซอย 5, 6 ที่ยังมีปัญหาน้า ภาพผมก็ส่งให้แล้วยังไงก็ฝากเข้าแผน
เพิ่มเติมด้วย เพราะว่าเงินตอนนี้เราก็เห็นว่ากันมันเหลือนะครับ ที่ควรพิจารณา
ไปเมื่อสักครู่ก็ยังมีเงินเหลือ ฝากเข้าแผนไว้ด้วยแล้วก็พิจารณาตรงนี้ให้ด้วย
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เพราะว่าเขาลาบากจริงๆนะ ฝนตกทีไรน้าท่วมบ้านเขาตลอดและชุมชนที่อยู่
บริเวณนั้น ก็บ่นกันตลอดประชุมประชาคมเข้าประชุมแล้วทาไมไม่มาแก้ให้
หน่อย ผมก็บอกว่าผมพูดให้แล้วครับ เดี๋ยวก็จะจัดการให้มันคงจะเข้าแผน
เพิ่มเติมก็อธิบายแล้วนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับหลายๆส่วนที่ช่วยกัน แต่ก็
นะครับเราก็คงเข้าใจนะ ไม่ใช่ว่ากองสาธารณสุขฯ เรื่องรถที่ซ่อมดูด 14 ล้าน
ไม่ทราบว่าตอนนี้ซ่อมเสร็จหรือยัง หรือว่าคงไม่มาซ่อมยังไงครับ จะได้ซื้อคัน
ใหม่หรือไม่ครับ เพราะว่ารถดูดเราทั้งที่มันอยู่นี่ประมาณ 4 เดือนแล้วไงครับ
ไม่รู้เขาจะมาซ่อมตอนไหน กับรถปัดฝุ่นเหมือนกันนะครับฝากท่านติดตาม
หน่อยเป็นไปได้นะครับ อยากให้แจ้งให้พวกเราได้ทราบด้วย ว่าปัญหาของ
ประชาชนตอนนี้ก็คือเรื่องท่อระบายน้าล่ะครับขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
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ครับก็เป็นเรื่องฝากจากคุณสมบัตินะครับ เป็นเรื่องไฟส่องสว่างนะครับ
โรงเรียนประจักษ์นะครับ เรื่องวิสาหกิจชุมชนต้องการอยากจะให้นาผลงานมา
โชว์มาแสดง ปกติเขาจะมีขึ้นอาเภอเคลื่อนที่นะครับโดยเฉพาะถ้ามาตาบล
หนองบัวของเรา เขาจะประสานไปยังวิสาหกิจชุมชน แล้วเขาก็เอาผลงานนั้น
มาแสดงทุกครั้งนะครับ วิสาหกิจชุมชนก็มีหลายชุมชนที่มาแสดงนะครับ
หลายเรื่องนะครับปกติแล้วทุกชุมชนนะครับ ถ้ามีความเดือดร้อนเรื่องไฟ
เรื่องถนนร่องระบายน้าตัดต้นไม้ ถ้าเป็นไปได้นะครับจริงๆเป็นไปได้อยากจะให้
เขียนคาร้องนะครับ ยังไงก็ต้องส่งเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่าย
ค่าน้ามันนะครับ ถ้าหากว่า สตง.มาตรวจแล้วเขาจะพยายามหาหลักฐานว่าเรา
ใช้จ่ายในเรื่องงบประมาณ การใช้มีร่องรอยในการจ่ายไหม ก็อยากจะให้มี
เรื่องด่วนท่านส่งไลน์เข้ามานะครับ แล้วรายละเอียดท่านส่งมาทีหลังก็ได้
บางทีถ้าส่งทางไลน์แล้วมันเยอะก็ไม่ได้เอารายละเอียดไม่ได้เอาออกมานะครับ
มันเยอะเกินไปท่านส่งไลน์มาก่อน แล้วก็เรื่องส่งกลับมานะครับ จะเป็น
หลักฐานยืนยันว่าทางเทศบาลนั้นมีหลักฐานในการอ้างอิงในการเบิกจ่ายเงินนะ
ครับ ใครมีอะไรเพิ่มเติม ท่านชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ครับ เชิญครับ

นายกรกช วงษ์เนตร
ประธานชุมชนทรัพย์สมบูรณ์

เรียนท่านประธานสภา และเรียนรักษาการนายกฯครับ คือสิ่งที่ผม
อยากจะขอท่านประธาน คือหน้าหมู่บ้านของผมเขาก็ทาป้ายที่ติดกับคลอง
ครับแต่ยังไม่มปี ้ายครับ แต่เขาขึ้นบล็อกปูนไว้เสร็จเรียบร้อย ผมก็คุยกับ
เจ้าของโครงการแล้ว ให้ผมทาเป็นป้ายชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
แล้วก็เทศบาลตาบลหนองบัวเลยไหม เขาก็อนุญาตให้ทาผมก็เลยอยากจะขอ
ทางเทศบาล ให้ไปทาชื่อชุมชนใส่ป้ายให้ผมครับ เพราะว่าได้คุยกับเจ้าของ
โครงการเขาเรียบร้อยแล้วครับ ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับ อยากให้ทางกองช่าง
ไปดูว่ากว้างคูณยาวแล้วก็ออกแบบให้ครับ ขอบคุณครับ
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ป้ายเป็นของเอกชนอยากให้เพิ่มทรัพย์สมบูรณ์เข้าไป ครับขอบคุณครับ
ท่านอื่นครับเชิญเลขา

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

คะดิฉัน คมคาย ณ หนองคายนะคะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว เขต 1 นะคะขอรบกวนฝากทางกองสาธารณสุขนะคะ
เรื่องแรก ก็คือรบกวนไปตัดหญ้าด้านหลังโกลบอลเฮ้าส์ให้ด้วยนะคะ
เพราะว่าสูงมากแล้วก็สกปรกมากค่ะแถวนั้นแล้วก็
เรื่องที่สอง ก็คือการสร้างเพิงขายสินค้าราคานี้คงจะเป็นงานของกองช่าง
เพราะว่าเสาร์-อาทิตย์รถค่อนข้างเยอะ เสร็จแล้วทีนี้เค้าเรียกเป็นเพิงถาวร
บางส่วนล้าเสาไฟออกมา ถ้าเวลาที่รถสวนทางกันบางทีก็คือรถจะไปเฉี่ยวตรง
หลังคาทีเ่ ขายื่นออกมา ร้านสุดท้ายซ้ายมือน่าจะเกินแนวเสาไฟมาด้วยนะคะ
ยังไงก็ฝากทางกองช่างด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
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ครับ ขอบคุณครับเป็นเรื่องฝากนะครับ เชิญครับเชิญท่านเจษฎาครับ

นายเจษฎา พิมโคตร
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์

ครับขอความชัดเจนในการทาความสะอาด ของชุมชนเพราะว่าเป็นตะเข็บ
3 ชุมชน หน้าหมู่บ้านจัดสรรและทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรให้ทาในหมู่บ้าน
หรือว่าออกมาทาข้างนอกบ้านหมู่บ้าน เพราะว่าปากซอยทางเฟริส์ทโฮม
กับศรีสุราษฎร์อีกข้างหนึ่งเป็นประปาเขต 7 เพราะว่าผู้รับผิดชอบ ไม่รู้ว่าใคร
เป็นผู้รับผิดชอบ จะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบเพราะไม่ทราบเขตครับ

นางอัมพร ชัยจิตวณิชกุล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

คะท่านประธานขอชี้แจงวันที่ 20 เลยนะคะ เพราะว่าจะมีชุมชนที่เพิ่มขึ้น
จะให้ชุมชนได้ดูแล 3 ตะเข็บชายแดนของท่านเดี๋ยวจะแจ้งในวันที่ 20 ค่ะ
เพราะเราจะมาพร้อมกันหมดคะ จะได้ชี้จุดได้คะ
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ประธานสภาเทศบาลฯ
นายกมล ภู่กลั่น
ประธานชุมชนเฟริส์ทโฮม
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ครับเชิญเฟริส์ทโฮมครับ
เรียนท่านประธานสภา ก็ในวันที่ 20 อยากจะเชิญท่านผอ.กองสวัสดิการ
ด้วยจะได้ไปชี้แนวเขตครับ
เขตแดนใช่ไหม

