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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจาปี ๒๕60
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน ๒๕60 เวลา 10.๐๐ 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
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางธณาพร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเรืองเดช
2. นางอัมพร
3. นายอมรศักดิ์
4. นายอิทธิพล
5. น.ส.อรทัย
6. นายนิติชาติ
7. นายภาคภูมิ
8. นางราไพ
9. นางสาวชีวรัตน์
10. นางปิยะดา
11. นางสมัย
12. นางสุรัตติยา
13. นางจริยาวัฒน์
14. นายคาพันธ์
15. นางสาววรณัน
16. นางสาวจิราพร
17. นางสาวอมรศิริ
18. นายเบญจพล
19. นายฐิติ
20. พ.จ.อ.สรพงษ์
21. นายสัญญา

ศรีหนองพอก
วรธงไชย
ดาบสีพาย
นามวงศ์
นามเดช
ภูวานคา
ฮาดวิเศษ
กันตรง
อินยาศรี

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

ณ หนองคาย

ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล

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

ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
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. นายอาทิตย์
อุดรเขต
23. นางณัฐพิชา
ฐาปนาเวท
24. นางสุนทรี
บูรณะบัญญัติ
25. นางอัมรา
วงษ์ศิริ
26. นางพั้ว
ศรีหนองพอก
๒7. นายนิรันดร
เทศฉิม
28. นางกัญญา
พฤกษติกุล
29. นายทวีศักดิ์
ชูแสงทอง
30. นายอรรถพันธ์
ธงชัย
31. ร.ต.อ.สุทิน
ชิตจุ้ย
32. นายกุลดิลก
ขยันการ
33. นายเจษฎา
พิมโคตร
34. นายธวัช
พิมพ์สาลี
35. นางสมโภชน์
อุ่นแสง
36. นายเพ็ง
โคตะมี
37. นางประสิทธิ์
บุญทองอ่อน
38. นายสมจิตร
เชื้อมณฑา
39. นายพากร
สารีโท
40. นายธีระ
อาสนาชัย
41. นางคาหยาด
บัวคอม
42. นายศิลา
คาสะทอน
43. นายกรกช
วงษ์เนตร
44. นายทองลี
ลอยสมิทธิ์
45. นายอ้ม
โชตะสี
46. นายสิทธิ
อ้วนอินทร์
47. นายสมหวัง
รักษางาม
48. นายวิเชียร
เสาหัส
49. นางมยุรี
มูลนา
50. นายอุดม
นามอาษา
51. นายณรงค์
กุลทะวงษ์
52. นายสตนันต์ ชัย หนุนพลกลาง
53. นางกมล
สุวรรณแสง
54. ด.ต.วระ
บัวระภา
55. นางเอ็มอร
สุรินราช
56. ร.ต.อุได
ส่วยสม
57. นางสาวประกายดาว สิมมาจันทร์
58. นางประพัสศร
สุวรรณกูล
59. นางสาวสุพัตรา
โพธิสาร
60. นางสาวปัณณทัต คาชาลี

ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ประธานชุมชนบงคา
ประธานชุมชนบ้านเก่าน้อย
ประธานชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
ประธานชุมชนพลอยวิลล่า 1
ประธานชุมชนพลอยวิลล่า 2
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ
ประธานชุมชนประภาวิลล์
ประธานชุมชนดงอุดม
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์
ประธานชุมชนแสงเจริญ
ประธานชุมชนหนองใส 1
ประธานชุมชนหนองใส 2
ประธานชุมชนหนองใส 3
ประธานชุมชนหนองใส 4
ประธานชุมชนหนองใส 5
ประธานชุมชนอุดรแลนด์
ประธานชุมชนแสนสราญ
ประธานชุมชนประปาเขต 7
ประธานชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
ประธานชุมชนหนองขามน้อย
ประธานชุมชนหนองขาม
ประธานชุมชนโนนขมิ้น
ประธานชุมชนดอนหัน
ประธานชุมชนพรสวรรค์
ประธานชุมชนสุขเกษม
ประธานชุมชนนาดอน
ประธานชุมชนโพนทอง
ประธานชุมชนนาทราย 1
ประธานชุมชนนาทราย 2
ประธานชุมชนพี.เค.ธานี 3
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 1
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 2
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
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61. นายณรงค์ศักดิ์
62. นายจักรพันธ์
63. นางสาวศิริลักษณ์
64. นายนที
65. นางสุธิดา
66. นายธนณัฎฐ์
67. นางสาวพรสุดา
68. นางเนตรนภา

ประจิมทิศ
นาทันริ
ศรีพันดอน
วงษ์กาฬสินธุ์
ช้างรักษา
รอบรู้
บุตรชาดา
ขาวประภา

ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

เมื่อได้เวลาประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกสภาเทศบาล
(นางนภาพร ดาบสีพาย) ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เข้านั่งประจาที่และกล่าวเชิญนายแจ้ง
ศรีหนองพอกประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

สาหรับวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2560 วันนี้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ได้มีหนังสือถึงผมเพื่อขอลากิจเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างจังหวัดเพื่อให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ผมจึงขอให้ท่านสมาชิก
สภาได้เสนอบุคคลที่จะมาทาหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบล
หนองบัวชั่วคราวในวันนี้ครับ เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว ขอเสนอนางนภาพร ดาบสีพาย
เพื่อทาหน้าทีเ่ ลขานุการสภาฯ ครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ

นายทองดี นามวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้รับรอง

นายแสงเทียน อินยาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้รับรอง

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

สรุปว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นางนภาพร ดาบสีพาย
ทาหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาบลหนองบัวชั่วคราว
เพื่อช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวในการปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ครับต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาชั่วคราวได้ปฏิบัติหน้าที่ครับ
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นางนภาพร ดาบสีพาย
อ่านประกาศอาเภอเมืองอุดรธานีเรื่อง เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560
ด้วยประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ขอเปิดประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาญัตติจ่าย
ขาดเงินสะสมกรณีในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตาม
มาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Matching Fund)
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลดาเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์กับเทศบาลจึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา
26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับคาสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1006/2560 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การมอบอานาจผู้ว่าราชการจังหวัดให้
นายอาเภอปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 26
มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน
มิถุนายน 2560 นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอาเภอเมืองอุดรธานี
ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้อานวยการกอง
ท่านหัวหน้าฝ่ายทุกท่านด้วยความเคารพที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้สาหรับ
การประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
๒๕60ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขาดเพียง 1 ท่าน ก็ถือว่ามาร่วม
ประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
แนะนาตัวข้าราชการที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาล
ตาบลหนองบัว นางสุนทรี บูรณะบัญญัติ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ ขอเชิญท่านได้แนะนาตัวให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ

นางสุนทรี บูรณะบัญญัติ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

กราบสวัสดีท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯทุกท่านนะคะ
ดิฉัน นางสุนทรี บูรณะบัญญัติ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ย้ า ยมาจาก โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลหนองบั ว มาสั ง กั ด
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว ก็ยินดีรั บใช้ทุกท่านนะคะ
ขอบคุณคะ
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับก็ยินดีต้อนรับท่านนะครับ ต่อไปนี้ท่านก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานในเทศบาลตาบลหนองบัวนะครับ เพื่อที่จะมาบริการพี่น้อง
ประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัวนะครับ
เรื่ อ งที่ แ จ้ ง ให้ ท ราบเรื่ อ งที่ 2 นะครั บ เป็ น คร่ า วๆนะครั บ ว่ า
โครงการปี 2560 เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในงบประมาณปี 2560 มีทั้งหมด
29 โครงการ ดาเนินมาแล้ว 12 โครงการ อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 12
โครงการ และอยู่ในระหว่างเข้าดาเนินการอีก 5 โครงการ ส่ วนลงพื้ นที่
ตรงไหนท่านประธานชุมชนคงจะได้ทราบแล้ว ส่วนที่ยังไม่ดาเนินการก็คง
จะดาเนินการต่อไปนะครับ แล้วก็ในการดูแลในการก่อสร้าง ก็ขอฝากท่าน
สมาชิ ก สภาเทศบาลของเรา ได้ ช่ ว ยดู แ ลเพื่ อ ให้ มั น เกิ ด ความถู ก ต้ อ งใน
โอกาสต่อไปนะครับ
ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่
1/2560ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม ๒๕60
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงครับ เชิญท่านแสง
เทียนครับ

นายแสงเทียน อินยาศรี
คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวที่เคารพ
กระผมนายแสงเทียน อินยาศรี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พร้อมด้วย นายทองดี นามวงศ์ ประธานตรวจรายงานการประชุมและ
นางนภาพร ดาบสีพาย คณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมได้มา
ประชุมพร้อมกันเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
๒๕60ปรากฏว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
จึงขอเสนอสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อรับรองรายงานการประชุม
ต่อไป

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
หนึ่งมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้โปรดยกมือรับรองรายงานการประชุมครับ
และขอเชิญฝ่ายเลขานุการนับจานวนผู้เห็นชอบด้วยครับ

นางนภาพร ดาบสีพาย
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว

มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 8 ท่านคะ
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบทั้งหมด 8 ท่านครับ ท่านใดไม่เห็นชอบ
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับเป็นอันว่าสภาเทศบาลฯ แห่งนี้ให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ดังกล่าวแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี –

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 15/2560 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุน
ร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund)
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ที่เคารพทุกท่าน ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกรณีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลตามาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(Matching Fund)
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ
ขยายเวลาให้ อ งค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น สามารถส่ งโครงการขอรับ การ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) เพิ่มเติมได้จนถึง ๓๐
มิถุ น ายน ๒๕๖๐ ตามมาตรการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน
เศรษฐกิ จ และสั งคมภายในท้ อ งถิ่ น ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๙
ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็ นชอบใน
หลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงการก่อสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ
และสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทใน
การนาเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทยกาหนด
แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการตามมาตรการการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ซึ่งให้องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่นและภาครัฐ จะสมทบเงินให้ครึ่งหนึ่งของมูลค่าโครงการ แต่
ไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท (เทศบาลตาบล)
โดยกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามมาตรการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๔ ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนาเงินสะสมไปใช้จ่าย
๔.๑ เป็ น โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ ยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ ทั้งนี้ การนาเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
๔.๑.๑ โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(ผนวก ๑) ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนและการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ให้ดาเนินการ ดังนี้
๔.๑.๑.๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด
มี เงิ น สะสมเหลื อ อยู่ เพี ย งพอที่ จ ะน าไปจั ด ท าโครงการด้ า นการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานาเงินสะสมที่มี
อยู่ไปดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าว
โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็ นเวลานาน เช่น สิงสาธารณะประโยชน์ขาด
แคลน ชารุด เสียหาย เป็นต้น
๔.๑.๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงิน
สะสมไม่เพียงพอที่จะดาเนินการแต่มีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการด้าน
สร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Matching Fund) ภายในกรอบวงเงิ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (ผนวก ๒) โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
(๑) โครงการต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการใน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ
โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคั ด เลื อ กโครงการพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานในลักษณะงบลงทุนที่ได้จัด ลาดับความสาคัญไว้แล้วจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงิน
สะสมในจานวนที่ไม่น้อยกว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสมทบให้
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอ
โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ได้มากกว่า ๑ โครงการ แต่จะได้รับการสนับสนุนไม่เกินวงเงินสูงสุดที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะได้รับ ทั้งนี้ โครงการที่จัดทาจะต้องมี
ความพร้อมที่จะดาเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องจัดทาโครงการขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็ บ รัก ษาเงิ น และการตรวจเงิน ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ แล้วจัดส่งโครงการพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองข้อมูลจานวนเงินสะสมที่เหลืออยู่
แบบรูปรายการ ประมาณราคาก่อสร้าง ผังบริเวณสถานที่ดาเนินการ สาเนา
รายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ต้ น ส่ งให้ จั งหวั ด ภายในวั น ที่ ๓๐
พฤศจิก ายน ๒๕๕๙ เพื่ อให้ คณะกรรมการพิ จารณากลั่ น กรองโครงการ
ระดั บ จั ง หวั ด ตรวจสอบและพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ หากส่ ง เกิ น
ระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์ที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการนี้
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติในการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อทาการ
ก่อสร้างโครงการดังต่อไปนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาทราย ๒
ชุมชนนาทราย ๒ (จากถนน อุดร – สกล ถึง บริเวณซอยสามัคคี ๑๐)
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.๒๙/๒๕๖๐ เป็นจานวน
เงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(สามล้านบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
ข้อ ๒๙ หน้า ๓๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
จ่ายขาดจากเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ซึ่ งเกี่ ยวกับ ด้านการบริก ารชุม ชนและสั งคม หรือ
กิจการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทา
เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น และเบิ ก จ่ า ยให้ เสร็ จ สิ้ น ภายใน
ระยะเวลาไม่ เกิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่ ด าเนิ น การภายในระยะเวลาที่
กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอันพับไป
เหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลมีภารกิจและอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ในการจัด ระบบบริการสาธารณะเพื่ อประโยชน์ ของประชาชน และจาก
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (ภาคผนวก ๒) รัฐบาล
จัดสรรสมทบให้ ๑.๕ ล้านบาท
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดาเนินการตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบล
หนองบัว จึงต้องเร่งพัฒ นาปรับปรุงในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ
ด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภคแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล ดังนั้นผู้บริหารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่ อ
ท าการก่ อ สร้ า งโครงการดั ง กล่ า วรวมเป็ น เงิ น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
เนื่ อ งจากการจ่ า ยขาดเงิ น สะสม จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ โดยในปัจจุบันเทศบาลฯ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ที่เทศบาล ฯ
ที่ ส ามารถจ่ า ยขาดเงิน สะสมตามระเบี ย บฯ ข้ อ ๘๙ ได้ ณ วั น ที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นจานวนเงิน ๑,๕๐๒,๖๗๒.๐๘ บาท
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัวจึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล
ดังกล่าวต่อไป
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ ตามที่ผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
ที่ 15/2560 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกรณีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ต่อสภาเทศบาลแล้ว ซึ่งเป็นการ
ทาถนนตรงนาทราย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้
หรือไม่ ขอเชิญครับ.............เชิญท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ท่านประธานสภา ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
กรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วม
ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) สาหรับ
โครงการนี้ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาทราย 2
ชุมชนนาทราย ๒ (จากถนน อุดร – สกล ถึง บริเวณซอยสามัคคี ๑๐)
ซึ่ งเป็ น โครงการใช้ ง บประมาณถึ ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ การของบประมาณ
สนับสนุนจากทางรัฐนะครับ ซึ่งรัฐให้มา 1,500,000 บาท เราจ่ายขาด
เงินสะสมอีก 1,500,000 บาท ในมุมมองของผม ผมว่าโครงการนี้ ยังไม่
จาเป็นเร่งด่วน ทาไมผมถึงว่ายังไม่จาเป็นเร่งด่วน โครงการที่น่าจะส่งเสริม
และทา น่าจะเป็นโครงการซอยศรีสุราษฎร์ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีอยู่ใน
แผนเช่นกัน และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นมีอยู่กว่า 10 ชุมชน ไม่ว่า
จะเป็น ชุมชนดงอุดม ชุมชนศรีสุราษฎร์ หนองใส 1 – 5 ชุมชนอุดรแลนด์
ชุมชนร่มเย็น 3 ชุมชนแสนสราญ ชุมชนประปาเขต 7 ซึ่งใช้บริเวณนี้และ
ถนนมี ค วามยาวแค่ 200 กว่ า เมตร งบประมาณ ผมว่ า น่ า จะพอ
3,000,000 บาท น่าจะพอผมว่า ทั้งร่องระบายน้าด้วย กิจกรรมที่ผมมอง
คือมันสามารถระบายน้าไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหนองขามใหญ่ที่ไหลลงมา ก็
ผ่านเส้นนี้ สุขใจพัฒ นา 4 ชุมชนประปาเขต 7 ก็ใช้เส้นนี้ ประปาเขต 7
ร่มเย็น 3 ก็ใช้เส้นนี้ น้าระบายช่วยกัน วัตถุประสงค์ของผมก็คือว่า นี่คือ
สภาพความเป็ นปั จจุ บั น ถ่ายเมื่อเช้านี้ล่ าสุ ดนะครับ ที่ผ มจะแจ้งให้ ท่าน
ประธานได้ท ราบ นี่ คือ สภาพถนนจริงๆ และโฉนดเอกสารผู้ ที่ เราว่าที่ มี
ปั ญ หาเค้าก็โอนให้ แล้ ว คุณ สุ ดาภา ก็โอนให้ เรียบร้อยแล้ ว กองช่างก็ไป
ตรวจสอบให้แล้วเมื่อวันที่ 9 – 13 มิถุนายน ไปตีผังเรียบร้อยแล้วแนวเขต
ประมาณ 7 เมตรเศษๆ ผมเลยมองว่าการทาหรือเสนอญัตติต่างๆ ผู้บริหาร
น่าจะไปมองถึงจุดสาคัญ ชุมชนที่เป็นส่วนรวมไม่ใช่แค่บางชุมชน กิจกรรม
ต่างๆ ถนนเส้นนี้ใช้เยอะมากครับ รถติดหล่มก็มี และเทศบาลเอาดินไปใส่
ให้ แต่ก็ยังไม่ทน อยากให้ ท่านพิจารณา อยากจะเสนอท่านว่ากิจกรรม
สาคัญมากกว่า เร่งด่วนกว่า แล้วก็ไม่อยู่ในแผน ผมก็เลยอยากจะเสนอท่าน
ว่าทาไมถึงไม่ลองไปดู กิจกรรมตัวนี้สาคัญมากกว่า เพราะระบายน้าได้เยอะ
ถนนก็ต่อเชื่อมกัน การสัญจรไปมา ก็ได้ใช้มาก ซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าความ
ต้องการของเจ้าของที่เค้าก็ให้แล้ว เราไปประสานไม่ว่าจะเป็นคุณชาติ ชาย
คุณทิพ หัวหน้าต๋อง ประธานชุมชน เค้าช่วยกันครับ แล้วได้มาแล้วด้วย
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ไม่ ได้ เสี ยเงิน 200,000 บาท อย่างที่ ท่ านว่า แต่ ก่อ นเคยบอกเสี ย เงิน
200,000 บาท แต่ตอนนี้เค้าไม่เอาแล้ว แต่เค้าอยากได้ถนนให้ประชาชน
ได้สัญจร ส่วนรวม ผมว่าโครงการนี้น่าจะเหมาะสมกว่า ทาไมผมถึ งว่าอย่าง
นั้น ถ้าเราไม่ไปมองตรงนี้นะครับ ปัญหาตรงนี้มีมานานแล้ว ไม่ใช่ว่าเพิ่งมี
มันมีมานาน ส่วนถนนของนาทราย มันก็ยังเป็นถนนอยู่ก็ยังซ่อมแซมได้ อัน
นี้ยังไม่ทันมีถนนเลยนะครับ เจ้าของที่เค้าก็ให้แล้ว เราน่าจะเอาโครงการนี้
เข้า ตั้งแต่วันที่ 13 วันนี้วันที่ 26 มิถุนายน 2 อาทิตย์ ผมว่าเค้าทาเสร็จ
ประเมินราคาก็น่าจะเสร็จนะครับ อย่างไรก็ตามผมอยากจะเสนอผู้บริหาร
ให้ ไปทบทวนโครงการนี้ ดู ซิ ค รับ มั น ได้ ป ระโยชน์ ม ากกว่า หลายชุ ม ชน
ระบายน้ าก็ ได้ ถนนก็ ไ ด้ อนาคตไฟฟ้ า สาธารณะ ก็ จ ะได้ เข้ า มี ง บตั้ ง
3,000,000 บาท แต่ถ้าท่ านเอาไปทาตรงนี้ ตรงเดียวนี้ มีกี่ชุ มชนที่ ได้
ประโยชน์ มีแค่ 4 ชุมชน แต่นี้มีกี่ชุมชนที่ได้ประโยชน์ เป็น 10 ชุมชน การ
สัญจรไปมาก็จะแบ่งเบาภาระ ซึ่งดงอุดมปากทางเข้าเป็นคอขวด ระบาย
ออกไปทางโรงเรียนสอนขับรถ ระบายออกไปทางชุมชนศรีสุราษฎร์ ระบาย
ออกไปทางชุมชนมั่งคั่ง แต่ก็ยังไม่ พอ ถ้าได้ตรงนี้นะครับ กิจกรรมต่างๆ
ของทางเทศบาลฯ เราก็จะสัญจรไปมาสะดวก เพราะมันขาดแค่เส้นนี้เส้น
เดียวนะครับ ถ้าเส้นนี้ได้นะครับ ประชาชนผมก็จะสัญจรไปมาได้ ไม่ใช่ว่า
ผมห่วงแค่เขตของผม แต่ในความคิดของผมคือภาพรวม เราอาศัยว่าถ้าได้
ตรงนี้ ร่องระบายน้าจะแบ่งเบาภาระชุมชนอื่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่หนองขาม
น้อยระบายด้านนู้น หนองขามเราก็ได้ แสนราษฎร์ เราก็ได้ ประปาเขต 7
สุ ข ใจพั ฒ นา 4 ก็ เชื่ อ มต่ อ ได้ ถ้ าเราท าตรงนี้ ถึ ง อยากจะน าเรี ย น ท่ า น
ประธานสภาว่า สิ่งที่ผมพูด คือเหตุผลและความเป็นจริงไม่ใช่ว่าพูดโดยไม่มี
หลักการ โดยไม่มีข้อมูล นี่คือภาพถ่ายล่าสุด อยากจะให้พิจารณาดูนะครับ
ว่า ถนนกว้าง 7 เมตรมันได้แล้ว เราทาถนนได้แล้วเค้าให้แล้ว แต่ทาไมเรา
ไม่รีบดาเนินการสานต่อ ให้ประชาชนเค้าได้ภูมิใจว่าผู้บริหาร สท. เป็นปาก
เป็นเสียงให้ประชาชน ไม่ใช่ว่า สท. ไม่พูดอะไรเลย พูดแล้วครับ แต่จะทา
หรือไม่ทาอยู่ที่ผู้บริหารจะเสนอญัตติหรือเปล่า เราคือผู้ชี้แนะ เอาเสียงจาก
ชาวบ้านมาชี้แนะ แล้วแต่ท่านจะพิจ ารณา ในมุมมองผมเส้นนี้ผมเสนอว่า
เหมาะสมที่ให้ประธานชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้พูดคุยด้วยไม่ว่าจะ
เป็ นประธานศรีสุราษฎร์ ว่าเค้าได้ทางานร่วมกันกับทางเทศบาลฯจริง ก็
อยากจะให้ท่านประธานชุมชนได้พูดเรื่องนี้ด้วยครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอเวลาท่านประธานสักครู่ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มอีก มีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ขอเชิญทางฝ่ายท่านประธานขอเชิญครับ
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นายเจษฎา พิมโคตร
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านผู้บริหารฯที่เคารพครับ
ชุมชนศรีสุราษฎร์ เพราะว่าเส้นทางตรงนี้มันเดือดร้อนมา ตั้งแต่ปี 2547
ถนนก็ขรุขระ รถกลางคืนไฟฟ้าก็ไม่มี ถนนก็เป็นหลุม รถตกกลางคืนบ่อย
มาก คนสัญจรไปมาก็เยอะ เป็นเส้นหลักลองจากหนองใสไปทางไฟแดงนะ
ครับ ตรงนี้เป็นเส้นหลัก ทั้งพนักงานเทศบาล สัญจรทางเส้นนี้เป็นประจา
แต่ทีนี้ และเจ้าของที่ดินที่ว่าไม่ให้ ที่ว่าไม่ให้จะเอา 200,000 บาท ไม่ถูก
นะครั บ ที่ ว่ า มั น ติ ด เมตรหนึ่ ง ที่ ข องผู้ จั ด การธนาคารกรุ ง เทพนะครั บ
คุณสุภาดา และของคุณอดิศร ผมไปรังวัดเรียบร้อยแล้ว ทางเทศบาลฯ ก็ไป
ดูด้ ว ยกั น พอรังวัด เสร็จ เรีย บร้อ ย ถนนมั น เปิ ด กว้ างไปเลยครับ ยาวไม่
เกี่ยวกับแปลงของนายธวัชชัย สีแสง ไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับ ทาได้ตลอด
แนว เพราะว่าถนนจะกว้าง 7 เมตร มีจะ 1 จะได้ 6 เมตร เพราะว่าผมทา
เป็นหลักแนวโฉนดไว้ พ่นสีแดงไว้เรียบร้อยนะครับ เผื่อว่ากลางคืนผมก็ไปดู
ว่า มั น จุ ด ไหนที่ มั น จะเสี่ ย งมากที่ สุ ด ชาวบ้ า นก็ ไปดู ด้ ว ยกั น ว่ าจุ ด นี้ มั น
อันตรายตรงรถวิ่ง เพราะตรงหัวโค้ง ฝนตกมาน้าท่วม ไม่เห็นถนนก็เลยโค้ง
ก็จึงขอความอนุเคราะห์จากทางผู้บริหารให้เกิดความสะดวกบรรเทาทุกข์
ให้กับชาวบ้าน และผู้สัญจรไปมา ครับ ผมก็มีเรื่องที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณครับ ท่านสมบัติมีเพิ่มเติมใช่ไหมครับ เชิญครับ
ครับผมขอเพิ่มเติมนะครับ สาหรับญัตติที่ท่านผู้บริหารได้เสนอ
เข้ามา เคยเสนอมาครั้งหนึ่งแล้ว ตอนนั้นมีเงินสะสมอยู่ 14,000,000
ตอนนั้นผมก็เคยได้พูดแล้วว่าทาไมเราไม่ทาเลยตอนนั้น ท่านก็บอกว่าเงิน
สะสมต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ ตอนนั้นท่านไม่ใช้ ผมก็เข้าใจนะ
ครับ แต่ตอนนี้ท่านกลับมาเร่งที่จะใช้นะครับ แต่ว่าในมุมมองผมนะครับ
นี่คือความ ต้องการของประชาชนจริงๆ นี่คือความเร่งด่วน ท่านประธานก็
พูดไปแล้ว ไม่ใช่แค่ประชาชนที่ใช้ ส่วนราชการเราก็ได้ใช้ พนักงานเรา ก็
ได้ใช้ อย่าลืมนะครับว่างบภาษีประชาชน ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่า
เงินเดือน ไม่ว่าค่าตอบแทนของพวกผมหละ ผมภูมิใจครับที่ประชาชนให้
เกียรติพวกผม เลือกพวกผมเข้ามาเป็นตัวแทน ผมก็มาพูด มากล่าวใน
นามตัวแทนของประชาชน ความหวังดีของพี่น้องประชาชนเค้าก็คาดหวัง
ไว้เยอะ อยากให้ท่านผู้บริหารได้เค้าใจ โครงการอย่างนี้นะครับ มันไม่ได้มี
อยู่ในแผน เราน่าจะส่งเสริมให้ประชาชนได้สัญจรไปมา ตามนโยบายที่
ทางรัฐบาล ได้กระจายอานาจลงมา ว่า อันไหนที่มันจาเป็นและเร่งด่วน
ผมก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่จาเป็นและเร่งด่วนน่าจะส่งเสริม
ลองให้ผู้บริหารกลับไปทบทวนญัตตินี้น่าจะเอาไหม หรือจะเอาญัตติที่ทาง
ประธานชุมชน และสท. ได้นาเสนอ ผมก็ได้ออกไปตรวจดู ฝนตกก็ต้อง
ออกไป ชุมชนมั่งคั่ง น้าท่วม แต่ก็แห้งไม่ได้เข้าบ้าน ระบายทัน แต่ก็
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แก้ปัญหาได้ถูกจุด แต่เราต้องการอีกเส้นทางหนึ่งที่ระบายน้าได้ จะได้แบ่ง
เบาชุมชนมั่งคั่งได้เยอะ ประปาเขต 7 ซอยพัฒนา 4 ก็ยังไม่ได้เริ่ม
โครงการ ถ้าเราทาตัวนี้ได้มันจะได้พร้อมเพรียงกัน ต่อเนื่องกัน เชื่อมต่อ
กันได้ จะได้มีทางทิ้งน้าด้วย ก็ฝากท่านผู้บริหาร พิจารณาดูว่าโครงการนี้
น่าจะ เอากลับไปพิจารณาอีกครั้งดีไหม ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับเชิญคุณนภาพรครับ เชิญครับ

นางนภาพร ดายสีพาย
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพคะ ที่ท่านสมบัติพูดก็คือ
ความเดือดร้อนของชุมชนที่ท่านได้สัมผัสแต่ว่าในนามของดิฉันเป็นสมาชิก
เขต 2 นะคะ คือตั้งแต่เราเข้ามาสมัยแรกๆแล้ว เราเคยพูดถึงถนนเส้นนี้
กันมานานแล้ว แต่ว่าไม่มีงบเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณที่เยอะก็ที่ท่าน
บอกว่าเส้นทางที่ท่านว่านี้ลาบาก สัญจรไปมาลาบาก เราเข้าใจคะ แต่ว่า
ท่านต้องมองเห็นด้วยนะคะ เส้นทางที่ ทางผู้บริหารได้เอาเข้าญัตตินี้ คือมี
ผู้เสียชีวิตแล้ว จากถนนเส้นนี้ เพราะว่าเป็นหลุมเป็นบ่ เราก็ซ่อมมาหลาย
รอบแล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะทนได้เมื่อ ถึงเวลามันก็กะเทาะก็ล่อนออกไป
เหมือนเดิมเราเคยพูดกันว่าถ้าเรามีเงิน เราจะทาให้ชุมชนหนองบัวแดง
เค้าไม่ค่อยได้อะไรเลยจากเทศบาล เค้าโดนเหมือนโดนทอดทิ้งมาโดย
ตลอดคะ เมื่อเรามีเงินแล้วก็อยากจะให้เราพิจารณาถึงความเดือดร้อน
ของเค้าบ้างทุกคนมีความเดือดร้อนเท่าๆกันหมด มันขึ้นอยู่กับว่าความ
อดทนของใครมันจะมากน้อยต่างกัน อันนั้นเป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล
ติดหนองขอนกว้าง หนองขอนกว้างก็ ไม่ได้สนใจเพราะว่าอยู่ในเขตของ
หนองบัว หนองบัวก็ ไม่ได้สนใจเพราะอยู่ท้ายเขตเลย อยากให้เพื่อน
สมาชิกนะคะเห็นใจแล้วก็เราเคยคิดว่าถ้าเรามีเงินแล้วเราจะทาตรงนี้ และ
นี่ก็คือความหวังของเค้าคะ ดิฉันเชื่อนะคะว่าทางทีมบริหาร ไม่ทิ้งแน่นอน
คะ ซอยศรีสุราษฎร์ และพวกดิฉันก็สัญญาคะว่าถ้าเมื่อมีเงินแล้วก็จะ
พิจารณา แต่ครั้งนี้ ขอเพื่อนสมาชิกนะคะ ขอให้พิจารณาเส้นนาทราย 2
ด้วยคะ ขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณ คุณนภาพร มีสมาชิกท่านใด ครับเชิญคุณสมบัติ
ครับ
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เรียนท่านประธานสภานะครับ หนองบัวแดงไม่ใช่ชุมชนนะครับ
ไม่ได้เป็นชุมชนเราไม่ได้ตั้งเป็นชุมชนเป็นผู้อาศัยเหมือนกับบ้านนาทราย
เข้าใจใหม่นะครับ อย่าคิดว่าเป็นชุมชนหนองบัวแดง สิครับ เป็นชาวบ้าน
นาทรายสิครับ เพราะว่ามันไม่มีชุมชน ชื่อในนี้ไม่มีนะครับ แต่เป็นผู้ที่
อาศัยในเขตเรา เราเข้าใจ เราไม่ทิ้ง เหมือนที่ท่านว่า เราไม่เคยทิ้งครับ แต่
ถามว่าชุมชนไหนได้อาศัยถนนมากกว่ากัน
สัญจรมากกว่ากันละครับ
ความสาคัญมากกว่ากันละครับ ไม่ใช่ว่าผม มายืนแย้งท่านโดยไม่มีเหตุผล
เรามีเหตุผลในการแย้ง เรามีรูปภาพ เรามีการวิเคราะห์ พิจารณากับ
ประธานชุมชนหลายๆชุมชน ว่าสมควรที่จะเอาญัตติตัวนี้กลับไปพิจารณา
ใหม่ไหม ไม่ใช่ว่าผมพูดคนเดียวเราได้ไปหาข้อมูลมาแล้ว สิ่งที่สาคัญคือ
การทางบประมาณ ผู้บริหารจะต้องเห็น ตรงไหนที่มันเดือดร้อนกว่ากัน
ไม่ใช่ว่าเราทิ้งเขา เราไม่ได้ทิ้งครับ แต่ความสาคัญของเราตอนนี้เร่งด่วน
ครับ มันไม่มีถนน เจ้าของที่เค้าก็ให้แล้ว แต่ถ้าเราจะเมินเฉย เดียวเจ้าของ
ที่เค้าก็ตัดสินใจเปลี่ยนอีกจะทายังไงครับ นี่คือความเร่งด่วน เค้าให้แล้ว
ไม่ใช่ว่าผมพูดเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับ ผมพูดนี้คือภาพรวมครับ
จงมองในสิ่งที่เป็นปัญหาเร่งด่วน หน้าที่ของ สท. เค้าบอกว่าอย่างไรครับ
เราจะต้องตอบสนองปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเร่งด่วน
เพราะว่า สท.คือผู้ที่เป็นความหวังของประชาชน ที่เลือกเราเข้ามาดูแล
ออกดูแล เยี่ยมเยือนสุขทุกข์ของประชาชน ตรวจสอบผู้บริหารการใช้
งบประมาณ นี่คือหน้าที่ของเรา ถ้าผมมองอีกแบบหนึ่ง ความเสมอภาคใน
การจัดสรรงบประมาณหละ กฎหมายเค้าก็เขียนไว้นะครับ นิยามความ
เสมอภาคเค้าก็เขียนไว้ ในการพิจารณางบประมาณต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
การใช้งบประมาณจริงๆ ไม่ใช่ว่า มีอะไรก็นาทราย มีอะไรก็บ้านค่ายฯ มี
อะไรก็มีเฉพาะเขต ๒ ประชุมครั้งที่แล้ว ขุดลอกก็มีแต่บ้านค่ายฯ นาทราย
ถามหน่อยเถอะครับรถทางานของเทศบาลอยู่แค่ ๒ บ้านนี่หรือ อย่าให้ผม
พูดเยอะเพราะผมไม่อยากก้าวก่ายเขตของท่านแต่ ในมุมมองของผมคือ
การทางาน เราจะต้องร่วมกันทา ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง นี่คือ
ความมุ่งมั่นในการพิจารณาญัตตินี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ผมในนามตัวแทน
ของประชาชนคนหนึ่งรับฟังจากชาวบ้านมาแล้ว ผมก็มาคุยให้ทุกท่านได้
ฟังว่าญัตติอย่างนี้เราจะให้อยู่หรือครับ ทาไมไม่เอาเร่งด่วนก่อน ถ้าเราได้
ร่องระบายน้า ได้ถนนตรงนี้ มันก็จะช่วย ระบายน้าออกไปจากร่มเย็น ๓
บ้าง ซอยพัฒนา ๔ ประปาเขต ๗ ที่มันมีปัญหา หนองขามใหญ่ที่มันท่วม
ทะลักออกมา เราจะช่วยกันอย่างไร ไม่ใช่เราเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตัว นี่
คือประโยชน์ส่วนรวม เราเอาส่วนรวมเป็นหลัก ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณ คุณสมบัติ คุณนภาพร เห็นยกมือเรื่องเดียวกันไหมครับ
เชิญครับ
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สมาชิกสภาเทศบาล

ดิฉันเข้าใจคะว่าส่วนรวม แล้วที่ดิฉันพูดมันส่วนตัวตรงไหน ดิฉัน
ขอถามท่าน แล้วที่ท่านพูดว่าชุมชนหนองบัวแดง ไม่ใช่ชุมชน แล้วเป็น
ชาวบ้านในเขตเทศบาลตาบลหนองบัวหรือไม่ ณ เวลานี้เราอยู่ในสภา
เราได้รับเลือกให้เข้ามาใช่เป็นเขต ๑ เขต ๒ แต่ถ้าคุณได้เข้ามาทางานที่
เทศบาลแล้วไม่มีว่าเขตไหน
เราทุกคนจะต้องดูแลชาวชุมชนเทศบาล
ตาบลหนองบัวทุกคน ทุกหลังคาเรือน ที่ขึ้นว่าชุมชนเทศบาลตาบลหนอง
บัว ไม่ได้แบ่งเขต ดิฉันว่า ณ เวลานี้ เราได้รับปากชาวบ้านมาหลายปีแล้ว
และก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นด้วย สิ่งที่พูด ไม่ได้พูดเอาฮา ไม่ได้พูดเอามัน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

จบแล้วใช่ไหมครับ ขอเชิญคุณแสงเทียนครับ ขอเชิญครับ

นายแสงเทียน อินยาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพครับ ผมว่าทาตรงไหนก็ดีหมดหละครับ
อันไหนที่เสนอมาก่อนก็ทาก่อน ผมอยากได้ความเสร็จ ความรวดเร็วนะ
ครับ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใด เอาอย่างนี้นะคุณสมบัติ ผมก็
อยากจะให้ท่านเอาสรุปนะ ให้มันจบครั้งเดียวนะเอาเต็มที่เลยเชิญครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับตามที่ท่านสมาชิก นภาพร ดาบสีพายได้พูด ผมก็แย้งไปแล้ว
ว่าชุมชนหนองบัวแดงเราไม่ได้มีในนี้ เราไม่ได้ตั้งไว้ เค้าเป็นประชาชนใน
เขตเรา ผมพูดถูกต้องไหมครับ เขาเป็นประชาชนในเขตเรา เค้าไม่ใช่
ชุมชน ถ้าเรียกชุมชนหนองบัวแดง เราต้องตั้งขึ้นมาให้ถูกระเบียบสิครับ
อั้นนี้ เค้าเป็นพื้นที่อยู่ในเขตของเรา เราก็บอกว่าเป็นประชาชนอยู่แล้ว
ไม่ได้ว่าเค้าไม่ใช่ประชาชนในเขตของเรา ท่านพูดมันดูขัดหูอย่างไรไม่รู้
ครับ ท่านต้องเข้าใจบทบาทนะครับนี่คือ บทบาทของสภาของเรา เรา
พูดด้วยเหตุผล เราไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ มันมีความเป็นจริง มีข้อมูลแย้ง
เสนออะไรต่างๆ รูปภาพเราก็ให้ดูครับ ผมมองดูว่าอย่างนี้นะครับ การ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัวนะครับ ไม่ใช่ว่า เราจะพวกมาก
ลากไป ผมรู้ว่าเขตผมมี ๔ คน เขตท่านมี ๖ คน แต่เราคือกลุ่มรวมใจ
พัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ถามว่าตอนนี้ประชาชน เค้า
ให้เกียรติเราเต็มที่ทุกคน แล้วตอนนี้เราทางานให้ประชาชนถูกต้องไหม
ครับ เราทาอย่างเต็มที่ สิ่งหนึ่งที่ผมทาคือหน้าที่ของผม ที่ประชาชนเค้า
เรียกร้อง ไม่ใช่ผมเรียกร้องคนเดียว ประธานชุมชนก็เรียกร้อง มัน
เดือดร้อนจริงๆ ไม่ใช่ผมเอาแต่ส่วนตัวมาพูด ผมไปดูด้วยกันแล้ว ปรึกษา
กันแล้ว ฝนตกแดดออก ผมก็ไปครับผมไมได้กลัวเลยครับ แต่ผมอยากให้
ท่านได้พิจาณา ว่าโครงการอย่างนี้ทาไมไม่เอาอันนั้นมาเร่งด่วนก่อน ครั้ง
นี้จะรีบไปไหน ผมถามหน่อยเถอะครับ ถนนเส้นไหนไม่มีคนตายบ้างใน
เทศบาลตาบลหนองบัว ที่ผมเสนอ อันนี้มันเร่งด่วน ชุมชนนี้มันก็ช่วยได้
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เยอะ ผมก็บอกว่าชุมชนนี้มันช่วยระบายน้าได้ ถนนเส้นนี้เป็นทางลัด ไม่
ต้องเข้าใปถนนเส้นนใหญ่ ดงอุดม มันก็ไปได้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ดงอุดม
รถติด เพราะมันไม่มีทางเบี่ยงเยอะ แต่ถ้าเราเบี่ยงได้จะช่วยเราได้เยอะ
ไปโรงเรียนก็ได้ ไปเทศบาลก็ได้ ไปวัดก็ได้ ไปชุมชนใกล้เคียงก็ได้ สิ่งที่ผม
พูดคือเหตุผลล้วนๆ ไม่มีอารมณ์มาข้องเกี่ยว ครับ ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสาวชีวรัตน์ แก้วพวงทอง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเจษฎา พิมโคตร
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์

ครับขอบคุณ เห็นทางฝ่ายช่างยกมือครับ ขอเชิญครับ
ขออนุญาตนะคะ กราบเรียนท่านประธานสภา นะคะ เหตุผลที่
เอาถนนเส้นนี้เข้าร่วมโครงการ(Matching Fund) นะคะ คือว่าถนนแสน
สราญ ศรีสุราษฎร์ การรังวัดเขตเพื่อยกให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์เรา
เพิ่ งได้ทาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ที่ผ่านมา ตอนนี้ขั้นตอน เรื่อง อยู่กับ
ที่ดิน เมืองอุดรธานี ซึ่งเอกสาร วันนี้ท่านประธานนามาให้ท่าน สท. เป็น
การพูดคุยกันเองระหว่างประธานกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน ซึ่งเทศบาลยังไม่ได้
รับทราบตรงนี้ มันอยู่ที่ขั้นตอนของเจ้าของที่ดินต้องมาเซ็นยินยอมอีกครั้ง
หนึ่งต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน คือเจ้าของที่ดินต้องนาโฉนดตัวจริงมาให้
เจ้ า พนั ก งานที่ เ พื่ อ หั ก เป็ น ทางสาธารณะประโยชน์ ก่ อ นเราจึ ง จะ
ดาเนินการได้ ซึ่งตอนนี้ขั้นตอนมันยังไม่เรียบร้อย แล้วอีกประกาศหนึ่งคือ
โครงการนี้เราได้ทาไว้ก่อนแล้ว ซึ่งโครงการซอยนาทราย ๒ เราเคยได้ทา
ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องเอาโครงการส่งเข้า
อาเภอ อาเภอมีกาหนดวันสุดท้ายให้เราวันนี้เราจึงเลือกเส้นนี้เข้าไปการ
ประชุมวันนี้ก็เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ ถ้าหากว่าจะให้ เปลี่ ยนเราก็ไม่
สามารถมีเงิน ทาโครงการเส้ นแสนสราญเชื่อมต่อศรีสุ ราษฎร์ได้เลยคะ
เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคะที่เค้าสั่งมา ขอบคุณคะ
ท่านสมบัติพอก่อนครับ เพิ่มเติมขอเชิญท่านประธานชุมชน ครับ
เจ้าหน้าที่คุยกันเองมันไม่ใช่นะครับ ทางที่ดินเค้ามารังวัดแล้ว ทาง
เทศบาลก็ไปด้วย ตรงนี้เขาตัดมาเรียบร้อยแล้ว มีหลักฐานยืนยันเป็นแน่
ชัด ถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ อีกเรื่องนะครับผมขอเพิ่มเติมตรง
ที่ ว่ า ท่ า นนภาพร ดาสี พ ายบอกว่ า เส้ น นาทรายมี ค นตาย ครั บ ผม
รับทราบ แต่ว่าเส้นศรีสุราษฎร์ ก็มีคนตายเหมื อนกัน คนปั่นจักรยานคอ
หักตาย พ่อคนขับรถขยะนี่หละครับ ตายเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกัน
แต่ ว่ า จุ ด ไหนมั น ส าคั ญ จุ ด ไหนที่ เราสมควรที่ จ ะบรรเทาทุ ก ข์ ให้ กั บ
ชาวบ้านที่เร่งด่วน ผมก็อยากจะขอร้องผู้บริหาร คิดดูให้ดีนะครับเพราะว่า
ผมเอาลงงบประมาณปี 2561 นะครับไม่ใช่ปี 2562 ครับ ขอบคุณครับ
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นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล

คงจะพอแล้วหละครับ เอ้าเชิญครับท่านสมบัติ
เรียนท่านประธานสภา ผมสมบัติ นามเดช ในงบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสมเรามี 1,500,000 ผมอยากทราบว่าถ้าเราไม่เอาโครงการ
ไปเสนอเค้าเงิน 1,500,000 ทาถนนได้ไหมครับ ทาได้อยู่ที่ผู้บริหารจะ
เสนอเข้ามาให้ประชาชนเขาหรือไม่
ไม่ใช่ว่าทาไม่ได้เรามีเงินอยู่
1,500,000 ถนน 200 กว่าเมตร มันถึง 1,000,000 อยู่หรือครับ ดง
อุดม หนองใส สองล้านเอ็ด สองล้านสอง ที่เราพิจารณาไปแล้ว ทาสัญญา
วันที่ 26 พฤษภาคม 800 เมตร 2,000,000 นะครับ อันนี้ 200
เมตร มันจะถึง 1,000,000 อยู่หรอครับ ถ้าเราจะทาจริงๆ ลอง
พิจารณาดูสิครับ เอกสารเราก็มีครับ ผู้เซ็นสัญญาเราก็มีเรียบร้อยแล้ว
ครับ แต่เขายังไม่เข้างานเฉยๆ แต่ผมขอถามว่านี่แค่ 200 กว่าเมตร ถ้า
เราจะมองแค่ว่ามันไม่ทัน ในมุมมองผม เราก็ไม่ต้องเอาครับ เราเอาเงิน
จ่ายขาดสะสมมาทาแก้ปัญหาให้เขาก่อนสิครับ มันจาเป็นเร่งด่วนขนาด
นั้นเลยหรือครับ ถ้ามองในมุมมองของผมนะครับ เงิน 1,500,000 เรา
มี เราทาตรงนี้ก่อนถ้าโครงการอย่างนี้เราทาไปอีกครั้งหนึ่ง ครั้งแรกก็ไม่ได้
แล้ว ครั้ง 2 เอาเข้าไปอีก แล้วคิดว่ามันจะได้ไหมในอนาคต เอาแค่
พรสวรรค์อีออคชัน วันที่ 30 มิถุนายน พิจารณาผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่
20 กุมภาพันธ์ โครงการพรสวรรค์ อีออคชันสิ้นเดือนนี้ครับ ท่านลองคิด
มันจะช้าไปอีกเท่าไหร่ พูดกันง่ายๆ หลายโครงการที่เราผ่านพิจารณา
อนุมัติหลายโครงการไม่ใช่มีแค่โครงการนี้ โครงการเดียวมันก็ยังไม่ได้เข้า
งาน เซ็นสัญญายังไม่ได้เข้าดาเนินการ แต่มันก็อยู่ในช่วงเวลาของเขา ผมก็
เข้าใจ แต่ประชาชนเขาจะเข้าใจเหมือนเราหรือเปล่า งานทุกอย่างล่าช้า
ผมรู้ครับ ไม่ใช่ไม่รู้ เพราะมันอยู่กับการโอน การย้ายนั่น เราเข้าใจครับ
แต่ท่านลองพิจารณานะครับ ท่านประธานชุมชนก็ได้พูดแล้ว ทาไมเราไม่
ช่วยกัน 200 กว่าเมตร มันไม่ถึง 1,000,000 หรอกครับ ร่องระบายน้า
อีกข้างหนึ่งยังได้เลยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ สมาชิกเชิญคุณประภาสครับ
เรียนประธานสภา ดิฉันนางประภาส ฮาดวิเศษ สมาชิกสภาเขต
2 นะคะ ตามที่ได้ฟังท่าน สท.สมบัติ หรือ ท่าน สท.นภาพร นะคะ ดิฉัน
ก็ว่าจะให้ทางกองช่างอธิบายแนวเขต ก็พอดีคุณชีวรัตน์(น้องทิพ) ก็ได้
อธิบายไปแล้ว คะถนนเส้นนี้เราก็รู้คะ เราก็ดูอยู่ เราเป็น สท. เป็นสมาชิก
ไม่ใช่ว่าต้องรับผิดชอบเขตหนึ่งเขตใดนะคะ ทั้งหมดเขตเทศบาลคะ ไม่ใช่
เขต 1 เขต 2 คะ เราไม่แบ่งนะคะ ตามหน้าที่ของ สท. คะ แล้วเราดู
หมดเส้นนี้มันมีปัญหา ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเจ้าของที่ไม่อนุญาต มันก็คง
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เสร็จไปแล้วนะคะ เรามองเห็นความเดือดร้อนจาเป็น เราก็อยากได้อยู่
เหมือนกัน เราก็ใช้เดินทางสัญจรไปมาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้ ทางเส้นนี้ในเมื่อ
มันเป็นอย่างนี้แล้วเรามีงบประมาณพอที่จะได้ทา ปีต่อไปเราเอามาทาก็ได้
หรือว่าเราอนุมัติเส้นหนองบัวแดงไป มันมีเงินเหลือ จ่ายขาดเรามีอีกคะ
เอาไว้ทีหลังก็ได้แต่ความจาเป็นเร่งด่วนเราก็มองเห็น แต่นาทรายเราทา
ต่อเนื่องคะ คือเราทาไปแล้วอันนี้เราทาต่อเนื่อง เราอยากได้ในส่วนที่มา
สบทบ เงินเรามีเราผ่านตัวนี้ แล้วค่อยพิจารณาใหม่ ได้ไหมคะท่าน สท.
สมบัติ เขต 1 คะ ก็อยากถามหน่อย เงินเรามีคะไว้จ่ายขาดทีหลังได้
ตอนนี้เราเงินที่จะได้ฟรีๆมานะคะ
เอาไหมคะท่าน
สท.สมบัติ
1,500,000 เอาไว้ก่อนไหมคะ เดี๋ยวตรงนี้เราค่อยทาคะ ดิฉันมีความ
คิดเห็นแบบนี้คะ ขอบคุณคะท่านประธาน
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุ ณ ครั บ คุ ณ ประภาสครั บ ท่ า นสมบั ติ เอาไว้ ก่ อ นครั บ
ท่านวาสิษฐีครับเชิญครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล

คะ เรียนท่านประธานสภา ดิฉันวาสิษฐี ภูวานคา สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว ดิฉันอยากจะถามกับฝ่ายผู้บริหาร เกี่ยวกับเงินอี
ออคชันรอบนี้ที่เราจะทาไป 14 เส้น เราสามารถที่จะคานวณ เอาออกมา
จ่ายขาดก่อนได้ไหมคะ ถ้าสามารถเอาเงินตัวนี้ออกมาจ่ายขาดก่อนๆที่จะ
เสร็จทุกเส้น เราสามารถเอาออกมาใช้ได้เท่าไหร่ และทางสภาอยากจะ
จ่ายขาดถนนเส้นนี้เร่งด่วน แต่ดิฉันว่าพูดถึงเส้นนาทรายที่เราทาเข้าไป
กว่างบประมาณจะลงมาดิฉันว่าปลายปีนี้ก็คงจะยังไม่ได้ทา ถ้าเป็นไปได้
ดิฉันอยากจะให้ท่านคิดว่าเงินอีออคชันรอบที่เราทาไปแล้ว เราสามารถ
เอามาจ่ายได้เร็ว ได้เท่าไหร่ ถ้าเป็นไปได้ดิฉันอยากจะขอตัวนี้เร่งด่วนเลย
คะ ถ้าทาเสร็จได้ยังไง คานวณออกมาได้ยังไง ขอเปิดวิสามัญเลยคะ
ขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับสมาชิกท่านอื่น ผมว่าพอแล้วหละครับ คาเดิม เอ้าเชิญครับ
สุดท้ายนะ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมสมบัติ นามเดช ตามที่ท่านสมาชิก ได้
พูดไปเมื่อสักครู่ ท่านประภาส ฮาดวิเศษ ผมเข้าใจนะครับว่าการเป็น
ตัวแทนของประชาชน เราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วครับ เพราะเรามาด้วยกัน
แต่สิ่งสาคัญ ผมก็ได้แย้งไปแล้วว่า ประชาชนเค้าก็ต้องการไม่ใช่ว่า ผมเอา
แต่ทางนู้น ทางนี้ผมก็ช่วย ท่านก็เคยสัญจรไปมา ท่านก็คงจะเห็น การ
พัฒนาบ้านเมือง จะต้องกระจายอานาจไปทุกพื้นที่ ไม่ใช่แค่กระจุกอยู่ที่
เดียวเราเข้าใจนะครับว่าโครงการญัตติของท่านเนี่ย เป็นญัตติที่เร่งด่วนแต่
สิ่งที่มองเห็นอยู่ตอนนี้คือ ตรงนี้มันยังไม่มีถนนเลย ท่านก็ได้เห็นแล้วครับ
ว่าผมเอาภาพมาให้ดู ยังไม่ได้มีถนนเลย เราถึงอยากจะได้ ถ้าเราตั้งใจที่จะ
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ทาจริงๆ มันจะไม่สาเร็จเลยหรอครับ หน่วยงานราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่เค้าก็ทางานเต็มที่ผมเข้าใจถ้าเรามองภาพรวม กิจกรรมต่างๆ
โครงการต่างๆ เค้าให้เวลาเราอยู่ครับ ถ้าเราจริงใจกับประชาชนจริงๆครับ
มันไม่ใช่หรอกครับ มันทาไม่ได้ มันทาได้หมดหละครับ โครงการทุก
โครงการมันอยู่ที่ผู้บริหาร จะเอาใจใส่โครงการรึป่าว ทีมงานช่วยกันหรือ
เปล่า ผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยกันหรือเปล่า ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่หรือเปล่า
ไม่ใช่วันๆ ทาแต่ขนม ไม่ใช่วันๆหาตรวจแต่พื้นที่ คนในสานักงานไม่มี
ไม่ใช่ครับ เรารู้ครับ เรารู้หลายอย่าง แต่เราพูดไม่ได้บางทีเราไม่มีหลักฐาน
เราก็พูดไม่ได้ ประชาชนเค้าก็หวังกับเราเยอะ สิ่งที่สาคัญคือ เราเห็นอก
เห็นใจประชาชนในตาบลหนองบัวทั้งหมด ผมรับภาระดูแลไม่ใช่ว่าผมไม่
เคยทา อัดยางมะตอยทุกเขต ผมก็ไป ทุกชุมชนผมก็ร่วม ทาไมผมถึงรู้
ทาไมผมถึงกล้าพูด เพราะเราเห็นมาหมดแล้ว ทุกคนก็เห็นหมดเหมือนกัน
ก็อยากจะให้ท่านไปลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายทองดี นามวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

ครับขอบคุณครับ เอ้าท่านทองดีไม่เคยพูดเชิญครับ
ครับท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร หัวหน้ากองทุกท่านครับ
ฟังน้องๆเค้าพูดแล้ว ก็ถูกหมดหละครับ เรามาจากประชาชน ความ
เดือดร้อนทุกคนทุกชุมชนมันก็มีนะครับ พูดถึงเส้นนาทรายนะครับความ
เดือดร้อนมันก็มี อย่างท่านสมบัติพูดมันก็มี แต่เมื่อเราตั้งงบประมาณไว้
แล้ว เราควรที่จะทาต่อนะครับ ทางเส้นนี้นะครับมันเชื่อมไปถึงทางออก
ขอนแก่นนะครับ ออกไปได้หลายชุมชน ไม่ใช่แต่ว่าชุมชนหนองบัวชุมชน
อื่นเค้าก็ออกไปได้ลัดเลาะไป ทางเส้นนี้ผมใช้เดินทางทุกวันนะครับ เป็น
หลุมเป็นบ่อมากจริงๆ นะครับ แล้วเราก็ตั้ง คุยกันมานานแล้วว่าทางเส้นนี้
เราควรที่จะปรับปรุง นานพอสมควรจนหมดวาระ ทีนี้เราก็ทาหน้าที่ต่อ
ผมคิดว่ามันควรที่จะพอเราตั้งงบประมาณไว้เราควรที่จะทาต่อนะครับ
ขอบคุณครับ
ครับผมอยากให้ทางฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธาน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ทาทั้ง 2
เส้นหละครับ แต่ว่ามันใช้งบคนหละอย่าง เราวางแผนไว้ว่าเส้นนาทราย
เนื่องจากมันเป็นความจาเป็นเร่งด่วน แล้วเราก็เอาเรื่อง เข้าขออนุมัติสภา
เราใช้เอกสารเกือบทั้งหมดอันเดิม เพื่อที่จะไปให้ทันวันนี้ ส่วนเส้นศรีสุ
ราษฎร์ เราใช้เงินเหลือจากการอีออคชัน ซึ่งอาจจะได้ทาเร็วกว่าเส้นนา
ทรายด้วยซ้าไป ถ้าพูดตามหลัก เส้นนาทรายกว่ารัฐบาลจะอนุมัติ
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ก่อหนี้ผูกพัน ต้องไปอีออคชันผมว่าศรีสุราษฎร์น่าจะได้เห็นเป็นรูปเป็น
ร่างก่อน ขณะนี้เราได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด อีก 3
เส้น คือ
- เส้นวัดป่าโคกสูง
- เส้นศรีสุราษฎร์
- เส้นนาทราย 2 นาทราย 2 เราทาผังไปเผื่อให้เค้าทาเชื่อมต่อ
กับถนนคอนกรีตเรา ไปจนสุดเขต เข้าไปในเขตหนองขอนกว้าง เป็นแอ
สฟานติก เพราะฉะนั้นเส้นนี้สัญจรแรกๆ จะเป็นคอนกรีตและก็จะเป็น
แอสฟานติก ตลอดทั้งเส้น ก็น่าจะเห็นเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ส่วนเส้นศรีสุ
ราษฎร์อย่างที่หัวหน้าทิพย์ ได้นาเรียนว่า ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ยังไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร
ยังจะต้องไปจดแบ่งแยกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ที่สานักงานที่ดิน
เพราะฉะนั้น เมื่อเราใช้เงินเหลือจ่ายอาจจะต้องขออนุมัติสภาเพื่อโอนมา
ตั้งเป็นรายการใหม่ เราก็มองเห็นถึงความจาเป็นอีก 3-4 เส้น
- เส้นที่1ที่มาเร่งด่วนที่ท่านอภิปราย ก็คือศรีสาราษฎร์-แสนสราญ
- เส้นที่ 2 คือซอยคาราบาว
- เส้นที่ 3 จะอยู่ตรงดงอุดม เป๋าอุทิศลงมา
- เส้นที่ 4 ก็ทางเก่าน้อยบงคา หรืออาจจะเป็นบ้านเดื่อ พวกนี้
เราก็จะมองเห็นความจาเป็นเร่ง เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเบิกจ่าย
14 โครงการที่เราอีออคชันงบประมาณเกือบ 4,000,000 ก็จะ แก้ไข
ปัญหาเหล่านี้เกือบจะได้ทั้งหมด แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ทั้งหมด ก็จาเป็นจะต้อง
นาเรื่องเข้าสภาเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ที่เรามีอยู่แก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งมีแผนที่จะขออนุมัติสภาเพื่อให้ผู้ว่าอนุมัติ
จ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสมอันนี้ก็มีแผนสารองไว้แล้ว เพราะฉะนั้น
จากวันนี้ เดือนนี้ เป็นต้นไปถึงสิ้นปีนี้ ทุกอย่างจะเป็นรูปเป็นร่างว่าเราจะ
ได้ทาถนนเส้นไหน อันที่ 1 ก็คือเราจะใช้เงินเหลือจ่ายจากการอีออคชัน
โอนมาตั้งเป็นโครงการใหม่แล้วดาเนินการ อันที่ 2 เรากาลังประสาน
อบจ. อยู่ประมาณ 3 เส้น อันที่ 3 เราขออนุมัติตั้งแต่ต้นปีขออนุมัติเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งก็จะอนุมัติภายในปี 2561 เพราะฉะนั้นปี 2561
เริ่มตุลาคม ถ้าเราโชคดีก็จะมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาอีกก้อนหนึ่งเข้ามา
เดินการในพื้นที่ เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ท่านเถียงกัน ทาไม่ทา ตกลงทาทุก
เส้นครับ แต่ว่าใช้เงินต่างกันแค่นั้นเอง ห้วงเวลาต่างกันแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นดูแลพี่น้องเท่าเทียมกันครับ ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับขอบคุณฝ่ายบริหาร เชิญคุณวาสิษฐีครับ
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นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล

คะเรียนท่านประธานสภา ดิฉันอยากถามท่านปลัดฯว่าเงินอีออค
ชันเราสามารถจะรับรู้และปรับเปลี่ยนมาใช้ได้ตอนไหน และก็อยากจะให้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับว่า เงินสะสมที่เรามีอยู่เราใช้อะไร ไปเท่าไหร่
เหลือเท่าไหร่ ที่เราจะสามารถเอามาพัฒนาได้ ขอบคุณคะ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

เงิน อีอ อคชัน เรารู้ว่ามัน เหลื อ เพราะมีก ารเคาะราคากัน ลงมา
พอสมควรแต่ว่าจะใช้ได้จริงก็ต่อเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินโครงการนั้นออกไป
แล้ว เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ซอยรุ่งเรือง เบิกจ่ายไปแล้ว เพชรสาลี เบิกจ่าย
แล้ว ต่อไปก็จะเป็นนาทรายที่กาลังทา นาทราย 3 เชื่อม 4 ก็จะเบิกจ่าย
ออกไป แล้วก็สร้างโคกเข้าใจว่าน่าจะภายใน 10 -15 วันก็น่าจะเสร็จ
เบิ กจ่ายแล้วที่ส าคัญ ที่มันเหลื อก้อนใหญ่จริงๆ ก็คือของบริษัทเอสมหา
นคร ที่ ท าถนนคอนกรี ต ดงอุ ด ม- หนองใส ราคาตั้ งที่ 2,200,000
ประมู ล กั น ที่ 1,100,000 อะไรต่ า งๆเหล่ า นี้ แล้ ว ก็ เ ส้ น นาดอน
พรสวรรค์ นาดอน เส้ น นี้ ก็ ป ระมู ล เคาะราคากั น ลงมาเยอะมาก
เพราะฉะนั้นถนนคอนกรีตสามารถทาได้เร็ว เราก็คาดว่าถนนคอนกรีตก็
น่าจะทาเสร็จในเดือน กรกฎาคม เพราะฉะนั้นถนนคอนกรีต 3 เส้น เป็น
เงินล้านกว่าบาท ที่เหลือนะครับประมาณล้านกว่าบาท รวมกับร่องระบาย
น้า 3-4 เส้นที่ผมพูดไปนี้ เราก็คาดว่าน่าจะมีเงินเหลืออยู่ประมาณล้าน
ห้า เพราะฉะนั้นเงินล้านห้า จะแก้ปัญหาได้ประมาณ 2 เส้น แน่นอนนะ
ครับ จะขอสภาเพื่อตั้งโครงการใหม่ สภาอนุมัติ ก็ดาเนินการได้เลยนะ
ครับ ส่วนเงินทุนเงินสารองเงินสะสมที่ต้องขออนุมัติผู้ว่า ตอนนี้เรามีอยู่
ประมาณ 46 ล้าน เพราะฉะนั้นตัวนี้ ก็เป็นเรื่องที่ห ลายท้องถิ่น ได้ทา
โครงการขออนุ มั ติ ผู้ ว่ า แล้ ว ผู้ ว่ า ก็ อ นุ มั ติ ต ามที่ ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น
เพราะฉะนั้นเราก็คาดว่าเราจะได้ทาโครงการแก้ปัญหาสัก 10 ล้าน ส่วน
เงินสะสมที่อยู่ในมือที่เราใช้ได้เลย ณ วันนี้ที่เราใช้ได้จริงๆ ณ วันที่ 20
มิถุนายน เช็คตัวเลขมาแล้ว เหลืออยู่ 1,500,000 คาถามก็คือว่าแล้ว
10 กว่าล้านไปไหนหมด มันถูกกันตามหนังสือสั่งการ กันเป็นเงินเดือน 3
เดือนๆละ 4 ล้าน 12 ล้าน กันเป็นบรรเทาสาธารณะภัย 10 เปอร์เซ็ นต์
กัน เป็นเงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน กันเป็นเงินยืมอะไรต่างๆ นะครับ
รวมแล้วก็ 15-16 ล้าน เหลือใช้ได้จริงๆ 1,500,000 ใช้รอบนี้ก็ไม่มีเงิน
ใช้แล้ว ที่เหลือเราก็จะไปใช้เงินทุนสารองเงินสะสม 40 กว่าล้าน อาจจะ
ขอสักประมาณ 10 กว่าล้าน เพื่อแก้ปัญหาที่ท่านพูดได้ทั้ง หมดนะครับ
ตามที่ได้นาเรียนทุกท่านครับ
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ครับขอบคุณ คุณสมบัติครับ
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เรียนประธานสภาเทศบาล กะผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1ตามที่ท่านผู้บริหารได้นาเสนอท่านคงได้ยินนะครับ เงินที่
จะตกเป็นเงินสะสมต้อง 30 กันยายน ถึงจะใช้ได้และจะต้องหลังจากจ่าย
เช็คและท่านดูโครงการที่เข้าสิครับโครงการที่เข้าดาเนินการเสร็จแค่ 2
โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการ และยังไม่เข้าดาเนินงานอีก
7 โครงการ รวมแล้ว 14 โครงการ ถ้าท่านลองคิดดูจะไม่ธันวาคมหรือ
ครับถึงจะได้เบิกจ่ายได้เพราะว่าโครงการแต่ละโครงการต้องรอจ่ายเช็คถึง
จะได้เงินตกเป็นเงินสะสม ผมคานวณดูแล้วเราต้องกันเงินทุกโครงการเลย
ครับที่ยังไม่ได้จ่ายตอนนี้เหลือแค่อีก3 เดือนกว่า 4 เดือน ถ้าเขาไม่เข้า
โครงการเวลาก็จะเลื่อนออกไปอีกแล้วจะเอาเงินไหนที่จะมาบริหารมัน
ต้องตกเป็นเงินสะสมก่อน ภาพในการพูดมันง่ายและการปฏิบัตินั้นมันยาก
ทุกอย่างต้องมีลายลักอักษรทุกอย่างต้องเรียบร้อยถึงจะเซ็นเช็คได้จะต้อง
มีคณะกรรมการตรวจสอบ ผมเข้าใจครับท่านพูดภาพรวมเงินเยอะอย่าง
นั้นอย่างนี้ แต่ตอนนี้ปัญหามันเกิดแล้วไม่ใช่ปัญหามันไม่มีที่เราเสนอญัตติ
ตัวนี้เพื่ออะไร เพื่อให้เห็นว่าปัญหามันมีจริงและท่านคิดว่าท่านเสนอเข้า
ไปเขาจะให้หรือครับครั้งที่แล้วก็เสนอเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้ ครั้งนี้ยังคิดว่า
จะได้อีกหรือครับถ้ามันไม่ได้ไม่เสียเวลาอีกหรือครับสู้เอาเงินล้านห้ามาทา
ถนนก็ไม่ถึงล้านหรอกครับแค่200กว่าเมตรถ้าจะพิจารณากันจริงๆ อัน
ไหนเร่งด่วนกว่ากันไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจท่านผมเข้าใจในการบริหารของ
ท่าน แต่ความเป็นอยู่ของประชาชนตอนนี้สิครับที่มันเดือนร้อนจริง ๆ ไม่
ใช้ว่ามองอนาคตซึ่งอนาคตยังไม่เกิดและยังไม่เห็นเงินเลยแล้วเราจะรู้ได้
อย่างไรว่าจะได้เงินภายในเดือนกรกฎาคม งานยังไม่เข้า งานยังไม่เสร็จ
เขาจะได้เงินอย่างไร นี้คือเหตุผลที่ผมต้องการเสนออยากให้นาโครงการนี้
กลับไปพิจารณาก่อนดีไหม ไม่ใช่ว่ามันไม่ดี มันดีครับผมก็สนับสนุนไม่ใช่
ว่าผมไม่สนับสนุนแต่ที่ผมแย้งคือความต้องการเร่งด่วนของประชาชน
ส่วนนู้นที่เขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต้องทาต่อผมก็เข้าใจไม่ใช่ว่าเราไม่เคย
ประชุมกันแต่ส่วนนี้เราแนะนาประธานชุมชนท่านก็แนะนาให้ผมว่าเราทา
จริง ๆ เราเห็นจริง ถ้าเราทาตรงนี้ได้ประชาชนสัญจรสะดวกมากกว่าส่วน
นู้น ผมถามหน่อยนะครับคนที่ฝั่งนู้นใช้ถนนสัญจรไปมามีกี่คนคนที่ใช้ถนน
ส่วนนั้นก็มีชุมชนหนองบัวแดงที่ท่านได้เสนอมาแต่สาหรับผมแล้วถ้าอยู่
ตรงนี้ทางานไม่ถึงล้านแล้วสามารถทาได้เร็วกว่าเดิมจะไม่ดีกว่าหรือครับที่
จะมารอเงินอนาคตถ้าไปอีกมันไม่ได้อย่างที่ผมบอกมันก็เลื่อนออกไปอีก
เสียเวลาไปอีกเรามีเท่าไหร่เราทาเท่านั้นไม่ดีกว่าหรือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดี
ทุกโครงการดีหมดแต่สิ่งที่ผมมองตอนนี้หลายโครงการที่เรามองเห็นมันก็
ยังไม่เข้างาน ผู้รับเหมาอยู่ในห้วงเวลา 4 เดือน แล้วทาไปจริงมันจะเลื่อน
ออกไปกี่เดือน มันจะไม่ปิดงบประมาณก่อนหรือครับต้องกันอีก 14
โครงการ ผ่านไปแล้ว 2 โครงการ ใกล้จะเสร็จอีก 1 แต่ทีเหลือยังไม่เข้า
ประธานถามผมแล้วถามผมอีกว่าเมื่อไหร่ผู้รับเหมาจะเข้าทางานก็เขาเซ็น
เอกสารเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในห่วงเวลาเขาสามารถเลื่อนได้ตามห้วงเวลา
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เขาพร้อมที่จะจ่ายค่าปรับก็เรื่องของเขา เราเข้าใจแต่ประชาชนของผมที่
เขารอความหวังอยู่ ทาไมเราไม่มองตรงนี้ ทาไมเราไม่เร่งรัดเราพิจารณา
มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไม่ใช่ว่าพึ่งจะมา
ดาเนินการสิ่งสาคัญคือความต้องการของประชาชนผมเข้าใจทุกพื้นที่เรา
คือผู้รับใช้ประชาชนฝากท่านประธานด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ
ขออนุญาตท่านประธานครับ
โครงการจะแล้วเสร็จทั้ง 14
โครงการถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเดี๋ยวทางกองคลังจะต้องยืนยัน
เราจะมี
โครงการที่จะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายน ประมาณ 10 โครงการ ที่
จะต้องกันเงินจริง 3- 4 โครงการเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อน 30 กันยายน
จ่ายเช็คออกหมดเหลือโครงการใหญ่ ๆ ที่ทาเหลื่อมปีประมาณ 3-4
โครงการ เมื่อจ่ายเช็คหมดแล้วถ้ามีเงินเหลือก็คงจะได้ขออนุมัติสภาตั้ง
โครงการใหม่และสามารถดาเนินโครงการไปได้เลย อันนี้ยืนยันนะครับ
ครับ พอแล้วท่านสมบัติ
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เดี๋ยวครับท่านขอเวลา 2 นาทีครับ ตามที่ท่านผู้บริหารได้พูดผม
เชื่อ ในความพู ดของท่ านแต่ในการปฏิ บั ติ มัน จะเป็ น จริงตามที่ ท่ านพู ด
หรือไม่ท่ านพูดมาแบบนี้ 2 ครั้งแล้ว ในที่ประชุมสภา ผมถึงได้มั่นใจว่า
อย่ างไรก็ต้องช้า เพราะสองครั้งที่ ท่านพิ จารณาตั้งแต่เดือนกุมภาพั น ธ์
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ยังไม่เข้างานเลยครับ พึ่งเรียกเข้า
มาเซ็ น สั ญ ญาและมั น จะทั น ได้ อ ย่ างไร งานพิ จารณาตั้ งแต่ กุ ม ภาพั น ธ์
e-Auction ตั้ง 14 โครงการ ครับ
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เอาอย่างนี้ท่านสมบัติ เข้าใจแล้วครับ ผมขอเรีย นอย่างนี้นะครับ
ว่าญัตติที่ 15 นี้มันเป็นความฝันเพราะรัฐบาลเขาให้ทาเพิ่มเติมเข้าไปถ้า
เราไม่ทาเข้าไปเราก็เสียดายฉะนั้นจาเป็นที่ทางฝ่ายผู้บริหารเราต้องทาเข้า
ไปได้ ก็ ดี อั น นี้ ไม่ รู้ว่ าจะได้ ห รือ เปล่ าเขาบอกว่า ไม่ ได้ ก็ คื อ ไม่ ได้ ที่ เราขอ
สมทบไปยังเป็ น ความฝั นแต่สิ่ งที่ ไม่ เป็ น ความฝั น ที่ ผ มดูต รงนี้มั น น่ าจะ
เป็นไปได้โครงการปี 60 ที่กาลังดาเนินการอยู่เดี๋ยวนี้ส่งมอบงานจ่ายเงิน
ไปแล้ ว ตลอดทั้ ง 12 โครงการ ยั งพอมองเห็ น ตั ว เงิน แล้ ว ทั้ งหมด 29
โครงการเงินที่ของบไปที่ผมไปดูมา 19,792,800 บาท ฟันราคาลงไป
แล้ ว ใช้ จ่ า ยเงิ น จริ ง 1 5,8 60 ,60 0 บาท จะเหลื อ เงิ น ส่ ว นนั้ น
3,932,200 บาท นี้คือเม็ดเงินไม่ใช่ความฝัน อันนี้คือความจริง ตรงนั้น
คือความฝันอย่าพึ่งคิดไปมากก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ครับ คือว่ารัฐบาลให้เรา
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ทาเข้าไปแล้วจังหวัดไม่ผ่านให้รัฐบาลเลยบอกว่าทาไปใหม่ทางฝ่ายบริหาร
ก็ทาเข้าไปใหม่มันเป็นเรื่องที่ดีครับเราอย่าพึ่งไปฝันครับแค่นี้ก่อนนะครับ
คงพอนะครับคุณสมบัติ
นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
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อย่างที่ท่านพูดมันก็ใช่โครงการทุกโครงการที่เราคิดไว้มันมีเงิน
ทอนบางโครงการที่ตกเป็นเงินสะสมเรารู้ครับ แต่ท่านมาตั้งโครงการ ท่าน
มาเสนอโครงการขายแบบขายอะไรเสียเวลาอีก 3 เดือนแน่นอน ผมบอก
ได้เลยครับไม่ต่าว่า 3 เดือน ขนาดโครงการ 14 โครงการตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์เสียเวลากี่เดือน
ถามว่ารอได้ไหมรอได้แต่ประชาชนเขาคิด
เหมือนเราหรือเปล่า เพราะประชาชนทวงถามสัญญาแล้วไม่ทาสักที เขา
พูดอยู่ตลอดครับ
พวกเราก็เหมือนกันครับ
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เข้าใจหรือยังครับที่ผมพูดเหตุผลมันพูดง่ายการปฏิบัติมันยากสิ่งที่
เราเห็นในตอนนี้คือการเอาใจใส่โครงการต่างๆ ไม่ใช่ว่าผมพูดเอาแต่ใจ
ตนเองแต่มันเป็นภาพจริงๆ ที่เราเห็นกันมานานแล้ว เราถึงมาพูดกันใน
ที่นี้กว่าโครงการจะออกคงอีก 3 เดือนข้างหน้าและจ่ายเป็นเงินสะสมก็
ต้องเลื่อนออกไปอีกกว่าจะเปิดสภาก็กุมภาพันธ์แล้วครับ
ผมเชื่อครับ
ปัญหาอุปสรรคผู้บริหารคงจะเปิดวิสามัญแต่ปีที่แล้วเขาก็ไม่เปิดเขาก็รอ
กุมภาพันธ์อย่างเดียว เราก็อยากให้ท่านได้เห็นว่าถ้าทากันจริง ๆ
พิจารณากันจริง ๆ ทาให้มันเต็มที่เร่งรัดหน่อยครับ ขอบคุณครับ
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ครับคงไม่ใช่หอมปากหอมคอหรอกครับ ก็เยอะจริง ๆ ก็เป็นการ
ดีครับได้ถกได้เถียงกันผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะตัดสินใจอยู่ในใจก็คงจะพอ
ในการอภิปรายต่อไปนี้ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านจะเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยก็ขอให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจนั้นคือสมาชิกของเรา
ต่อไปผมขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาเทศบาลฯ
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับคุณสมบัติ ครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล กะผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1สาหรับเรื่องอื่นๆ ผมก็มีหลายเรื่องสาหรับเรื่องการ
ทางานของเทศบาลตาบลหนองบัว ท่านก็คงได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นประธาน
ชุมชน ชุมชน ทุกคนล้วนคาดหวังการทางานของเทศบาล ตั้งแต่ผู้บริหาร
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คนนี้เข้ามาบริหารได้ปีเศษ ๆ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ บางอย่างก็ ได้ทา
บ้างอย่างก็ไม่ได้ทาสิ่งต่างๆ ที่ชุมชนได้เสนอได้แนะนาทุกคนคงได้เห็น แต่
ละกองเขาก็มีหน้าที่ คนดีทาดีผมคิดว่าคงมีคนเห็นแต่บางคนกับเมินเฉยก็
ไม่ว่ากันข้าราชการเขาไม่เข้าใจเหมือนเราเขามีเงินเดือน เขามีขั้นเงินเดือน
เราสิครับได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิม 15,700 บาท การพิจารณาขั้น
เงินเดือนก็เป็นผู้บริหารพิจารณาคนที่ได้ก็ดีไปคนที่ไม่ได้ก็รอไป ผมพูดใน
ฐานะเป็นสมาชิกสภา ประชาชนคาดหวังไว้เยอะ โครงการนี้ซ่อมไฟให้
หรือยังโครงการซ่อมถนนให้เรียบร้อยหรือยัง ถนนได้ดาเนินการหรือยัง
เขาถามตลอด กิ จ กรรมที่ ท างผู้ บ ริ ห ารได้ ท ามา การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนโครงการไหนที่สาเร็จ โครงการไหนไม่สาเร็จ อยากให้กลับไป
ทบทวนหลายโครงการไม่มีกิจกรรมอะไรเลย วันเทศบาลแท้ๆ ยังไม่มี
กิจกรรมอะไร ลอยกระทง วันเด็ก งานกีฬาจัด 2 วันจบ ซึ่งไม่เคยมีส่วน
ใหญ่เราให้ประชาชนได้เล่น
เต็มที่ตลอดระยะเวลา 4 ปี แต่ตอนนี้
มันแทบไม่มีความหมายสาหรับเขาเลยสิ่งที่เราได้เห็นตอนนี้คือการดูแล
การบริห ารเป็นอานาจของผู้บริห ารในตอนนี้ สมาชิกสภาก็มาแจ้งก็มา
บอกอยากให้พิจารณาแก้ไขให้ชาวบ้าน หน่อย มาแจ้งให้ดูทางสัญจร
ไปมาของประชาชนให้ห น่อย เอาหินลูกรังไปลงไปซ่อมไฟให้ห น่อยไปดู
ทางสั ญ จรของชุมชนให้ ห น่อย เราก็เคยแจ้งมันมีปั ญ หาบ่ อยอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นบ่อยตอนนี้คณะผู้บริหารแจ้งว่าผู้รับเหมากาลังเข้างานเราก็เข้าใจ
เส้นดงอุดม –หนองใส มีปัญหาเพราะฝนตก ร่องระบายน้าสัญจรไปมาตก
หลุมรถล้มท่านต้องเร่งรัดช่วยกันไม่ใช่ปล่อยเวลา เนินนานไปเรื่อยๆ สิ่งที่
สาคัญที่ผมมองการบริหารบ้านเมือง โครงการสภากาแฟที่ท่านเคยพูดได้
ออกไปเยี่ยมประธานชุมชนท่านได้ออกไปกี่ชุมชนกิจกรรมอะไรที่ประธาน
ชุมชนที่เขาอยากร่วมถ้า 3 -4 เดือนไม่ได้ประชุมเขาจะได้เข้าร่วมหรือไม่
เพราะท่านจะประชุมลับกันตลอดเปิดใจกว้างหน่อยครับหลายชุมชนที่เขา
อยากจะเข้ าร่ว มประชุ ม อยากจะเสนอความคิ ด เห็ น เขาก็ ได้ แ ต่ พู ด กั บ
สมาชิกสภาเพราะไม่ได้เข้ามาข้างในเพราะหนังสือส่วนใหญ่แล้วก็วางไว้
อย่างนั้นส่ วนใหญ่ถ้าหนังสือไม่ออกจากศูนย์ดารงธรรมก็ไม่ดาเนินการ
หลายโครงการหลายกิจกรรมทาให้มันเต็มที่ทาให้มันตรงกับความต้องการ
ของประชาชน อย่างโครงการที่จะซื้อรถยนต์กระบะให้ กับป้องกันถาม
หน่อยครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วทราบว่าเขาอยากใช้เขาซื้อเอกสารไปแล้ว
แล้วไม่มายื่นมันจะทาไปได้อย่างไรในเมื่อทาไปแล้วมันขาดทุนงบประมาณ
เก้าแสนบาท ท่านไปดูหน่อยสิครับตอนนี้รถยนต์ราคาเป็นล้านแล้ว
4 ประตูผมเข้าใจครับช่วงเวลาของท่านท่านอาจซื้อได้แต่ทาไมท่านไม่ซื้อ
เดี๋ยวจะมาว่าพวกผมเล่นแง่ อีกเพราะพวกผมก็ให้ แล้วแต่ว่าอย่างว่ามัน
อาจจะยังไม่จาเป็นมันเลยช้าโครงการอื่นส าคัญ กว่าผมสงสารครับงาน
ป้องกันมีรถใช้น้อย วันไหนไฟไหม้ที่หนองใสบ้านที่เรามีการมอบเงินกัน
เมื่อคราวการประชุมครั้งก่อน ป้องกันเขาชมครับไปถึงเร็วมีการบริหาร
จัดการงานที่รวดเร็ว แต่ผมเสียใจอยู่อย่างหนึ่งเต็นท์ที่เราเอาไป
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ให้เข้าใช้ชั่วคราว ทาไมรีบเอากลับมาเอาไปให้ใช้สองวันครึ่งฝนตกห้าวัน
ช่วงนั้นทาไมรีบเร่งรัดไปเอาเต็นท์จังเลยมันจาเป็นขนาดนั้นมันไม่พอ
เลยหรือครับไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะครับดีอยู่ครับแต่ความเดือนร้อนของเขาคน
ที่เขาเดือดร้อนของใช้ที่เราไปมอบให้เขาเปียกหมด มันต้องเข้าใจเขาอย่าง
พึ่งไปเก็บเต็นท์ของเขาสิ ครับไปเอาชุมชนอื่นก่อนถ้าเป็นผู้ บริห ารที่ดีก็
น่าจะบริหารอย่างนี้ครับเท่าที่ผมมองรถทีมงานเราเขาก็ทางานไม่ใช่ว่าเขา
ไม่ทางานแต่ทาไมมันอยู่แต่นาทรายไปทีไรก็อยู่แต่นาทรายขอโทษนะครับ
ไปบ้านอื่นไม่ได้หรือครับถมดินก็นาทรายตัดต้นไม้ก็นาทรายหลอดไฟก็
เปลี่ยนนาทรายเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาชุมชนอื่นจนพูดว่าทาไมไม่มาชุมชน
อื่นบ้างผมเข้าใจครับว่าเขาก็ทาตามผู้บริหารน้องๆ เขาก็ตั้งใจทางานอย่าง
เต็มที่อย่างหินลูกรังพูดตั้งแต่เดือนกุมภาก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม บอกว่าเข้ า
บ่อไม่ได้ ฝนตกบ้าง อยากจะถามว่าฝนตกทุกวันหรือครับ ช่วงที่ทาได้ก็
ไม่ทา คาร้องก็กองไว้ตรงนั้น สงสัยคงต้องเอาคาร้องไปศูนย์ดารงธรรมจะ
ได้ดาเนินการได้ทันที กิจกรรมต่างๆ ผมเข้าใจว่าทาโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนก็ต้องดาเนินการท่านเคยออกไปถามชุมชนไหม
อย่ างกิ จ กรรมเทศบาลเคลื่ อ นที่ มี ส มาชิ ก สภาคนไหนทราบบ้ างทราบ
เฉพาะบางคนการบริหารบ้านเมืองมันต้องกระจายอานาจออกไปสิครับ
ให้ทุกคนได้รับทราบแบบประเมินท่านใด ผมดูแล้วแบบประเมินที่ เขาจะ
มาประเมินวันนี้ 217 คน ส่วนมากเป็นผู้ ห ญิง ท่านก็ประเมินแค่นั้น
ทาไมท่านไม่ไปประเมินทุกชุมชน จะประเมิน 38 คนก็ได้ทุกชมชุน แบบ
ประเมินต้องชัดเจนไม่ใช่ทาแบบลวก ๆ แล้วเอาหน่วยงานไหนมาทาช่วย
อย่าคิดนะครับว่าชาวบ้านเขาไม่รู้เขารู้เหมือนกันเวลาเขาโจมตีเขาก็ โจมตี
ทางไลท์ผมพยายามดูท่านมาปีเศษ ๆ ผมเข้าใจท่านทางานแต่ละงานที่เรา
เคยทางานอย่างการไปดูงานที่เราเคยไปดูงานจะไปดูกันเป็นกลุ่มๆ กลุ่มนี้
ไปนะปีนี้รวดเดียวแล้วก็บอกว่าไม่มีงบประมาณผมอยากให้ท่านมองความ
เป็นมาตรฐานอย่างเป็นสองมาตรฐานพนักงานไป สองวันสามคืนพี่น้อง
ประชาชนไปวันนี้กลับพรุ่งนี้ ผมรู้ว่าเราใช้งบประมาณเยอะแต่เราน่าจะทา
เป็นระบบอันไหนที่มันดีเราก็อยากให้มันอยู่อันไหนที่มันไม่ดีเราก็อยากให้
แก้ไข ผมเข้าใจครับงบประมาณปีนี้อาจน้อยร้อยเก้าสิบกว่าล้าน มันไปอยู่
ในส่วนอื่นเอกสารโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอม อยู่กับการโอนย้าย ตั้งแต่
กุมภาพันธ์ ย้ายมาตั้งหลายคน เอาใจใส่กับการทางานบ้างไม่ใช่คนเยอะก็
ขอให้ทางาน คนที่เข้ามาต้องมาช่วยแบ่งเบาภาระคนเก่าไม่ใช่ว่ามาแล้วก็
มาเป็นภาระ ผมเห็นใจในส่วนของกองช่าง กองสาธารณสุข ที่ทางานเป็น
หน้าเป็นตาให้กับเทศบาล ในส่วนของเอกสารเราน่าจะรวดเร็วมากกว่านี้
ถามหน่อยครับมีสมาชิกสภาคนไหนที่ได้ไปดูงานอบรมบ้างมีไม่กี่คนครับ
ผมติดภารกิจผมเลยไม่ได้ไป คนที่ดูงานส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการคนที่
อบรมส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการสมาชิกสภาเทศบาลแท้ๆ ให้อยู่ในพื้นที่
วันๆ ไม่ได้มานั่งทาขนม ใช้ไฟหลวงไม่พูดหรอกว่าเป็นใคร โครงการต่าง ๆ
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอให้อยู่ในประเด็นด้วยครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

อยู่ในประเด็นครับ โครงการต่าง ๆ ฝากนะครับทีมงานที่ทาดีเรา
ส่งเสริมทีมงานที่ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขท่านก็คงจะรู้ฝากท่านผู้บริหาร
ไว้ด้วย ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านพันตารวจเอก
วัฒนา วรธงไชย ครับ

พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล ผม พันตารวจเอกวัฒนา วรธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเสนอแนะครับ คือผมพิจารณาจากการ
ประชุมสภาแต่ละครั้งจะมีปัญหามาตลอด เพราะการประชุมสภาแต่ละ
ครั้งจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน 3 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนของผู้บริหาร
2. ส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล
3. ส่วนของข้าราชการ
ที่เข้าร่วมประชุมในส่วนของประธานชุมชนก็จะเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์
ผมอยากจะเสนอแนะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่เราได้ประชุมกันมา ถ้าหาก
ว่าประธานชุมชนให้มาประชุมเหมือนที่ผ่านมาเรียกว่าประชุมประจาเดือน
เดือนละครั้งหรืออาจจะเลื่อนไปสักเล็กน้อย ถ้าประธานชุมชนได้พูดกันก่อน
ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่มีท่านผู้บริหารจะถามประธานชุมเริ่มตั้งแต่คนที่1
จนถึงคนที่ 38 ปัญหาของชุมชนท่านมีปัญหาอะไรบ้างและนาปัญหามา
แก้ปัญหาร่วมกันปัญหาก็จะลดน้อยถอยลงถ้าปัญหาไม่จบในการประชุม
ประจาเดือนก็ให้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เวลาสั้น ๆและจะสังเกตได้ว่า
การประชุมประธานชุมชนมาประชุมสภาแต่ละครั้งไม่ถึงครึ่งและปัญหา
อย่างศรีสุราษฎร์วันนี้ก็ดีว่าที่ท่าน ประธานได้มาเสนอ และเรื่องบางเรื่องที่
เราส่งเอกสารให้ประธานชุมชนโดยเฉพาะญัตติต่างๆ ที่ผู้บริหารได้เสนอมัน
ไม่มีจะมีเฉพาะสมาชิก บางกรณีถ้าประธานชุมชนไม่ได้เข้ามาประชุมแต่มี
เรื่องที่ต้องเข้าที่ประชุม สภามันก็จะมีข้อบกพร่องไม่สามารถขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าเหมือนกับวัวพันหลักผมอยากเสนอแนะว่าอยากให้มีการประชุม
ของประธานชุมชนเดือนละครั้งเหมือนที่ผ่านมาสาหรับเบี้ยประชุมเท่าที่
ผ่านมาท่านประธานชุมชนท่านมีจิตอาสาจะมีหรือไม่มีก็ได้เบี้ยประชุม
เพราะทุกท่านตั้งใจมาปฏิบัติงานอยู่แล้ว สาหรับผมได้ฟังท่าน ว วชิระ
ที่ท่านได้กล่าวไว้ ว่า การเป็นผู้นานั้น จะต้องมองลึก นึกไกล ใจกว้าง
ขอฝากทุกท่านให้ปฏิบัติตามความสามารถเท่าที่ดูก็ปฏิบัติงานได้ดีทุกส่วน
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าราชการ สมาชิกสภา และท่านประธานชุมชนก็
ล้วนแต่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว สาหรับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ ในที่
ประชุมจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ผมก็ไม่ว่าครับ
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ขอบคุณครับ เชิญท่านวัฒนา ครับคือจุดประสงค์ของท่านอยาก
ให้มีการประธานชุมชนเดือนละครั้ง หรือจะเป็นสองเดือนต่อครั้งก็ยังดี
ส่วนค่าตอบมีไม่มีก็ไม่เป็นไรคือประธานชุมชนอยากมาแสดง
ความคิดเห็น การที่เชิญท่านมาประชุมสภาก็อยากให้ท่านได้รับรู้ว่าเขาทา
กันอย่างไร คุยกันอย่างไร อยากจะให้มาเห็นขอบคุณท่านรองประธานสภา
ครับเชิญท่านสมบัติ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล กะผม นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมอยากจะย้าคานี้ครับตั้งแต่เราเข้ามาทางาน
พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจทุกชุมชน แต่ตอนนี้พัฒนาไม่ใช่เจน ใส่ใจบางชุมชน
โปรดพิจารณาตัวด้วยการงานท่านเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ
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ขอบคุณครับ เชิญท่านวาสิษฐี ครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางวาสิษฐี ภูวานคา สมาชิกสภา
เทศบาล ดิฉันอยากจะสอบถามเกี่ยวกับลูกรังนะค่ะ ว่าตอนนี้เป็นอย่างไร
ทาถึงชุมชนไหนแล้ว เหลืออีกกี่ชุมชน และที่ขอเพิ่มคาดว่าจะได้เดือนไหน
หรือช่วงนี้หน้าฝนได้หรือไม่ได้อย่างไรช่วยตอบด้วยค่ะ
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ครับเรื่องหินนะครับคุยกันมานานก็ยังไม่เห็นว่าท่านไปลงตรงไหน
ก็ยังไม่ทราบส่วนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนเวลาไปหาใน
เวลาราชการปกติฝ่ายกองช่างก็ไปดูแลอย่างทั่วถึงพอสมควรเดือดร้อนตอน
กลางคืนโดยเฉพาะน้าท่วมที่ผ่านมาฝ่ายป้องกันก็ทางานอย่างไรเต็มที่ก็
ทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ทางานอย่าง
เต็มที่เช่นกันแต่อาจจะไม่ทันใจก็ต้องขออภัยแทนท่านเหล่านั้นด้วย ท่านใด
มีอะไรอีกหรือไม่ครับทางฝ่ายผู้อานวยการต่าง ๆ หัวหน้างานมีอะไรอีก
หรือไม่ครับ
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ยังไม่ตอบเรื่องลูกรังเลยค่ะ
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เชิญท่าน รณชัย ครับ

นายรณชัย แพงไธสง

เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ทุกท่าน สาหรับเรื่อง
ลูกรังทาเสร็จไปในส่วนหนึ่ง 15 – 16 เส้นแล้วครับส่วนที่กาลังทาเรื่องขอ
อนุมัติอยู่ตอนนี้ประมาณ 12 เส้น ช่วงนี้ติดหน้าฝนรถลงบ่อไม่ได้ก็นาเรียน
ท่านปลัดท่านปลัดก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ารถลงบ่อได้หรือว่าผ่านห้วงฤดูร้อน

