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

ศรีหนองพอก
วรธงไชย
ดาบสีพาย
นามวงศ์
ภูวานคา
ฮาดวิเศษ
กันตรง
อินยาศรี
ณ หนองคาย

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมบัติ

นามเดช

ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเรืองเดช
2. นางอารีย์
3. นางอัมพร
4. นายอมรศักดิ์
5. นางอรทัย
6. นายอิทธิพล
7. นายนิติชาติ
8. นายภาคภูมิ
9. นางราไพ
10. นางสาวชีวรัตน์
11. นางปิยะดา
12. นางสมัย
13. นางสุรัตติยา
14. นางจริยาวัฒน์
15. นายคาพันธ์
16. นางสาวจิราพร
17. นางสาวอมรศิริ
18. นายเบญจพล
19. นายฐิติ

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

ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง ผู้อานวนการกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

๒

20. พ.จ.อ.สรพงษ์
สนทนารักษ์
21. นายรณชัย
แพงไธสง
22. นายอาทิตย์
อุดรเขต
23. นางณัฐพิชา
ฐาปนาเวท
24. นางอัมรา
วงษ์ศิริ
25. นางกัญญา
พฤกษติกุล
26. นายอรรถพันธ์
ธงชัย
27. นายกุลดิลก
ขยันการ
28. นายเจษฎา
พิมโคตร
29. นายธวัช
พิมพ์สาลี
30. นางสมโภชน์
อุ่นแสง
31. นายเพ็ง
โคตะมี
32. นางประสิทธิ์
บุญทองอ่อน
33. ร.อ.ต.วงกต
แก้วหาญ
34. นายกรกช
วงษ์เนตร
35. นายทองลี
ลอยสมิทธิ์
36. นายสมหวัง
รักษางาม
37. นางมยุรี
มูลนา
38. นายสตนันต์ ชัย หนุนพลกลาง
39. นางกมล
สุวรรณแสง
40. ด.ต.วระ
บัวระภา
41. ร.ต.อุได
ส่วยสม
42. นางสาวประกายดาว สิมมาจันทร์
43. นางประพัสศร
สุวรรณกูล
44. นางสาวสุพัตรา
โพธิสาร
45. นางสาวปัณณทัต คาชาลี
46. นายณรงค์ศักดิ์
ประจิมทิศ
47. นายจักรพันธ์
นาทันริ
48. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพันดอน
49. นายนที
วงษ์กาฬสินธุ์
50. นางสุธิดา
ช้างรักษา
51. นายธนณัฎฐ์
รอบรู้
52. นางสาวพรสุดา
บุตรชาดา
53. นางเนตรนภา
ขาวประภา

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ประธานชุมชนบงคา
ประธานชุมชนพลอยวิลล่า 1
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ
ประธานชุมชนดงอุดม
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์
ประธานชุมชนแสงเจริญ
ประธานชุมชนหนองใส 1
ประธานชุมชนหนองใส 2
ประธานชุมชนหนองใส 3
ประธานชุมชนแสนสราญ
ประธานชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
ประธานชุมชนหนองขามน้อย
ประธานชุมชนดอนหัน
ประธานชุมชนสุขเกษม
ประธานชุมชนนาทราย 1
ประธานชุมชนนาทราย 2
ประธานชุมชนพี.เค.ธานี 3
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 2
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

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

๓

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560
ด้วยประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ขอเปิดประชุมสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 ประจาปี
๒๕60 เพื่อพิจารณาญัตติเกี่ยวกับภารกิจอานาจหน้าที่ในการบริหารงาน
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลดาเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์กับเทศบาลจึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา
26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 ประกอบกับคาสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1006/2560 ลงวันที่
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 ศรีห นองพอก ประธานสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้อานวยการกองทุกกอง
ท่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายทุกท่านตลอดทั้งท่านผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560
วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้ลา 1 ท่านคือ ท่านสมบัติ นามเดช แต่ก็
ตรวจสอบดูแล้ว ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มาร่วมประชุมครบองค์
ประชุม ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
ก็ขอแจ้งให้ประธานชุมชนได้ทราบดังนี้
1.เข้าร่วมถวายอาลัย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00
น. ประกอบไปด้วย ประธานชุมชนโนนขมิ้น, ประธานชุมชนพรสวรรค์,
ประธานชุมชนสุขเกษม, ประธานชุมชนนาดอน, ประธานชุมชนโพนทอง,
ประธานชุมชนนาทราย 1, 2, ประธานชุมชนพี.เค. 3, ประธานชุมชนค่าย
เสนีย์ 1 และประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 2 ทั้งหมด 10 ชุมชน ขอเชิญเข้า
ร่วมถวายอาลัยในวันพรุ่งนี้นะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๔

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕60
ก็ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานกับ
ทางที่ประชุม ขอเชิญครับ

นางนภาพร ดาบสีพาย
คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวที่เคารพ
ดิฉัน นางนภาพร ดาบสีพาย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พร้อมด้วย นายทองดี นามวงศ์ ประธานตรวจรายงานการประชุม
และนายแสงเทียน อินยาศรี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มา
ประชุมพร้อมกันเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน ๒๕60 ปรากฏว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ทุก
ประการ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมต่อไปคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
หนึ่งมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
-ไม่ม-ี
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้โปรดยกมือรับรองรายงานการประชุมครับ
และขอเชิญฝ่ายเลขานุการนับจานวนผู้เห็นชอบด้วยครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 8 ท่านคะ

มีสมาชิกฯ เห็ นชอบทั้งหมด 8 ท่ าน ก็ถือว่ามติที่ ประชุมแห่ งนี้
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ดังกล่าวแล้ว
ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี -

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
ทางฝ่ ายผู้ บริห าร ขอเสนอญั ตติที่ 16/2560 เรื่อง ขอรับความ
เห็ นชอบโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณใหม่ (กองสาธารณสุ ขฯ หมวดค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง ประเภทครุภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน) ขอเชิ ญ ฝ่ า ย
ผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอนลดงบประ
มาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณใหม่
ตามที่สภาเทศบาลตาบลหนองบัว ได้มีมติเห็นชอบ ญัตติขอโอน
ลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
เป็นรายการใหม่ ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 23
พฤษภาคม 2560 แต่เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
มีการประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ใหม่ ทาให้ต้องโอนงบประมาณ และ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ดังกล่าว โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอรับการอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเพิ่ม ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเดิม จานวน
36,500.-บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอนเพิ่ม 600.-บาท
(หกร้อยบาทถ้วน) รวมเป็น 37,100.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
โอนลด
1. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวดเงินเดือน
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจา
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจา จานวน 1
อัตรา ตั้งไว้ 18,000.-บาท ใช้ไปแล้ว 10,000.- บาท คงเหลือ
8,000.- บาท ขออนุมัติโอนลด 600.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
รวมโอนลดงบประมาณ 600.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณใหม่ ดังนี้
ข้อความเดิม
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*
จานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
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เป็นเงิน 29,000.-บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 15 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
เป็นเงิน 4,300.-บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นเงิน 3,200.-บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
จานวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,500.-บาท (สามหมื่นหกพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
ข้อความใหม่
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
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1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เป็นเงิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
เป็นเงิน 4,300.-บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
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3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นเงิน 2,800.-บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เป็นครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามกาหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
จานวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,100.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ
27 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 29
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ รายการนี้ทางฝ่ายผู้บริหารเสนอญัตติขอรับ
ความเห็นชอบโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณใหม่ ซึ่งงบประมาณเดิมตั้งไว้
36,500 บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มในครั้งนี้เป็นเงิน 800 บาท ก็คงจะเป็นไป
ตามราคามาตรฐาน ในราคา 37,100 บาท เมื่อฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอความ
เห็นชอบจากสมาชิกฯ ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 8 ท่านคะ

๑๐

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 8 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
และคัดค้าน สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตาม
ญัตตินี้ เป็นเอกฉันท์นะครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 17/2560 เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมหมวด
ครุภัณฑ์(ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ
ครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมหมวดครุภัณฑ์
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว โดยสานักปลัดเทศบาล ขอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติมหมวด
ครุภัณฑ์ไม่พอแก่การเบิกจ่าย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว มีความจาเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมในหมวดครุภัณฑ์
เนื่องจากไม่พอแก่การเบิกจ่าย ดังนี้
โอนลด
๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัยและออกใบอนุญาตขับรถให้ประชาชน ตั้งจ่ายไว้
๑๐0,๐๐๐ บาท คงเหลือ 85,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 85,000
บาท ไม่มีเงินคงเหลือหลังโอนลด
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ตั้งจ่ายไว้ 650,๐๐๐ บาท คงเหลือ 403,472.40 บาท ขออนุมัติโอน
ลดครั้งนี้ ๒5๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนลด 153,472.40 บาท
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม
ศักยภาพทีมปฏิบัติงานกู้ชีพของเทศบาลตาบลหนองบัว ตั้งจ่ายไว้
50,๐๐๐ บาท คงเหลือ 50,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 50,000
บาท ไม่มีเงินคงเหลือหลังโอนลด

๑๑

4. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
ตั้งจ่ายไว้ 150,๐๐๐ บาท คงเหลือ 150,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดครั้ง
นี้ 150,000 บาท ไม่มีเงินคงเหลือหลังโอนลด
5. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตาบล
หนองบัว ตั้งจ่ายไว้ 50,๐๐๐ บาท คงเหลือ 41,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอน
ลดครั้งนี้ 25,000 บาท คงเหลือหลังโอนลด 16,000 บาท
รวมโอนลด จานวน 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
โอนเพิ่ม
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 302,030 บาท คงเหลือ 5,105 บาท
ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้ 560,000 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม
565,105 บาท
รวมโอนเพิ่ม จานวน 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ญัตติที่ 17 ทางฝ่ายบริหาร ขอโอนลดทั้งหมด
5 รายการ เดิ ม ก็ เ ป็ น โครงการใช้ ร ถใช้ ถ นนอย่ า งปลอดภั ย และออก
ใบอนุ ญ าตขั บ รถให้ ป ระชาชน งบได้ ตั้ ง ไว้ 100,000 บาท เหลื อ เงิ น
85,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 85,000 บาท
รายการที่ 2 ค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง ตั้ ง ไว้ 650,000 บาท เหลื อ
403,472.40 บาท ขอโอนลดครั้ ง นี้ 250,000 บาท เหลื อ เงิ น
153,472.40 บาท

๑๒

รายการที่ 3 ค่ าใช้ ส อยรายจ่ ายเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการฯ ตั้ งไว้
50,000 บาท เหลือเงิน 50,000 บาท ขอโอนลด 50,000 บาท
รายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณ
ภัยฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เหลือ 150,000 บาท ขอโอนลด 150,000
บาท
รายการที่ 5 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ า ยพลเรื อ น(อปพร.) ตั้ ง ไว้ 50,000 บาท เหลื อ 41,000 บาท
ขอโอนลดครั้งนี้ 25,000 บาท เหลือเงิน 16,000 บาท
สรุปแล้วญัตตินี้ ขอโอนลดจานวน 560,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่าย
รายการใหม่เกี่ยวกับเงินค่าบารุงครุภัณฑ์ฯ ตั้งไว้ 302,030 บาท คงเหลือ
5,105 บาท ขอโอนเพิ่ ม ครั้ ง นี้ 560,000 บาท รวมหลั ง โอนเพิ่ ม
565,105 บาท นี่คือรายละเอียดที่ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติมา
เมื่อฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ มีไหมครับ เชิญคุณวาสิษฐี ครับ
นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางวาสิษฐี ภูวานคา สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว อยากทราบว่าที่โอนเพิ่มมาเพื่อใช้จ่ายใน
รายละเอียดไม่ได้ชี้แจงว่านามาใช้จ่ายทาอะไร อยากฝ่ายป้องกันหรือ
ผู้บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบคะ ขอบคุณคะ
เชิญท่านปลัดฯ ครับ
กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยเฉพาะค่าบารุง
รักษาฯ โดยปกติแล้วเราจะเรียกว่าค่าซ่อมใหญ่ จะมีซ่อมเล็ก ซ่อมใหญ่ ปีนี้
เราตั้งไว้ 302,030 บาท ปรากฏว่าเราได้ทาเรื่องขออนุมัติซ่อมแซม CCTV
ไป 2 แสนกว่าบาท ทีนี้จากนโยบายของท่านประยุทธ จันทร์โอชา
(นายกรัฐมนตรี) ได้เร่งรัด และก็จังหวัดก็ได้ประชุม 2-3 ครั้งในเชิงคาดโทษ
ไว้ว่า หาก CCTV ของหน่วยงานไหน เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถใช้งานได้
ไม่สามารถที่จะเปิดดูได้ ให้เอาผิดกับเจ้าของหน่วยงานนั้น เป็นนโยบายของ
ท่านนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัด และติดตาม และก็ให้ความสาคัญกับทุก
หน่วยงานทั้งประเทศ ทาให้เราต้องรายงานเพื่อขออนุมัติซ่อมเพิ่มจากเดิม
เราเชื่อมสายที่มันขาดจากบริเวณสามพร้าว เชื่อมได้แล้ว แต่เมื่อสารวจใหม่
ปรากฏว่ายังมีกล้องรุ่นเก่า ที่ติดตั้งเมื่อ 10 ปีที่แล้วชารุดเสียหายเป็น
จานวนมาก นั้นหมายถึงว่าไม่สามารถทางานได้เลย เป็นกล้องที่เสียเลย
เป็นจอดา แล้วก็สายบางสายก็ขาดเป็นบางช่วง นะครับ ด้วยเหตุผลความ
จาเป็นดังกล่าว เราก็ได้ปรึกษาหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เราจึงจาเป็นที่

๑๓

จะต้องโอนงบประมาณเพื่อมาซ่อมแซม หรือซื้อตัวกล้องใหม่ แทนตัวเก่าที่
ชารุดไปประมาณ 20 กว่าตัว เพราะฉะนั้นจึงขอโอนลด 5 รายการ ที่ไม่
จาเป็นเร่งด่วน มาทารายการที่จาเป็นเร่งด่วน และเป็นนโยบายของรัฐบาล
ก่อน การขอโอนเพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้ เพราะมันเหลือแค่ 5,000 ก็โอนเพิ่ม
เข้าไปเป็น 560,000 บาท ก็รวมทั้งสิ้นงบที่เราจะซ่อมแซมในครั้งนี้
ประมาณ เกือบๆ 500,000 บาท และยังมีงวดที่ 2 ที่ 3 อีก ซึ่งเรา
คาดการณ์ว่าน่าจะซ่อมประมาณ 3 งวด ครับ แต่ครั้งนี้เป็นการซ่อมใหญ่
ครั้งที่ 2 ที่ 3 ก็จะเป็นการซ่อมไม่ใหญ่นัก ก็จะใช้เงินประมาณ 1-2
ประมาณนี้ครับ เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดที่เราติดตั้งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อุปกรณ์ทุกอย่าง จาเป็นจะต้องเปลี่ยนออก อุปกรณ์หลายตัวหมดอายุ
จาเป็นที่จะต้องติดตั้งใหม่ เราจึงขออนุมัติสภาฯ เพื่อขอโอนเพิ่มในรายการ
นี้ครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ก็คงจะได้ทราบรายละเอียดพอเข้าใจเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตามที่ท่านปลัดฯ ได้นาเรียนว่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นที่ใดขอดูกล้องแล้ว
บอกว่ากล้องชารุด เสียหายหน่วยงานนั้นจะต้องรับผิดชอบนี่คือคาเด็ดขาด
ของท่านนายกฯ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ
เชิญคุณวาสิษฐี ครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางวาสิษฐี ภูวานคา สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว อยากถามว่าทั้งระบบรวมทั้งหมู่บ้านจัดสรรที่เค้ามี
อยู่แล้ว ที่มันใช้การไม่ได้เราจะรวมซ่อมให้เค้าด้วยหรือไม่คะ อย่างเช่น
หมู่บ้านเฟิร์สโฮมที่เค้ามีอยู่แล้วจะซ่อมด้วยหรือไม่คะ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

รายการซ่อมของเราในครั้งนี้ เป็นการซ่อมเฉพาะที่มีในทะเบียน
ครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลฯ และมีเลขครุภัณฑ์ชัดเจน ส่วน
กล้องของเอกชน ของร้านค้าต่างๆ ที่ในอนาคตจะต้องติดตั้งระบบ Wi-Fi
เพื่อเชื่อมต่อ ณ วันนี้เรายังไม่ได้กระจายงบเข้าไปซ่อมแซมให้เค้าครับ เรา
จะซ่อมเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของเรา และมีเลขครุภัณฑ์ครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ มีสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ มีไหมครับ
ท่านฐิติ จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายฐิติ สุภโตษะ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ สาหรับการโอน
งบประมาณในครั้งนี้ เป็นการซ่อมกล้องชุดแรก เฟสแรกที่เราติดตั้งเมื่อปี
2551 จานวน 16 ตัว แล้วตอนนี้เราได้ทาการรื้อถอนแล้วทั้งหมด 6 ตัว
เนื่องจากว่ามันไปกีดขวางทางที่จะก่อสร้างสะพานข้ามแยกหมอไพโรจน์ ซึ่ง
กระบวนการในครั้งนี้ มันจะมีการซ่อมอย่างที่ท่านผู้บริหารได้นาเรียนไปแล้ว
ว่าจะมีการซ่อมถึง 3 เฟสด้วยกัน เฟสนี้จะเป็นเฟสใหญ่ซึ่ง จะสามารถ
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ตรวจจับการกระทาความผิดกฎจราจรอะไรต่างๆ ทางบายพาสตั้งแต่แยก
สามพร้าวไปจนถึง โพนทอง เพราะเราจะตัดตั้งแต่แยกสามพร้าวจนถึงหมอ
ไพโรจน์ออกจากระบบก่อนในช่วงนี้ เฟสที่ 2 จะเป็นเฟสที่ 32 ตัว ที่เรา
ติดตั้งตามชุมชนต่างๆ ส่วนเฟสที่ 3 จะเป็นการซ่อมตรงประตูทางเข้าของแต่
ชุมชนที่ได้ติดตั้งไว้แล้วจานวน 10 ตัว มันก็จะต้องซ่อมเป็นเฟส เพราะว่าเรา
ไม่สามารถที่จะเอาเงินก้อนใหญ่มาซ่อมได้ในครั้งเดียว และจะไม่ทันการ แล้ว
อีกอย่างหนึ่งมันเป็นนโยบายเร่งรัดด้วย เราจึงจาเป็นที่จะต้องโอน
งบประมาณที่จาเป็นที่จะต้องใช้ แต่ตอนนี้ขอตัดก่อนโดยที่ไม่ได้ไปเปลือง
งบประมาณของหน่วยงานอื่นเลย เอาแต่เฉพาะของฝ่ายป้องกันคิดว่า
โครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนก่อน สาหรับในส่วนของกล้องที่ท่านผู้บริหาร
ได้กล่าวไปแล้วว่าปี 2551 กล้อง 16 ตัวเสียทั้งหมดไม่สามารถที่จะบังคับ
หรือรับภาพได้เลย แล้วอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นกล้องระบบบราวเนอร์
ระบบอะนาล็อก จังหวัดเรามีโครงการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกล้องทั้งระบบ
จานวน 10,000 กว่าตัวในจังหวัดอุดรธานี ไปที่ศูนย์รวมจังหวัดนะครับ
ดังนั้นในการติดตั้งครั้งนี้กล้องของเราจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
ไอซีที และสามารถที่จะลิ้งค์ข้อมูลดึงข้อมูลโดยจังหวัด ลิ้งค์ข้อมูลของเราไป
ยังจังหวัดได้เลย เพื่อที่จะไม่ต้องผ่านระบบอื่น ดังนั้นนะครับ ตอนนี้เราก็จะ
เป็นในระบบของไอพีแคมเมอล่า ซึ่งเป็นระบบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เชื่อมข้อมูล
กับสถานีตารวจและจังหวัดได้ครับ ขออนุญาตนาเรียนครับ ขออนุญาต
เพิ่มเติมครับ ขอแก้ข้อความในใบโอนครับ รวมโอนเพิ่มนะครับ ไม่ใช่ตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ขออนุญาตครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ เพิ่ม ผมขอ
ความเห็นชอบจากสมาชิกฯ หากเห็นชอบให้ผู้บริหารดาเนินการตามญัตตินี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 8 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 8 ท่าน สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตติที่ 17/2560 นี้เป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 18/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้าแช่) ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารเสนอครับ
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นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้ ว ยเทศบาลต าบลหนองบั ว โดยกองช่ า ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลต าบลหนองบั ว ขออนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
๑. หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณ
๒๑,๗๘๒.๔๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๑๒,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้วน-) งบประมาณหลังโอนลด ๙,๗๘๒.๔๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
รวมขออนุมัติโอนลดทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๑. หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปั้ ม น้ าแช่ ขนาดท่ อ ส่ ง ๒ นิ้ ว
แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ – ๒๓๐ โวลต์ กาลังไฟขนาด ๗๕๐ โวลต์ จานวน ๒
เครื่อง เครื่องละ ๖,๐๐๐.-บาท ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งหมื่นสองพัน
บาทถ้วน-) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกั บ
เคหะและชุ ม ชน) (ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.2560-2562
เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ ๔ หน้ าที่ ๔ ข้ อ ๙ ) เป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ มี
กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
รวมขออนุมัติทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตาบล
หนองบัว ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้
แต่เทศบาลตาบลหนองบัวมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลหนองบัว จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็น
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รายการใหม่ ซึ่งโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๔๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

ครับญัตติที่ 18 นะครับ หมวดประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ 21,782.40 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
12,000 บาท เหลือเงิน 9,782.40 บาท เพื่อซื้อเครื่องปั้มน้าแช่ จานวน
2 เครื่องๆละ 6,000 บาท เป็นเงินจานวน 12,000 บาท ตามที่ท่าน
ผู้บริหารได้เสนอญัตติ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตติ
นี้หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่มีหากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอความ
เห็ น ชอบจากสมาชิก ฯ หากเห็ น ชอบให้ ผู้ บ ริห ารด าเนิ น การตามญั ต ติ นี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 8 ท่านคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 8 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่านไม่เห็นชอบ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตตินี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ ก็ขอขอบคุณครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 19/2560 เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั่ง)
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ด้ ว ยเทศบาลต าบลหนองบั ว โดยส านั ก ปลั ด เทศบาล ขอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

๑๗

หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว มีความจาเป็นขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งจ่ายไม่สามารถดาเนินการได้ ด้วยเหตุมีการเปลี่ยนแปลง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐ อันส่งผลต่อประมาณราคาของครุภัณฑ์
ในงบประมาณผิดไปจากความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณดังนี้
โอนลด
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั่ง ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ (4 ประตู) เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์
ระบบ VHF/FM ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง และติดตั้งไฟ
ฉุกเฉิน ชนิด LED แบบยาว และสัญญาณเสียงฉุกเฉิน จานวน 1 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖2
หน้า 107 ข้อ 21) ตั้งจ่ายไว้ 900,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
900,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 900,000 บาท ไม่มีเงินคงเหลือ
หลังโอนลด
รวมโอนลด จานวน 9๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั่ง จานวน 1 คัน ขนาดบรรทุก 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) เครื่องยนต์ดีเซล ตามราคา
มาตรฐานครุภัณ ฑ์ ปี 2560 ตั้งจ่ายไว้ 787,000 บาท มีรายละเอียด
ประกอบด้วย
1.1 รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
1.2 แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสาเร็จรูป ห้องโดยสาร
เป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และรวม
ภาษีสรรพสามิตแล้ว
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิท ยุ เพื่ อ จั ด ซื้ อ วิท ยุ สื่ อ สารชนิ ด ติ ด รถยนต์ ขนาด 25 วัต ต์ จานวน 1
เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 ตั้งจ่ายไว้ 24,000 บาท
เป็นเครื่องรับส่ งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ กาลังส่ ง 25 วัตต์
พร้อมเสารับส่งสัญญาณ ราคารวมค่าติดตั้ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๑๘

3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เพื่อจัดซื้อไฟฉุกเฉิน ชนิด LED ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท โดยจัดซื้อไฟ
ฉุกเฉิน ชนิด LED แบบยาว 120 เซนติเมตร และสัญ ญาณเสี ยงฉุกเฉิน
สามารถปรับ เปลี่ ย นเสี ยง และระดั บ ความดั งได้ จานวน 1 เครื่อ ง ไม่ มี
ก าหนดไว้ ในมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ จั ด ซื้ อ ตามราคาท้ อ งตลาด และรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
4. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ตั้งจ่ายไว้ 59,000 บาท โดยจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
เครื่องยนต์ 3 แรงม้า ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 2,200 วัตต์ ปริมาตร
กระบอกสูบ 50.2 ซีซี แผ่นบังคับโซ่ 12 - 18 นิ้ว พร้อมใบเลื่อยโซ่ จานวน
2 เครื่อง ไม่มีกาหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด และ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รวมโอนมาตั้งจ่า ยเป็ น รายการใหม่ จ านวน 900,000
บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
ผู้ บ ริห ารเทศบาลตาบลหนองบั ว จึ งขอเสนอญั ตติ ต่อ สภา
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ญัตตินี้ผู้บริหารก็เสนอเพื่อโอนงบประมาณมี
อยู่ 4 รายการ
รายการที่ 1 ซื้อรถยนต์ในราคา 787,000 บาท
รายการที่ 2 เป็นวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ 1 เครื่องตั้งไว้ 24,000บาท
รายการที่ 3 ซื้อไฟฉุกเฉิน ชนิด LED และสัญญาณเสียงฉุกเฉิน
ตั้งไว้ 30,000 บาท
รายการที่ 4 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ตั้งไว้ 59,000 บาท
รวมทั้งหมดโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 900,000 บาท
ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์
จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ
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นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

เรียนท่านประธาน ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมครับ จริงๆแล้วมีท่าน
สมาชิกเคยสอบถามนะครับว่า เราได้ตั้งงบประมาณซื้อรถยนต์แล้วถึงยัง
ไม่ได้ซื้อนะครับ เราดาเนินการสอบราคา 2 ครั้ง มีผู้มาซื้อซอง แต่ไม่มีผู้มา
ยื่น จึงได้สอบถามเหตุผล เนื่องจากว่าเขามีความยุ่งยากในการส่งรถ พร้อม
ติดตั้งสัญญาณ LED ติดตั้งคา เพราะเค้ามีปัญหาเรื่องการไปขออนุญาต
เนื่องจากว่ามันขออนุญาตยาก ไม่เหมือนหน่วยงาน เพราะฉะนั้นเราจึงขอ
แก้ไขใหม่ โดยการโอนลดทั้งจานวน เพื่อมาตั้งเป็นรายการใหม่ 3 รายการ
แทนที่จะซื้อรถยนต์ แล้วได้ทั้งวิทยุสื่อสาร ทั้งไฟสัญญาณ LED ในราคา
900,000 บาท โอนทั้งจานวน เป็นมาซื้อรถยนต์ 787,000 บาท
ซื้อวิทยุสื่อสาร ซื้อไฟ LED และยังมีเงินเหลือซื้อเลื่อยยนต์ได้อีก 2 เครื่อง
ซึ่งถ้าอย่างนี้เค้าพร้อมที่จะยื่น เพราะส่งเฉพาะตัวรถยนต์มันง่าย ถ้าส่งรถ
พร้อมวิทยุสื่อสาร กับไฟ เค้าส่งไม่ได้ นี่คือเหตุผลของการโอนลดเพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ผมก็สงสัยอยู่เพราะมันผ่านสภาฯ ไปครั้ง 1 แล้ว
ก็คงจะเป็นไปตามที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ได้ทราบนะครับ
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่ มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิ ปรายในญั ตตินี้ ผมขอรับ
ความเห็นชอบจากสมาชิกฯ หากเห็นชอบให้ผู้บริหารดาเนินการตามญัตตินี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 8 ท่านคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 8 ท่าน ไม่มีท่านใดไม่เห็นชอบ นะครับ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตตินี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 20/2560 เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่

๒๐

ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว โดยกองการศึกษา ขอโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
โอนลด
1. หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (งบดาเนินงาน) หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
รถยนต์รับ – ส่งนักเรียน ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศพด. และโรงเรียนใน
สังกัด ฯลฯ ตั้งจ่ายไว้ 1,040,๐๐๐ บาท คงเหลือ 245,๐๐๐ บาท
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 220,28๐ บาท (-สองแสนสองหมื่นสองร้อยแปด
สิบบาทถ้วน-) ยอดคงเหลือหลังโอนลด 24,720 บาท
2. หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ (งบดาเนินงาน) หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายไว้
200,๐๐๐ บาท คงเหลือ 200,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้
200,๐๐๐ บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ยอดคงเหลือหลังโอนลด 0 บาท
รวมโอนลดจานวน 420,280 บาท(สี่แสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา(งบลงทุน) หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1. โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้าติดห้องประชุม ศพด.เทศบาล
ตาบลหนองบัว (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 ให้จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) จานวน 6 เครื่องๆละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 108,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๒ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 2 ข้อที่ 3 )

๒๑

2. โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้าติดห้องประชุม ศพด.ชุมชนดอน
หัน (ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 ให้จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
จานวน 3 เครื่องๆละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 54,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 2 ข้อที่ 2 )
หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา(งบลงทุน) หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี 32 นิ้ว ศพด.ชุมชนดอน
หัน จานวน 4 เครื่องๆละ 10,990 บาท เป็นเงิน 43,960 บาท ลาโพงคู่
หน้า จานวน 4 คู่ๆละ 2,690 บาท เป็นเงิน 10,760 บาท ขาแขวน TV
LCD จานวน 4 อันๆละ 890 บาท เป็นเงิน 3,560 บาท รวม
เป็นเงิน 58,280 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,280 บาท (-สองแสน
สองหมื่ น สองร้อ ยแปดสิ บ บาทถ้ ว น-) ตั้ งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 1 )
รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 220,280 บาท (สองแสน
สองหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
โอนเพิ่ม
1. หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศึ กษา งานระดับ
ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา (งบด าเนิ น งาน) หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่ งก่ อ สร้ าง ประเภทอาคารต่ างๆ ค่ าใช้ จ่ ายในการปรับ ปรุ ง/ต่ อ เติ ม /
ซ่อมแซมศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลหนองบัวฯ ตั้งจ่ายไว้
300,๐๐๐ บาท คงเหลือ 300,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ มครั้ งนี้
200,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้ว น) รวมยอดเงินหลั งโอนเพิ่ ม จานวน
500,000 บาท
รวมโอนเพิ่ม จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ
27
ผู้ บ ริห ารเทศบาลต าบลหนองบั ว จึ งขอเสนอญั ต ติ ต่ อ สภา
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ท่านผู้บริหารเสนอญัตติแล้ว มีสมาชิกสภา ฯ
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ
เชิญคุณวาสิษฐี ครับ

๒๒

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางวาสิษฐี ภูวานคา สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว เขต 2 อยากถามว่าตัวเลขของท่านผู้บริหารที่แจ้ง
มามันแก้ไข มันไม่ตรงกับที่ส่งให้สมาชิกสภา ทั้งตัวแรกและตัวสุดท้าย ของ
สมาชิกสภา จะเป็น 421,000 บาท แต่ของท่านจะเป็นอีกราคาหนึ่งและ
ก็ตัวจานวนตัวสุดท้ายด้วยคะ ขอให้ท่านแก้ไขหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

คือยอดเงินมันไม่ตรงกัน ครับ ผมก็ดูอยู่ ขอเชิญท่านปลัดครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
นายอิทธิพล โพธิราชา
ผู้อานวยการกองการศึกษา

ครับ ตัวเลขเอาตามที่ได้อ่านครับ เอกสารอยู่ตรงนี้ครับ เพราะว่าทาง
กองการศึกษาพึ่งยื่นให้ผมเมื่อสักครู่นี้ครับ เอาตามนี้ครับ เพราะฉะนั้น ฝ่าย
บัญชีกระทบตัวเลขเลยครับ จะได้แจ้งสภาฯว่าใช้ตัวเลขไหนครับ
เชิญฝ่ายกองการศึกษา เชิญครับ
ครับ คือรวมตัวเลขผิดนะครับ ก็ตามที่ท่านผู้บริหารได้อ่านนะครับ
ขอแก้ไขตัวเลขนะครับ ตามที่ท่านผู้บริหารได้อ่านไปครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ขอเอกสารตัวนั้น เพิ่มเติมหน่อยนะครับ

นายอิทธิพล โพธิราชา
ผู้อานวยการกองการศึกษา

ครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ก็อยากจะถ่ายให้สมาชิกเราได้ดูนะครับ เพราะว่าสมาชิกแต่ละคนก็
จะมีเอกสารของท่านอยู่แล้ว ตามญัตติต่างๆ ครับก็แสดงว่ายอดทั้งหมดนี้
คือ โอนลด 420,280 บาท ยอดรวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน 220,280 บาท

นายอิทธิพล โพธิราชา
ผู้อานวยการกองการศึกษา

ครับ เดี๋ยวจะถ่ายเอกสารให้ใหม่เพิ่มเติมครับ หัวหน้าศูนย์ดาเนินการ
อยู่ครับ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายใน
ญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิ ปรายในญั ตตินี้ ผมขอรับ
ความเห็นชอบจากสมาชิกฯ หากเห็นชอบให้ผู้บริหารดาเนินการตามญัตตินี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
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นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 8 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 8 ท่าน ไม่มีท่านใดไม่เห็นชอบ นะครับ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตตินี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ
ต่ อ ไปผมขอเข้ า สู่ ญั ต ติ ที่ 21/2560 เรื่ อ ง ขอรั บ ความ
เห็ น ชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี่แจงเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 (ส านั ก ปลั ด เทศบาล หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อปั้ม
น้าหอยโข่ง) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี่แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการ
ตามที่ เท ศบ าลต าบลห นองบั ว ได้ ต ราเท ศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน สานัก
ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์สานักงาน เนื่องจากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหน่วยงาน สานัก
ปลัด มีงานในรายการที่ตั้งจ่ายไว้ไม่สามารถดาเนินการได้เพื่อให้การปฏิบัติ
ภารกิ จ ของเทศบาลสามารถด าเนิ น การได้ ส ะดวก รวดเร็ ว จึ งมี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้อความเดิม
1. เพื่อดาเนินงานตามโครงการจัดซื้อถังแรงดัน สแตน
เลสพร้อมสวิตซ์ควบคุมแรงดันภายในถังจานวน 1 ถัง ถังละ 30,000
บาท ตั้งไว้ 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) โดยมีขนาดความจุ
300 ลิตรศูนย์กลาง 52 เซนติเมตร สูง 145 เซนติเมตร ความหนา 3
มิลลิเมตร รับแรงดัน 100 ปอนด์ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 เพิ่มเติม (เปลี่ยนแปลง)(ฉบับที่ 3) หน้า 5 ข้อ 3

๒๔

2. เพื่อดาเนินงานตามโครงการจัดซื้อปั๊มหอยโข่งชนิด
หน้าแปลน จานวน 2 ตัวๆละ 15,000 บาท ตั้งไว้ 30,000 บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน) โดยมีขนาดแรงม้า 3 แรงม้า มอเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์
ท่อดูด 2 นิ้ว ท่อส่ง 1 ¼ นิ้ว(ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 เพิ่มเติม (เปลี่ยนแปลง)(ฉบับที่ 3) หน้า 5 ข้อ 4
งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ข้อความใหม่
หน่วยงานสานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อปั้มน้าหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ 3 แรงม้า
ขนาดท่อ 50x32 มม.ไฟฟ้า 380 โวลท์
1. เพื่ อ ด าเนิ น งานตามโครงการจัด ซื้ อถั งแรงดัน สแตน
เลสพร้อมสวิตซ์ควบคุมแรงดันภายในถัง จานวน 1 ถัง ถังละ 30,000
บาท ตั้งไว้ 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) โดยมีขนาดความจุ
300 ลิตรศูนย์กลาง 52 เซนติเมตร สูง 145 เซนติเมตร ความหนา 3
มิลลิเมตร รับแรงดัน 100 ปอนด์ -) (ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 เพิ่ มเติม (เปลี่ ยนแปลง) (ฉบั บ ที่ 3) หน้ า 5 ข้อ 3 ไม่ มี
กาหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
2. เพื่อดาเนินงานตามโครงการจัดซื้อปั๊มหอยโข่งชนิดหน้า
แปลน จานวน 2 ตัว ตัวละ 15,000 บาท ตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีขนาดมอเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์ 3 แรงม้า
ขนาดท่อ 50x32มม.ไฟฟ้า 380 โวลท์(ปรากฏในแผนงานพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (เปลี่ยนแปลง)(ฉบับที่ 3) หน้า 5
ข้อ 4 ไม่มีกาหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด
งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่ อ งจากการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ ข้อ ๒9
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว อนุมัติต่อไปครับ

๒๕

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ญัตตินี้มี 2 รายการ
รายการที่ 1 คือ ซื้อถังสแตนเลส จานวน 1 ถังๆละ 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท
รายการที่ 2 ซื้อปั้มหอยโข่ง จานวน 2 ตัวๆละ 15,000 บาท ตั้งไว้
30,000 บาท
ก็เป็นเงินงบประมาณที่ขอในครั้งนี้ 60,000 บาท
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิ ปรายในญั ตตินี้ ผมขอรับ
ความเห็นชอบจากสมาชิกฯ หากเห็นชอบให้ผู้บริหารดาเนินการตามญัตตินี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 8 ท่านคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 8 ท่าน ไม่มีท่านใดไม่เห็นชอบ นะครับ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตตินี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 22/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน กองคลัง งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 1 เครื่อ ง เป็ น เครื่องถ่ ายเอกสารพิ ม พ์ ขาว – ดา / สี ค มชั ด
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1200*1200 dpi หน่วยความจาไม่น้อยกว่า
1 GB หน้าจอสั่งงานสี LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ความจุกระดาษ
ไม่น้อยกว่า 1,400 แผ่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กาหนดในราคาท้องตลาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลั ง) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 115 ข้อ 68

๒๖

หลักการ
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ในหน่ ว ยงาน กองคลั ง
เนื่องจากตามท้องตลาดไม่ได้มีการผลิตอะไหล่ไว้สาหรับการดูแลรักษา และ
การซ่อมบารุงเครื่องถ่ายเอกสารลักษณะดังกล่าว พร้อมทั้งท้องตลาดไม่ได้
จัดจาหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารลักษณะและขนาดดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติ
ภารกิจของเทศบาลตาบลหนองบัว สามารถดาเนินการได้ทันเวลาในการ
ท างานและการประสานงานกั บ ส่ ว นราชการและประชาชน จึ งมี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้อความเดิม
หน่วยงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์ขาว – ดา / สี
คมชัดความละเอียดไม่น้อยกว่า 1200*1200 dpi หน่วยความจาไม่น้อย
กว่า 1 GB หน้าจอสั่งงานสี LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ความจุ
กระดาษไม่น้อยกว่า 1,400 แผ่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกาหนดในราคาท้องตลาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 115ข้อ 68
ข้อความใหม่
หน่วยงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ค่าจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์ขาว – ดา / สี
คมชัดความละเอียดไม่น้อยกว่า 600*600 จุด ต่อตารางนิ้วหน่วยความจา
ไม่น้อยกว่า 1 GB ความเร็วในการพิมพ์สีและขาว – ดา ไม่น้อยกว่า 23
แผ่นต่อนาที (A4) สามารถพิมพ์เอกสารได้ไม่น้อยกว่า A3, A4, A5 ตั้งไว้
100,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในราคาท้องตลาด (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
2562 หน้า 115 ข้อ 68
เหตุผล
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ในงบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ที่ทาให้ลักษณะและปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 26
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไปครับ

๒๗

ขออนุญาตท่านประธานอธิบายสั้นๆครับ ก็คือตั้งซื้อเครื่องที่เค้าหยุด
การผลิตแล้ว สเป็คนี้ไม่มีในท้องตลาดแล้วที่เค้าไม่ได้ผลิตแล้ว ก็เลยต้องมา
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสเป็คใหม่ เพื่อให้ซื้อเครื่องที่เค้ามีจาหน่ายในท้อง
ตลาดครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ เข้าใจครับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมก็ขอมติที่
ประชุมแห่งนี้ หากเห็นชอบให้ผู้บริหารดาเนินการตามญัตตินี้ ได้โปรดยก
มืออนุมัติครับ เชิญครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 8 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 8 ท่าน ไม่มีท่านใดไม่เห็นชอบ นะครับ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตตินี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ ก็ขอขอบคุณครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เชิญสมาชิกสภาฯ
ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ เชิญคุณวาสิษฐีครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และฝ่ายบริหาร ดิฉัน นางวาสิษฐี
ภูวานคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ดิฉันก็อยากจะพูดถึง
1. เรื่องเอกสารนะคะ ถ้าท่านส่งให้ฝ่ายบริหาร ก็อยากจะให้ท่านส่ง
ให้กับสมาชิกสภาฯด้วยนะคะ เนื่องจากว่ามีเวลาตั้งแต่เช้า ถึงเที่ยง ถึงบ่าย
2 โมง ก่อนประชุมสภาท่านเพิ่มเติมมาเลยนะคะ อย่าให้เป็นข้อข้องใจแก่
สภา ก็ไม่อยากจะให้เป็นข้อข้องใจของสมาชิกสภาฯ นะคะ
2. เรื่อง น้าซอยแสงเจริญ มั่งคั่ง นาทราย ตามที่ได้ไปดูกับท่านปลัด
ส่วนมากท่านบอกจะออกไปดูตามแผนที่ ดิฉันอยากจะเสนอว่า ถ้าเป็นไปได้
อยากจะให้ท่าน ใช้โดรนบินดูดีกว่า เพราะเราจะมานั่งดูในแผนที่เราจะไม่
ทราบว่า แผนที่หนะ ที่เค้าถมหรือยัง หรือยังไม่ถม แต่ถ้าใช้โดรนบินดูเราก็
จะได้รู้ว่าเค้าถมหรือไม่ถมยังไง เราจะได้รู้ว่าน้าไหลไปทางไหน ไปยังไง ถ้า
เป็นไปได้ก็อยากจะให้ทาตัวนี้นะคะ เพราะว่ามีทั้งแสงเจริญ 11, มั่งคั่ง,
นาทราย, หมุนเวียนอยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ยังไงใช้โดรนบินดูแล้วเรา
จะรู้ว่าเราจะสามารถช่วยให้น้าไหลออกไปทางไหนได้ ไม่ใช่ว่าเราไปเดินดู
แล้วเราจะบอกว่า เดี๋ยวเรามาดูแผนที่เพราะว่าแผนที่มันจะไม่มีว่าเค้าถม

๒๘

หรือยังไม่ถมหรืออย่างไร เหมือนกับที่เราไปทาถนนที่ซอยนาทรายเมื่อกี้นี้
หละคะ ก็ไปติดที่ซอยนาทราย 3 ไปมาก็เลยกลายเป็นเขื่อนกั้นน้าซอยนา
ทราย 3 ว่าซอยนั้นน้าไม่สามารถจะลงไปได้ ปกติถ้าเราสูบอยู่ซอยสามัคคี
5 น้ามันจะลงทีนี้ รอบนี้ที่เราไปสูบแล้วปรากฏว่าน้าไม่ลง เพราะว่าเราไป
ทาถนนแล้วเค้าถมที่กั้นไว้ ถ้าจะช่วยได้คืออยากจะให้ไปเปิดร่องน้า
เพราะว่ามันจะได้ใช้เครื่องสูบๆออกมาอีกเหมือนเดิม เพราะว่าถ้าพูดถึง
ถนนตัวนั้นมันต่า และน้าเราไปไม่ได้ นะคะฝากด้วยคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ เชิญท่านปลัดครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

ครับ ก็ยินดีรับข้อเสนอนะครับ ครับก็อย่างที่ท่านได้หารือในที่ประชุม
นะครับว่าการที่เราเดินไปดูด้วยสายตาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงใน
ส่วนของพื้นที่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมุมสูง เพื่อวิเคราะห์ภาพถ่าย
แล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับ Google map ครับเพราะฉะนั้น น้อมรับ
คาแนะนาครับ จะจัดหาโดรนมาบินสารวจครับ
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ครับ ขอบคุณครับ เชิญสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรเชิญครับ
เชิญท่านวัฒนาครับ

พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เขต 2 ขออนุญาตนาเรียนปัญหา
ของชุมชนโนนขมิ้น เนื่องจากว่าท่านประสิทธิ์ อ้วนอินทร์ ท่านติดภารกิจ
เกี่ยวกับการดูแลกองทุนหมู่บ้าน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
ท่านจึงมอบหมายให้ผม แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนโนนขมิ้น
ครับ เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นประจาในฤดูฝนครับ คือซอย 1 ชุมชนโนนขมิ้น
ที่ปากซอยติดกับถนนสายหลัก ถนนอุดร – สกลฯ ก็จะมีบ่ ตอนนี้ดินก็จะ
ถมและก็มีขยะ เสร็จแล้วตรงนี้กองช่าง ก็จะดาเนินการอานวยความสะดวก
โดยตลอด ถึงฤดูฝน ตอนนี้ก็อยากจะให้กองช่างอนุเคราะห์ออกไปดูให้อีก
เหมือนเคยนะครับ
เรื่องที่ 2 ซอยร้านต้นข้าวสโตร์ ที่จาหน่ายสุรา อันนี้ก็มีปัญหา
เหมือนกันเกี่ยวกับดินถม เพราะน้าไหลระบายไม่ทันครับ
เรื่องที่ 3 นะครับ ซอย 3 ซอย 4 โนนขมิ้น หลังตลาดไทยศิริ ข้างๆ
ทุกปีกองช่างจะออกไปเอารถไปล้างให้ แต่ปีนี้ยังไม่เห็นครับ อันนี้ผมก็ได้รับ
การประสานมา ทางพ่อค้าแม่ค้าเค้าก็ได้มานาเรียนนะครับ ผมก็มีเรื่องที่นา
เรียนต่อที่ประชุม 3 เรื่องนะครับ ขอบคุณครับ
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ครับ ขอบคุณมากครับ
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ครับ ขออนุญาตตอบท่านนะครับ ในส่วนของโนนขมิ้น ซอย 1 เป็น
ปัญหา เพราะโนนขมิ้นซอย 1 จะต้องถ่ายเทน้าข้ามถนน มาทางฝั่งศุภาลัย
แล้วก็มีการอุดตันทุกปี เพราะฉะนั้นเรารู้ปัญหา แต่เวลาแก้มันต้องประสาน
กับทางแขวงการทาง แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะรับปัญหานี้ไว้
เพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาให้ทุเลาเบาบาง ส่วนการล้างถนน การล้างท่อ
เผอิญว่าช่วงนี้รถเราเข้าซ่อมประจาปี เพราะฉะนั้นถ้ารถเราเสร็จ ก็จะรีบ
ดาเนินการให้นะครับ แต่ว่าถ้าสามารถใช้รถดับเพลิงฉีดล้างได้ ก็ยินดีที่จะ
ไปดาเนินการให้นะครับ อันนี้ก็รับปัญหาของท่านที่จะไปแก้ไขครับ
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ครับ ขอบคุณมากครับ ท่านอื่นครับ มีอะไรอีกเชิญครับ คุณวาสิษฐี
ครับเชิญครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และฝ่ายบริหาร ดิฉัน นางวาสิษฐี
ภูวานคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว แล้วก็มีอีกที่ถนนใหญ่ๆ นะ
คะที่ฝั่งบ้านนาทราย บ้านค่ายฯ ปรากฏว่าท่อจะตันนะคะ เพราะปกติหน้า
พี.เค. แถวหน้าโรงทอรู้สึกว่าน้ามันจะไม่ไหล รู้สึกว่าน้าตรงหน้าพี.เค. น้ามัน
จะเอ่อเกือบถึงถนนแล้วนะคะ ยังไงก็ช่วยฝากดูอีกจุด 1 นะคะ
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ครับ หมดแล้วท่านอื่นไม่มีนะ ขอของผมบ้าง
เรื่องที่ 1 ก็เราผ่านสภาไปแล้วเกี่ยวกับจัดสรรครูผู้ไปสอนโรงเรียน
เทศบาล 1 หนองใส ก็ผ่านสภาไปแล้วไม่ทราบว่า ดาเนินการไปถึงขั้นไหน
แล้ว ช่วงนี้ก็เปิดเทอมไปแล้ว ความยุ่งยากกับทางโรงเรียนนะครับ ก็เด็ก
โดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ย ต้องอาศัยครูหลายคนก็ขอฝากเร่งรัดในส่วนนี้
เรื่องที่ 2 เรื่องร่องระบายน้าที่ชุมชนเก่าน้อยนะครับ ซอยมหาโคตร
วันหนึ่งผมขี่รถผ่านไปก็เห็นคนมุงเต็มอยู่ ผมนึกว่าเกิดอุบัติเหตุผมก็เลยแวะ
ไปถาม เห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องทาร่องระบายน้าว่า มันคล้ายๆกับว่าเอา
ท่อ พีวีซี ไปฝังไว้เสร็จแล้วก็เอาดินมากลบ น้าจะไปจะมาไม่ทราบว่าไปทาง
ไหน นะครับนี่คือจุดที่ 1 มันบังเอิญว่าตรงนั้นหนะคนที่มายืนคุยอยู่ตรงนั้น
เป็นอดีต สตง.คนหนึ่ง คือสามีภรรยาคู่นี้เป็น สตง. ทั้ง 2 ท่าน สามีท่าน
เกษียณไปแล้วเหลือเฉพาะภรรยา ตอนนี้ไปเป็นหัวหน้า สตง. อยู่สกลนคร
แต่ก่อนก็อยู่กับเรานี่แหละ มันอยู่ตรงบ้านท่านพอดี ผมก็เดินไปดูสอบถาม
รายละเอียด นึกว่ารถชนกัน ท่านก็ว่าแบบนี้ไม่ได้นะ ท่านต้องร้อง สตง.
ท่านอาจารย์แจ้ง ผมก็เลยบอกผมไม่ร้อง สตง. เพราะไปร้องแล้วท่านก็ไม่ได้
ทาให้ ท่านก็จะเอาแต่ความผิด ผมจะไปร้องเทศบาลฯ เพราะถ้าไปร้อง
เทศบาลฯ เค้าจะมาทาให้ ผมก็ตอบไป อาจจะไม่พอใจท่านยังไงผมก็ไม่รู้
หนะ อันที่ 2 คือ น้ามันมาจากมิตรภาพ ซอยปู่ตา มันมาลงตรงบ้านท่าน
พอดี บังเอิญว่าบล็อกตรงนั้นมันมาลงที่บ้านท่านพอดี ไม่รู้ว่าผู้รับเหมาเค้า
เจาะให้น้ามันผ่านไหมนะครับ ตอนที่ผมไปดูยังไม่ได้เจาะมันก็ยังตันอยู่
มันมีรูลง แต่มันต้องลอดถนนมา ถ้าลอดถนนแล้วมันไม่ลงตรงล็อคนี้
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แล้วมันจะไปไหนทีนี้ มันก็จะไปด้านข้าง น้ามันไหลอยู่นะ แต่มันไม่ได้ไหล
ลงท่อนี้ นี่ก็คือปัญหานะครับ
เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ ผู้รับเหมาเค้าโกยเอาดินโรงเรียนครับ
ดินเป็นขี้เลนขี้ตม เอามากลบไว้ แล้วรั้วของโรงเรียนเค้า ทั้งต้นไม้ ทั้งรั้ว ทั้ง
เสา ทั้งลวดหนาม เนี่ย บังเอิญท่านผู้บริหารท่านใจดี ไม่พูด ไม่คุยอะไรเลย
ท่านก็ไม่ได้เรียกร้อยอะไร ต้นไม้ใหญ่ๆ แถวนั้นล้มลงหมดนะครับ เสารั้วก็
ไม่รู้ไปไหนหมดนะครับ นี่คือที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กัน ครับก็อยากจะให้ถ้า
เป็นไปได้ อยากจะให้ลงหินนะครับ เพราะว่าตรงนั้นหนะ น้ามันไหลรวดลง
ไป จากถนนรวดลงไป ข้ามถนนจากตรงนี้ ตรงร่องระบายน้ามันไม่มีรูลง มัน
ก็ข้ามไปอีกฝั่งตรงกันข้าม แล้วบังเอิญฝั่งตรงข้ามเขาเอาดิน เอาโคลนมา
กลบไว้ เดี๋ยวนี้มันเป็นร่องไปหมดแล้ว ก็มีปัญหา ก็อยากจะให้ทางฝ่ายกอง
ช่างไปดูให้หน่อยว่า น่าจะเอาหินไปใส่ ก็ขอฝากไว้ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ
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ขออนุญาตตอบให้ท่านสบายใจนะครับ
อันที่ 1 ก็คือโครงการทาร่องระบายน้าซอยสร้างโคก เราทาตาม
รูปแบบรายการ ซึ่งผู้รับจ้างก็ทาได้ถูกต้อง นะครับตามรูปแบบรายการ ทีนี้
เมื่อไปดูพื้นที่จริง ก็ไม่สบายใจอย่างที่ท่านประธานได้พูดคุยในที่ประชุม
เพราะว่าการที่ไปเอาขี้เลน หรือดินที่ไม่สวยมาปิด มาถมไหล่ร่องไว้เนี่ย มัน
ทาให้มีความกังวลหลายอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็จะดูแล
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยต่อไป แต่ถ้าถามว่าผู้รับเหมาทาถูกต้องตามรูปแบบ
รายการนี้ไหม ตอบว่าถูกต้องตามแบบนะครับ เพราะว่าถ้าไปเขียนว่าไหล่
ตรงร่องระบายน้า ต้องลงลูกรังเนี่ย ราคาก็จะเพิ่มเพราะว่ามันมีค่าลงลูกรัง
เพราะว่าเค้าจะต้องขนมาจากข้างนอก มาบดอัดมาอะไรต่างๆ เพราะฉะนั้น
ณ วันนี้เราให้เค้าทาร่อง เพื่อที่จะสามารถได้ร่องระบายน้า และก็ระบายน้า
ได้ ส่วนว่าข้างร่องแล้วมันไม่สวย ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯที่
จะต้องไปทาเพื่อให้ชาวบ้านแถวนั้นได้สบายใจมากขึ้น นะครับ ก็คิดว่าสิ่งที่
ท่านได้นาเสนอเป็นสิ่งที่ดีครับ ที่จะทาให้ภาพพจน์ของเทศบาลฯ ดีขึ้น
เพราะ ณ วันนี้ ผมก็เชื่อว่าทั้ง สตง. ทั้งอดีตนักการเมืองเก่า ทั้งอะไรต่างๆ
ก็จ้องที่จะโจมตีว่าเทศบาลฯทาผิดแบบ ผิดแปลน ทาโดยเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้รับจ้าง เพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันว่า ไม่ได้เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างเค้า
ทาถูกตามแบบแปลนถูกต้อง ช่างก็ไปควบคุมงานทุกระยะ เพียงแต่ว่า
อาจจะไม่สวยตามที่ท่านอยากได้ ครับ ตัวนี้เทศบาลฯ ก็จะใช้งบประมาณ
ของเทศบาลฯ เข้าไปซ่อมแซมให้ในโอกาสต่อไปครับ
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ครับ ขอบคุณครับ ท่านอื่นมีไหมครับ ทางฝ่าย ผอ. มีอะไรจะ
เสนอแนะ ตลอดทั้ง ครับเชิญท่านนิติชาติครับ เชิญครับ
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นายนิติชาติ สายทองสุข
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายชัยกาล กันตรง
สมาชิกสภาเทศบาล
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ครับ กระผม นายนิติชาติ สายทองสุข มีเรื่องจะนาเรียนให้ที่ประชุม
ได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องงานทะเบียนครับ ในเรื่องงาน
ทะเบียนที่เปิดให้บริการล่วงเวลา นอกเวลาในวันเสาร์ ปกติเปิดให้บริการ
ที่ว่าการอาเภอฯ แต่ขณะนี้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ได้ย้ายไปเปิด
บริการที่บิ๊กซี นาดี โดยเปิดบริการเกี่ยวกับ งานทะเบียนราษฎร์ทั่วไป
และก็บัตร โดยเฉพาะของเทศบาลฯ นะครับ ส่วนของอาเภอฯ เค้าจะเปิด
วันอาทิตย์ด้วยนะครับ เปิดบริการเฉพาะงานทะเบียน และบัตร ส่วนงาน
ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อสกุล ไม่เปิดครับ ก็ขอชี้แจงให้ท่านได้
รับทราบและก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนของท่านได้รับทราบครับ
ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณมากครับ เชิญท่านชัยกาล ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายชัยกาล กันตรง สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวนะครับ เรียนท่านผู้บริหาร คือผมอยากฝากเรื่องท่อ
ระบายน้าพึ่งทาเสร็จอยู่ระหว่างซอยท้าวจันทร์ถึงหมู่บ้านนิด้าจนถึงไพรเวท
ครับผม ฝาวางกลบท่อระบายน้า มันทรุดครับผม มันแตก และก็ชาวบ้านได้
เอาไม้ทาธง เพื่อไม่ให้รถสัญจรไปมามันตกครับ ก็ขอฝากให้ไปดาเนินการ
แก้ไขหน่อยครับ ขอบคุณครับ
รับทราบครับ จะดาเนินการแก้ไขครับ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ สาหรับทางประธานชุมชนก็เห็นใจท่านนะครับ
ท่านเดือดร้อน น้าท่วมหลายชุมชน พ่อทองลีครับเชิญครับ

นายทองลี ลอยสมิทธิ์
ประธานชุมชนหนองขามน้อย

ครับ พอดีมีประชาชนฝากถามมาพอดีมีโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ครับ ยากจะสอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่
ทางเทศบาลฯได้เคยสารวจไปครับว่าเมื่อไหร่จะได้ครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ผอ. ภาคภูมิครับ เชิญครับ

นายภาคภูมิ คาภิระ
ครับ คือกรณีแรกเกิด ทางเทศบาลฯเราเป็นแค่ไปรษณีย์เป็นสื่อกลาง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม ให้ลงทะเบียนกับเราแล้วส่งเรื่องไปที่อาเภอฯ อาเภอฯส่งไป พมจ. ทีนี้
เวลาเค้าส่งเงินเค้าจะไม่ส่งผ่านเทศบาลฯ เค้าจะส่งผ่านไปเจ้าตัวที่เค้า
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ตรวจสอบแล้ว บางครั้งปีละ 2 ครั้งก็มี ครับ เพราะเงินตัวนั้นมันไม่ใช่เงิน
ของเทศบาลฯ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ การเสียชีวิต ไม่ต้องมาเทศบาลฯ
เพราะทางอาเภอเค้าจะทาเอง ที่ได้รายละ 2,000 บาท ครับ ทีนี้เค้าไม่เอา
ของเทศบาลฯแล้ว เพราะเค้าไม่เชื่อใจ เค้าบอกเพราะว่าเราช่วยกัน
ประชาชน

งั้น ต่อไปก็ไม่ต้องมาติดต่อที่เทศบาลฯ แล้วใช่ไหมคะ ให้ไปที่อาเภอฯ
เลย

นายภาคภูมิ คาภิระ
ครับ ต่อไปก็ไปติดต่อที่เสมียนตราอาเภอได้เลยครับ ไม่ต้องมาติดต่อ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม ที่เทศบาลฯครับ
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
นายภาคภูมิ คาภิระ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม

ท่านภาคภูมิ พูดเรื่องเด็กแล้ว พูดเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ตอนนี้ถึง
ไหนแล้ว วันที่ 5-6 แล้ว
ผมให้เจ้าหน้าที่เอาไปเข้าธนาคารหมดแล้วครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่านทองลีถามเรื่อง เด็กแรกเกิดใช่ไหมครับ ทางเทศบาลตาบลหนอง
บัวของเรา ได้รับแจ้งจากอาเภอฯ แล้วเทศบาลแจ้งไปยังชุมชนให้ ชุมชนทา
แบบนี้ๆ เพื่อให้ได้รับเงิน แต่บังเอิญเทศบาลแจ้งไปแล้ว เค้าก็เลยถาม
เทศบาลฯ ว่าเมื่อไหร่จะได้ จุดประสงค์เพราะเทศบาลฯ เราเป็นคนแจ้ง
ใช่ไหมครับ นั้นคือปัญหา แต่ทีนี้ว่าเค้าไม่ได้เข้าใจว่าเราเป็นทางผ่านเค้า
เข้าใจว่าเราจะช่วยเหลือเขา เพราะฉะนั้น ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะ
ครับ มีหลายท่านที่ถามผม ผมก็บอกว่าให้สะดวกที่สุดคือถามกับ หัวหน้า
ภาคภูมิ อย่างเช่น เคยไลน์มา ผมก็บอกว่าให้ประสานทางนี้ คงประสาน
แล้วนะ คงจะเข้าใจนะครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

ท่านประธานครับ ยังนี้ว่า นาเรียนท่านประธานชุมชน เบี้ยแรกเกิด
ขั้นตอนของเทศบาลฯ ส่งไปให้เรียบร้อยแล้ว แล้วท่านก็เอาหน้าบัญชีไป
เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นท่านรออย่างเดียวคือรอเงินเข้าบัญชี เพราะว่า
เค้าจะไม่ส่งตรงมาที่เทศบาล เค้าจะเข้าบัญชีเลยของแม่ของเด็กก็ว่าไป
เพราะฉะนั้นก็รอทาง พมจ. กระจายเงินลงไป ผมเข้าใจว่าไม่ใช่ พมจ.
กระจายเงิน ผมเข้าใจว่าส่วนกลางกระจายเงินทั้งประเทศเลย กระจายเข้า
ตามเลขบัญชีที่ท่านแจ้ง ทุกบัญชี ก็รออย่างเดียวครับ ส่วนที่ผมอยากจะนา
เรียนก็คือ เราเคยได้เบี้ยยังชีพ คนสูงอายุ ผู้พิการ ต่อไปนี้เราไม่เบิกเงินสด
ให้ท่านแล้ว เราจะเอาเข้าบัญชี เราเขียนเช็คเสร็จเราจะเอาไปเข้าธนาคาร
เค้าจะเอาเข้าบัญชีให้ท่านเลย ธนาคารก็จะกระจายเข้าบัญชี 2,000 กว่า
บัญชี นะครับ ซึ่งผมก็ให้นโยบายว่า ต้องให้ได้เร็วกว่าที่เคยไปจ่ายเงินสด
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เพราะฉะนั้นเงินสดได้วันที่ 5 เข้าบัญชีเนี่ย วันที่ 1 เขียนเช็คมาเลย วันที่ 2
3 4 เงินจะได้เข้าบัญชี หรือท่านที่ฝากต่างจากธนาคารกรุงไทย ท่านก็จะได้
วันที่ 5-6 แต่ว่าต้องไม่เกินวันที่ 10 เกินวันที่ 10 ผิดกฎหมายนะครับ
เพราะฉะนั้นนโยบายที่ไม่เอาเงินสดไปแจกก็คืออยากให้ท่านได้เร็ว นี่คือสิ่ง
ที่ดีที่จะเกิดขึ้นครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับ คงจะเข้าใจเนาะ เชิญท่านประภาสครับ
คะ ขออนุญาตชี้แจงนะคะ เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
คืออยู่บ้านดอนหัน ก็มีคนหนึ่งที่มาส่งข้อมูลให้กับเทศบาลฯแล้ว เทศบาลฯ
เป็นทางผ่านแล้วส่งจังหวัดต่อ ทีนี้ไม่ได้รับคาตอบก็มาถามเทศบาลฯหัวหน้า
ภาคภูมิก็บอกว่าส่งแล้ว ทีนี้มันนานคะ เขาก็เลยไปตามที่ศาลากลางจังหวัด
พอเค้าไปตามทางนั้นบอกไม่มี เทศบาลฯยังไม่ส่งมาเลย เพราะฉะนั้นให้
ท่านเอาหลักฐานมายื่นที่สานักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์ใหม่คะ
เอาเอกสารไปยื่นใหม่ ปรากฏว่าตอนนี้ได้แล้วคะ คือเค้าบอกว่าข้อมูลทาง
เทศบาลฯไม่ถึงก็เลยส่งตรงนั้น ตอนนี้ได้แล้วคะสาหรับดอนหัน คะถ้าใครยัง
ไม่ได้นะคะไปตามคะ ที่พัฒนาสังคมของมนุษย์แล้วเอาเอกสารไปยื่นคะ
เพราะว่าเค้าว่าเทศบาลฯเราไม่ได้ส่งนะคะ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยาก
สอบถาม หน.ภาคภูมิคะ เค้าฝากมานะคะ ก็คือนายเข็มทอง ที่เราจะจ่าย
เบี้ยผู้พิการ เราบอกจะจ่ายย้อนหลังให้ ที่ว่าจ่ายแค่นี้ก่อนบอกว่าย้อนหลัง
ยังไม่จ่ายตั้งแต่ตุลาคมนะคะ ทีนี้เค้าบอกว่าจะย้อนตอนไหน ยังไม่ได้สักที
เค้าก็ฝากสอบถามมาว่าย้อนให้จริงไหมหรือว่าจะจ่ายแค่นี้คะ

นายภาคภูมิ คาภิระ
คือตัวนี้ ตั้งแต่งบเงินผู้พิการนะครับ เค้าจะสั่งมาเป็นหนังสือแต่ละ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม ฉบับว่าให้จ่ายเดือนนี้ๆ ที่ย้อนเค้าไม่ได้พูดนะครับผม ผมก็ไม่ได้พูดว่าจะ
ย้อนนะครับ เค้าให้จ่ายตามหนังสือสั่งการที่กระทรวงฯเค้าส่งมา ได้แค่นั้น
นะครับ เพราะว่ารัฐบาล ไม่มีเงินแล้วนะครับ คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ เงินผู้พิการ คือส่งช่วงไหน ได้ช่วงนั้นเดี๋ยวนี้นะครับ คือคนพิการ
ที่จริงแล้วน่าจะได้ย้อนหลังนะ เพราะว่าพิการมาตั้งนานแล้ว

นายภาคภูมิ คาภิระ
คือที่ท่านประภาส ถามคือกรณีที่เค้าบอกว่า ให้จ่ายอีกปีงบประมาณ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม หนึ่ง เค้าให้จ่ายแค่เดือนนั้น เค้าไม่ได้ย้อนให้ถึงตุลาคม ของปีที่แล้ว เค้า
ไม่ได้พูดถึงว่าให้ย้อนไปถึงนั้น ไม่ได้พูดเลยครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบร่วมกันนะครับ ก็ต่อไปนี้อย่างกรณีของ
เด็กแรกเกิด ไม่ต้องส่งทางนี้ก็ได้ หรือยังไงครับ หัวหน้าภาคภูมิ
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นายภาคภูมิ คาภิระ
คือ ทางกองฯ ผมได้ทาเอกสารส่งไปถึงอาเภอฯ ครับ แล้วอาเภอฯจะ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม ส่งต่อครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มันมีหลักฐานอยู่

นายภาคภูมิ คาภิระ
ที่เราบอกว่าเราไม่ได้ส่งไป เรามีหลักฐานเอกสารอยู่ มีท่านนายกฯ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม เป็นคนเซ็นหนังสือส่งไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสมโภชน์ อุ่นแสง
ประธานชุมชนหนองใส 1

งั้นเราก็มีร่างหนังสืออยู่ เอามาตรวจสอบดูได้ เชิญคุณสมโภชน์ครับ
แล้วต้องทาเอกสารใหม่ไหมคะ เพราะมีหนองใสคนหนึ่ง เค้าไปติด
ตามที่ศาลากลาง

นายภาคภูมิ คาภิระ
คืออย่างนี้ครับ ขอชี้แจงว่าถ้าเราไปตรวจสอบทางนู้น เขาแนะนา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม อย่างไรก็ให้ทาอย่างนั้นหละครับ
นางสมโภชน์ อุ่นแสง
ประธานชุมชนหนองใส 1

เขาบอกว่าไปดูแล้วไม่มีรายชื่อ ก็เลยกลับมาเทศบาลฯ เทศบาลฯ
ไม่ได้ส่ง ก็มี 2 คนคะ

นายภาคภูมิ คาภิระ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม

ก็ถ้าเขาแนะนาให้ทาใหม่ก็ทานะครับ

นางสมโภชน์ อุ่นแสง
ประธานชุมชนหนองใส 1

ก็บอกว่าให้ทาใหม่ทุกคน ต้องทาใหม่หรือคะ

นายภาคภูมิ คาภิระ
ครับ ก็ทาใหม่แล้วเอาไปประสานเขาเลยนะครับ เพราะว่าไม่ต้องผ่าน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม ผมแล้ว เพราะว่าผมส่งไปแล้ว
นางสมโภชน์ อุ่นแสง
ประธานชุมชนหนองใส 1
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เขาก็บอกว่าให้ไปทาใหม่คะ ขอบคุณคะ
คือเอาให้ชัดเจนดีไหม ว่าจะผ่านเทศบาลฯ หรือไม่ผ่าน ผิดระเบียบหรือ
อะไรไหม

นายภาคภูมิ คาภิระ
กรณีที่ไปประสาน เค้าให้ทาใหม่ก็ทาใหม่ ไม่ต้องมาผ่านผม เพราะว่า
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม ผมมั่นใจว่าได้ส่งไปแล้ว แต่ถ้าคนใหม่ให้มาส่งทางนี้ เหมือนเดิมครับ แต่ถ้า
ทาศพ 2,000 บาทไม่ต้องแล้ว ส่งไปอาเภอฯเลย
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธวัช พิมพ์สาลี
ประธานชุมชนแสงเจริญ

เชิญคุณธวัช ครับ
ขอสอบถามโครงการช่วยเหลือบ้านพักอาศัยของคนอ้วน เมื่อปีที่แล้ว
ไปถึงไหนแล้ว จะได้หรือไม่ได้ครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่านใดตอบได้ครับ เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ

นางอัมพร ชัยจิตวณิชกุล
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ทางเราได้ส่งไป พมจ. เค้ายังไม่ตอบมาคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ยังไม่ทราบว่าจะได้ตอนไหนใช่ไหม ช่วงนี้ช่วงฝนยังไงก็อดทนไปอีก
จนกว่ามันจะสาเร็จ จริงๆแล้วผมเห็นใจฝ่ายกองช่างนะครับ ท่านลุยงาน
หนัก โดยเฉพาะน้าท่วมไม่ว่า หลอดไฟขาดบ่อยๆ เห็นนาทราย บ้านศรีสุราษฎ์ บ้านพรสวรรค์ ขาดบ่อยๆ ผมว่าเอาหลอดเก่าไปเปลี่ยนให้รึป่าว
หนอ ทาไมขาดบ่อย โซนทางเก่าน้อยผมดูแล้วว่าเป็นปี 2 ปีก็ยังไม่ได้
เปลี่ยน เป็นเพราะอะไรผมไม่รู้นะ บางครั้งทางประธานชุมชนไลน์มา ผมก็
อยากตอบ บางทีผมก็โทรไปหาหัวหน้าต๋อง ท่านก็ไม่ได้รับผมก็เข้าใจว่าบาง
ทีท่านก็อาจกาลังทางาน บางทีก็ไลน์ไปส่งหัวหน้าเขียวบ้าง ที่จริงเป็นไปได้
เรื่องการบริการประชาชน กองช่าง กับฝ่ายป้องกันถ้าสามารถเพิ่มพนักงาน
ได้ ผมจะขอบคุณมากๆเลย เห็นว่ารถคัน 1 มีแค่ 1-2 คน เวลาไปทางาน
มันงานหนัก อย่างไปเอาฝาท่อขึ้นมานี่ คนหนึ่งต้องมายกอีกคน 1 ก็ทุบๆ
กว่ามันจะขึ้น เพราะว่าเหล็กต่อเหล็กนี่มันสนิม น่าสงสาร อากาศก็ร้อน มี
งบก็อยากจะฝากท่านปลัดด้วยนะครับ มีท่านไหนจะเสนออะไรอีกไหม
ครับ ถ้าไม่มีผมก็เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ก็ครบทุกขั้นตอนทุกวาระการ
ประชุมแล้ว ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆ ฝ่ายเทศบาลฯของเราก็ได้เชิญ
ทุกท่านมาฟัง ก็ได้ฟังร่วมกันจะได้ไปขยายให้กับพี่น้องของเราได้รับฟังได้
ทั่วถึง อีกอย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณทางฝ่ายสาธารณสุข ที่ท่านจริงจัง ได้ออก
ตรวจสอบดูแลในเรื่องของความสะอาด ก็ขอชมเชยเป็นอย่างยิ่ง อย่างเช่น
ท่านหัวหน้าวิรัช ท่านบอกจะออกไปทุกวันอังคาร ต้นเดือน สัปดาห์ที่ 2
ของเดือน มีโปรแกรมไป ก็เห็นท่านไปจริงๆครับ บางครั้งท่านก็บอก
บางครั้งท่านก็ไม่ได้บอก ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ผมอยากให้อย่างนี้หละ
ครับ ออกไปติดตามออกไปดูเลยจะได้กระตุ้นช่วยกัน นะครับ ถ้าประธาน
ชุมชนอย่างเดียวบ้างครั้งก็ลาบากใจ การหาพนักงานทาความสะอาดก็ไม่ใช่
ง่ายๆ ก็เห็นใจเหมือนกัน ก็อยากจะให้มันสะอาดนั้นแหละ แต่ก่อนเห็นว่า
ทางานตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ทางานตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์
ผมว่าจ่ายค่าแรงเค้าเท่าไหร่หละครับ ถ้าเขาเรียกร้องวันละ 300 บาทมัน
จะมีปัญหา แต่หลังๆมาเห็นว่าขอให้มันสะอาดก็พอ ก็ดีใจ เน้นที่ประธาน

