๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี ๒๕60
วันพุธที่ 9 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 10.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว (ชั้น ๓)
*************************
ผู้มาประชุม
1. นายแจ้ง
2. พ.ต.อ.วัฒนา
3. นางนภาพร
4. นายสมบัติ
5. นายทองดี
6. นางวาสิษฐี
7. นางประภาส
8. นายชัยกาล
9. นายแสงเทียน
10. นางคมคาย

ศรีหนองพอก
วรธงไชย
ดาบสีพาย
นามเดช
นามวงศ์
ภูวานคา
ฮาดวิเศษ
กันตรง
อินยาศรี
ณ หนองคาย

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเรืองเดช
2. นางอารีย์
3. นางอัมพร
4. นางสาวอรทัย
๕. นายอิทธิพล
6. นายนิติชาติ
๗. นายภาคภูมิ
๘. นางราไพ
๙. นางสาวชีวรัตน์
1๐. นางปิยะดา
11. นางสมัย
1๒. นางสุรัตติยา
1๓. นางจริยาวัฒน์
1๔. นายคาพันธ์
15. นางสาววรณัน
16. นางสาวจิราพร
17. นางสาวอมรศิริ
18. นายเบญจพล
1๙. นายสัญญา
๒๐. นายฐิติ
2๑. พ.จ.อ.สรพงษ์

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

ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

๒

2๒. นายรณชัย
2๓. นายอาทิตย์
2๔. นางณัฐพิชา
25. นางอัมรา
26. นางพั้ว
27. นายนิรันดร
28. นางกัญญา
29. นายทวีศักดิ์
30. นายอรรถพันธ์
31. นายธวัชชัย
32. ร.ต.อ.สุทิน
๓๓. นายกุลดิลก
๓๔. นายเจษฎา
๓๕. นายธวัช
3๖. นางสมโภชน์
3๗. นายเพ็ง
3๘. นางประสิทธิ์
3๙. นายสมจิตร
๔๐. นายพากร
41. นายธีระ
42. นายกมล
43. ร.ต.คูณใคร
๔๔. ร.อ.ต.วงกต
45. นางคาหยาด
46. นายศิลา
๔๗. นายกรกช
๔๘. นายทองลี
49. นายอ้ม
๕๐. นายสิทธิ
51. นายสมหวัง
๕๒. นายวิเชียร
53. นางมยุรี
๕๔. นายอุดม
๕๕. นายณรงค์
56. นายสตนันต์ ชัย
57. นางกมล
58. ด.ต.วระ
59. ร.ต.อุได

แพงไธสง
อุดรเขต
ฐาปนาเวท
วงษ์ศิริ
ศรีหนองพอก
เทศฉิม
พฤกษติกุล
ชูแสงทอง
ธงชัย
ประทุมทิพย์
ชิตจุ้ย
ขยันการ
พิมโคตร
พิมพ์สาลี
อุ่นแสง
โคตะมี
บุญทองอ่อน
เชื้อมณฑา
สารีโท
อาสนาชัย
ภู่กลั่น
สุกัลป์
แก้วหาญ
บัวคอม
คาสะทอน
วงษ์เนตร
ลอยสมิทธิ์
โชตะสี
อ้วนอินทร์
รักษางาม
เสาหัส
มูลนา
นามอาษา
กุลทะวงษ์
หนุนพลกลาง
สุวรรณแสง
บัวระภา
ส่วยสม

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ประธานชุมชนบงคา
ประธานชุมชนบ้านเก่าน้อย
ประธานชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
ประธานชุมชนพลอยวิลล่า 1
ประธานชุมชนพลอยวิลล่า ๒
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ
ประธานชุมชนการเคหะอุดรธานี
ประธานชุมชนประภาวิลล์
ประธานชุมชนดงอุดม
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์
ประธานชุมชนแสงเจริญ
ประธานชุมชนหนองใส 1
ประธานชุมชนหนองใส 2
ประธานชุมชนหนองใส 3
ประธานชุมชนหนองใส 4
ประธานชุมชนหนองใส 5
ประธานชุมชนอุดรแลนด์
ประธานชุมชนเฟริส์ทโฮม
ประธานชุมชนมั่งคั่ง
ประธานชุมชนร่มเย็น 3
ประธานชุมชนแสนสราญ
ประธานชุมชนประปาเขต ๗
ประธานชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
ประธานชุมชนหนองขามน้อย
ประธานชุมชนหนองขาม
ประธานชุมชนโนนขมิ้น
ประธานชุมชนดอนหัน
ประธานชุมชนพรสวรรค์
ประธานชุมชนสุขเกษม
ประธานชุมชนนาดอน
ประธานชุมชนโพนทอง
ประธานชุมชนนาทราย 1
ประธานชุมชนนาทราย 2
ประธานชุมชนพี.เค.ธานี 3
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 2

๓

เริ่มประชุมเวลา 10.00 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
นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาฯ

อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุม
เลขานุการสภาฯสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2560ด้วยสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ได้กาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกประจาปี ๒๕60 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕60ประจาปี ๒๕60เมื่อ
วันที่ 20กุมภาพันธ์ ๒๕60 ที่ประชุมได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจาปี ๒๕60 และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3ให้เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕60 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วันอาศัยอานาจตาม
ความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวดาเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้อานวยการ
กองทุกกอง ท่านหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน ตลอดทั้งท่านผู้ที่ได้เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
1/2560 วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุม
ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
ก็ขอแจ้งให้ประธานชุมชนได้ทราบดังนี้
1. แจ้งข่าวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 รองฯประธานสภาฯ
พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รถประสบอุบัติเหตุไฟไหม้ทั้งคัน แต่โชคดีใช้
ความสามารถเฉพาะตัวเอาตัวรอดสมกับอาชีพตารวจ นับว่าท่านสุดยอด
จริงๆ ทางสภาฯก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ขออย่าให้มี
อะไรอีกเลย ทุกๆท่านด้วย

๔

ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
2/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕60
ก็ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานชี้แจง
กับทางที่ประชุม ขอเชิญครับ
นางนภาพร ดาบสีพาย
คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวที่เคารพ
ดิฉัน นางนภาพร ดาบสีพาย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พร้อมด้วย นายทองดี นามวงศ์ ประธานตรวจรายงานการประชุม
และนายแสงเทียน อินยาศรี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มา
ประชุมพร้อมกันเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 ประจาปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม ๒๕60 ปรากฏว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ทุก
ประการ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมต่อไปคะ
ครับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
หนึ่งมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
-ไม่ม-ี
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติ
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้โปรดยกมือรับรองรายงานการประชุมครับ
และขอเชิญฝ่ายเลขานุการนับจานวนผู้เห็นชอบด้วยครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็ นชอบทั้งหมด 9 ท่ าน ก็ถือว่ามติที่ ประชุมแห่ งนี้
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ดังกล่าวแล้ว
ต่อไปขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม
- ไม่มี -

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

๕

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
ทางฝ่ ายผู้ บริห าร ขอเสนอญั ตติที่ 23/2560 เรื่อง ขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโอน
ลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว โดยกองสวัสดิการสังคม ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด
หน่ ว ยงานกองสวัส ดิ ก ารสั งคม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ประเภทงบกลาง รายจ่ายตามข้อผู กพัน เงินค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ จานวน
80,000.- บาท ขออนุ มั ติ โ อนลดครั้ ง นี้ 16,264.- บาท คงเหลื อ
งบประมาณหลังโอนลด จานวนทั้งสิ้น 63,736.- บาท
รวมขออนุมัติโอนลดจานวนทั้งสิ้น 16,264.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน
สองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่ง จานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 1,712.- บาท ตั้งไว้จานวน 3,424.- บาท (สามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาท
ถ้ ว น) ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 3

๖

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลาโพงอเนกประสงค์ จานวน 2
เครื่อง เครื่องละ 6,420.- บาท ตั้งไว้จานวน 12,840.- บาท (หนึ่งหมื่น
สองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 3
รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จานวนทั้งสิ้น 16,264.- บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่ อ งจากในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
เทศบาลต าบลหนองบั ว ไม่ ได้ ตั้ ง งบประมาณรายจ่ ายส าหรั บ รายการ
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ไว้ แต่ เนื่ อ งจากกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทศบาลต าบล
หนองบัว มีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลหนองบัว จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ประเภทงบกลาง รายจ่า ยตามข้อผู กพัน เงินค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุ ม ชน งบประมาณตั้ ง ไว้ 100,000.- บาท คงเหลื อ งบประมาณ
จ านวน 80,000.- บาท ขออนุ มั ติ โ อนลดครั้ ง นี้ 16,264.- บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จานวน 63,736.- บาท และขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ
27
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ เมื่อฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
แล้วมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอความ
เห็นชอบจากสมาชิกฯ ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ

๗

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับสรุปว่ามีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 9 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่าน
ใดอภิปราย และคัดค้าน สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้
ดาเนินการตามญัตตินี้ เป็นเอกฉันท์นะครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 24/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
โอนลดงบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง ขอรับความเห็นชอบโอนลด
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณใหม่
ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลหนองบัว ได้
ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็กรอบพื้นที่
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว ตามแบบแปลนที่
1/2560 งบประมาณตั้งไว้ 268,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และงานพัสดุและทรัพย์สินได้ดาเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
เพื่อหาผู้รับจ้างมาดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผู้รับจ้างใดเข้าเสนอราคาเพื่อดาเนินการ เนื่องจากราคากลางในการ
ก่อสร้างนั้นสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้การดาเนินโครงการ
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็กฯ ดาเนินการต่อไปกองสาธารณสุข
ฯ จึงประสานขอความอนุเคราะห์กองช่าง เพื่อกาหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าวใหม่ ได้ราคากลางในการก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่
1/2560 เป็นเงิน 335,382.-บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อย
แปดสิบสองบาทถ้วน) ดังนั้นกองสาธารณสุขฯ จึงจาเป็นต้องโอน
งบประมาณ และเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในโครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็ก รอบพื้นที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตาบลหนองบัวใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอรับการอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเพิ่ม ในโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้ว
ตะแกรงเหล็ก รอบพื้นที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนอง
บัว ตามแบบแปลนที่ 1/2560 งบประมาณตั้งไว้ 268,000.-บาท
(สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘

ขอโอนเพิ่ม 67,382.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
รวมเป็น 335,382.-บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสอง
บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
โอนลด
1. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถุงดา แปรง แก้วน้า
จานรอง ช้อนส้อมฯลฯ เป็นเงิน 300,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท
รวมเป็น 400,000.-บาท ใช้ไปแล้ว 208,705.- บาท คงเหลือ
191,295.-บาท ขออนุมัติโอนลด 67,382.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
รวมโอนลดงบประมาณ 67,382.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปด
สิบสองบาทถ้วน)
เหตุผล
โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้ว
ตะแกรงเหล็กรอบพื้นที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบล
หนองบัว และขอเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณใหม่ ดังนี้
ข้อความเดิม
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็กรอบพื้นที่
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็กรอบ
พื้นที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่ 1/2560 ตั้งไว้ 268,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้กอง
สาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า
116 ข้อ 77)
ข้อความใหม่
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๙

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็กรอบพื้นที่
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็กรอบ
พื้นที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่ 1/2560 ตั้งไว้ 335,382.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้กอง
สาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า
116 ข้อ 77)
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 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
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 ข้อ 29
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัวจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ญัตติที่ 24/2560 เนื่องจากกองสาธารณสุขตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดสร้างรั้วคอนกรีต และรั้วตะแกรงเหล็กรอบรั้ว
ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งได้ตั้งเอาไว้ครั้งแรก 286,000 บาท
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอโดยเฉพาะกองช่างไปคานวณค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการก็จะต้องใช้เงินทั้งหมด 335,382 บาท ดั้งนั้นจึงขอโอนลด
งบประมาณจากค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งเอาไว้ 400,000 บาท
คงเหลือเงิน 191,295 บาท ขอโอนลด 67,382 บาท ดังนั้นจึงขอ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง เดิมเพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและ
รั้วตะแกรงเหล็กรอบพื้นที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบล
หนองบัว ก่อสร้างตามแบบแปลน1/2560 ตั้งไว้ 268,000.-บาท แก้ใหม่
เป็นข้อความใหม่เปลี่ยนแปลงจานวนเป็น 335,382 บาท เมื่อฝ่ายบริหาร
ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้ว
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่
ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอความ
เห็นชอบจากสมาชิกฯ ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ

๑๐

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
ครับสรุปว่ามีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 9 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่าน
ใดอภิปราย และคัดค้าน สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้
ดาเนินการตามญัตตินี้ เป็นเอกฉันท์นะครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 25/2560 เรื่อง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ(ปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลหนองบัวฯ))
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว 2560 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว โดยกองการศึกษา ขอโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
โอนลด
1. หน่วยงานกองการศึกษา แผนงาน การศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (งบดาเนินงาน) หมวด ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลฯ ตั้งจ่ายไว้ 20,๐๐๐ บาท คงเหลือ 20,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ
โอนลดครั้งนี้ 20,000 บาท ยอดคงเหลือหลังโอนลด 0 บาท
2. หน่วยงานกองการศึกษา แผนงาน การศึกษา งาน บริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (งบดาเนินงาน) หมวด ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ 300,๐๐๐ บาท คงเหลือ
140,205.79 บาท ขออนุมัติโอนลด ครั้งนี้ 30,๐๐๐ บาท
ยอดคงเหลือหลังโอนลด 110,205.79 บาท
รวมโอนลด จานวน 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๑๑

โอนเพิ่ม
1. หน่วยงานกองการศึกษา แผนงาน การศึกษา งาน ระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (งบลงทุน) หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท อาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลหนองบัวฯ ตั้งจ่ายไว้ 500,๐๐๐
บาท คงเหลือ 500,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้ 50,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมยอดเงินหลังโอนเพิ่มจานวน 550,000 บาท
รวมโอนเพิ่ม จานวน 50,000 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัวจึงขอเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ญัตติที่25 กองการศึกษาขอโอนลดงบประมาณ
แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โอนลดจาก
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ ซึ่ง
ตั้งเอาไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 20,000
บาท รายการที่ 1 และค่าซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท คงเหลือ
140,205.79 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท คงเหลือเงินหลังโอน
110,205.79 บาท รวมโอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท ขอโอนเพิ่ม
ประเภทอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ ขอโอนเพิ่ม 50,000 บาทมีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ขอเชิญครับ มีไหมครับ ขอเชิญ
ท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมสมบัติ
นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เขต 1 เท่าที่ได้ดูญัตติที่คณะ
ผู้บริหารได้เสนอมา ค่าใช้จ่ายในงานวันแม่ปีนี้เราจะไม่ใช้เลยใช่ไหมครับ เรา
จะโอนมาซ่อมเลย ทาไมเราไม่เอารายการเดียวเลย ค่าใช้สอยนะครับมีตั้ง
แสนกว่าบาททาไมไม่โอนมา เพราะคณะครูเค้าไม่จัดงานหรือวันแม่เค้าก็มี
ค่าใช้จ่าย ถ้าเรามอง เราก็มองว่าเค้าอาจจะจาเป็นเร่งด่วน ผมเข้าใจ แต่การ
โอนมันน่าจะมองว่า เค้าจะจัดงานวันแม่วันที่ 11 เค้าจะต้องใช้ ก็ไม่รู้นะครับ
ว่าผู้บริหารจะใช้ส่วนไหน แต่ผมไม่มีปัญหา ผมพร้อมโอนให้อยู่แล้ว ขอบคุณ
ครับ

๑๒

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ท่านใดจะชี้แจง มีไหมครับ เชิญครับ ผอ.กองการศึกษา ชี้แจง
เพิ่มเติมเชิญครับ ที่ท่านสมบัติได้ถามว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการจัดงาน
วันแม่ไหม

นายอิทธิพล โพธิราชา
ผู้อานวยการกองการศึกษา

ครับ ผมนายอิทธิพล โพธิราชา ผู้อานวยการกองการศึกษา ตามที่ข้อ
คาถามของท่านสมาชิกสภาฯ นั้น ขอเรียนว่าในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคมนั้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้ง 2 ศูนย์ ก็ได้จัดกิจกรรมวันแม่อยู่ ทั้งนี้และทั้งนั้น
เราจัด 11 ถ้าจัด 12 เราก็ได้ใช้งบประมาณ เราจัด 11 เพื่อความพร้อม
หลายๆอย่าง แล้วก็กิจกรรมต่างๆ นั้น เราก็จัดเฉพาะที่ทาได้ก็เลยได้ใช้
งบประมาณตัวนี้ อีกอย่างหนึ่งปกติเราก็ตั้งไว้เพียงพอ แต่เนื่องจากมี
เหตุการณ์วาตภัย พายุเข้าบ่อย เหตุการณ์คาดคิดมันเกิดขึ้นเราก็เลยได้นา
เรียนเข้าขอโอนเพิ่ม 50,000 ในครั้งนี้ เนื่องจากอะไรหลายๆอย่าง
ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ เชิญคุณวาสิษฐี ครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางวาสิษฐี
ภูวานคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ตามที่ท่าน ผอ.กองการศึกษา
พูดนะคะ ดิฉันเข้าใจอยู่แต่ทาไมต้องโอนมา 20,000 ตามที่เค้าตั้งไว้
เพราะว่าค่าซ่อมแซมเราก็เหลืออยู่ตั้ง 110,205.79 บาท ทาไมเราไม่โอน
ตัวนี้ตั้งไว้ แล้วเอาไว้ให้เขาจัดงานเลย อย่างงานวันแม่ศูนย์เด็กเราก็ทาอยู่
ทุกปี ในเมื่อเราตั้งงบประมาณให้เขาแล้วทาไมถึงจะต้องไปเบียดเบียนมา
เพราะว่าถ้าเงินไม่มีจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง เพราะว่าเงินตัวนี้มัน
เหลืออยู่ตั้งแสนกว่าบาท ทาไมถึงไม่โอนมาหละคะ ขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับเงินประเภทที่ 2 คือค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม ตั้งไว้
300,000 บาท คงเหลือ 140,205.79 บาท ทาไมถึงไม่เอาตัวนี้ไปตัว
เดียวใช่ไหมครับ ครับเชิญท่านนายกฯครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงว่าได้มีการ
พูดคุยกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษา ไม่สามารถใช้เงินที่ตั้งไว้
20,000 บาทได้ เนื่องจากว่าศูนย์จะจัดงานในวันที่ 11 สิงหาคม ซึ่งไม่ใช่
วันแม่วันที่ 11 เป็นวันศุกร์ธรรมดาเพราะฉะนั้น ถ้าศูนย์ฯจะใช้เงิน
20,000 บาท ต้องไปจัดวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเสาร์ศูนย์ฯก็ไม่ยอม
ที่จะไปจัดวันที่ 12 ก็ให้ไปจัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ 11 แต่ไม่ใช้เงินซึง่ เขา
ก็ยินดี เพราะก็มีงบประมาณกองกลางที่สามารถจะจัดได้ตามที่มี
เพราะฉะนั้นเราก็มองว่างบประมาณไม่ได้ใช้เราก็ต้องโอนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากกว่าแทนที่จะปล่อยทิ้งไว้ ขอนาเรียนทุกท่านว่าศูนย์พัฒนา

๑๓

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

เด็กเล็กไม่สามารถที่จะใช้เงินได้ ถ้าคุณจะจัดในวันที่ 11 เหมือนเทศบาลฯ
ที่จะได้นาเรียนท่านในวาระอื่นๆ อีกเหมือนกันว่าเราไม่สามารถจัดงานใน
วันที่ 12 ได้ เมื่อไม่จัดวันที่ 12 ก็ใช้เงินที่ตั้งไว้ไม่ได้ เพราะวันที่ 11 ไม่ใช่
วันแม่ นี่เป็นข้อท้วงติงจาก สตง. เรื่องการใช้จ่ายเงิน เพราะฉะนั้น นาเรียน
ว่าเมื่อตั้งไว้ 20,000 แล้วไม่จัดวันที่ 12 ก็ใช้เงินไม่ได้ ใช้เงินไม่ได้ก็เหลือ
ก็ต้องโอนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก่อน
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ เชิญคุณคมคาย ครับ
คะ สอบถามท่านปลัดฯ นะคะ ในการตั้งงบประมาณไว้ เอาง่ายๆว่า
อย่างวันที่ 12 วันแม่ คือการจัดงานต่างๆ ถึงเราจะตั้งไว้ แต่การจัดงาน
จะต้องจัดให้ตรงกับวันถูกต้องไหมคะ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

คะ ขอบคุณคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมสมบัติ
นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เท่าที่เราเคยทากันมาก็ไม่เคย
มีปัญหานะครับ วันหยุดเราก็ยังเคยทา เพราะว่าเป็นวันสาคัญ ก็งงอยู่
เหมือนกัน ปีนี้ทาไมไม่ทาก็แล้วแต่ครับ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ก็ตามคาชี้แจงนะครับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพิ่มหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีส มาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญั ตตินี้เพิ่ม ผมขอ
ความเห็นชอบจากสมาชิกฯ หากเห็นชอบให้ผู้บริหารดาเนินการตามญัตตินี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ

๑๔

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 9 ท่าน สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตติที่ 25/2560 นี้เป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 26/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบและ
อนุมัติโอนลดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล))ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารเสนอครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติโอนลดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กร นั้น เนื่องจากมี
ความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นและเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอรับการอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
โอนลด
หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน
ประเภท เงินประจาตาแหน่ง

๑๕

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้
242,400.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ กองวิชาการและแผนงาน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน
76,039.-บาท ขออนุมัติโอนลด จานวน 50,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน จานวน 26,039.-บาท
เพี่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
ราคา 50,000.-บาท ดังนี้
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งที่มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 20
ล้านพิกเซล
- มีค่า ISO ไม่ต่ากว่า 100 - 12800
- มีระบบออโต้โฟกัส
- สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้
- มีจอ LCD แสดงผล
- สามารถบันทึกวีดีโอพร้อมเสียง ระบบ Full HD ได้
- รองรับการ์ดความจา SD/SDHC/SDXC
- มี Weather Seal กันน้ากันฝุ่น
- มี WiFi ในตัว
2. เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 18 - 200 มม.
3. แฟลชแยก จานวน 1 ตัว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- กาลังไฟไม่น้อยกว่า GN 32
- สนับสนุนการทางานระบบ TTL ได้
- ตัวแฟลชสามารถปรับค่าตามขนาดของตัวรับภาพใน
กล้องได้โดยอัตโนมัติ
- ปรับหัวแฟลช ก้ม เงย ซ้าย ขวา ได้
เหตุผล
- เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด และ เนื่องจากทางหน่วยงานมีความ
จาเป็นต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับยุคปัจจุบัน จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๑๖

โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้
50,000.- บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 6 ข้อ 7
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว อนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ญัตติที่ 26 กองวิชาการและแผนงาน ขอโอนลด
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ตั้งไว้ 242,400 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน 76,039.-บาท ขอโอนลด
จานวน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน
26,039.-บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด 50,000 บาท ตามที่
ท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายใน
ญัตตินี้หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอความ
เห็ น ชอบจากสมาชิก ฯ หากเห็ น ชอบให้ ผู้ บ ริห ารด าเนิ น การตามญั ต ติ นี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 9 ท่าน ไม่มีสมาชิกฯ ท่านไม่เห็นชอบ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตตินี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ ก็ขอขอบคุณครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 27/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์)
ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑๗

กระผม นายเรืองเดช กาญจนศร ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโอนลดงบประมาณ รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
1.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานวันเทศบาล
ได้แก่ ค่างานพิธีทางศาสนา ค่าดนตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ค่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัด)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 120 ข้อ 1
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน 15,400.-บาท ขออนุมัติโอนลด
จานวน 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 400 บาท
2.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 105 ข้อ 1 งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน จานวน 30,490.-บาท ขออนุมัติโอนลดจานวน
20,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน10,490 บาท
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3.โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ตั้งไว้
40,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ข้อ 22 งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน จานวน 16,770.-บาท ขออนุมัติโอนลด จานวน 15,000.บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 1,770.- บาท
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีการตลอดปี
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสต่างๆ ตั้งไว้ 300,000.-บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัด) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน
179,941.39.-บาท ขออนุมัติโอนลด จานวน 21,500.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 158,441.39.-บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลหนองบัว ตั้งไว้
500,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98 ข้อ 1 เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2557
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน 50,712.-บาท ขออนุมัติโอนลด
จานวน 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 712 บาท
6.ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่ชารุดจาเป็นต้องบารุงรักษาซ่อมแซม เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโรเนียว เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ ตู้เก็บเอกสาร รถยนต์ รถดับเพลิง รถกู้ภัย
รถยนต์ตรวจการณ์ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้
300,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัด) งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน จานวน 154,460.56 บาท ขออนุมัติโอนลด จานวน
70,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน 84,460.56 บาท
รวมขออนุมัติโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 191,500.- บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานงบกลาง งบกลาง
1. ค่าชาระดอกเบี้ย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ในส่วนของต้นเงินที่
เสียดอกเบี้ยที่กู้มาก่อนเริ่มต้นนับระยะเวลาปีที่ 1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ต่างๆ รวม 9 รายการ สัญญาเลขที่ 1699/19/2560 ลงวันที่ 1
ธันวาคม 2559 เป็นจานวนเงิน 40,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
กองคลัง)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาดประมาณ 150(w) x
60(d) x 75(cm) จานวน 35 ชุดๆละ 2,100.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
73,500.-บาท เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 5) หน้า 8 ข้อ 5
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 2,500 ANSI Lumens จานวน 2 ตัวๆละ 24,000.-บาท เป็น
เงินทั้งสิ้น 48,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพที่ True
4. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม
2560 หน้า 9 และ 65 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 5) หน้า 9 ข้อ 7
2. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง(เครื่องขยาย ลาโพง และ
ไมโครโฟน) จานวน 2 ชุดๆละ15,000.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
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1. เครื่องขยายเสียง 5 CH 1,500 วัตต์
2. ตู้ลาโพงพลาสติก 4 นิ้ว บรรจุ 4 ตู้
3. สายลาโพง 10 เมตร 2 เส้น
4. ไมโครโฟนพร้อมสาย 3 เมตร
เนื่องจากไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สานักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 5)
หน้า 9 ข้อ 8
รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 191,500 บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลหนองบัว ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับรายการ
ดังกล่าวข้างต้นไว้ แต่เนื่องจากสานักปลัดเทศบาลมีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการเพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติ
โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายการ
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งกรณีการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว อนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ตามที่ผู้บริห ารได้เสนอญั ตติที่ 27/2560 เป็น เรื่องโอนลด
งบประมาณปี 2560 ขอโอนลดทั้ งหมด 6 รายการ โดยโอนลดจาก
1.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ขอโอนลด 15,000 บาท
2. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ขอโอนลด 20,000 บาท
3. โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ขอโอนลด 15,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ ขอโอนลด 21,500 บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ขอโอนลด 50,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม ขอโอนลด 70,000 บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้นเป็นเงิน 191,500 บาท
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 4 รายการ
1. ค่าชาระดอกเบี้ย จานวน 40,000 บาท
2. จัดซื้อโต๊ะประชุม จานวน 35 ชุด เป็นเงิน 73,500 บาท
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3. โครงการจัด ซื้อเครื่องมัล ติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 2 ตัว เป็ นเงิน
48,000 บาท
4. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้นเป็นเงิน 191,500 บาท
ตามที่ ผู้ บ ริ ห ารได้ เสนอ มี ส มาชิ ก สภา ฯ ท่ า นใดประสงค์ จ ะ
อภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่านสมบัติครับ
นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมสมบัติ
นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เท่าที่ฟังคณะท่านผู้บริหารได้
เสนอโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอนลดโครงการนี้ญัตติที่ 27 ผมมี
ข้อสังเกตว่าในการจัดซื้อที่ตั้งเป็นรายการใหม่ ผมเข้าใจนะครับว่าเทศบาล
เราต้องใช้เนื่องจากมีครุภัณฑ์เยอะ แต่สิ่งที่ผมเห็นคือส่วนใหญ่ที่ซื้อเข้ามา
ส่วนใหญ่ก็ซื้อเข้ามาให้แต่เทศบาลหนองบัว มีโอกาสไหมที่เราจะซื้อเต็นท์
โต๊ะ เครื่องเสียง ซื้อสิ่งที่จาเป็น เก้าอี้ ต้องใช้ให้กับชุมชน ผมยังไม่เคยเห็น
เลย อยากให้ท่านเอาไปพิจารณาครั้งหน้า ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ก็คงจะฝากไว้ในที่ประชุมนะครับ หรือท่านสมบัติ
ยังต้องการคาตอบอยู่ครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ไม่เป็นไรครับ
ท่านอื่นครับ มีหรือไม่ครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิ ปรายในญั ตตินี้ ผมขอรับ
ความเห็นชอบจากสมาชิกฯ หากเห็นชอบให้ผู้บริหารดาเนินการตามญัตตินี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 9 ท่าน ไม่มีท่านใดไม่เห็นชอบ นะครับ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตตินี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 28/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561
(กองวิชาการและแผนงาน)(พิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) ก่อนที่
ผู้บริหารเทศบาลฯ จะเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ฯ ขอให้เลขานุการสภา
เทศบาลได้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ

๒๒

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพ
ดิฉันขอชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบดังนี้
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
บัญญัติว่า
มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อบทกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มี
อานาจตามเทศบัญญัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดว่า
ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอ
คาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ฯลฯ
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่อง
นั้นพอสมควรแล้ว
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภา
ท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ฯลฯ

๒๓

ข้อ๔๙ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรค
หนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ
การเสนอคาแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคาแปรญัตติด้วยวาจาได้
หมวดที่ ๔ งบประมาณ
ข้อ๕๘ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อ
สภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ข้อ๕๙การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทาได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมี
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
คาแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามข้อ๔๕
วรรคสามและข้อ๔๙วรรคหนึ่ง
ข้อ๖๐ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายเว้นแต่จะได้รับคา
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ
ข้อ๖๑ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือ
ไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ๖๒เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้วถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น
เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา
ก่อนรับหลักการต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม

๒๔

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อเลขานุการสภา ฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบ ฯ
เรียบร้อยแล้วขอเชิญผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว เสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต่อไปครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561(
พิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อน าเสนอต่ อ สภาเพื่ อ
พิ จ ารณาเห็ น ชอบ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๓ ข้อ ๒๓
และข้อ ๒๕ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นยอดรวม
๒๐๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
๑. ด้านบริหารทั่วไป ยอดรวม
๓๔,๖๖๙,๙๕๐
บาท
๑. แผนงานบริหารทั่วไป รวม ๒๗,๖๒๑,๖๓๐
บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายในรวม ๗,๐๔๘,๓๒๐ บาท
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคมยอดรวม ๑๑๖,๙๕๕,๙๗๐
บาท
๑. แผนงานการศึกษา รวม ๔๙,๖๗๕,๕๖๐
บาท
๒. แผนงานสาธารณสุข รวม ๑๓,๙๙๗,๑๙๐
บาท
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม ๔๒๐,๐๐๐
บาท
๔. แผนงานเคหะและชุมชนรวม ๔๙,๒๕๔,๐๐๐
บาท
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวม 2,๗๒๔,๒๒๐ บาท
๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม ๘๘๕,๐๐๐บาท
๓. ด้านการเศรษฐกิจยอดรวม
๑๐๐,๐๐๐
บาท
๑. แผนงานการเกษตรรวม
๑๐๐,๐๐๐
บาท
๔. ด้านการดาเนินงานอื่นยอดรวม
๕๑,๒๗๔,๐๘๐
บาท
๑. แผนงานงบกลางรวม
๕๑,๒๗๔,๐๘๐
บาท
เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางไว้ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณดังกล่าวต่อไป

๒๕

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติที่ 28 ต่อสภาเทศบาลแล้วมีสมาชิก
สภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ เชิญท่าน
สมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมสมบัติ
นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เขต 1 ตามที่คณะผู้บริหารได้
เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในปีที่แล้วงบกลาง 49 ล้าน ในปีนี้ เพิ่มมาเป็น 51,200,000
กว่าๆ งบบุคลากรปีที่แล้ว 57 ล้าน ปีนี้ 67 ล้าน ผมเข้าใจนะครับเพราะว่า
โอนย้ายมาเยอะ ในด้านงบดาเนินการนะครับ เกี่ยวกับงบดาเนินการที่ท่าน
ว่า 58 ล้านปีนี้ เสนอมาในนี้ 51 ล้าน ปีนี้เราตั้งเป้าไว้ 58 ล้าน รู้สึกมันไม่
เหมือนกันเหลือเกิน ดูแล้วก็งงๆ ต้องให้เวลาคณะ สท.ดูนิดหนึ่งนะครับ
ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดจะอภิปรายอีกครับ เชิญท่านแสงเทียนครับ

นายแสงเทียน อินยาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมแสงเทียน
อินยาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่าน
กฎหมาย ผมไม่เข้าใจคาว่า 24 ชั่วโมงครับ ช่วยอธิบายหน่อยครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เชิญท่านนิติกร ได้อธิบายหน่อยครับ ในเรื่อง
การแปรญัตติ ท่านปลัดฯ ครับเชิญครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ครับ คาว่า ต้องมีระยะเวลารับคาแปล
ญัตติ คือรับเรื่องที่สมาชิกฯจะมายื่น ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก็คือว่า ท่าน
ต้องไปนั่งทางานไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นโดยปกติ วันหนึ่งเรา
ให้ท่านทางานภาคกลางวันและกลางคืนไม่เกิน 8 ชั่วโมง คือ 09.00 น. 16.00 น. เช้า 4 ชั่วโมง บ่าย 4 ชั่วโมง เป็น 8 ชั่วโมง เพราะฉะนั้น ถ้า
บอกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก็ต้องทา 3 วัน กาหนดว่าไม่น้อยกว่า 3 วันๆ
ละ 8 ชั่วโมง ก็เท่ากับ 24 ชั่วโมง ไม่ได้หมายความว่า ทาตั้งแต่ 6 โมงเช้า
ไปจนถึงภาคกลางคืน แล้วนับ 24 ชั่วโมง ซึ่งไม่สามารถทาได้ เพราะฉะนั้น
เขากาหนดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง คือเวลาปกติในการทางานเพราะฉะนั้น
เมื่อท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว เราก็จะมีห้องในการรับเรื่อง ท่าน
ก็จะต้องนั่งทางาน 8 ชั่วโมง วันละ แล้วก็ 3 วัน เป็น 24 ชั่วโมง ไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง คือความหมายเป็นลักษณะอย่างนั้นครับ
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ท่านแสงเทียนพอเข้าใจนะครับ

นายแสงเทียน อินยาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

พอเข้าใจครับ เป็นวันที่ 15 ใช่ไหมครับ ระยะเวลามันเพราะมัน
เป็นวันหยุด ใช่ไหมครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เดียวหลังจากนี้นะครับ เราจะทาการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ซึ่งผมจะดาเนินการต่อไป รับคาแปรญัตติแล้วก็กาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ ในโอกาสต่อไปครับ เชิญท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายสมบัติ นามเดช สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว อยากจะพูดถึงงบประมาณปี ๖๑ ชุมชนได้
รับทราบเกี่ยวกับเรื่อง ถนน ร่องระบายน้า ต่างๆ ว่ามีชุมชนไหนได้กันบ้าง
นะครับ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงเจริญ ๓ ชุมชน
แสงเจริญ ๗๑,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคอานวย
ชุมชนโนนขมิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งหนองไฮ ๑
ชุมชนหนองใส ๒ ๑๐๙,๗๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานชื่น ชุมชน
บงคา ๑๙๘,๗๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโลมาอินทร์
ชุมชนหนองใส ๒ ๒๗๐,๔๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจพัฒนา
๔/๕ ชุมชนประปาเขต ๗ ๔๙,๒๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจพัฒนา
๔/๖ ชุมชนประปาเขต ๗ ๕๙,๒๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชินวงศ์ ชุมชน
บ้านค่ายเสนีย์ฯ ๗๑๙,๙๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขใจพัฒนา
๔/๔ ชุมชนประปาเขต ๗ ๗๖,๙๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย ๔ ชุมชนหนอง
ใส ๔ ๓๐๑,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓
ชุมชนหนองใส ๔ ๓๖๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕
ชุมชนหนองใส ๔ ๒๖๖,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕
ตุลา ๑ ชุมชนบงคา ๑,๑๔๙,๐๐๐ บาท
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- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕
ตุลา ๒ ชุมชนบงคา ๒๕๑,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาโม
ชุมชนหนองใส ๒ ๑,๓๙๒,๐๐๐ บาท
โครงการต่างๆ ที่ผมอ่านพอสังเขป ยังมีอีกหลายโครงการถ้าท่าน
ประธานชุมชนยังไม่เห็นรายละเอียดนี้ก็สอบถามที่กองช่างได้ครับ
ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณท่านสมบัติที่ได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณทา
ร่องระบายน้า และถนนให้ชุมชนได้รับทราบครับ ก็อยู่ในร่างเทศบัญญัตินี้
แหละครับ ตามนี้ที่ผมนาเรียนแต่แรกว่า ก่อนที่จะมาเป็นเทศบัญญัติ ก็
นามาจากแผนนะครับ แผนก็เอามาจากท่าน ส่วนมากเท่าที่ตรวจสอบดูแล้ว
ท่านก็จะไปลงที่ปี ๖๒ ๖๓ ๖๔ ซึ่งมันจะเอาลงมาปี ๖๑ ไม่ได้เพราะฉะนั้น
ขอนาเรียนท่านประธานชุมชนว่า ในครั้งปีต่อไปก็ให้ท่านไปทารายละเอียด
ให้ดีว่าก่อนที่จะมาทาแผนท่านต้องไปดูพื้นที่ของท่านก่อน ตรงไหนมัน
เดือดร้อนที่สุดนะครับ ไปประชาคมมา ไปคุยมา ก็จะเอามาเข้าแผน แล้ว
เอาเข้ารวมไว้กับแผน แต่ก็ต้องอยู่ในนี้หละครับ มีท่านอื่นจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ครับนาเรียนท่านประธานสภา สาหรับโครงการต่างๆ ที่ไม่มีอยู่ในนี้
แล้ว ทราบจากคณะผู้บริหารว่าจะจ่ายขาดเงินสะสม ตามที่ประชุมครั้งที่
แล้ว ครั้งก่อน ครั้งที่แล้วผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมผมลา ก็เคยบอกว่าจะนา
โครงการที่เร่งด่วน ก็จะนามาจ่ายขาดเงินสะสม ยังไงก็ท่านประธานลอง
ตามดูนะครับ จะได้ใช้ในปลายปีนี้หรือปีหน้า นะครับขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ก็จะร่วมกันติดตามนะครับ ทาไปแล้วหละ ความเคลื่อนไหวเป็น
อย่างไรบ้างครับ เงินจ่ายขาดครับ เชิญท่านปลัดครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

ขอนาเรียนที่ประชุมครับ ในงบประมาณปี 60 ปีปัจจุบันนี้ เรามี
โครงการที่เข้าไป E-auction ก็คือแข่งราคากันด้วยงบประมาณ 18 ล้าน
14 โครงการ ก็มีการสู้ราคากัน ทาให้เราเหลือเงินอยู่ประมาณ 3 ล้าน 9
เป็นการประหยัดงบประมาณอยู่ 3 ล้าน 9 ซึ่งโครงการบางส่วนทาไปแล้ว
นะครับ เพราะฉะนั้นเงิน 3 ล้าน 9 เราจึงมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนใน 4 โครงการ เร่งด่วน อันที่ 1 ก็คือ
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอยคาราบาว ชุมชนหนอง
ใส 2 และซอยหลังอนามัย ชุมชนหนองใส 1 แล้วก็ซอยรื่นรมย์จากปาก
ซอยหลังอนามัย เป็นระบบระบายน้าจนถึงหน้าอนามัย ชุมชนหนองใส 1
ที่อ่านมาทั้งหมด ตอนนี้กองช่างได้ประมาณการ ออกมาแล้วนะครับ
735,300 บาท เพราะฉะนั้นตัวนี้เงินหลอก หลังจากที่ประชุมครั้งต่อไป
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จะเป็นญัตติขอใช้เงินเหลือจ่าย มาทาโครงการแล้วก็หาผู้รับจ้าง ซึ่งก็จะได้ผู้
รับจ้างก่อน 30 กันยายน แล้วก็ดาเนินการภายใน 2-3 เดือนก็น่าจะแล้ว
เสร็จ เรียบร้อย นี่โครงการที่ 1 นะครับ โครงการที่
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา 1
ซอยนาทรายเป็นการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 614 เมตร และ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 4 เมตร ยาวอีก 125 เมตร ใช้เงิน 2,150,000
บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมชุมชนแสนสราญ
กับชุมชนศรีสุราษฎร์ ซึ่งเราได้พูดกันมาหลายครั้งแล้วพอสมควร ได้ทาแล้ว
ครับปีนี้ เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 294.5 เมตร ใช้
เงินไปทั้งสิ้น 770,900 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าสานักงาน
ประกันสังคม ชุมชนบงคาใช้เงินประมาณ 520,600 บาท
เพราะฉะนั้นด้วยการ E-auction โปร่งใส ประหยัดงบประมาณจาก
เดิมที่เราจะใช้เงิน 18 ล้าน ทา 14 โครงการ ทาให้เราใช้เงิน 18 ล้าน ทา
ได้ 18 โครงการ ทาให้ได้เพิ่มมาอีก 4 โครงการ อันนี้ประชุมรอบหน้าวัน
จันทร์ จันทร์หน้านู้นนะครับ เราจะเป็นญัตติเข้าสภาฯ เพื่อจะขอตั้งรายการ
ใหม่ เพื่อให้สภาฯอนุมัติ เมื่อสภาฯอนุมัติ ก็จะได้หาผู้รับจ้าง แล้วก็ก่อหนี้
ผูกพัน แล้วก็ดาเนินการ จะได้เป็นมรรคเป็นผลก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือ
ก่อนสิ้นปีปฏิทิน คือก่อนธันวาคม นะครับ พี่น้องชาวชุมชนศรีสุราษฎร์ จะ
ได้ใช้ถนน ซอยคาราบาวจะได้ยกถนนขึ้น และครบวงจร ก็นาเรียนให้ที่
ประชุมทราบครับ อันนี้ใช้เงินเหลือจ่าย ส่วนจ่ายขาดเงินสะสมหลังจากที่
เรา ตอนนี้เราจ่ายขาด 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เราจ่ายให้ชุมชนพรสรรค์ 3 ล้าน
2 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งเขาจะเข้าดาเนินการ โครงการ 3 ล้าน 2 E-auction
มาสู้ราคากัน 2,500,000 ประหยัดงบประมาณลงไปอีกครับ แล้วก็ขอ
จ่ายขาดซอยนาทราย 1 เรียกว่า Matching-Fund กับเงินของรัฐบาลคน
ละ 1,500,000 บาท อันนี้โครงการเราผ่านระดับจังหวัดแล้ว พอไปถึง
ส่วนกลาง ส่วนกลางอนุมัติงบประมาณมาให้เรา 1,500,000 บาท เราก็
จะจ่ายขาดเงิน 1,500,000 บาท สบทบกันเป็น 3,000,000 บาท ใน
การทาถนนคอนกรีตซอยนาทราย 1 ทีนี้หลังจากที่ 30 กันยายน เราก็จะ
ปิดงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะมีเงินเหลือจ่ายตกไปเป็นเงินสะสมประมาณ
10 ล้าน เพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม หรืออาจจะประมาณ
สักกลางเดือนพฤศจิกายน จะขออนุมัติสภาฯ จ่ายขาดเงินสะสมอีกครั้งหนึ่ง
เฉพาะโครงการที่จาเป็นเร่งด่วนจริงๆ เพราะฉะนั้นก็เอาข้อมูลมาดูกันว่า
เส้นไหน เดือดร้อน จาเป็นเร่งด่วน เราก็จะขอให้สภาฯจ่ายขาด และก็ไป
ดาเนินการให้ เพราะฉะนั้นเราจ่ายขาดทุกปี ปีหนึ่งประมาณ 3-5 ล้านเป็น
ประจาทุกปีครับ

๒๙

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านสมบัติครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ผมสมบัติ นามเดช ตามที่ได้ฟังท่าน
ผู้บริหารพูดเมื่อสักครู่ โครงการเร่งด่วน 4 โครงการ ที่ท่านว่าทาไมไม่มา
จ่ายขาดเงินสะสมให้มันเรียบร้อยซะก่อน แล้วค่อยมารอเอาเงินทอนที่ว่า
E-auction ทาไมไม่จ่ายขาดเงินสะสมซะเลย ถ้าท่านคิดว่ามี
10,000,000 บาท เหมือนที่ท่านว่านะครับ มันจะเร็วกว่าไหม กว่าที่เรา
จะมารอ กว่าโครงการจะเสร็จ แล้วเราค่อยมารอเงินทอนจากเขา ผมว่าจะ
ต่างกันนะครับ จ่ายขาดเงินสะสมดาเนินการได้เลยนะครับ ถ้าท่านมารอเค้า
นะครับ กว่าเค้าจะเสร็จโครงการปลายปี ถ้าไม่เสร็จก็ไม่ได้เงินกับเขานะ
ครับ ขอบคุณครับ
ท่านปลัดฯ เพิ่มเติมครับ เชิญครับ
ไม่ได้รอครับ ไม่ได้รอให้เขาทางานเสร็จนะครับถึงจะจ่ายได้ ในระบบ
งบประมาณนะครับ เมื่อผู้รับจ้างมาทาสัญญาแล้วก็ตัด E-laas เข้าในระบบ
เรารู้เลยว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นทุกโครงการที่ทาสัญญาแล้ว ตัด
E-laas แล้ว รู้แล้วว่าเงินเหลือเท่าไหร่ สามารถที่จะโอนแล้วก็ตั้งรายการ
ใหม่หาผู้รับจ้างได้เลยครับ ไม่ต้องรอให้โครงการเสร็จครับ ขอบคุณครับ
ครับ ขอบคุณ ครับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายใน
ญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ฯ ท่ านใดเห็ นชอบและรับหลั กการแห่ งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 โปรดยกมือ
ครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
ครับ มีสมาชิกเห็นชอบทั้งหมด ๙ ท่านนะครับ แสดงว่าที่ประชุม
แห่งนี้เห็นชอบและรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ญัตติที่ ๒๘/๒๕๖๐ ผ่านเป็นเอกฉันท์นะ
ครับ
ครับเมื่อญัตตินี้ผ่านการเห็นชอบแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคณะ
ผู้บริหารดาเนินการ และประธานชุมชนของเราร่วมกันตรวจสอบเนื่องจาก
เมื่อเช้าเราได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมการป้องกันการทุจริตแล้วฝากท่าน
ไว้นะครับ

๓๐

นายอาทิตย์ อุดรเขต
นิติกรชานาญการ

ขออนุญาตครับ ท่านประธานครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ทาไมไม่กาหนดวันแปรญัตติครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับผมก็กาลังจะดาเนินการครับ
ต่อไปผมขอให้ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 3-7 คน โดยการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้เลือกทีละคน
คือ เลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไป จนครบตามจานวนที่สภา
ท้องถิ่นได้มีมติกาหนดไว้ สรุปว่าที่ประชุมสภาจะให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 จานวนกี่ท่าน

พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผม พ.ต.อ.
วัฒนา วรธงไชย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เขต ๒ ขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ คนครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับท่าน พ.ต.อ.วัฒนา เสนอคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 คน
นะครับ

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

ขออนุญ าตท่านประธานนิด หนึ่ ง กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอให้ความคิดเห็นนิดหนึ่ง เนื่องจากว่ าเรา
เป็นเทศบาลขนาดกลาง แล้วก็เรามีเทศบัญญัติเล่มหนาพอสมควร การดู
รายละเอียดต่างๆ จะต้องดูด้วยกันเพราะฉะนั้นกฎหมายบอกไว้ ๓-๗ คน
๓ ก็ ได้ ๔ ก็ ได้ ๕ ก็ ได้ หรื อ ๖ – ๗ ผมจึ ง มองว่ า เทศบาลขนาดกลาง
ความคิดผมว่านะครับ น่าจะสัก ๕ คน เพื่อเป็นการช่วยกันดู อย่างน้อยก็
จะถี่ถ้วนขึ้น แล้วเราก็เป็นเทศบาลที่ใหญ่กว่าเทศบาลรอบข้าง เทศบาลฯ
อื่นๆ เพราะฉะนั้น ๓ คน มันเดิมๆ ผมอยากให้ได้สัก ๕ คนแล้วก็ช่วยกันดู
แล้วที่สาคัญ ท่านมา ๕ เทศบาลฯ ก็มีค่าเบี้ยประชุม ๕ เหมือนกัน ท่านก็
จะได้ช่วยกันศึกษาดูอะไรต่างๆ นี้หละครับ เป็นความคิดเห็นส่วนตั วเสนอที่
ประชุมไว้ครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับเมื่อสักครู่ท่านรองประธานสภาฯ ขอเสนอ 3 แต่ยังไม่ได้ลงมตินะ
ครับ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ มี 1 ท่านเสนอ 3 ท่าน มีท่านอื่นเสนอ
ไหมครับ เชิญท่านสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผมมองอย่างนี้นะครับท่าน ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เราก็เสนอ 3
ท่าน ทุกครั้ง ก็คงจะเป็น 3 ท่านเหมือนเดิมดีกว่านะครับ ขอบคุณครับ

๓๑

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับท่านประภาสครับเห็นยกมือครับ เสนอกี่ท่านครับ เชิญครับ

นางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ดิฉัน นางประภาส ฮาดวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ในเมื่อ
อย่างที่ท่านปลัดฯพูดนะคะ รายการของเราเยอะสาหรับเทศบัญญัติที่เรา
ต้องดูแล้วในเมื่อค่าตอบแทนก็ 5 คน ดังนั้น ก็ขอเสนอ 5 คนดีแล้วคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ท่านประภาส เสนอ 5 คน มีท่านอื่นเสนอไหมครับ มีไหมครับ ไม่มี
นะครับ เพราะฉะนั้น ถือว่ามีผู้เสนออยู่ 2 อย่างนะครับ คือ
1. พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย เสนอ 3 ท่าน
2. นางประภาส ฮาดวิเศษ เสนอ 5 ท่าน
ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นผมขอมติครับ ท่านใดเห็นว่าควรจะเป็น 2
ท่านโปรดยกมือครับ
มีอยู่ 2 ท่านนะครับ
ท่านใดเห็นว่าควรจะเป็น 5 ท่านโปรดยกมือครับ
มีอยู่ 6 ท่านนะครับ สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้มีจานวน
5 ท่านนะครับ
ต่อไปก็จะขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ครั้งนี้โปรดเสนอครับ

นายแสงเทียน อินยาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายแสงเทียน อินยาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองประธานสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่านครับ

นายทองดี นามวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผู้รับรอง

นายชัยกาล กันตรง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผู้รับรอง

นายทองดี นามวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทองดี นามวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นางวาสิษฐี ภูวานคา สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
ขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่านครับ

๓๒

พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
รองประธานสภาเทศบาลฯ

ผู้รับรอง

นางนภาพร ดาสีพาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผู้รับรอง

นางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นางนภาพร ดาบสีพาย สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ค่ะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่านครับ

นางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผู้รับรอง

นางคมคาย ณ หนองคาย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผู้รับรอง

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ค่ะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่านครับ

นายแสงเทียน อินยาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผู้รับรอง

นางประภาส ฮาดวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผู้รับรอง

พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
รองประธานสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมพ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นายแสงเทียน อินยาศรี สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ

๓๓

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่านครับ

นายชัยกาล กันตรง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ผู้รับรอง

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้รับรอง

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ อีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
1. พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
2. นางวาสิษฐี ภูวานคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
3. นางนภาพร ดาบสีพาย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
4. นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
5. นายแสงเทียน อินยาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ในลาดับต่อไปขอให้ที่ประชุมได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติฯ ต้อง
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ขอกาหนดระยะเวลา สถานที่ เสนอคาแปรญัตติฯ ดังนี้
รับคาแปรญัตติ วันที่ 10, 11, 15 สิงหาคม 2560 ในห้วงเวลา
08.00 น. – 16.00 น. โดยใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
เป็นสถานที่ในการรับคาแปรญัตติฯ และกาหนดระยะเวลาพิจารณาคา
แปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่
17 สิงหาคม 2560

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอสรุปดังนี้ระยะเวลา สถานที่รับคาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 10, 11, 15
สิงหาคม 2560 ในห้วงเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว และกาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่
17 สิงหาคม 2560 และขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 2 และวาระ
ที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลหนองบัว การแต่งกายชุดสีกากี ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 29/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) ขอเชิญผูบ้ ริหารเสนอญัตติครับ
กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่เคารพทุกท่าน และผู้ทรงเกียรติ ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่

นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
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ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กรนั้น แต่เนื่องจาก
มีความจาเป็นบางประการ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายให้
สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วน และเพื่อดาเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ขอรับการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม
หมวด 4 ข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน โต๊ะทางานขนาดไม่น้อยกว่า 160x80x76 cm และเก้าอี้พนัก
พิง จานวน 1 ชุดๆ ละ 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โอนลด
- หน่วยงานกองคลัง
- แผนงานบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานคลัง
- หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการสารวจข้อมูลเพื่อปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือ
50,000.- บาท ขออนุมัติโอนลด 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) คงเหลือ 38,000.- บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- หน่วยงานกองคลัง
- แผนงานบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานคลัง
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงานโต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
160X80X76 cm และเก้าอี้พนักพิง จานวน 1 ชุดๆละ 12,000.- บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง งาน
บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุผล
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตาบลหนองบัว
ไม่ได้ตั้งจ่ายสาหรับรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ แต่มีความจาเป็นที่ต้อง
ดาเนินการเพื่อให้มีครุภัณฑ์สานักงานไว้ใช้งานเพียงพอ
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เทศบาลตาบลหนองบัว จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณครับ ญัตติที่ 29 กองคลัง ขอโอนลดหมวดค่าใช้สอย
โครงการสารวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้
50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน 50,000บาท ขอ
โอนลด จานวน 12,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน
38,000.-บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะทางาน จานวน 1 ชุด 12,000 บาท ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอ
ญัตติ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ครับ ขอ
เชิญครับ มีไหมครับ
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอความ
เห็ น ชอบจากสมาชิก ฯ หากเห็ น ชอบให้ ผู้ บ ริห ารด าเนิ น การตามญั ต ติ นี้
ได้โปรดยกมืออนุมัติครับ เชิญครับ
มีสมาชิกสภา ฯ เห็นชอบ จานวน 9 ท่านคะ
มีสมาชิกฯ เห็นชอบทั้งหมด 9 ท่าน ไม่มีท่านใดไม่เห็นชอบ นะครับ
สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการตามญัตตินี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์นะครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เชิญสมาชิกสภาฯ
ท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ เชิญคุณวาสิษฐีครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามเรื่องงานจัดงานแต่ละวันทาไมเราไม่จัด
ให้มันตรงวันคะ อย่างวันแม่ของศูนย์ฯเด็กพูดถึง ถ้าเป็นวันหยุดคิดว่า
ผู้ปกครองหรือแม่เค้าก็ยินดีที่จะมาร่วมงาน ถ้าเป็นวันปกติอย่างนี้เค้าก็
อาจจะลางานมาไม่ได้ เราตั้งอย่างนี้แล้วไม่จัด ถ้าต่อไปจะตั้งงบประมาณ
เทศบัญญัติ งั้นก็ให้ดูก่อน ถ้าคิดว่าเราไม่จัดก็อย่าตั้งดีกว่านะคะ เพราะถ้า
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ตั้งมาแล้วมาโอนลด ถ้าตั้งไว้เราเห็นเราก็อยากจะให้จัดถึงมันตรงวันถ้ามัน
เป็นวันหยุดก็จะเหมาะกว่า ดีกว่าจัดที่ไม่ใช่วันหยุด มันจะดูดีกว่ามาก
เพราะว่าผู้ปกครองเค้าจะมาร่วมงานได้ ถ้าจัดตรงวันอย่างนี้ เพราะ
ผู้ปกครองเขาก็มายาก เพราะเห็นใจเขาต้องลางานมาร่วมงาน ถ้าพูดถึงมัน
ถ้าเราจะจัดมันก็จัดได้แต่ทาไมเราถึงไม่อยากจะจัด คะ ขอบคุณคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายเรืองเดช กาญจนศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

ครับขอบคุณครับ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ผู้ปกครองว่าง แต่ครูไม่ว่าง ก็
เลยมาจัดเอาวันศุกร์ ครับ คือก็คล้ายๆว่ามันจะเป็นประเพณีมา พอจะจัด
งานในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ก็จะเลื่อนมาจัดวันศุกร์ แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
ก็สุดแล้วแต่ครูจะดาเนินการ และครูเขาก็พร้อมที่จะจัดวันนั้น เขาก็เลย
เลือกจัดวันนั้น
ถ้าถือว่าเป็นวันหยุด ปกติวันแม่เขาก็ให้หยุดอยู่แล้ว นะคะท่าน
ขออนุญาตท่านประธาน ขออนุญาตชี้แจงนะครับ วันแม่ปีนี้ศูนย์
เด็กฯยังจัดอยู่นะครับ เพียงแต่ว่าเรากังวลว่าจัดไม่ตรงวันแล้ว สตง. จะท้วง
เรื่อง งบประมาณ ก็เลยไม่ใช้งบประมาณ แต่เค้าก็จะกาหนดกิจกรรมการ
จัด ให้มันเล็กลง ให้มันพอดีพองามไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณมากเกินไป
เพราะฉะนั้น ยืนยันว่าศูนย์ฯเด็ก ยังจัดอยู่ แต่ว่าเป็นวันศุกร์ที่ 11
สิงหาคม ทีนี้ที่ท่านแนะนาว่าถ้าได้ตั้งงบประมาณแล้ว มันจะตรงวันเสาร์
มันจะตรงวันหยุด อะไรก็จัดเลย ก็น้อมรับครับ น้อมรับที่จะไปปรับเข้ากับ
ทางผู้ปกครอง เพราะฉะนั้น มันจะมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ยินดี เพราะเค้าก็
จะได้หยุดงานมาจัดกิจกรรมร่วมกับลูก เพราะฉะนั้นอันนี้ก็น้อมรับที่จะไป
ดาเนินการในปีต่อไปครับ
สิ่งที่จะนาเรียนให้ที่ประชุมที่จะมีขึ้นใน 2 เดือนข้างหน้านี้นะครับ
เริ่มแรกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทางอาเภอได้มีหนังสือ
แจ้งเวียนว่า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ใน
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นับเป็นปีมหามงคลพิเศษยิ่งอีกปีหนึ่ง เพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงให้อาเภอจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ก็
กาหนดกิจกรรมมา
1. คือ การจัดงานพิธีตามแนวทางของจังหวัด เพราะฉะนั้นเขาก็
วงเล็บว่าอาเภอเมืองให้ไปจัดร่วมกับจังหวัด เพราะฉะนั้นท้องถิ่นที่อยู่ใน
อาเภอเมืองเพื่อให้งานมันยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติก็ควรจะไปร่วมกันที่
สนามทุ่งศรีเมืองหรือศาลากลางจังหวัด
2. คือ ให้จัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติ
พระปรมาภิไธยย่อ สก. และประดับไฟฟ้าแสงสว่างตามอาคารสถานที่
ราชการและบ้านเรือนประชาชน ทางเทศบาลเราก็ได้ดาเนินการไปแล้ว
3. ให้พนักงานท้องถิ่นงดออกใบอนุญาตฆ่าสัตว์ อันนี้ก็ดาเนินการครับ
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4. ให้จัดกิจกรรมอันเป็นพระราชกุศล ตามแนวพระราชดาริ เทศบาล
ตาบลหนองบัวจะจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ที่เป็นสาธารณประโยชน์
มี 2 กิจกรรม คือ อันแรกจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นโครงการ
พระราชดาริ ซึ่งอยากให้ปลูกต้นไม้ อันที่ 2 เราจะจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ทาความสะอาด พื้นที่ดาเนินการจะอยู่บริเวณริมคลอง
หน้าอาคารสานักงานเทศบาลฯ สรุปคือในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
เทศบาลจะจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่ ตั้งแต่เวลา
09.00 น. -12.00 น. โดยไม่มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 โดยเราก็กังวล
ว่าถ้าเรามาจัดกิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีตงั้ แต่นิมนต์
พระสงฆ์ ถวายพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร ก็จะท้วงอีกว่ากิจกรรมวันแม่
ทาไมไม่จัดวันแม่ส่วนหนังสือสั่งการบอกเลยว่าให้จัดกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่
7-14 สิงหาคม เอาวันไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นมติที่ประชุมในส่วนราชการ
จึงมีมติว่าเราจะจัดเพียง 2 กิจกรรม คือ ปลูกต้นไม้ และทาความสะอาด
เพื่อบาเพ็ญกุศล ส่วนในวันเสาร์ที่ 12 ไม่มีการจัดเพียงแต่ว่าได้ประสาน
ทางชุมชนให้ไปร่วมพิธีกับทางจังหวัด ส่วนในภาคเช้าจะมีพิธีลงนามถวาย
พระพร และในภาคค่าจะมีพิธีจุดเทียนชัย เพราะฉะนั้นประธานชุมชน
สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชน ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมที่ศาลา
กลางจังหวัดได้ทั้งภาคเช้าและภาคค่า ช่วงเช้านาทีมโดยรองปลัดเทศบาลฯ
ช่วงบ่ายขอความอนุเคราะห์ท่านประธานสภาเทศบาลฯนาทีมเข้าร่วม
กิจกรรม ครับ และวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เราได้รับการประสานจาก
อาเภอเมืองนะครับโดยท่านนายอาเภอเมืองอุดรธานี จะนาข้าราชการ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ออกมาถวายเทียนพรรษา ที่วัดบ้านนาทราย
เพราะฉะนั้นเรียนเชิญพี่น้องในชุมชนนาทรายที่เป็นเจ้าบ้าน ร่วมกับทาง
อาเภอฯ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป วันที่ 21 สิงหาคม 2560
เป็นการถวายเทียนพรรษาเข้าพรรษาของทางเทศบาลตาบลหนองบัวของ
เรา ซึ่งจะเป็นวันที่เราจะประชุมสภาฯ เราจะไปถวายเพลแล้วก็ถวายเทียน
พรรษา ซึ่งวันที่ 21 กองสาธารณสุขฯ และกองคลังเป็นเจ้าภาพ และเรา
ไปร่วมงานเป็นครั้งที่ 2 ที่เราไปถวายมา วันที่ 21 ที่วัดหนองใสครับ
และในวันที่ 5 กันยายน 2560 จะถวายเทียนพรรษาอีก ที่วัดบ้านค่ายฯ
วัดโสมนัสสันตยาราม โดยที่มีกองที่เป็นเจ้าภาพ และกองอื่นๆร่วมงาน
ส่วนทางอาเภอฯ จะออกมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 28 กันยายน 2560
ทางอาเภอฯ และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาอีก
ครั้งหนึ่งที่วัดโสมนัสฯ ในวันที่ 28 สรุปคือ ทางเทศบาลฯ จะมีกิจกรรมอีก
2 ครั้ง ที่วัดหนองใส และ วันโสมนัสฯ และอาเภอฯก็จะมีกิจกรรมอีก 2
ครั้งที่วัดนาทราย และวัดโสมนัสฯ หรือวัดบ้านค่ายฯ ขอบคุณครับ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ ก็ถือปฏิบัติตามนี้ ตามที่ท่านปลัดได้เรียนเชิญ
ผมก็รับทราบว่าตอนเย็นก็มีภารกิจ ตอนเย็นก็นาทีมโดยท่านรองปลัดฯ
ท่านใดมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านวัฒนา วรธงไชยครับ
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พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย
รองประธานสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาฯ และผู้มีเกียรติที่เคารพ ขออนุญาตแจ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ผมได้รับอุบัติเหตุนะครับ สืบเนื่องมาจากเมื่อวานผม
ได้มาประชุมอินเทอร์เน็ท ที่มีทานปลัดฯเป็นประธานประชุมหลังจากนั้นผม
ก็ได้เดินทางกลับบ้าน เส้นค่ายเสนีย์ นาทราย หลังจากนั้นรถก็ได้เกิดระเบิด
เพราะรถผมติดทั้งแก๊ส และใช้น้ามัน ตอนที่ขับรถถังหน้าวัดนาทราย รถผม
ก็เกิดเสียงดังเปี๊ยะ และมีประกายไฟขึ้นมา แล้วก็มีควันออกมาเร็วมากผม
จึงรีบถีบประตูออกมา เคยฝึกมาเยอะ โดดร่มก็เคยมาแล้ว แต่เจอเหตุการณ์
แบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับ พอดีมีท่านอนันต์อยู่แถวนั้น และคนอื่นๆ
เพราะกาลังเตรียมงานที่จะไปร่วมในวันที่ 15 ที่ทางอาเภอฯ จะมาถวาย
เทียนพรรษา ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านปลัดฯ และหัวหน้าฝ่าย
อานวยการที่ส่งทีมระงับเหตุ ไปช่วยนะครับ จากนี้ก็คงจะต้องดาเนินการใน
เรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ขนส่งและแจ้งความที่สถานีตารวจเพื่อจะได้
ดาเนินการต่อไป ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใย และให้ความช่วยเหลือ
ก็ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ก็ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ท่านพันตารวจเอกวัฒนา
วรธงไชย ผมไปดูรถแล้ว คนไม่น่ารอด ด้วยความสามารถของท่านจริงๆ
สมกับอาชีพเก่าของท่าน ไฟไหม้ทั้งคัน เหลือแต่ป้ายทะเบียนที่ยังมองเห็น
อยู่ ก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านด้วย ส่วนในเรื่องอื่นๆผมคงจะคุยกับ
สมาชิกฯ อีกรอบหนึ่ง เห็นใจจริงๆเห็นแล้วอันตรายมาก ครับ มีท่านอื่นอีก
หรือไม่ครับ เชิญท่านสตนันต์ชัย

นายสตนันต์ชัย หนุนพลกลาง
ประธานชุมชนนาทราย 1

เครื่องขยายเสียงที่ชุมชนเสีย เห็นบอกว่าจะส่งช่างไปดูแต่ก็ยังไม่เห็น
ขอช่างไปตรวจสอบให้หน่อยครับ และก็อยากจะฝากท่านปลัด อยากจะให้
ช่างออกไปตรวจสอบแต่ละชุมชนนะครับ เพราะช่วงนี้พายุเข้า เดี๋ยวก็เข้า
บ่อย เราก็ไม่สามารถที่จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเนื่องจากเครื่องมัน
เสีย แต่ก็อยากจะได้เครื่องใหม่ครับ แต่ตอนนี้รบกวนไปซ่อมเครื่องเก่าให้
ก่อน ขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณท่านครับ ชุมชนนาทราย ทุกชมชนก็เห็นใจท่านจริงๆ ท่าน
ลาบากนะครับ ทั้งเครื่องมือ ทั้งคนงาน ก็เอาไปช่วยกันตลอด ชุมชนอื่นก็
เห็นใจไปดูแล้วมันท่วมบ่อย ศรีสุราษฎร์ แสงเจริญ ผมเข้าไปดูบ่อย
เรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากท่านปลัดเกี่ยวกับเห็นดินที่เค้าขุดออกจาก
ร่องระบายน้าส่วนหนึ่งเห็นบอกว่ามันหายไปแล้ว ชุมชนเค้าก็อยากจะใช้ก็
ฝากท่านดูแลด้วยครับ ท่านอื่นมีอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านเจษฎาครับ

นายเจษฎา
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์

ขออนุญาตครับ อยากจะได้โต๊ะหน้าขาวเพิ่มอีกสัก 3 ตัว เผื่อช่วงมี
งานหรือกิจกรรมภายในชุมชน โต๊ะไม่พอ แล้วเป็นช่วงวันหยุดเทศบาลฯ
ปิด ชุมชนจะได้มีเก้าอี้ไปใช้เอง

