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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  30  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  

***************************** 
ผู้มาประชุม  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
นายถวิล  อุปชา 
นายวิทยา  ไพชยนต์ 
นายศิรพงศ์  รัตนพลที 
นายประดิษฐ์  คำบุญเมือง 
นายเตียง  สีนามโหน่ง 
นายชัยวัฒน์  พหลทัพย์ 
นายสายันต์  คุ้มครอง 
นายธานินทร์  พันธ์กาฬสินธุ์ 
นายบุญประกอบ  บุญมาน้อย 
นายไชยวัฒน์  ศรีสด 
นายอินทราทิตย์  อินทุใส 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

พรณรงค์  นิลนะมะ 
ถวิล  อุปชา 
วิทยา  ไพชยนต์ 
ศิรพงศ์  รัตนพลที 
ประดิษฐ์  คำบุญเมือง 
เตียง  สีนามโหน่ง 
ชัยวัฒน์  พหลทัพย์ 
สายันต์  คุ้มครอง 
ธานินทร์  พันธ์กาฬสินธุ์ 
บุญประกอบ  บุญมาน้อย 
ไชยวัฒน์  ศรีสด 
อินทราทิตย์  อินทุใส 

 

ผู้ลาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

-                 -                -                 -       - 

ผู้ขาดประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

-                 -                -                 -       - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

นายคณิต  พิมพด์ ี
นายอุทัย  อุทยา 
นายกิตติเชษฐ์  แจคำ 
นายบุญเรียม  มูลนิมาตร์ 
นายชัยพร  ขันทะชา 
นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
นายประสิทธิ์  สาคร 
นายธีระพงษ์  คงหินตัง้ 
จ.อ.คัมมี  แวงวรรณ 

รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 
รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 

 ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

คณิต  พิมพ์ดี 
อุทัย  อุทยา 
กิตติเชษฐ์  แจคำ 
บุญเรียม  มูลนิมาตร์ 
ชัยพร  ขันทะชา 
ประยุทธ์  เย็นอารมย ์
ประสิทธิ์  สาคร 
ธีระพงษ์  คงหินตั้ง 
คัมมี  แวงวรรณ 
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

น.ส.ณัฐพร  ภูมิกระจาย 

นายภูรินท์  ศรีสนิท 
นางจิราวรรณ ขอดเมชัย 
จ.อ.อนุรักษ์ พักตร์สวัสดิ์ 
นางสาคร วรรณพราหมณ์ 
นางภาวินี  ดีแสน 
น.ส.อมรรัตน์  ทีทองแดง 
นายชัชฤทธิ์  ระวพิันธ์ 
นายมารวย  จุลอาภา 
น.ส.พรพิมล  ศรีมงคล 
นางสาวกาญจนา  ทองเหง้า 
นายธนายทุธ  มณี   
นายณรงค์  ทุยไชยสง 
นางสาวสุญาณี  ผงบญุตา 
นางสาวอนิศรา  ธรรมโส 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษา 
ผอ.โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 
หน.ฝ่ายอำนวยการ 
หน.ฝ่ายปกครอง 
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษี 
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
หน.ฝ่ายการโยธา 
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ 
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชม 
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ฯลฯ 

ณัฐพร  ภูมิกระจาย 
ภูรินท์  ศรีสนิท  
จิราวรรณ ขอดเมชัย 
 

อนุรักษ์ พักตร์สวัสดิ ์
สาคร วรรณพราหมณ์ 
ภาวินี  ดีแสน 
อมรรัตน์  ทีทองแดง 
ชัชฤทธิ์  ระวิพนัธ ์
มารวย  จุลอาภา 
พรพิมล  ศรีมงคล 
กาญจนา  ทองเหง้า 
ธนายุทธ  มณี   
ณรงค์  ทุยไชยสง 
สุญาณี  ผงบุญตา 
อนิศรา  ธรรมโส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แทนผจก.สถานธนานุบาล 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายทวีศักดิ์  จันทะศรี 
2. นางจันทร์สุดา   ก้อนวิมล 
3. นางนวพร  พันธ์กาฬสินธุ์ 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม...หน้า..4..   
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางครั้งท่ีผ่านมา...หน้า..4...    
 

 2.1  ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  สมัยสามัญ  สมัยแรก        
                               ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  ...หน้า....5...   
มติที่ประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่อง  เพื่อพิจารณา..หน้า...5... 

3.1 ญัตติที่ 5/2565  เรื่อง รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 10/2565  เทศบาลตำบลนากลาง  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ...หน้า...5...   

มติที่ประชุม               เห็นชอบ.....-....เสียง  ไม่เห็นชอบ......-.......เสียง งดออกเสียง.......-..........คน 

3.2 ญัตติที ่ 6/2565  เร ื ่อง  ขออนุมัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  ในหมวดค่าใช้สอย  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  
69,500  บาท  (สำนักปลัดเทศบาล) ...หน้า...6...        

มติที่ประชุม               เห็นชอบ.....11....เสียง  ไม่เห็นชอบ......1.......เสียง งดออกเสียง.......-..........คน 
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3.3 ญัตติที ่ 7/2565  เรื ่อง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  
36,000  บาท  (กองคลัง)...หน้า...10...   

มติที่ประชุม               เห็นชอบ.....11....เสียง  ไม่เห็นชอบ......-.......เสียง งดออกเสียง.......-..........คน 

                             3.4 ญัตติท ี ่ 8/2565  เร ื ่อง  ขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบ       
                              ประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง  
                              จำนวน  129,000  บาท (กองการศึกษา) ...หน้า...12...   
มติที่ประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.5 ญัตติที่ 9/2565  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  51,000  บาท 
(กองการศึกษา) ...หน้า...14...   

มติที่ประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.6 ญัตติที่ 10/2565  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  49,600  บาท 
(กองการศึกษา)...หน้า...16...   

มติที่ประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.7 ญัตติที่ 11/2565  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  62,800  บาท 
(กองการศึกษา)...หน้า...20...   

มติที่ประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.8 ญัตติที่ 12/2565  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ซอยราชสวัสดิ์ 3  บ้านด่านคำ  หมู่ที่ 11     
ตำบลด่านช้าง  จำนวน  235,221  บาท (กองช่าง)...หน้า...24...   

มติที่ประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.9 ญัตติที่ 13/2565  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก  ซอยข้าง 
วัดเลิศเสนีย์  บ้านเลิศเสนีย์  หมู ่ที ่ 8  ตำบลนากลาง จำนวน  118,960  บาท          
(กองช่าง)...หน้า...26...   

มติที่ประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.10 ญัตติที่ 14/2565  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก กุดแม่ลา -         
ลำพะเนียง  บ้านหนองด่าน  หมู ่ท ี ่  6  ตำบลด่านช้าง จำนวน  296,980  บาท             
(กองช่าง)..หน้า...29...   

มติที่ประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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หน้า ๔ 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมนายชัยพร  ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง ขอเรียนเชิญนายพรณรงค์          

นิลนะมะ ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2    
พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
ประจำปี พ.ศ. 2565  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  
นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียน  คณะผู ้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง
ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที ่ 2  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ณ      
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง    

ระเบียบวาระท่ี 1  
 

เรื ่อง ที ่ประธานแจ้งต่อที ่ประชุม ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลางเรื ่อง         
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี         
พ.ศ.2565 ตามมติที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตำบลนากลาง  ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  
มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่        
1  พฤษภาคม  2565   มีระยะเวลา  30 วัน   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
24  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 14)       
พ.ศ.2562  ข้อ 20 (1)  และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)      
พ.ศ. 2554  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ประจำปี  พ.ศ.2565  ในวันที ่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ     
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  ชั้น 4  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ลงชื่อ นายพรณรงค์ นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง   
เรื่องที่ 2 ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเชิญร่วมเป็นเกียรติ
โครงการออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพผู ้สูงอายุเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี
งบประมาณ 2565 โดยเทศบาลตำบลนากลางได้ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มกิจกรรม
ให้แก่ผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนากลางโดยได้ขอสนับสนุนงบประมาณเงิน
โครงการการออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนากลางจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หนึ่งวันและ
ออกกำลังกายต่อเนื ่อง 36 ครั ้ง กลุ ่มเป้าหมายเป็นผู ้สูงอายุศูนย์ละ 30 คน      
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลนากลางจึงขอเชิญ
ท่านร่วมเป็นเกียรติพบปะผู้สูงอายุในพิธีเปิดรายละเอียดวันเวลาสถานที่จัดอบรม
ให้ความรู้ครับ         
1. ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลกุดแห่ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ วัดมัชฌิมโพธิการาม ตำบลกุดแห่ 
2. ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง วันจันทร์ที่ 6  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมบ้านนากุดผึ้ง หมู่ที่ 7  
3. ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลนากลาง  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ศาลาวัดศิริชัยพัฒนาราม  เอกสารเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งให้ท่านภายหลัง 
นะครับ เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาผมจะนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 

 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางครั้งท่ีผ่านมา  
2.1  ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจและเสนอร่างรายงานการประชุมมา  ผมได้ส่งร่าง
รายงานการประชุมฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจ
แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาหวังว่าท่านคงได้ตรวจแล้วเป็นอย่างดี           
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรแก้ไขหรือต้องการเสนอส่วนใดในร่างรายงาน
การประชุมฉบับนี้ไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบในการรับรอง
รายงานการประชุมสภาฉบับนี้ ขอให้ยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะครับ   

มติที่ประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากในระเบียบวาระที่ 3 
เรื่อง เพื่อพิจารณา  ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาขอแจ้งในรายละเอียดเกิดข้อผิดพลาด
การพิมพ์เอกสารในการรันเลขญัตติจึงขอแก้ไขเลขญัตติจะเริ่มจากญัตติที่ 5 ,6,7 
เรียงกันไปและขอแจ้งพิจารณา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 56 
วรรคสอง ถ้าผู ้บริหารท้องถิ ่นเป็นผู ้เสนอญัตติหรือผู ้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ 
ตามคำสั ่งเทศบาลตำบลนากลาง ที ่ 541/2564 เรื ่อง มอบอำนาจให้รอง
นายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี เพื่อให้การบริหารงานของ
เทศบาลตำบลนากลาง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวรวมทั้งเป็นการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ  สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงบริหาร อาศัยอำนาจตามความมาตรา 48 อัฏฐ (1) มาตรา 48 วีสติ       
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 14)      
พ.ศ. 2562 จ ึงมอบอำนาจให ้รองนายกเทศมนตร ีปฏ ิบ ัต ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตั ้งแต่วันที ่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สั ่ง ณ วันที ่ 8 ตุลาคม      
พ.ศ. 2564 ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เนื ่องจากนายกเทศมนตรีท่านได้ต ิดภารกิจไม่สามารถเข้าร ่วมประช ุมได้               
จึงมอบหมายคณะผู้บริหารท่านรองคณิต  พิมพ์ดี รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1         
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอญัตติต่อที่ประชุมแทนนายกเทศมนตรีฯ ต้องขออภัย
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผมไม่ได้แจ้งท่านตั ้งแต่ระเบียบวาระแรก เนื ่องจาก
ผู้บริหารท่านขอปรับเปลี่ยนที่นั่งเล็กน้อย ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 
 

เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติที่ 5/2565   เรื่อง รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ ่มเติม  ฉบับที ่ 10/2565  เทศบาลตำบลนากลาง  (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ)  เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 
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นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  5/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

เรื่อง  รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10/2565 เทศบาลตำบลนากลาง 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 

                           ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เร่ือง รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 10/2565 เทศบาลตำบลนากลาง  จำนวน 1 ฉบับ ที่ได้ดำเนินการประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ความว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10/2565 ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยเพิ่มเติมโครงการถนนจำนวน 7 โครงการ ซึ่งเป็นการจัดทำถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก ้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับที ่  3) พ.ศ. 2561 ข ้อ 22/2  ประกอบก ับหนังสื อกระทรวงมหาดไทย                       
ที่  มท 0810.8/ว 722 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้แจ้งแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 10/2565 เทศบาลตำบลนากลาง 

                           ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เพื่อทราบต่อไป                               

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ ์ จันทะศรี) 
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

อำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นของท่านนายกเทศมนตรี
และคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่อำนาจของสภาเทศบาลในญัตตินี้เป็น
การแจ้งเพ่ือให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทราบเท่านั้นนะครับ ทางสภาเทศบาลไม่ได้
มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบรับรองใด ๆ เมื่อท่านได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม
สภาแจ้งต่อสภาเทศบาลทางสภารับทราบแล้วผมขอพิจารณาในระเบียบวาระ
ต่อไปครับ 

 3.2 ญัตติที่ 6/2565  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  ในหมวดค่าใช ้สอย  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
จำนวน  69,500  บาท  (สำนักปลัดเทศบาล) เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  6/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหมวดค่าใช้สอย ไปตั้งจ่าย     
   เป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 69,500 บาท 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
 

                          ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าใช้สอย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 69,500 บาท โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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              หลักการ 
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าใช้สอย  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการที่1  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ ดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ในองค ์กร (OD) และศ ึกษาด ูงานแก ่บ ุคลากร
เทศบาลตำบลนากลาง 
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการสร้างสัมพันธภาพที่ด ีในองค์กร 
(OD) และศึกษาดูงานแก่บุคลากรเทศบาลตำบล  
น ากลา ง  เ ช ่ น  ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ในการจ ั ดอบรม             
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม                 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าจัดสถานที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าอื่นๆ      
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช ้จ ่ายในการฝึกอบรมและการเข ้าร ับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 6 
 
 
 
 
งบประมาณที่อนุมัติ                 50,000 บาท                
งบประมาณก่อนโอน                50,000 บาท                
จำนวนเงินที่โอน                     50,000 บาท
งบประมาณหลังโอน                        00 บาท 
 
 
รายการที่ 2   
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ ดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสรงน้ำเพ็ญ
เดือน 5 
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ ประเพณีสรงน้ำเพ็ญ เดือน 5 เช่น  
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช่จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

รายการที่1 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับปลัดเทศบาล
และรองปล ัดเทศบาล (น ักบร ิหารงานท ้องถิ่น
ระดับกลาง) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ ๒๕,000 บาท  
รวมงบประมาณ ๕0,000บาท 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ 
โต๊ะทำงาน 
- โต๊ะทำงานขนาด (กว้าง 180 ซม. ลึก 85 ซม.           
สูง 76 ซม.) 
- ต ู ้ เก ็บของด ้านข ้างขนาด (กว ้าง 120 ซม.           
ลึก 40 ซม. สูง 76 ซม.) 
- ต ู ้ล ิ ้นช ักล้อเล ื ่อนใต้โต ๊ะขนาด (กว้างxลึกxสูง)             
   ๔0x ๕0x๕๙ ซม.  
เก้าอี้ 
- เบาะรองนั่งบุด้วยฟองน้ำหุ้มหนัง 
- พนักพิงและที่วางแขนบุด้วยฟองน้ำหุ้มหนัง 
- ขาเหล็กชุบโครเมียมปรับระดับขึ้น/ลงด้วยระบบ 
ไฮดรอลิคหมุนได้ 
-ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาในท้องถิ่น 
 
 
 
งบประมาณที่อนุมัติ                       00  บาท 
งบประมาณก่อนโอน                       00 บาท 
จำนวนเงินที่โอน                     50,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                50,000  บาท 
 
 
รายการที่ 2  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ โต๊ะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่อำนวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,500 บาท  
คุณลักษณะครุภัณฑ์ 
- ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 
- แบบเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ 
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคา
ในท้องถิ่น 
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- เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั ้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (8) 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ 
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ ิ ่มเต ิม ฉบับที ่  3/2563 หน้าที ่  4     
ลำดับที่ 2 
งบประมาณที่อนุมัติ                 20,000  บาท                
งบประมาณก่อนโอน               20,000  บาท                
จำนวนเงินที ่โอน               19 ,500 บาท
งบประมาณหลังโอน                      500 บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณที่อนุมัติ                       00  บาท 
งบประมาณก่อนโอน                       00 บาท 
จำนวนเงินที่โอน                      7,500  บาท 
งบประมาณหลังโอน                  7,500  บาท 
รายการที่ 3 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ เก้าอี ้สำนักงาน จำนวน 4  ตัว สำหรับ
เจ้าหน้าที่อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น/ชำนาญการ 
จำนวน 2 ตัวๆละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 
บาท และสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญ
งาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 รวมเป็นเงิน 5,000 
บาท รวมเก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
12,000 บาท 
คุณลักษณะครุภัณฑ์  
- เบาะรองนั่งบุด้วยฟองน้ำหุ้มหนัง 
- พนักพิงและที่วางแขนบุด้วยฟองน้ำหุ้มหนัง 
- ปรับระดับสูงต่ำได้ 
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น 
งบประมาณที่อนุมัติ                      00   บาท 
งบประมาณก่อนโอน                      00  บาท 
จำนวนเงินที่โอน                     12,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                12,000  บาท 

 

เหตุผล 
                       เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับปลัดเทศบาล บุคลากรที่รับโอน (ย้าย) และที่บรรจุ
แต่งต้ังใหม่ของสำนักปลัดเทศบาล จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

                           ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เพื่อทราบต่อไป                               

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ ์ จันทะศรี) 
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับ เนื่องจากตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาได้ให้
ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ สภาทำได้เพียงแค่อภิปรายคัดค้านหรือสนับสนุน 
ระเบียบไม่กำหนดให้สามารถตั้งกระทู้สดได้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการมาก
ที่สุด ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาได้อภิปราย ขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้
ชัดเจนก่อนเพื่อทำความเข้าใจเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจในหลักการและ
เหตุผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นขอให้ท่านชี้แจงเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับรายละเอียดความจำเป็น
เชิญครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลฯ เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดโต๊ะเก้าอี้ทำงานของ
สำนักปลัดเทศบาลเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
โต๊ะและเก้าอี้เพื่อเป็นแนวทางครับ 

จ.อ.คัมมี  แวงวรรณ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับโต๊ะ
จำนวน 2 ตัว พร้อมเก้าอี้จะเป็นของท่านปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ที่จะ
โอนย้ายมาใหม่ เพราะว่าโต๊ะของท่านปลัดปัจจุบันเป็นชุดเก่า และก็เป็นเก้าอี้ที่ใช้มา
นานแล้ว และไม่เหมาะสมในการใช้งานนะครับ รวมทั้งของท่านรองปลัดเทศบาลฯ  
นะครับ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีเพราะจะโอนย้ายมาบรรจุในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ใน
ส่วนของรายการที่ 2 จะเป็นโต๊ะทำงานของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1 ชุด รายการท่ี 
3 เป็นเก้าอี้ของฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนและบัตร รวมถึงเจ้าหน้าที่
บรรจุใหม่ของสำนักปลัดเทศบาลหรือเจ้าพนักงานทะเบียน 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย      
โดยเริ่มจาก ผู้อภิปรายคัดค้านก่อนนะครับสลับกับผู้อภิปรายสนับสนุน ท่านใดจะ
อภิปรายเชิญครับ ไม่มีท่านใดคัดค้านในญัตตินี้นะครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือชี้แจง
เพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านปลัดเทศบาลฯครับ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากว่า ในรอบปีงบประมาณนี้ 
หลังจากที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้เปิดสอบบรรจุข้าราชการใหม่ในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนของเทศบาล
ตำบลนากลางมีพนักงานบรรจุใหม่ 5 อัตรา ในรอบวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรามี
เจ้าหน้าที่ ที่มาบรรจุใหม่และโอนย้าย คือ รองปลัดเทศบาลนักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง มาจากภูเวียงและข้าราชการมาบรรจุใหม่จะมีมาเพิ่มอีก 4 ท่าน แปลว่า
ในการเรียกบรรจุ 3 ครั้ง มีคนบรรจุใหม่ไปแล้ว 10 อัตรา แล้วยังเหลืออีกถ้ามีการ
เรียกรอบที่ 4 จะกระจายอยู่ทุกกองเป็นเจ้าหน้าท่ีมาบรรจุใหม่และโอนย้ายในส่วน
ของรองปลัดเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง สรุปว่าในเมื่อเรามีบุคลากรมาปฏิบัติงาน
แต่ว่าสถานที่ทำงาน โต๊ะ เก้าอี้ ไม่มีรองรับ ตั้งแต่ผมอยู่ที่นี่มาสามปีที่โอนย้ายมาที่นี้
จะใช้โต๊ะและเก้าอี้ของปลัดเทศบาลท่านเดิมในส่วนของการใช้งานจะเป็นโต๊ะเก่าและ
ขนาดเล็ก จึงนำเสนอญัตติสำหรับโต๊ะเก้าอี้ผู้บริหารให้เหมาะสม ที่เสนอขึ้นมาเป็น
เรื ่องที่จำเป็น ส่วนของข้าราชการที่บรรจุใหม่ได้แจ้งทางผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
ผู้อำนวยการกองแต่ละกองแล้วว่าหาสถานที่ปฏิบัติงานให้มีที ่นั ่งก่อน จนกว่าทาง
ผู ้บร ิหารจะมีแนวนโยบายที ่ช ัดเจนว่าจะมีอาคารใหม่หร ือจัดสรรพื ้นที ่ เพิ่ม              
แต่ว่าตอนนี ้เรามีพื ้นที ่สำนักงานจำกัด มีโต๊ะเก้าอี ้จำกัดในเรื ่องของการโอน
งบประมาณจะโอนเท่าที ่จำเป ็นถ ้าไม ่จำเป ็นจะไปทำในเทศบัญญัต ิแจ ้งให้          
สมาชิกสภาฯ รับทราบนะครับ 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอความเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับในญัตติที ่ 6/2565       
เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ในหมวดค่าใช้สอย ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 
69,500 บาท สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 1 เสียง (นายวิทยา  ไพชยนต์) 
งดออกเสียง – เสียง 

 3.3 ญัตติที่ 7/2565  เรื่อง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
จำนวน  36,000  บาท  (กองคลัง) เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  7/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ไปตั้งจ่าย    
   เป็นรายการใหม่  กองคลัง  จำนวน  36,000  บาท 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ในหมวดค่าครุภ ัณฑ์  ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่  กองคลัง  จำนวน 36 ,000 บาท              
 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                         หลักการ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงาน  บริหารทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์    
ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     
รายการ  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         
คำชี้แจงงบประมาณ  เพื ่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                   
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภท 
รายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที ่1 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ลงทุน   
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                    
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1                
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 
Thread) และเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
ส ัญญาณนาฬิกาสูงส ุด ไม ่น ้อยกว ่า 4.2 GHz  
จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระด ับ  (Level) 
เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้ 
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งบประมาณที่อนุมัติ   จำนวน    50,000  บาท 
งบประมาณก่อนโอน  จำนวน    50,000  บาท 
จำนวนเงินที่โอน        จำนวน   36,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน     จำนวน  14,000  บาท 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพติดตั ้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) ม ีหน ่ วยประมวลผลเพ ื ่ อแสดงภาพท ี ่ มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดกีวา่  จำนวน 1 หน่วย 
-  ม ีช ่องเช ื ่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย 19 นิ้ว  จำนวน 1 
หน่วย จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564    
งบประมาณที่อนุมัติ     จำนวน…..…-……... บาท 
งบประมาณก่อนโอน    จำนวน…..…-…...... บาท 
จำนวนเงินที่โอน         จำนวน  22,000  บาท 

  งบประมาณหลงัโอน    จำนวน  22,000  บาท 
รายการที ่2 
แผนงาน  บรหิารทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ลงทุน   
หมวด  ค่าครุภณัฑ์                                     
ประเภท  ครภุัณฑ์สำนักงาน   
รายการ  โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอ้ีสำนักงาน     
คำชี้แจงงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทำงาน พร้อมเก้าอี้สำนักงาน  สำหรับนักวิชาการ
เงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
- โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า  (กว้างxยาวxสูง)              
70 ซม.x150 ซม.x75 ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 
4,500 บาทรวมเป็นเงิน 9,000 บาท    
  -  เก ้ า อ ี ้ สำน ั กงาน  ม ี ล ้ อหม ุนได ้ รอบตัว                 
ที่นั ่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำจำนวน 2 ตัวๆละ         
2,500 บาท  รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอ้ีสำนักงาน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 14,000 บาท 
งบประมาณที่อนุมัติ   จำนวน…..…-……... บาท 
งบประมาณก่อนโอน  จำนวน…..…-…...... บาท 
จำนวนเงินที่โอน       จำนวน  14,000  บาท 
งบประมาณหลังโอน   จำนวน  14,000  บาท 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางสมัยสามญั สมยัที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565    

 

 

 

หน้า ๑๒ 

 

เหตุผล 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีบุคลากรบรรจุแต่งตั้งใหม่ กองคลัง จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
เพิ่มโอน โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

                           ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เพื่อทราบต่อไป                               

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 
(นายทวีศักดิ ์ จันทะศรี) 

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 
นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้บริหาร ก่อนจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายขอให้ผู้บริหารได้ชี ้แจง
เพ่ิมเติมเพ่ือทำความเข้าใจและให้ได้เห็นความชัดเจนยิ่งขึ้น  

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน ท่านประธานสภาฯ เกี ่ยวกับเรื ่องครุภัณฑ์ของกองคลังก็อยากจะให้ 
เจ้าหน้าที่หรือ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 2 รายการครับ 
เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลังครับ  

นายประสิทธิ์  สาคร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์  สาคร ผู้อำนวยการ
กองคลัง ในส่วนงบประมาณยอดที่ลดลงเพื่อจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนของโต๊ะ
กับเก้าอ้ี นักวิชาการเงินและบัญชีกับเจ้าพนักงานบัญชีที่บรรจุใหม่ ซึ่งทางกองคลัง
ยังไม่มีโต๊ะและเก้าอ้ีรองรับ เพ่ือให้พนักงานทั้งสองได้นั่งทำงาน และอีกส่วนคือซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด และสำหรับอีกคนใช้ของเก่าที่มีอยู่ เพราะว่างบประมาณ
ของเรามีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถจะหาโอนมาได้ทั้ง 2 รายการนะครับ ในส่วน
ของกองคลังเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการเงิน และทางด้านเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินและการเบิกจ่ายเงิน ณ ปัจจุบัน การเบิกจ่ายเงินทางการบัญชีทุก ๆ เรื่อง 
ใช้ในระบบออนไลน์ ที่จะต้องเชื่อมต่อกับกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กรมบัญชีกลางทั้งหมด ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 
เหล่านี้ครับ จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้โปรดพิจารณาครับ 
ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นหรืออยากอภิปรายอย่างไร เรียนเชิญนะครับ         
ถ้าไม่มีจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมนะครับ ขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาอยู่ใน
ห้องประชุมทั ้งหมด 11 ท่าน ในญัตติที ่ 7/2565  เรื ่อง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในหมวดค่าครุภัณฑ์      
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  36,000  บาท  (กองคลัง) ) สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน (นายไชยวัฒน์  ศรีสด ) 
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง – เสียง 

 3.4 ญัตติที ่ 8/2565  เรื ่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี         
งบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที ่ด ินและ
สิ ่งก่อสร้าง จำนวน  129,000  บาท (กองการศึกษา) เช ิญเจ้าของญัตติ         
เสนอญัตติครับ 
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นายคณิต  พิมพ์ด ี
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  8/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
        ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 129,000 บาท  
        (กองการศึกษา) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
                    ขา้พเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 
129,000บาท  โดยมหีลักการและเหตผุล ดังนี้          

                หลักการ 
                   ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์จะโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2565  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
มีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ บุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
รายการ เพ ื ่อจ ่ายเป็นเง ินเด ือน เง ินปรับปรุง
เง ินเด ือนพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานกอง
การศึกษา ดังนี้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา,หัวหน้า
ฝ ่ายบร ิหารการศ ึกษาฯ,ห ัวหน้าฝ ่ายส ่งเสริม
การศึกษาฯ,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ
,เจ ้าพนักงานการเง ินและบัญชี,ศ ึกษานิเทศก์ 
ทั ้งหมดจำนวน 8 อัตรา โดยแยกเป็น มีผู ้ครอง
ต ำ แ ห น ่ ง  จ ำ น ว น  4  อ ั ต ร า  งบ ป ร ะ ม า ณ 
1,643,500บาทและมีตำแหน่งว่าง จำนวน 4 
อัตรา งบประมาณ 1,306,400บาท ปรากฏตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-
2566 ฉบับปรับปรุงครั ้งที ่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2564 
งบประมาณตั้งไว้                  2,949,900 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   1,710,286 บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้              129,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,581,286 บาท 

แผนงาน งานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ ปรับปรุงห้องกองการศึกษา   
คำชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องกอง
การศึกษางบประมาณ 129,000บาท  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1.งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียมด้านหน้าและ
ด้านหลัง 
2.งานตกแต่งผนัง 
3.งานติดต้ังชุดบานกระจก 
4.งานระบบไฟฟ้า 
5.งานทาสี 
6.งานอื ่นๆ เพ ื ่อให ้ครบถ้วนตามรูปแบบและ
รายการ 
-รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลาง
กำหนด 
งบประมาณตั้งไว ้                            00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                         00 บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี ้              129,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน              129,000 บาท 

เหตุผล 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงานราชการ   จึงอาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                           ขอได้โปรดนำเสนอตอ่ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางเพื่อพจิารณาตอ่ไป                               

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผูเ้สนอ 

(นายทวีศักดิ ์ จนัทะศรี) 
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้บริหาร ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้อภิปรายนะครับ ให้ท่านผู้บริหารได้
ชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนถึงความจำเป็นในญัตติที่เสนอต่อที่ประชุมครับ 
เชิญครับ 
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นายภูรินท์  ศรีสนิท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูรินท์  ศรีสนิท ผู้อำนวยการ
กองศึกษา ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับ ญัตติที่ 8 การโอนงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในส่วนของกองการศึกษา ซึ่งจะเป็นรายการค่าปรับปรุงห้อง   
กองการศึกษา เพราะสืบเนื่องจาก กองการศึกษามีพนักงานมาบรรจุใหม่ในรอบที่ 
1 และรอบที่ 2 พนักงานมาบรรจุใหม่ 4 ท่าน ประกอบกับกองการศึกษาปัจจบุัน
ตามที่ทุกท่านเคยไปเยี่ยมชมมีความแออัด ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องขยาย 
ปรับปรุงห้องกระจกด้านหน้า เพื ่อจะให้มีพื ้นที ่ เพียงพอที ่จะรับพนักงาน              
ที่มาบรรจุใหม่ แล้วก็จากส่วนราชการของกองการศึกษามีส่วนราชการในสังกัดอีก 
6 หน่วยงาน ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
ซึ่งมีการประชุมวางแผนในเรื่องของงานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและท้องถิ่น    
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงห้องประชุมด้านหลัง บริเวณด้านหน้าห้องน้ำ    
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ว่างรองรับห้องครัว ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
สำนักงานกองการศึกษา รายละเอียดก็ตามเอกสารแนบในญัตติได้รับแล้วครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เป ็นการขยายห้องเพิ ่มนะครับ เช ิญท่านสมาชิกได ้อภ ิปรายเพิ ่มเต ิมครับ             
เรียนเชิญครับ เชิญท่านวิทยา  ไพชยนต์ 

นายวิทยา  ไพชยนต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาตท่านประธานสภา และผู้บริหารครับ ผมสอบถามท่าน ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา  ประตูอัตโนมัติประตูกระจกไฟฟ้าติดตรงไหนครับ ติดข้างหน้าหรือ      
เปล่าครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านวิทยา ไพชยนต์ มีความสงสัยในรายละเอียดการก่อสร้างว่าประตูติดตรงไหน 
ซึ ่งเป็นสิทธ ิของท่านผู ้บร ิหารจะช ี ้แจงหร ือไม่ก ็ได ้นะคร ับ ครับเช ิญท่าน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาครับ 

นายภูรินท์  ศรีสนิท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

ขออนุญาตชี ้แจงเกี ่ยวกับการติดตั ้งประตูจากการที่ได้ขอความอนุเคราะห์ให้      
กองช่างมาสำรวจพื้นที่ออกแบบประมาณการค่าใช้จ่าย เนื่องจากสำนักงานเดิม
ประตูกองการศึกษาจะเป็นประตูเลื่อน 2 บาน ซึ่งปัจจุบันก็ประสบปัญหาในเรื่อง
ของประตูติดและเลื่อนไม่ได้ ประกอบกับประตูหันหน้าไปติดกับกองสาธารณสุขฯ 
ทำให้พื้นที่ในการใช้สอยไม่เกิดประโยชน์จึงให้ทางกองช่างเปลี่ยนทิศทางประตู   
หันหน้าไปทางถนนใหญ่เป็นประตูบานสไลค์ครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นหรืออยากอภิปรายอย่างไร เรียนเชิญนะครับ        
ถ้าไม่ม ีจะขอความเห็นชอบจากที ่ประชุมเลยนะครับ ในญัตติที ่  8/2565                   
เรื ่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 129,000 บาท  (กองการศึกษา) สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3.5 ญัตติที ่ 9/2565  เรื ่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  
51,000  บาท (กองการศึกษา) เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 
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หน้า ๑๕ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  9/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 51,000 บาท             
(กองการศึกษา) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 

                    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภ ัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์   จำนวน 51,000  บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

          หลักการ 
                   ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ บุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
รายการ เพ ื ่อจ ่ายเป็นเง ินเด ือน เง ินปรับปรุง
เง ินเด ือนพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานกอง
การศึกษา ดังนี้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา,หัวหน้า
ฝ ่ายบร ิหารการศ ึกษาฯ,ห ัวหน้าฝ ่ายส ่งเสริม
การศึกษาฯ,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ
,เจ ้าพนักงานการเง ินและบัญชี,ศ ึกษานิเทศก์ 
ทั ้งหมดจำนวน 8 อัตรา โดยแยกเป็น มีผู ้ครอง
ต ำ แ ห น ่ ง  จ ำ น ว น  4  อ ั ต ร า  งบ ป ร ะ ม า ณ 
1,643,500บาทและมีตำแหน่งว่าง จำนวน 4 
อัตรา งบประมาณ 1,306,400บาท ปรากฏตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-
2566 ฉบับปรับปรุงครั ้งที ่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 3 
เครื่อง เครื่องละ 17,000บาท รวมเปน็เงิน 
51,000บาท  
คุณลักษณะครุภัณฑ์ 
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม2564 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า       
4  แกนหล ั ก  (4  core) และ  8  แกน เสม ือน                 
(8  Thread)  และม ี เทคโนโลย ี เพ ิ ่ มส ัญญาณ 
นาฬิกาได ้ในกรณีท ี ่ต ้องใช ้ความสามารถใน                    
การประมวลผลส ูง (Turbo Boost หร ือ Max 
Boost) โดยมีความเร ็วส ัญญาณนาฬิกาส ูงสุด       
ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระด ับ  (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า              
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB 
จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดกีวา่ จำนวน 1 หนว่ย 
- ม ีช ่องเช ื ่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  ม ีช ่องเชื่ อมต ่อ ( Interface)  แบบ USB 2.0                  
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
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งบประมาณตั้งไว้                2,949,900 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,581,286  บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้               51,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,530,286 บาท 

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 
1 หน่วย 
- ต ั ้ งซ ื ้อตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม2564 
 
งบประมาณตั้งไว ้                            00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                         00 บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี ้                51,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                51,000 บาท 

 

เหตุผล 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงานราชการ   จึงอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลั กษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                           ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางเพื่อพิจารณาต่อไป 
                              

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ ์ จันทะศรี) 
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายภูรินท์  ศรีสนิท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูรินท์  ศรีสนิท ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา การโอนตามรายการในญัตติ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
สำนักงานจำนวน 3 เครื่อง สืบเนื่องมาจาก ที่ได้รับพนักงานบรรจุใหม่ พนักงาน
ธุรการ พนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษาจำนวน 3 ท่าน ก็เพื่อที่จะใช้
ในเรื ่องของงานการเงินและบัญชี และสำหรับงานวิชาการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม งานสารสนเทศและการสื ่อสาร ประกอบไปด้วยของ
โรงเรียนและสภาเด็กเล็ก 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นหรืออยากอภิปรายอย่างไร เรียนเชิญนะครับ ถ้าไม่มี
จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเลยนะครับ ในญัตติที่ 9/2565 ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  51,000  บาท (กองการศึกษา) สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3.6 ญัตติที่ 10/2565  เรื ่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
จำนวน  49,600  บาท (กองการศึกษา) เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 
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นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  10/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
        ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  49,600  บาท (กองการศึกษา)  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 

                    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 49,600บาท   โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

       หลักการ 
                   ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ บุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
รายการ เพ ื ่อจ ่ายเป็นเง ินเด ือน เง ินปรับปรุง
เง ินเด ือนพนักงานเทศบาล ในหน่วยงานกอง
การศึกษา ดังนี้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา,หัวหน้า
ฝ ่ายบร ิหารการศ ึกษาฯ,ห ัวหน้าฝ ่ายส ่งเสริม
การศึกษาฯ,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ
,เจ ้าพนักงานการเง ินและบัญชี,ศ ึกษานิเทศก์ 
ทั ้งหมดจำนวน 8 อัตรา โดยแยกเป็น มีผู ้ครอง
ต ำ แ ห น ่ ง  จ ำ น ว น  4  อ ั ต ร า  งบ ป ร ะ ม า ณ 
1,643,500บาทและมีตำแหน่งว่าง จำนวน 4 
อัตรา งบประมาณ 1,306,400บาท ปรากฏตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-
2566 ฉบับปรับปรุงครั ้งที ่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณตั้งไว้               2,949,900  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,530,286  บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้              49,600  บาท         
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,480,686 บาท 

แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ  โต ๊ะทำงานพร ้อมเก ้าอ ี ้  สำหรับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา   
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานพร้อม
เก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 
ชุด ๆ ละ ๒๕,000 บาท รวมเป็นเงิน 25 ,000
บาท 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังน้ี 
โต๊ะทำงาน 
- โต๊ะทำงานขนาด (กว้าง 180 ซม. ลึก 85 ซม. 
สูง 76 ซม.) 
- ต ู ้ เก ็บของด ้านข้างขนาด (กว ้าง 120 ซม.         
ลึก 40 ซม. สูง 76 ซม.) 
- ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนใต้โต๊ะขนาด(กว้างxลึกxสูง)๔0x 
  ๕0x๕๙ ซม.  
เก้าอ้ี 
- เบาะรองนั่งบุด้วยฟองน้ำหุ้มหนัง 
- พนักพิงและที่วางแขนบุด้วยฟองน้ำหุ้มหนัง 
- ขาเหล็กชุบโครเมียมปรับระดับขึ้น/ลงด้วยระบบ 
ไฮดรอลิค หมุนได้ 
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจา่ยประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้                            00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                        00 บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้                25,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                 25,000 บาท 
********************************************* 
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แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการที่ 1 โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล 
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานสำหรับ
พนักงานเทศบาล จำนวน  3 ตัวๆละ 3,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะครภุัณฑ์ดงันี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120×60×75 ซม. 
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจา่ยประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว ้                            00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                         00 บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้                10,500 บาท
งบประมาณหลังโอน                 10,500 บาท 
รายการท ี ่  2 เก ้าอ ี ้ทำงานสำหร ับพนักงาน
เทศบาล  
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ทำงานสำหรับ
พนักงานเทศบาล จำนวน  3 ตัวๆละ 1,700 บาท 
รวมเป็นเงิน 5,100 บาท  
โดยมีคุณลักษณะครภุัณฑ์ ดังนี ้
- มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว ที่นั่งและพนักพิงบุด้วย
ฟองน้ำ 
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื ้อตามราคา     
ในท้องถิ่น 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจา่ยประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว ้                            00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                         00 บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้                  5,100 บาท
งบประมาณหลังโอน                  5,100 บาท 
รายการที่ 3 เก้าอ้ีทำงาน สำหรับหัวหน้าฝ่าย 
คำชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับ
หัวหน้าฝ ่าย จำนวน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท      
รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
- ขนาดกวา้ง 71 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 114 -  
124 ซม. เบาะนั่งและพนกัพิงเป็นฟองน้ำหุ้มหนัง  
สามารถปรับสูง - ต่ำ ได้ด้วยระบบไฮดรอลิค    
(Gas Lift) ขาเหลก็ชุปโครเมี่ยม  
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- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว  1095 ลงว ันท ี ่  28 พฤษภาคม 2564          
เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้                            00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                        00 บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้                  9,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                  9,000 บาท 

 

เหตุผล 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่  พนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงานราชการ  จึงอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

                           ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางเพื่อพิจารณาต่อไป 
                              

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ ์ จันทะศรี) 
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านรองคณิต พิมพ์ดี เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมในญัตตคิรับ 
เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาครับ 

นายภูรินท์  ศรีสนิท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูรินท์  ศรีสนิท  ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา สำหรับญัตติที่ 10/2565 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 ซึ่งได้รับโอนย้ายมา จึงมีความจำเป็นจะต้องขอจัดซื้อโต๊ะ
ทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู ้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล       
นากลาง 1 วิทยฐานะผู้อำนวยการพิเศษและรายการโต๊ะทำงานสำหรับพนังงานเทศบาล 
จำนวน 3 ชุด เนื่องจากได้รับบรรจุแต่งตั้งพนักงานบรรจุใหม่ตำแหน่งนักวิชาการศกึษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมจำนวน 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการที่บรรจุ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีที่จะบรรจุแต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้มีความจำเป็นจะต้องจัดหาโต๊ะ
ทำงานสำหรับพนักงานเทศบาลที่จะมาบรรจุแต่งตั้งทั้ง 4 ท่านครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม   
ไหมครับ เชิญท่านอินทราทิตย์  อินทุใส     

นายอินทราท ิตย ์   อ ินท ุใส    
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายอินทราทิตย์  อินทุใส  สมาชิกสภาเทศบาล     
เขต 2 ผมขอสอบถามท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาโต๊ะทำงานปัจจุบันยังมีอยู่
หรือไม่ของเดิมที่ใช้อยู่มีระยะเวลาการใช้งานมานานเท่าไหร่ยังพอจะใช้ได้อยู่ไหม
หรือมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเพ่ิมครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาชี้แจงในข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาครับ 
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นายภูรินท์  ศรีสนิท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูรินท์  ศรีสนิทผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ขอชี้แจงในญัตติที่ 10/2565 สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้จัดซื้อโต๊ะสำหรับผู้อำนวยการ
โรงเรียนตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมาจะเข้าปีที่ 10 ในส่วนของโต๊ะก็ยังใช้งานอยู่ครับแต่
ประกอบกับโรงเรียนเทศบาลมีพนักงานครูเทศบาลบรรจุใหม่ เพิ่มเป็นครูวิชาเอก
ภาษาไทยบรรจุในตำแหน่งครูผู ้ช่วยเพื ่อให้เหมาะกับตำแหน่งหน้าที ่สำหรับ
ผู ้อำนวยการชำนาญการพิเศษระดับซี 8 ทางกองการศึกษาจึงต้องจัดหาโต๊ะ
สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 1 ชุด โต๊ะทำงานเดิมที่ใช้งานมา 10 ปี  
ให้เป็นโต๊ะทำงานประจำสำหรับครูผู้ช่วยส่วนรายการที่ 2 โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน
สำหรับพนักงานบรรจุใหม่ เนื่องจากตำแหน่งนี้ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น โต๊ะทำงาน
สำหรับทั้ง 2 ท่านยังไม่มี จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดหาใหม่ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากที่
ประชุมสภา ในญัตติที ่ 10/2565 เรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครภุัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  49,600  บาท (กองการศึกษา) สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3.7 ญัตติที่ 11/2565  เรื ่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์    
จำนวน  62,800  บาท (กองการศึกษา) เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  11/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 62,800 บาท (กองการศึกษา) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
 

                         ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 62,800
บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
         ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์    
มีรายละเอียดดังนี ้
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 โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการท ี ่1 เคร ื ่องปร ับอากาศแบบติดผนัง               
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู ตามเทศ
บัญญัติ ฯ  หน้า 254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณตั้งไว้                   199,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       46,500 บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้                46,500 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน              00 บาท 
 

รายการที ่  2 เคร ื ่องปรับอากาศแบบติดผนัง          
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู ตามเทศ
บัญญัติ ฯ  หน้า 253 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งบประมาณตั้งไว้                   177,600 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       25,800 บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้                16,300 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน        9,500  บาท 

แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการที่ 1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู 
คำชี้แจง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 
15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆละ 24,900 
บาท รวมเป็นเงิน 24,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.ขนาดที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู 
2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
  - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงว ันท ี ่  28 พฤษภาคม 
2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

งบประมาณตั้งไว้                         00  บาท 
งบประมาณก่อนโอน                     00  บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้              24,900 บาท 
งบประมาณหลังโอน               24,900  บาท 
 

รายการที ่  2 เคร ื ่องปรับอากาศแบบติดผนัง   
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 
24,000 บีทียู  
จำนวน 1 เครื่องๆละ 37,900บาท รวมเป็นเงิน  
37,900 บาท  
โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1.ขนาดที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
  - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
  - เป ็ น ไปตามหน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย              
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้                          00  บาท 
งบประมาณก่อนโอน                      00  บาท 
งบประมาณโอนครั้งนี้               37,900 บาท 
งบประมาณหลังโอน                 37,900  บาท 
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เหตุผล 
   เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่  พนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงานราชการ จึงอาศัย

อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลั กษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
               ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ ์ จันทะศรี) 
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านคณะผู้บริหารจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมก่อนท่านสมาชิกสภาที่
จะอภิปรายหรือไม่ครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ขอบคุณครับท่านประธานสภาผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมเรื่องการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2 รายการครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาครับ 

นายภูรินท์  ศรีสนิท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูรินท์  ศรีสนิทผู้อำนวยการ
กองการศึกษา สำหรับญัตติที่ 11/2565 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สืบเนื่อง
จากที ่เสนอญัตติปรับปรุงห้องสำนักงานกองการศึกษาและห้องประชุมเล็ ก  
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมเครื่องปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ห้อง
สำนักงานกองการศึกษาและห้องประชุมเล็ก รายละเอียด  BTU ตามเอกสาร       
ในญัตติที่แจกให้ทุกท่าน ส่วนรายการที่โอนลดจากเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กองการศึกษาได้ตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 6 แห่ง 
ซึ ่งปัจจุบันกองคลังก็ได้จัดหาและติดตั้ งเครื ่องปรับอากาศให้กับสถานศึกษา 
ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมีการเบิกจ่ายซึ่งปัจจุบันมีเงินเหลือจ่ายและหมดความจำเป็น
แล้ว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณค่าเครื่องปรับอากาศในส่วนที่เหลือจ่าย มาตั้งซื้อ
เครื่องปรับอากาศอีก จำนวน 2 เครื่อง ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาครับ งบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ได้จัดหาเครื่อง 
ปรับอากาศติดตั้งให้กับโรงเรียนครบแล้วใช่หรือไม่ครับ 

นายภูรินท์  ศรีสนิท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูรินท์  ศรีสนิท ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ครบแล้วครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

จะไม่มีการขอชื้อเพิ่มแล้วใช่ไหมครับ สมาชิกสภาหลายท่านเป็นคณะกรรมการ
สถานศ ึกษา ไม ่ทราบว ่าท ่านสมาช ิกพอจะทราบหร ือไม ่คร ับ ว ่าต ิดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศครบหรือยัง เชิญครับ 

นายประดิษฐ์  คำบุญเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายประดิษฐ์  คำบุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต 1 ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ปัจจุบันห้องประชุมที่ใช้ในการ
ประชุมยังไม่ใช่ห้องประชุมที่ใช้โดยตรงต้องปรับปรุงเพ่ิมคาดว่าในงบประมาณหน้า
จะมีโอกาสปรับปรุงครับ ขอบคุณครับ 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เครื่องปรับอากาศที่ท่านผู้บริหารได้เสนอขอตั้งไว้ ในเทศบัญญัติงานก่อนระดับ     
วัยเรียนประถมศึกษาทางผู้บริหารได้ติดตั้งให้กับโรงเรียนตามแผนที่ขอไว้แล้วใช่
หรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายภูรินท์  ศรีสนิท 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูรินท์  ศรีสนิท ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาขออนุญาตชี ้แจงเพิ ่มเติมครับ เกี ่ยวกับการจัดหาและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในสถานศึกษาในสังกัดตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้กองคลังได้
จัดหาครบตามจำนวนที่ได้ตั ้งงบประมาณไว้แล้วแต่ที ่มีงบประมาณเหลือจ่าย
เนื ่องจากได้ตั ้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ คือจัดซื ้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจำปีราคาตามกรมบัญชีกลาง ในช่วงการจัดหาพัสดุตามราคาจริง ทางกองคลัง
ได้ต่อรองเรื่องของราคาครุภัณฑ์ซึ่งมีรายการซื้อจริงที่ถูกกว่าตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงมีเงินเหลือจ่ายและได้โอนงบประมาณในส่วนที่จะจัดซื้อของกอง
การศึกษาส ่วนคำถามที ่ท ่านประธานสภาถามว ่ากองการศึกษาได ้ต ิดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศครบเพียงพอหรือยังอย่างที่ท่านสมาชิกสภาได้นำเรียนเมื่อสักครู่
อาจจยังไม่ครบทั้งหมด แต่คำว่าครบที่ผมนำเรียนไปในที่นี้ก็คือจัดซื้อครบตาม
จำนวนที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติเพื่อที่จะนำงบประมาณไปบริหารทุกส่วนราชการและ
ในทุกภารกิจทุกแผนงานคงต้องพิจารณาตามปีงบประมาณต่อ ไป อย่างเช่น
โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 ที่กำลังก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น เมื่อก่อสร้างอาคาร      
3 ชั้นเสร็จ เรียบร้อยถึงจะดูว่าปีงบประมาณใดสมควรที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   
ในส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยพัฒนารามก็เช่นเดียวกันเนื่องจากมีท่านสมาชิก
สภาเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจจะมองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิริชัยพัฒนารามจะได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือไม่ ตอนนี้รอดูว่าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิริชัยพัฒนารามจะก่อสร้างแล้วเสร็จเมื ่อใดทางกองการศึกษาจะ
พิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละแห่งต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาและท่านผู้อำนวยการกองคลังที่จัดหาได้ใน
ราคาที่ถูกลงจึงทำให้มีงบประมาณเหลือจ่ายมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาในญัตติที่ 11/2565 
เรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
จำนวน 62,800 บาท (กองการศึกษา) ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นให้พ้น
ศีรษะครับ 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ก่อนที่จะข้ึนญัตติต่อไปท่านปลัดเทศบาลมีเรื่องจะชี้แจงต่อที่ประชุมครับ เชิญท่าน
ปลัดเทศบาลฯ ครับ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เร ียน  ประธานสภา รองประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ท่านหัวหน้าสำนักปลัดฯได้แจ้งว่า
ญัตติที ่ 12,13,14 ให้พิจารณาแก้ไขคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นคำชี ้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครับ   
ขอบคุณครับ 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

3.8 ญัตติที ่ 12/2565 เรื ่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลง        
คำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยราชสวัสดิ์ 3  บ้านด่านคำ  หมู่ที ่ 11 ตำบลด่านช้าง จำนวน  
235,221  บาท (กองช่าง)  เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรี 
ตำบลนากลาง  
ญัตติที่      12   /2565                                                  สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 

     วันที่   20    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
เร ื ่ อง   ขอเสนอญ ัตต ิ   ขออน ุม ัติแก ้ ไขเปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณจ ่ายขาดเง ินสะสม 
           โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยราชสวัสดิ์ 3  บ้านด่านคำ หมู่ที่ 11  
           ตำบลด่านช้าง จำนวน  235,221  บาท (กองช่าง) 
เรียน     ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
 

                         ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณจ่าย       
ขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยราชสวัสดิ์ 3 บ้านด่านคำ หมู่ที่ 11 
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชสวัสดิ ์ 3 บ้านด่านคำ หมู ่ที ่ 11 ตำบลด่านช้าง   
อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

คำชี้แจงเดิม คำชี้แจงใหม ่
แผนงาน  อุสาหกรรมและการโยธา 
งาน        ก่อสร้าง 
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการ/รายการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชสวัสดิ์ 3 บ้านด่านคำ   
หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู             
สถานที่ก่อสร้าง  ซอยราชสวัสดิ์ 3 บ้านด่านคำ 
หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู 
ปริมาณงาน 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม 173 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล   
นากลางกำหนด 
 - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพิ ่มเติม ฉบับที ่ 8/2564 อนุมัติวันที่  
19 กรกฎาคม 2564  
 
งบประมาณที่อนุมัติ   จำนวน  221,400  บาท 

แผนงาน  อุสาหกรรมและการโยธา 
งาน        ก่อสร้าง 
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการ/รายการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชสวัสดิ์ 3 บ้านด่านคำ  
หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู             
สถานที่ก่อสร้าง  ซอยราชสวัสดิ์ 3 บ้านด่านคำ  
หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู 
ปริมาณงาน 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความยาวรวม 137 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล 
นากลางกำหนด 
 - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพิ ่มเติม ฉบับที ่ 8/2564 อนุมัติวันที่ 
 19 กรกฎาคม 2564  
 
งบประมาณที่อนุมัติ  จำนวน  235,221  บาท 

 

เหตุผล 
 

                         ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 
2564  ในญัตติที่ 37/2564 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยราชสว ัสดิ ์  3 บ ้านด ่านคำ หม ู ่ท ี ่  11 ตำบลด ่านช ้าง อำเภอนากลาง จ ังหว ัดหนองบัวลำภู                 
จำนวน 221,400 บาท กองช่าง เนื่องจาก ตามที่ได้สำรวจออกแบบ พื้นที่ก่อสร้างจริง มีระยะทางก่อสร้าง 
 ยาว 137 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ 
                     เพื ่อให้การดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชสวัสดิ ์ 3           
บ้านด่านคำ หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไป
ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ และประชาชนที่สัญจรไปมาได้สะดวกสบาย ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
ดังนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการดังกล่าว ในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
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                    โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้ 

                 (1) ให้การกระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือตามที ่กฎหมายกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

               ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ ์ จันทะศรี) 
                                                นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณคณะผู้บริหารครับ แก้ไขการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงความยาวลดลงนะครับ 
คณะผู ้บริหารจะให้เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องได้ชี ้แจงเพิ ่มเติมก่อนหรือไม่ครับ        
เชิญครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง ขอบคุณท่านประธานครับ เกี่ยวกับเรื่องคำชี้แจงใหม่กับงบประมาณที่
เพ่ิมข้ึน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ 
 

นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผู ้อำนวยการกองและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ผมขอชี้แจงพอสังเขปก่อนอ่ืนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
เพราะญัตตินี้เข้าสภารอบที่สองแล้วครับ คำชี้แจงเดิมความยาวเป็น 173 เมตร     
คณะผู้บริหารจึงมีการสำรวจและตรวจสอบอีกรอบหนึ่งผลปรากฎว่าความยาว 
173 เมตร ดำเนินการไม่ได้จึงขออนุญาตแก้ไขเป็นความยาว 137 เมตร ตามท่ีได้
กำหนดครั ้งแรกสังเกตช่องคำชี ้แจงเดิมความยาว 173 เมตร จำนวนเงิน 
221 ,400 บาท และช่องคำช ี ้แจงใหม่ความยาว 137 เมตร จำนวนเงิน        
235,221 บาท บางท่านอาจสงสัยว่า ช่องคำชี้แจงใหม่ จำนวนเงินได้เพิ่มขึ้นนั้น 
ได้โอนเงินเพิ ่มหรือไม่ จำนวนเงิน ที ่ตั ้งไว้ คือ 270,000 บาท แต่ทำจริงแค่ 
235,221 บาท เพราะฉะนั้นเงินพอที่จะทำแน่นอนครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง ท่านผู้อำนวยการกองช่างเก่งมากครับ สามารถ
ทำได้โดยประหยัดงบไปถึง 40,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
ไหมครับ เชิญครับ  

นายธานินทร์  พันธ์กาฬสินธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภา ผมนายธานินทร์  พันธ์กาฬสินธุ์สมาชิกสภาเทศบาล     
เขต 2 ผมขอสนับสนุนญัตติที่ 12/2565 นี้ เนื่องจากใกล้เข้าฤดูฝน ผมอยากให้
เร่งทำโครงการในญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านธานินทร์  พันธ์กาฬสินธุ์ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาในญัตติที่ 12/2565 เรื่อง 
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชสวัสดิ์ 3 บ้านด่านคำ 
หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 235,221 
บาท (กองช่าง) ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นให้พ้น
ศีรษะครับ   

มติที่ประชุม                มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3.9 ญัตติที่ 13/2565  เรื ่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง       

คำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก    
ซอยข้างว ัดเล ิศเสนีย ์  บ ้านเลิศเสนีย ์  หมู ่ท ี ่  8  ตำบลนากลาง  จำนวน    
118,960  บาท (กองช่าง) เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรี 
ตำบลนากลาง  
ญัตติที่    13 /2565                                                               สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 

    วันที่  20    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
เร ื ่ อ ง    ขอ เสนอญ ัตต ิ  ขออน ุม ัต ิแก ้ ไขเปล ี ่ ยนแปลงคำช ี ้ แจงงบประมาณ จ ่ ายขาดเง ินสะสม  
            โครงการซ ่ อมแซมถนนล ู กร ั งด ้ วยห ินคล ุ ก  ซอยข ้ า งว ั ด เล ิ ศ เสน ี ย ์  บ ้ าน เล ิ ศ เสน ีย์   
           หมู่ที่ 8 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 118,960 บาท (กองช่าง) 
เรียน     ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
 

                         ข ้าพเจ ้า ขออน ุม ัต ิแก ้ไขเปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณจ ่ายขาดเง ินสะสม            
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยข้างวัดเลิศเสนีย์   บ้านเลิศเสนีย์   หมู ่ที ่ 8 ตำบลนากลาง  
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ด้วยหินคลุก ซอยขา้งวัดเลิศเสนีย์ บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

คำชี้แจงเดิม คำชี้แจงใหม ่
แผนงาน  อุสาหกรรมและการโยธา 
งาน        ก่อสร้าง 
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการ/รายการ  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก ซอยข้างวัดเลิศเสนีย์ บ้านเลิศเสนีย์ 
หมู ่ที ่ 8 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู                          
สถานที่ก่อสร้าง  ซอยข้างวัดเลิศเสนีย์   บ้านเลิศ
เสนีย ์ หมู ่ท ี ่ 8 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลำภู  
ปริมาณงาน 
ทำผิวทางหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลนากลางกำหนด - เป็นไปตาม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 
8/2564 อนุมัติวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  
 
 
งบประมาณที่อนุมัติ   จำนวน  110,730  บาท 

แผนงาน  อุสาหกรรมและการโยธา 
งาน        ก่อสร้าง 
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการ/รายการ  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก ซอยข้างวัดเลิศเสนีย์ บ้านเลิศเสนีย์ 
หมู ่ที ่ 8 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู                          
สถานที่ก่อสร้าง  ซอยข้างวัดเลิศเสนีย์   บ้านเลิศ
เสนีย ์ หมู ่ท ี ่ 8 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลำภู         
   
ปริมาณงาน 
ทำผิวทางหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลนากลางกำหนด - เป็นไปตาม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 
8/2564 อนุมัติวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  
 
งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน  118,960  บาท 
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เหตุผล 
                            ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 
2564  ในญัตติที่ 40/2564 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยข้าง
วัดเลิศเสนีย์ บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 110,730 
บาท กองช่าง เนื่องจาก เพิ่มเติมคำชี้แจงปริมาณงาน หนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็น 15 เซนติเมตร 
งานพัสดุได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 (3) ข้อ 79 กรณี
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)  ได้เชิญผู้รับจ้างเข้าเสนอราคาจ้าง จำนวน 3 ราย ไม่มีผู้เสนอราคาตาม
งบประมาณตั้งไว้ แต่เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั ้งไว้มาก ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงไม่สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างได้ 
  เพ ื ่อให ้การดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกร ังด ้วยหินคลุก ซอยข้างว ัดเลิศเสนีย์           
บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ที่ 8 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไป
ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ และประชาชนที่สัญจรไปมาได้สะดวกสบาย ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
ดังนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการดังกล่าว ในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้การกระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือตามที ่กฎหมายกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

               ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ ์ จันทะศรี) 
 นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณคณะผู ้บร ิหารครับ ม ีสมาช ิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติน ี ้ ไหมครับ            
เชิญท่านสายันต์  คุ้มครองเชิญครับ 

นายสายันต์  คุ้มครอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภา ผมนายสายันต์  คุ้มครอง สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1 
ในคำชี ้แจงเดิม มีความหนาเฉลี ่ย 15 เซนติเมตร คำชี ้แจงใหม่ หนาเฉลี ่ย  10 
เซนติเมตร แต่ในหลักการและเหตุผลตรงข้อความคำว่า “ คำชี้แจงปริมาณงานหนา
เฉลี่ย 10 เซนติเมตรเปลี่ยนเป็น 15 เซนติเมตร” สรุปแล้วหนาเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ในเหตุผลคำชี้แจงปริมาณงานหนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็น 15 เซนติเมตร 
ท่ีถูกต้อง คือ หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร เปล่ียนเป็น 10 เซนติเมตร ใช่หรือไม่ครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล 
นากลาง ขอบคุณท่านประธานครับ เกี ่ยวกับเรื ่องคำชี ้แจงใหม่กับงบประมาณ         
ท่ีเพิ่มขึ้น อยากให้ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติไหมครับ เชิญครับ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางสมัยสามญั สมยัที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565    
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นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ผ ู ้อำนวยการกองและผู ้ เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายประยุทธ์  เย ็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ก่อนอื่นผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ญัตติที่ 13/2565   
เป็นญัตติที่นำเข้าสภารอบที่สองครับ ผมขอชี้แจงพอสังเขป ช่วงที่นำญัตตินี้เข้าสภา     
ครั้งแรกเดิมกำหนดความหนาเฉลี่ยไว้ที่ 10 เซนติเมตร ทางท่านคณะผู้บริหารอยากให้
ถนนมีความหนา 15 เซนติเมตร จะได้ใช้งานได้นาน จึงสั่งช่างเพิ่มความหนาขึ้นแต่ด้วย
งบประมาณที่มีทำความหนาเฉลี ่ย 15 เซนติเมตร ไม่ได้ จึงแก้ไขจากความหนา       
เฉลี่ย 15 เซนติเมตร เป็น 10 เซนติเมตรครับ เพราะเดิมทำราคาไว้เพียงแค่หนา  
10 เซนติเมตร ซึ่งความหนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร ไม่มีบริษัทใดรับทำจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณจำนวน 110,730 บาท ไม่สามารถทำความหนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร     
ได้ครับ บางท่านอาจสงสัยว่าคำชี้แจงใหม่หนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตร จำนวนเงินทำไมจึง
เพิ่มขึ้น เพราะเนื่องจากไม่ได้คิดค่าบดอัดให้กับทางผู้รับจ้างพอคิดค่าบดอัดให้ผู้รับจ้าง
แล้วจำนวนเงินจึงเพิ่มข้ึน 8,230 บาท ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ สมาชิกสภาเทศบาลเพียงสงสัยว่าในปริมาณงานกำหนด
เอาไว้เดิม หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร แต่ปริมาณงานที่ขอเปลี่ยนแปลงคือ หนาเฉลี่ย 10 
เซนติเมตร ในส่วนของเหตุผลเหมือนจะขัดแย้งกับปริมาณงาน ซึ่งกำหนดไว้ในเหตุผล
เป็น 15 เซนติเมตร ในส่วนนี้ท่านสมาชิกสงสัยเพียงว่าตัวเลขถูกต้องแล้วหรือยังครับ  

นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมขอแก้ไขจากความหนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร เป็นความ
หนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตรครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง เชิญท่านปลัดเทศบาลฯครับ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เรียน  ประธานสภา คณะผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมานั้น
เหตุผลแผ่นที่สองของญัตติที่ 13/2565 เดิมกำหนดความหนาเฉลี่ยน 10 เซนติเมตร 
และขอจ่ายขาดเงินสะสมตั้งแต่การประชุมสภาสมัยที่ 4 สาเหตุของการนำญัตตินี้เข้าให้
สมาชิกสภาพิจารณาอีกรอบนั ้น  คณะผู ้บริหารได้เสนอความหนาเฉลี ่ยเป็น 15 
เซนติเมตร ได้ทำเร่ืองจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีผู้รับจ้างที่จะสามารถดำเนินการได้ จึงนำเรียน
ผู้บริหารว่าถ้าตั้งงบประมาณเพียงเท่านี้และมีความหนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร ซึ่งไม่มี
ผู้รับจ้างบริษัทไหนดำเนินการได้นอกจากเปลี่ยนปริมาณงานให้เป็น 10 เซนติเมตร 
ดังเดิม จึงได้นำญัตตินี้เข้าที่ประชุมรอบนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ตัวเลขและตัวอักษรในแบบขอเสนอญัตติถูกต้องแล้วนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร 
แก้ไขแค่ตัวเลขในส่วนของเหตุผลจากความหนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็น 10 
เซนติเมตร เชิญท่านรองคณิต พิมพ์ดีครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล 
นากลาง ขออธิบายเพิ่มเติมครับ ตามที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สมาชิกสภาเข้าใจตรงกันที่ได้นำเข้าสภาและสภาได้ให้
มติที่ประชุมเห็นชอบรอบนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เดิมหนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตร 
งบประมาณ 110,730 บาท เปลี่ยนเป็นหนาเฉลี่ยเป็น 15 เซนติเมตร ผู้รับจ้างไม่
สามารถดำเนินการได้ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงปริมาณอีกรอบ คือ หนาเฉลี่ย 
15 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็นหนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตร จึงจะสามารถดำเนินงานได้ครับ 
ขอบคุณครับ 
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หน้า ๒๙ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณคณะผู้บริหารครับ ในญัตตินี้ถ้าหากอ่านตามตัวอักษรในแบบเสนอญัตติส่วน
ของเหตุผลเอกสารค่อนข้างที่จะอธิบายชัดเจนอาจจะเกิดความสับสนซึ่งในญัตตินี้
ถูกต้องแล้วนะครับเพียงอธิบายให้เห็นว่าเกิดความผิดพลาดอะไรในการประชุมครั้งท่ี
ผ่านมาทำให้ไม่สามารถดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างได้มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ 

นายอินทราทิตย ์ อินทุใส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภา ผมนายอินทราทิตย์  อินทุใส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    
คำชี ้แจงเดิม งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน 110 ,730 บาท ส่วนคำชี ้แจงใหม่ 
งบประมาณที่อนุมัติจำนวน 110,730 บาท ส่วนคำชี้แจงใหม่งบประมาณที่อนุมัติ 
จำนวน 118,960 บาท จะมีส่วนที่เกินอยู่ จำนวน 8 ,230 บาท  อยากทราบว่า
จำนวนท่ีเกินมานี้นำมาจากที่ใดเพราะตั้งไว้แค่ 110,730 บาทครับ ขอบคุณครับ  

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านอินทราทิตย์  อินทุใส สงสัยว่า ตั ้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
จำนวน 110,730 บาท และขออนุมัติที่จำนวน  118,960 บาท มีงบประมาณ
ที ่ เก ินมาตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นในส ่วนนี ้ผมอยากให้ท ่านปลัดเทศบาลฯ 
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เข้าใจเรื ่องงบประมาณที่เกินไปนี ้สามารถทำได้หรือไม่และนำมาจากส่วนใด      
เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เรียน  ประธานสภา คณะผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในญัตติที่ 13/2565 เป็นญัตติที่
ขอเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงในรายละเอียดความหนาเฉลี ่ยจาก 15 เซนติเมตร       
เป็น 10 เซนติเมตร ส่วนงบประมาณต้องยึดตัวที่จ่ายขาดเงินสะสมในส่วนเงินที่
เพิ่มมาจำนวน 8,230 บาทนั้น ช่างได้ประเมินราคาในแบบ ปร.4 และ ปร.5 
เรื ่องการจัดซื ้อจัดจ้างยึดตามระเบียบของพัสดุทางเจ้าหน้าที ่พัสดุจะต้องไป
ดำเนินการในงบประมาณตามที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมไว้ครับ ซึ่งทางคณะผู้บริหาร
และทางผู้รับจ้างได้ต่อรองกันสามารถท่ีจะดำเนินการได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ไม่มีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติและเรื่องระเบียบถูกต้องไหมครับ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

ถูกต้องครับ 
 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านอื ่นจะอภิปรายเพิ ่มเติมไหมครับถ้าไม่มี ผมขอมติเห็นชอบจาก        
ที ่ประชุมสภาในญัตติที ่ 13/2565  เรื ่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
ด้วยหินคลุก  ซอยข้างวัดเลิศเสนีย์  บ้านเลิศเสนีย์  หมู ่ที ่ 8  ตำบลนากลาง  
จำนวน  118,960  บาท (กองช่าง) ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่เห็นชอบ 
ขอให้ยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะครับ   

มติที่ประชุม                มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3.10 ญัตติที่ 14/2565  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    

คำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก 
กุดแม่ลา - ลำพะเนียง  บ้านหนองด่าน  หมู ่ที ่ 6 ตำบลด่านช้าง  จำนวน  
296,980  บาท (กองช่าง) เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 
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หน้า ๓๐ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่   14 /2565            สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 

     วันที่   20    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซม 
        ถนนลูกรังด้วยหินคลุก กุดแม่ลา - ลำพะเนียง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6  ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง  
        จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 296,980 บาท (กองช่าง) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
                         ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาด   
เงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก กุดแม่ลา  - ลำพะเนียง    บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6     
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ด ้วยหินคลุก ถนนกุดแม่ลา - ลำพะเนียง บ ้านหนองด่าน หมู ่ท ี ่  6 ตำบลด่านช้าง  อำเภอนากลาง             
จังหวัดหนองบัวลำภู มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

คำชี้แจงเดิม คำชี้แจงใหม ่
แผนงาน  อุสาหกรรมและการโยธา 
งาน        ก่อสร้าง 
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการ/รายการ  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก กุดแม่ลา - ลำพะเนียง บ้านหนองด่าน 
หมู ่ที ่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู 
สถานท ี ่ ก ่ อสร ้ าง   ก ุดแม ่ลา  -  ลำพะเน ียง  
บ้านหนองด่าน หมู ่ที ่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ปริมาณงาน 
ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด - เป็นไป
ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ ิ ่มเต ิม ฉบ ับท ี ่  8/2564 อน ุม ัต ิว ันท ี ่  19 
กรกฎาคม 2564  
 
 
งบประมาณที่อนุมัติ   จำนวน  450,000  บาท 

แผนงาน  อุสาหกรรมและการโยธา 
งาน        ก่อสร้าง 
งบ         ลงทุน 
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการ/รายการ  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก กุดแม่ลา - ลำพะเนียง บ้านหนองด่าน 
หมู ่ที ่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลำภู 
สถานท ี ่ก ่อสร ้าง  ก ุดแม ่ลา –  ลำพะเน ียง 
บ้านหนองด่าน หมู ่ที ่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ปริมาณงาน 
ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000  ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด - เป็นไป
ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ ิ ่มเต ิม ฉบ ับท ี ่  8/2564 อน ุม ัต ิว ันที ่  19 
กรกฎาคม 2564  
 
 
งบประมาณที่อนุมัติ   จำนวน  296,980 บาท 

 

เหตุผล 
                  ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564   
ในญัตติที่ 34/2564 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก กุดแม่ลา -        
ลำพะเนียง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 450 ,000 
บาท กองช่าง เนื่องจาก ตามที่ได้สำรวจออกแบบ พื้นที่ก่อสร้างจริง มีระยะทางก่อสร้าง กว้าง 5 เมตร จึงไม่
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้                
             เพื่อให้การดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก กุดแม่ลา - ลำพะเนียง บ้านหนองด่าน      
หมู่ที่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ และประชาชนที่สัญจรไปมาได้สะดวกสบาย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการดังกล่าว ในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้การกระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือตามที ่กฎหมายกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ างให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ ์ จันทะศรี) 
                                              นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณคณะผู้บริหารครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายไหมครับ    
เชิญท่านประยุทธ์  เย็นอารมย์ครับ 

นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมช่องคำชี้แจงเดิมและ
คำชี้แจงใหม่ปริมาณคำชี้แจงเดิม ซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุกด้วย กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร เพิ่มข้อความว่า “หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ” และคำชี้แจงใหม่
ส่วนของปริมาณงานซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 1 ,000 
เมตร เพ่ิมข้อความว่า “หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร” ครับ เดิมถนนเส้นนี้คณะผู้บริหาร
ต้องการให้ถนนกว้าง 6 เมตร แต่เมื่อคณะผู้บริหารไปสำรวจและจะเริ่มดำเนินการ
แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเจ้าของที่บางรายยังไม่ยินยอมให้ดำเนินการ
ได้และได้ลดความกว้างลงจาก 6 เมตร เหลือ 5 เมตร ความหนาเฉลี ่ย 10 
เซนติเมตร เช่นเดิม ประหยัดงบประมาณได้ถึง 153,020 บาท ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู ้อำนวยการกองช่างครับ ผมจะได้มีเหตุผลนำเรียนประชาชน          
ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ได้ถูกต้องเพราะเดิมทำไว้ 6 เมตร ประชาชนก็บ่นอยู่เหมือนกัน
ว ่าทำถนนไป 7 เมตร ทำจร ิงแค ่  6 เมตร ป ัจจ ุบ ันลดลงเหลือ 5 เมตร                
ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาในญัตติที่ 14/2565  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุกกุดแม่ลา - ลำพะเนียง  บ้านหนองด่าน  หมู ่ที ่ 6 ตำบลด่านช้าง  
จำนวน  296,980  บาท (กองช่าง) ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่เห็นชอบ 
ขอให้ยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะครับ   

มติที่ประชุม                มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง อื่น ๆ  ท่านสมาชิกท่านใดจะหารือในที่ประชุมหรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น  

เชิญครับ 
นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 
ผู ้อำนวยการกองและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู ้อำนวยการกองช่าง  ขอชี้แจงเรื ่องการตรวจงานครับ ในเดือนที่ผ่านมาได้รับ    
คำร้องเรียนจากอดีตสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่ยังไม่เข้าใจการ
ปฏิบัติงานได้เข้าไปร้องเรียนการทำงานของคณะผู้บริหารขอชี้แจงพอสังเขป      
นะครับ ท่านอาจจะไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานเดิมถนนเส้นหน้าวัดศิร ิชัย –           
แยกโนนสว่างหน้าบ้านท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ท่านติดใจว่าทำไมเงิน
จำนวน  60 ,000 บาท โครงการซ่อมแซมทำไมได้เท่านี ้ ขอชี ้แจงนะครับ          
เงินจำนวน 60,000 บาท นำไปซื ้อยางร้อนเพื ่อซ่อมแซมถนนทางเส้นกุดแห่    
เส้นหนองด่าน และถนนเส้นภูเงินไม่ใช่โครงการนะครับเป็นการซ่อมแซมถนน    
ของฝ่ายการโยธาอย่าเข้าใจผิดว่าจำนวนเงิน 60 ,000 บาท ทำงานได้เท่านี้เป็น
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การซ่อมแซมถนนซื้อยางร้อนเพื่อมาซ่อมแซมถนนตามปกติ สามจุดดำเนินการใน
เงินจำนวน 60 ,000 บาท  ไม่นำไปซ่อมเพียงจุดเดียว  เป็นการซ่อมแซม
ดำเนินงานตามปกตินะครับไม่ต้องตรวจสอบครับ ขอความกรุณาเข้าใจด้วยครับ 
ซ่อมแซมไม่ใช่โครงการ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่างนะครับ มีการร้องเรียนมาคงจะทำหนังสือตอบ
ข้อร้องเรียนทราบมาว่ามีบุคคลภายนอกด้วยท่านคงยังไม่ทราบข้อชี้แจงในที่
ประชุมหวังว่าจะมีหนังสือชี้แจงนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมไหม
ครับ เชิญครับ 

นายชัยวัฒน์  พหลทัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายชัยวัฒน์  พหลทัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลนากลาง เขต 1 ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้กล่าวถึง ผมกำลังจะถาม
เรื่องนี้พอดีครับ เนื่องจากว่าโอนงบรอบก่อนหน้านี้มีจำนวนสองโครงการที่เสนอมา 
คือ การนำเงินไปซ่อมถนนเส้นภูเงิน – หนองด่านและเส้นหน้าวัดศิริชัยพัฒนาราม 
เป็นเงินอยู่ที่ 400,000 บาท ขอมาจำนวน 300,000 บาท เท่าที่ลงพ้ืนที่จริงเงิน
จำนวน 300,000 บาท ผมไม่ทราบระเบียบในการทำงานจริงเอาไปทำอะไร 
อาจจะใช ้เง ินจำนวน 60 ,000 บาท หร ือย ังไง ท่านได ้ขอโอนมาจำนวน          
300,000 บาท เพื่อจะดำเนินการซ่อมแซมที่ทางสภาเทศบาลได้ให้มติที่ประชุม
ไปทางสมาชิกได้เข้าใจว่าเป็นการนำไปซ่อมแซมด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พอดำเนินการจริงเป็นการนำยางร้อนไปปะไว้จุดชำรุดถามท่านทำผิดวัตถุประสงค์
ของสภาเทศบาลที่ขอโอนเงินไปหรือไม่ เนื่องจากสภาได้ให้มติที่ประชุมผ่านนั้น
เข้าใจว่าเป็นการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจะมีความคงทนและหนาแน่น
สามารถสัญจรได้จริงไม่ใช่ทำเพื ่อแก้หน้า สมาชิกสภาเทศบาลโดนตำหนิครับ    
ซ่อมยังไม่ถึงอาทิตย์ชำรุดอีกแล้วผมไม่ทราบว่างบประมาณนำมาซ่อมจริงจำนวน
เท่าไหร่แต่ที ่ขอโอนจำนวน 300 ,000 บาท ขออนุญาตทางคณะผู ้บร ิหาร        
ช่วยชี้แจงด้วยครับ ในข้อนี้ท่านขอโอนเงินจำนวน 300 ,000 บาท แต่ดำเนินการ
จริงจำนวน 60 ,000 บาท กรุณานำเงินมาคืนด้วยครับ ถ้านำไปดำเนินการ        
ผิดวัตถุประสงค์ของสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ครั ้งที ่แล ้วทางคณะผู ้บริหารได้ขอโอนงบไปเป็นค่าใช้จ ่ายในการซ่อมแซม         
ท่านคงดำเนินการตามระเบียบของท่านนะครับ แต่ในที่ประชุม ได้มีการเสนอ      
ว่าจะดำเนินการวางแผนไว้ว่าอย่างไร ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่จะ
ตอบข้อสงสัยนี้ได้ไหมครับเป็นสิทธิของท่านนะครับ เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 
ผู ้อำนวยการกองและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู ้อำนวยการกองช่าง  ขอชี ้แจงคร่าว ๆ เรื ่อง จำนวนเงิน 300,000 บาท            
ที่ขอโอนไปจำนวนเงินยังคงเหลืออยู่ ยังไม่ได้ดำเนินการในเงินจำนวนนั้น เนื่องจาก
ยังไม่ได้รับการสั่งการใด ๆ ครับ ส่วนจำนวนเงิน 60 ,000 บาท ได้ใช้จ่ายจาก    
งบซื ้อวัสดุ งบดำเนินงานครับ เงินจำนวน 300,000 บาท ยังคงอยู ่ยังไม่ได้
ดำเนินการ ขอให้ทางสมาชิกผู ้ทรงเกียรติเข้ามาสอบถามอีกครั ้งหนึ ่งครับ    
ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ เชิญท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์  ครับ 
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นายชัยวัฒน์  พหลทัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายชัยวัฒน์  พหลทัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลนากลาง เขต 1 ฝากประธานไปยังคณะผู้บริหารผมขอติดตามในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีหน้าที่ในการสะท้อนปัญหาและตรวจสอบการทำงาน    
ขอเรียนถามในเมื ่อสภาได้ให้มติเห็นชอบ ให้ท่านแล้วจะดำเนินการซ่อมแซม
ระยะเวลาใดให้บอกทางสภาได้ไหมครับ สภาให้มติเห็นชอบนานแล้วรวมถึงการ
ซ่อมถนนเส้นภูเงินผ่านไปแล้วยังไม่มีการซ่อมแซมช่วยรายงานให้ทางสมาชิกสภา
เทศบาลทราบด้วยครับว่าท่านดำเนินการถึงขั้นตอนไหนซ่อมหรือยังถ้ายังไม่ได้
ดำเนินการซ่อมท่านได้ให้เหตุผลตอนเสนอญัตติว่าถ้าท่านไม่ให้มติในที่ประชุม
เห็นชอบการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ การสัญจรจะเป็นอัมพาต ตอนนี้ทางเข้าบ้าน
หนองด่านได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้ดำเนินการซ่อมหรือยังช่วยรายงานให้ทราบ
ด้วยนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ ท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 

นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 
ผู ้อำนวยการกองและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ขอชี้แจง ทั้ง 5 โครงการ ทั้ง ที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้
สอบถามทั้งในเทศบัญญัติ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านภูเงิน จ่ายขาดเงินสะสมไป จำนวน 400,000 บาท ตอนนี้ผู้รับจ้างแจ้งเข้า
ดำเนินงานแต่ยังไม่เข้าดำเนินงานจนสัญญาจะหมดลงแล้ว ทั้ง 5 โครงการ ตอนนี้
ย ังไม่เห็นเข้าดำเนินการครับแต่ได้แจ้งเข้าลงงานทั้งเงินจ่ายขาดและเงินใน        
เทศบัญญัติของบริษัท ป.อุดร ทั้ง 5 โครงการครับเป็นการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทั้งหมดครับ งบ 400,000 บาท จ่ายขาดเส้นภูเงินและหมู่ที่ 2 ผู้รับจ้างแจ้งเข้า
ดำเนินงานจนสัญญาจะสิ้นแล้วยังไม่เห็นลงงานเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ได้ผู้รับเหมาทั้ง 5 โครงการแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ลงมือดำเนินงาน ซึ่งตามระเบียบ
แล้วถ้าผู้รับจ้างยังไม่ลงมือดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาคงต้องมีค่าปรับตาม
ระเบียบครับ เชิญท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์ 

นายชัยวัฒน์  พหลทัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายชัยวัฒน์  พหลทัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นากลาง เขต 1 ขอบคุณท่านประธานครับ ขอสอบถามอีกหนึ่งโครงการนะครับ      
จะเข้าหน้าฝนอีกปีแล้วท่อระบายน้ำวางเต็มแล้วท่ีหนองน้ำนันทจันทร์ ผมไม่ทราบว่า
ท่านจะขุดวางท่อตอนไหน จะเข้าหน้าฝนอีกแล้วครับ หนึ่งโครงการที่ขอไปมีคณะ
ผู้บริหารได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วถนนเส้นฟ้าสีทอง บ้านกกค้อ ท่านไปลงพื้นที่สำรวจ
ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้ยังไม่เห็นว่าท่านได้เข้าทำการตรวจสอบทำ ปร.4 
และปร.5 หรือยังนำบรรจุลงแผนหรือยังครับ ขอบคุณครับ  

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์ครับ ที่ได้มีความเป็นห่วง ทราบว่าโครงการหนอง  
น้ำนันทจันทร์ไม่ได้ตั ้งเป็นโครงการ ส่วนท่อระบายน้ำที ่นำมาวางไว้ได้มาฟรี           
จะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ 
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นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู ้บริหาร 
ผู ้อำนวยการกองและผู ้เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู ้อำนวยการกองช่าง  ขอชี้แจงคร่าว ๆ โครงการที่หนองน้ำนันทจันทร์ที่วางท่อ
ระบายน้ำ จำนวน 120 ท่อน ตอนนี้มีผู้รับจ้างแล้วครับ ค่าแรงอยู่ที่ประมาณแสน
ส่วนค่าท่อและค่าบ่อพัก ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีผู ้รับ
จ้างแล้วจะดำเนินการเร็ว ๆ นี้ครับ ส่วนเส้นฟ้าสีทองต้องเรียนถามไปยังคณะผู้บริหาร
จะสั่งการอย่างไรต้องถามท่านครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู ้อำนวยการกองช่าง เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ท่านคณิต          
พิมพ์ดีครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล        
นากลาง  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงาน
ของคณะผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรีไม่นิ่งนอนใจครับ เกี่ยวกับเรื่องที่สอบถามมา
ทางคณะผู้บริหารได้ติดตามทุก ๆ เรื่องในการทำงานมีเรื่องระเบียบและกฎหมาย   
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทางคณะผู้บริหารจึงต้องดำเนินการตามระเบียบและกระบวนการ
ให้ถูกต้อง เช่น เรื่องบ่อขยะเรายังไม่มีงบที่เพียงพอที่จะสามารถซื้อได้และเรื่องท่อก็
ยังมาไม่ครบ ท่อท่ีพยามขอ คำว่าขอก็มีจำนวนจำกัด ทางคณะผู้บริหารได้พยามขอ
เพื่อให้ได้มาดำเนินการได้ต่อไป ซึ่งอยู่ในห้วงของการจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ติดตามการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยสิ่งที่จำ
เป็นได้ของบส่วนกลางมาช่วยให้พี่น้องประชาชนเป็นส่วนมาก จำนวนเงินใน     เทศ
บัญญัติที่ตั้งงบประมาณไว้เป็นงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เนื่องจากมี
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ประสบการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด ทั้งนี้
ทั ้งนั ้น อยู ่ที ่งบประมาณและขั ้นตอนกระบวนการที ่จะดำเนินการตามระเบียบ       
ทางคณะผู้บริหารไม่นิ่งนอนใจครับ จะผลักดันให้ถึงที่สุด เพื่อให้การดำเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายทางท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่พยามบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ทุกฝ่ายงานดำเนินการได้และเกิดผลสำเร็จ
ลุล่วงภายในงบประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ เชิญท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์ครับ   
 

นายชัยวัฒน์  พหลทัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายชัยวัฒน์  พหลทัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลนากลาง เขต 1 ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ที่ถามไปเรื่องบรรจุลง
แผนพัฒนาฯ ท่านรับปากกับทางสมาชิกสภาเทศบาลไปว่าจะดำเนินการบรรจุเข้า
ในแผนพัฒนาฯ ผ่านมาแล้วจะครบหนึ่งปีแล้วครับเข้าฤดูฝนอีกแล้ว เรื่องยังไม่
บรรจุเข้าแผนพัฒนาเลยไม่มีเพิ ่มเติมเลย แล้วจะดำเนินการตอนไหนครับ  
ฝากด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่งบุญบั้งไฟตำบลนากลางคณะผู้บริหารไปทุกท่านบริเวณ
เวทีที่หนองน้ำนันทจันทร์ห้องน้ำใช้งานไม่ได้ ฝ้าเพดานชำรุดได้รับร้องเรียนจาก    
พี่น้องประชาชนที่ทำกิจกรรมตรงนั้นเยาวชนที่เล่นกีฬาประชาชนที่ไปออกกำลัง
กายใช้ห้องน้ำไม่ได้ มีคำถามกลับมาว่าเทศบาลตำบลนากลางทำอะไรอยู่แค่ปัญหา
เล็กน้อยนะครับไม่ใช้ปัญหาใหญ่โตอะไรเลยท่านยังไม่เหลียวแลแล้วท่านจะ
แก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ได้อย่างไร ฝากด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับลู่ วิ ่งทาง
สาธารณะการบำรุงรักษาเท่ากับการสร้างอุบัติเหตุให้เกิดความชำรุด พูดตั้งแต่
ประชุมสภาครั้งแรกแล้วครับ ตอนนี้ยังไม่เห็นมีการดำเนินการใด ๆ คอสะพานที่
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เป็นร่องที่หนองน้ำนันทจันทร์เป็นโพรงด้านข้าง การซ่อมบำรุงของท่าน คือ การนำ
หินและยางมะตอยปิดทับถ้ารถบรรทุกหนักผ่านแล้วเกิดดินถล่มจะเกิดอะไรขึ้น 
ปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขมานานแล้วครับแต่วิธีการแก้ไขของท่าน คือ การนำ
ยางมะตอยร้อนไปปิดทับ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์นะครับ ถ้าหากท่านขุดแล้วซ่อมจริง 
จะไม่เสียเงินตรงนั ้นเลย ฝากคณะผู้บริหารดำเนินการด้วยครับอย่านำเงินไป
ละลายน้ำครับ ถึงจะเม็ดใหญ่แต่จะเกิดประโยชน์จริง ๆ ครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านรองอุทัย อุทยาครับ 

นายอุทัย  อุทยา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ตามที่สมาชิกสภาได้ อภิปรายเรื่องงบประมาณเรื่อง
ต่าง ๆ ในที่ประชุมแห่งนี้อยากให้ท่านสมาชิกสภาได้หารือร่วมกันสิ่งไหนที่ไม่ดีมา
พูดคุยกันครับไม่ต้องไปวิจารณ์กันภายหลังต้องปรึกษากันครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านรองอุทัย  อุทยามีท่านสมาชิกสภาจะเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับ  

นายไชยวัฒน์  ศรีสด 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายไชยวัฒน์  ศรีสด สมาชิกสภาเทศบาล     
ตำบลนากลาง เขต 2 เร ื ่องเด ียวท ี ่ฝากถามก ับเจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง            
หมู่ที่ 14 ตำบลด่านช้าง  ซอยอุตมะว่าจะจบงานยังไงครับประชาชนเดือดร้อน   
จะจบแบบไหน ช่วยตอบคำถามด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารช่วยตอบคำถามให้สมาชิกสภาได้รับทราบด้วยครับ เชิญท่าน
ปลัดเทศบาลฯ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 
       
 
 
 

เร ียน ท่านประธานสภา ท่านสมาช ิกสภา คณะผู ้บร ิหาร และผู ้ เข ้าร ่วม           
ประชุมที่เคารพครับ ขอตอบในฐานะประธานกรรมการตรวจงานจ้างซอยอุตมะ   
ที่ดำเนินการเนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการไม่ถูกแบบถ้าดำเนินการไม่ถูกแบบแล้ว
ผมในฐานะประธานกรรมการตรวจงานจ้างจ ึงตรวจร ับงานจ้างไม ่ได ้ทาง
คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นำสรุปให้คณะผู ้บริหารแล้ว ได้แจ้งผู ้ร ับจ้าง
ดำเนินการถูกต้องตามแบบคือให้ผู ้รับจ้างดำเนินการให้ตามแบบถ้าไม่ถูกก็ให้
ดำเนินงานให้ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขออนุญาตหารือในโครงการนี้นะครับเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นช่างควบคุมงานครับ   
ผมสงสัยว่าทำไมก่อสร้างผิดแบบไปจนถึงขนาดนี้ครับ เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 
       
 

เร ียน ท่านประธานสภา ท่านสมาช ิกสภา คณะผู ้บร ิหาร และผู ้ เข ้าร ่วม           
ประชุมที่เคารพครับ ไหน ๆ ถามแล้วเป็นหัวหน้าฝ่ายมารวยในแบบจะมีรางกับ   
บ่อพักขอพูดข้อเท็จจริงให้ทราบเกิดข้อผิดพลาดไปดูบ่อพักเป็นรางไปดูรางเป็นบ่อ
พักในรายละเอียดจะมีเหล็กประมาณการไว้เท่าไหร่ รางประมาณการไว้เท่าไหร่      
ช่างจึงให้คำปรึกษาให้ผู้รับจ้างผิดพลาดไปก็เลยต้องแก้ไขให้ถูกครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ เชิญท่านเตียง สีนามโหน่งครับ 
 

นายเตียง  สีนามโหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภา ผมนายเตียง  สีนามโหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
อยากสอบถามท่านประธานว่าร่องระบายน้ำนันทสุธา หมู ่ที ่ 2 บ้านโพธิ ์ค้ำ           
ได้ดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วครับได้ผู ้รับจ้างหรือยังประชาชนฝากติดตามครับ 
ขอบคุณครับ   
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นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล     
นากลาง  เกี่ยวกับเรื่องร่องระบายน้ำนันทสุธา อยู่ในห้วงดำเนินงานในการเรียก
ผู้รับจ้างมาทำสัญญา สัญญาเกิดจริงแต่คณะบริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง กองคลัง 
กองช ่าง เร ียกผ ู ้ร ับจ ้างมาทำสัญญาจ้าง ส ัญญาจ้างมีกรอบขั ้นตอนเวลา             
เป็นลักษณะของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินงานแล้วทำสัญญา
เมื ่อไรอยู ่ที ่ส ัญญาระหว่างกองคลังกับผู ้ร ับจ้างส่วนเรื ่องร้องเรียนลู ่ว ิ ่งของ         
หนองน้ำนันทจันทร์ ให้สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้ใช้ประโยชน์ได้เขียนคำร้องส่ง
เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือคณะผู้บริหารจะดำเนินการให้ช่างดำเนินการตามขั้นตอน
ของงานครับหรือห้องน้ำที่ชำรุดและฝ้าเพดานถ้าไม่ดีให้เขียนคำร้องมาเพราะทาง
คณะผู้บริหารไม่ได้ลงไปดูประเพณีบุญบั้งไฟนากลางเป็นเวลากระชั้นชิดผู้นำชุมชน
จะทำหรือไม่ทำก็ตกลงกันกะทันหันทางเทศบาลเป็นผู ้จัดสรรงบประมาณให้      
กับชุมชนให้บริหารจัดการเองจะโทษทางเทศบาลไม่ได้ เนื่องจากนำเงินไปให้ชุมชน
ดำเน ินการและขอใช ้สถานท ี ่ หนองน ้ำน ันทจ ันทร ์ จ ั ดงาน เน ื ่ องจาก                  
หนองน้ำนันทจันทร์เป็นสถานที่สาธารณะของเทศบาลตำบลนากลางบางส่วนได้
รับผิดชอบก็จริงก่อนจัดงานผู้นำชุมชนไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อน สถานที่ตรงนี้ทาง
คณะผู้บริหารก็ไม่ทราบแน่ชัดว่างานบุญบั้งไฟกกค้อจะเกิดขึ ้นและเกิดอย่าง
กะทันหันฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลอย่างที่ท่านรองอุทัย อุทยาได้พูดไว้ถ้ามี
อะไรสามารถเข้ามาหาหรือกันเพื่อหาทางออกให้ชุมชนเพื่อหาทางออกให้กับทาง
เทศบาลตำบลนากลาง ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

หนองน้ำนันทจันทร์เป็นทรัพย์สินของเทศบาลทั้งหมดถูกต้องไหมครับเมื่อเป็น
ทรัพย์สินของเราย่อมต้องดูแลไม่ทราบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกองใดครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล     
นากลาง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาเกี่ยวกับหนองน้ำนันทจันทร์ถ้าถามก็
น่าจะเป็นของเทศบาลตำบลนากลางนะครับ และมีข้อผิดพลาดจึงไปขอทำ
ประชาคมที่วัดศิริชัยแต่คนละเรื่องกันผมก็พอจะทราบว่าอยู่ที่เทศบาลนะครับเป็น
เจ้าของพื้นที่บางส่วนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อย่างไรอันนี้ ไม่ทราบแน่ชัดครับผมก็
พ่ึงเข้ามาบริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื ่อเป็นทรัพย์สินของเราย่อมมีผู ้ร ับผิดชอบดูแลรักษาหากพบอุปกรณ์ชำรุด
เสียหายหรือไม่พร้อมใช้งานจะทำบันทึกเสนอให้ทำการซ่อมแซมให้ผู้บังคับบัญชา
ได้ทราบและแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการก่อสร้างดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ    
ฝากให้คณะผู้บริหารช่วยกำกับดูแลผู้รับผิดชอบ มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ   
เชิญครับ 

นายชัยวัฒน์  พหลทัพย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายชัยวัฒน์  พหลทัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลนากลาง เขต 1 ขอบคุณท่านประธานผมได้ยกมือหลายรอบเพื่อจะตอบแต่
ท่านประธานไม่เห็นด้วยซ้ำขอตอบคำถามที่พาดพิงจากคณะผู้บริหารที่บอกว่ามี
อะไรให้ไปคุยกับคณะผู้บริหารการสะท้อนปัญหาชุมชนและสังคมผมเข้ามา
เทศบาลในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภานะครับ ต้องใช้สภาแห่งนี้เป็นการสะท้อนปัญหา 
ผมไม่สามารถเข้าไปหาท่านเป็นการส่วนตัวเพื่อจะสะท้อนปัญหาของเทศบาลได้ 
เพราะผมถือว่าโอกาสที่ได้เข้าสภาแต่ละครั้งเป็นการนำปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้น
เพ่ือมาสะท้อนที่แห่งนี้ทางคณะผู้บริหารมีหน้าที่ในการรับฟังหากปัญหาไหนที่ต้อง



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางสมัยสามญั สมยัที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565    

 

 

 

หน้า ๓๗ 

รับการแก้ไขท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขต่อไป ส่วนที่คณะผู้บริหารบอกว่าต้องเขียน
คำร้องเข้ามา ขอโทษนะครับ เทศบาลตำบลนากลางมีไว้ทำไมถ้าหากไม่ดูแล
ทรัพย์สินของตนจะต้องรอให้คนมาบอกว่าตรงนี้พังตรงนั้นชำรุดทั้งที่ท่านก็เห็น
เป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไม่เห็นบุคลากรท่านมีอยู่เท่าไหร่ ในเทศบาลนี้ทำไมต้องให้คน
อ่ืนมาบอกให้ซ่อมของตนเอง ในเมื่อตนเองใช้อยู่ทำไมให้ข้างบ้านแจ้งท่านเห็นแล้ว
ทำได้เลยครับไม่ต้องเขียนคำร้อง อีกประการหนึ่งในการซ่อมแซมไฟฟ้าหลอดไฟ
ต้องรอคำร้องประชาชนไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งรอเขียนคำร้องครับเหมือนกับไฟฟ้า     
ที ่บ้านท่านดับต้องบอกคนอื ่นมาร้องไหมครับ ถ้ารอผมไม่มีไฟฟ้าใช้ผมต้อง
ดำเนินการซ่อมเมื ่อเห็นทันที ฝากไว้ด้วยครับเรื ่องของคำร้องลดหน่อยครับ       
อย่าสร้างเงื่อนไขในการพัฒนาลดได้ก็ลดครับเพ่ือการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาเร็ว
ขึ้น อย่างน้อยถ้าต้องรอคำร้องชาวบ้านจะมาบอกทางสมาชิกสภากว่าสมาชิกสภา
จะเข้ามาเขียนคำร้องการแก้ไขจะได้เร็วขึ้นครับท่าน ถ้าแน่จริงท่านติดหมายเลข
โทรศัพท์ไว้ที ่เสาไฟฟ้าเพื ่อที่ให้ประชาชนได้โทรแจ้งให้ท่านแก้ไขปัญหาทันที      
ช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาไม่ต้องให้ประชาชนรอชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไร
นอนตื่นมาแล้วรอเขียนคำร้องในแต่ละวันครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์  ด้วยความเป็นห่วงประชาชนของท่านต้องขอ
อนุญาตชี้แจงท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในฐานะผมเป็นผู้ควบคุมการประชุม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งกระทู้ถามสดได้นะ
ครับและการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยหรือซักถามในที่ประชุม เรื่อง อื่น ๆ ในระเบียบ
วาระที่ 4 เพียงหาหรือกันเท่านั้นนะครับผมจึงได้อนุญาตให้ท่านหารือกันประเด็น
หลายคำถามซึ ่งถ้าท่านหารือเพียงผู ้เดียวท่านอื ่นคงไม่ได้อภิปรายซักถามใน
ประเด็นที่เตรียมมา ต้องขออภัยท่านด้วยถ้าหากทำให้ท่านรู้สึกไม่พอใจนะครับ  มี
สมาชิกสภาท่านอื ่นได้ปรึกษากับผมก่อนเข้าประชุมเป็นประเด็นสำคัญความ
เดือดร้อนของประชาชนที่อยากจะหารือต่อที่ประชุม เหลือหลายเรื่อง เชิญท่าน
วิทยา ไพชยนต์ครับ เชิญเจ้าหน้าที่ข้ึนภาพให้ด้วยครับ 

นายวิทยา ไพชยนต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภา ผมนายวิทยา ไพชยนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1       
ได้ร ับการร้องเรียนจากประชาชนบ้านศรีอุบลทางไปบ้านภูด ินทองนะครับ          
โรงน้ำแข็งคุณนายน้อยนะครับ เส้นนี้เคยได้รับการแก้ไขแล้วครับ เมื่อปีที่ผ่านมาได้
ไปลงหินคลุกปรับเกรดให้แล้วหัวหน้าฝ่ายการโยธาช่างชัชฤทธิ์ ระวิพันธ์ ได้ลงพื้นที่
ด้วยกันและได้รับแก้ไขแล้ว ช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาเดิม  โรงน้ำแข็งจึงได้ร้องเรียนมา
และรอคำตอบจากเทศบาลจะดำเนินการแก้ไขแบบไหน ถ้าจะดำเนินการ            
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจะดูที่แผนพัฒนาฯมีการปรับปรุงถนนลาดยางโครงการ     
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภูดินทอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดแห่ ในงบ 325,000 บาท              
ในโครงการเบื ้องต้น 30 เมตร ถ้าจะซื ้อยางร้อนไปซ่อมแซมก่อนได้ไหมครับ    
อยากให้มีการลาดยางอย่างที ่ท่านซื ้อยางมะตอยร้อนปูทับหน้าทางที ่ชำรุด
เหมือนกับเส้นหน้าบ้านผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขฯ ดำเนินการให้ผมได้ไหม
ครับ ฝากถามคณะผู้บริหารครับ 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับท่านวิทยา ไพชยนต์ ท่านมีความเป็นห่วงผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้เป็น
อย่างมากครับ ที่บ้านศรีอุบล ตำบลกุดแห่ หน้าโรงน้ำแข็ง ถ้าท่านใดได้มีโอกาสได้
ลงพื้นที่บริเวณนี้ถนนค่อนข้างที่จะชำรุดเป็นอย่างมากฝากคณะผู้บริหารช่วย
ตรวจสอบดูด้วยว่าถนนเส้นนี้ชำรุดไปถึงชั้นโครงสร้างไหนหรือถ้าไม่ชำรุดถึงชั้น
โครงสร้างสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ช่วยดำเนินการให้เหมือนเดิมที่สุดครับ             
เชิญท่านรองคณิต  พิมพ์ดี รองนายกเทศมนตรีฯ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล     
นากลาง  ขอชี้แจงถนนเส้นหน้าโรงเรียนไปภูดินทอง ซอยศรีอุบลสืบเนื่องจากการ
ประชุมในวันนี้ ท่านนายกเทศมนตรีได้หารือกับผมเกี่ยวกับเรื่องประชุมวิสามัญอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนที่เราว่าจะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประจำปี 2565 ใน
หลาย ๆ เรื ่องที่คุยกันไว้ตอนนี้เกี ่ยวกับเรื่ องส่วนหน้าโรงงานน้ำแข็งทางท่าน
นายกเทศมนตรีฯก็กำชับว่าอยากให้มี ปร.4 และ ปร.5 เข้ามาเนื่องจากเกี่ยวกับ
แผนเก่า ปร.4และ ปร. 5 ต้องสอดคล้องกับปัจจุบันเกี ่ยวกับการดำเนินงาน
ผิดพลาดอีกได้มาแก้ไขญัตติอีก ทั้งนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ฝากว่าจะขอเปิด
ประชุมวิสามัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลให้ความร่วมมือ
ให ้มต ิ เห ็นชอบในที ่ประช ุมผ ่านทุกญัตต ิขอหาร ือไปในว ันข ้างหน ้าท ่าน
นายกเทศมนตรี จึงให้เรียนว่าขอเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ งบประมาณใน
เทศบัญญัติหลายตัวที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมที่ท่านสมาชิกสภาได้สะท้อนปัญหามาขอ
ฝากกับทางสมาชิกสภาได้ติดตามเรื่องนี้ครับต้องหาข้อมูลร่วมกันเพื่อที่จะให้เกิด
ญัตติในการจัดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งต่อไปเพราะว่าที่กำชับนั้น สาเหตุมาจาก
ปีงบประมาณปี 2565 เสร็จสิ้นถ้าช้ากว่านี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ เนื่องจากจะ
หมดห้วงเวลาของปีงบประมาณแล้วจะเริ่มปีงบประมาณปี 2566 ประมาณเดือน 
ส ิ งหาคม อยากฝากทางสมาช ิกสภาท ุกท ่านเพราะว ่ าการทำงานของ
นายกเทศมนตรีฯและพนักงานเทศบาลทุกท่าน ได้พยายามในส่วนของขั้นตอน
กระบวนการเพื่อจะเป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ ญัตติที่ 5 ท่านนายกเทศมตรี    
ได้ใส่ใจในการที่ให้ทางกองช่างไปประมาณการถนน(ช่วงที ่ 3) วัดไ ด้ 8 เมตร       
(ช่วงที่ 4) วัดได้ 9 เมตร วันนี้เป็นหน้าที่ของท่านนายกเทศมนตรี ที่จะนำเรื่องนี้
นำส่งงบกลางพยายามจะผลักดันเหมือนเส้นที ่เข้าบ้านหนองด่าน อันนี ้อยาก
ร่วมมือกับท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่สะท้อนปัญหามาพวกผมไม่นิ่งนอนใจหรอก
ครับเพราะท่านนายกเทศมนตรี ฝากให้ทางกองช่างตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐานว่า
จะนำงบส่วนไหนมาเป็นขั้นตอนเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องหารือทางผู้อำนวยการ
กองคลังด้วยว่ามีงบประมาณใช้จ่ายได้ขนานไหนเป็นขั ้นตอนขบวนการตาม
ระเบียบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ญัตติที่จ่ายขาดตั้งแต่ครั้งแรกยังดำเนินการไม่ได้ 
เนื่องจากต้องตรวจสอบระเบียบการปริมาณงานเปลี่ยนไป ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นจงึมี
ระเบ ียบใหม ่ เข ้ามารองร ับด ้วยและช ่วยก ันแก ้ ไขป ัญหาเพ ื ่อประชาชน                  
ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันครับ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณคณะผู้บริหารครับ เชิญท่านวิทยา ไพชยนต์ 
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นายวิทยา ไพชยนต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภา ผมนายวิทยา ไพชยนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
ขอบคุณครับท่านประธานสภา เรื ่องหลอดไฟฟ้า LED ที่สั ่งเข้ามา จำนวน 10 
หลอด ผมได้พบว่าทางบ้านผมมีติดอยู่ จำนวน 3 หลอด หลอดแรกตรงปากซอย
ไฟแดงหลอดที่ 2 ปากซอยข้างร้านบุญทวีรวมทรัพย์ หลอดที่ 3 ปากซอยข้าง
ธนาคาร ธกส. สั่งมาจำนวน 10 หลอด ฝั่งผมได้ จำนวน 3 หลอดที่เหลือไปติดที่
เขต 2 มีติดอยูที่ปากซอยตลาดสดบูรพาราม หลอดที่สองร้านภูฟ้า หลอดที่สาม
ตรงข้ามธกส. หลอดที่สี่ทางเข้าบ้านภูน้อยหลอดที่ 5 หมู่ที่ 13 และอีก 2 หลอดที่
หมู่ที่ 11 ตำบลด่านช้าง ในกรณีของการบริหารจัดการเรื่องหลอดไฟ LED อยาก
ทราบทาง เขต 1 ได้ 3 หลอดทำไมไม่เฉลี่ยอย่างละ 5 หลอด ผมติดใจตรงนี้ครับ 
อยากสอบถามว่าการบริหารจัดการอยู่ที่คณะผู้บริหารหรือจะให้ทางผมเข้ามามี
ส่วนร่วมด้วย ผมขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื ่อท่านได้ถามเช่นนี ้ผมก็อยากทราบเช่นกันครับ ขอให้ท่านหัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาลในฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าผมเข้าใจว่าเป็นงบประมาณ
ส่วนของการรักษาความปลอดภัยท่านคงมีวิธีการบริหารจัดการของท่านนะครับ  
ช่วยชี้แจงหน่อยครับเพื่อความเข้าใจครับ 

จ.อ.คัมมี  แวงวรรณ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมจ.อ.คัมมี  แวงวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล      
ขออนุญาตนำเรียนผ่านยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลสำหรับหลอดไฟ LED ทางสำนักปลดั
ได้จัดซื้อนะครับ เป็นโครงการถนนปลอดภัยซึ่งมีงบประมาณอยู่จำนวน 100,000 บาท 
ส่วนหนึ่งนำไปทำป้ายจราจรที่ติดบริเวณโค้งฟาร์มปลาส่วนหนึ่งทางสมาชิกขอมาบริเวณ
หนองน้ำนันทจันทร์ ซึ ่งส่วนป้ายงบประมาณ จำนวน 60 ,000 กว่าบาท เหลืออยู่
ประมาณ 30,000 กว่าบาท หลอดไฟฟ้า LED เซตละ 2,000 บาท การบริหารจัดการ
เป็นโครงการที่ใช้ในจุดที่เสี่ยงภัยไม่ได้เน้นที่เขตไหนเป็นจุดที่เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
โดยเฉพาะตลาดบูรพาที ่เช ื ่อมกับถนนเส้นหลักมีจำนวนหกจุด ติดฝั ่งละสามจุด             
ภูน้อยอีกหนึ่งจุดมีมุมมืดอยู่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่เหลืออยู่สอบถามประธานสภาว่าตรงไหนที่
เป็นจุดเสี่ยงที่ชุมชนดูแล้วน่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยประสานกับหัวหน้าฝ่ายงานป้องกัน
หัวหน้าอนุรักษ์ครับได้ประสานว่าจะมีเพิ่มเติมอยู่ส่วนอื่นไหมเหลือศูนย์กุดแห่ยังไม่ได้
ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอและพื้นที่เยอะผมก็
บริหารภาพรวมไม่ได้แยกว่าเขตที่ 1 หรือเขตที่ 2 พิจารณาในจุดเสี่ยงก่อนนะครับ     
ขออนุญาตนำเรียนครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ เชิญท่านวิทยา ไพชยนต์ 
 

นายวิทยา ไพชยนต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายวิทยา ไพชยนต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1     
ถ้าอย่างนั้นผมได้ทราบว่าจุดเสี่ยงของเขต 1 น่าจะน้อยกว่าเขต 2 ใช่ไหมครับ     
แต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อท่านหัวหน้าสำนักปลัดระบุชัดเจนแล้วว่าเป็นเงินของท่าน
และสอบถามประธานว่าจะลงหลอดไฟตรงไหนที่สำคัญจุดไหนมีประวัติหรือสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆโอกาสหน้าขอให้ท่านพิจารณาเขต 1 ด้วยนะครับ         
ขอบคุณครับ 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านวิทยา ไพชยนต์ผมก็สงสัยที่ท่านได้สอบถามมา ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนัก
ปลัดที่ได้อธิบายเพราะผมก็สงสัยอยู่ว่าได้มีการแบ่งกันอย่างไร คนละคร่ึงตั้งแต่เมื่อไรผม
เป็นประธานสภาผมทำไมไม่ทราบเพราะว่าท่านหัวหน้าสำนักและหัวหน้าฝ่ายท่านได้
สอบถามมาว่ามีจุดไหนที่ท่านเห็นว่าเป็นจุดเสี่ยงผมก็เลยแจ้งท่านไปว่าจุดนี้ผมเห็นว่ามี
ความเส ี ่ยงไม่ได้ม ีการปรึกษากันว่าโซนนั ้นเท่าไหร่โซนนี ้เท่าไหร่เช ิญท่านรอง
ประธานสภาเทศบาลครับ 

นายถวิล  อุปชา 
รองประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ เรื่อง หลอดไฟ LED ต่อมาคณะผู้บริหารจัดงบมาให้
สามรอบแล้วผมเป็นรองประธานสภาต้องดูแลทั้งเขต 1 และเขต 2 หัวหน้าสำนักปลัด
ได้ชี ้แจงมาเรื ่อย ๆ เกี่ยวกับเรื ่องของไฟฟ้าให้แบ่งปันในทุกส่วนทุกเขตไม่ว่าจะเป็น      
เร่ืองไฟฟ้าและงบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอท่านนายกเทศมนตรี ได้พยามมารอบนี้ คือ
รอบที่สามรอบที่สี่ค่อยจะแบ่งสรรปันส่วนกันครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ เชิญท่านอินทราทิตย์  อินทุใสครับ 
 

นายอินทราทิตย์  อินทุใส    
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายอินทราทิตย์  อินทุใส  สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 2 
ผมขออนุญาตหารือเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเกิดปัญหานี้ยาวนานแล้วครับ เกี่ยวกับเรื่อง
การเขียนคำร้องผมได้พูดหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ดในส่วนตรงนี้มีราคาสูงขอ
หารือกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณขึ้นมา
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองไฟฟ้าระยะยาวเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ เชิญท่านถวลิ  อุปชาครับ 

นายถวิล  อุปชา 
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายถวิล  อุปชา รองประธานสภาเทศบาล เขต 2 ระเบียบ
วาระนี้เป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืน ๆ วาระสุดท้ายขออภิปรายเร่ืองหลอดไฟทางเข้า
บ้านผมการสัญจรไปมาอันตรายแต่ก็ได้หารือกับทางท่านนายกเทศมนตรี  และขอให้
คณะผู้บริหารได้พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับ หลายท่านก็ต้องทานยาให้ตรงเวลา เดี่ยวจะให้หารือไม่เกินสอง
ประเด็นเชิญท่านรองคณิต พิมพ์ดีครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเกี่ยวกับเรื่อง หลอดไฟผมได้พูดไปว่าจะมีการประชุม
สมัยวิสามัญเก่ียวกับจะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณที่เคยหารือกับทางท่านสมาชิก
สภาในสัดส่วนของถนนบางส่วนหรือบ่อขยะที่จะทำรั่วจะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงขออาศัย
สภาให้โอนเงินมาในสัดส่วนของวัสดุไฟฟ้าจะแก้ไขให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลอย่างเช่น
ท่านวิทยา ไพชยนต์ ชี้แจงจุดเพราะว่าจุดที่หัวหน้าสำนักปลัดเป็นเร่ืองของงบสำนักปลัด
ว่าจุดอันตรายของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลช่วงหน้าฝนกำลังดำเนินการสร้างถนนในชุมชน
ต่าง ๆ วันที่เราตกลงกับท่านสมาชิกสภาไว้ว่าจะแบ่งโซนกัน สภาจะขอเปิดประชุม
ว ิสามัญ ครั ้งต ่อไป ดังน ั ้นประมาณกลางเดือนเกี ่ยวกับเร ื ่องแก้ไขอะไรต่าง ๆ             
ท่านนายกเทศมนตรีอยากจะช่วยให้ครบทุกโครงการนะครับแต่อยู ่ที ่ระเบียบและ
ขั้นตอน การประชุมต้องผ่านสภานะครับเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าถ้าไม่ผ่านสภาฯ ไม่สามารถ
ดำเนินการได้หลายเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ตอบโจทย์ขอนำเข้าสภาใหม่ครับถ้าดำเนินการ
ได้ก็ลงมือปฏิบัติเลยครับ ผมคิดว่าคณะผู้บริหารต้องอยู่ในระเบียบและขั้นตอนด้วยครับ     
ขอเรียนท่านสมาชิกสภาว่ามีการประชุมวิสามัญแน่นอนครับ ขอบคุณครับ 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบค ุณท ่านรองนายกเทศมนตร ี  ทางสมาช ิกสภาคงไม ่ม ี ใครม ีป ัญหา  
สมัยวิสามัญเพื่อขอแก้ไขปัญหาสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนสมาชิกสภา       
ทุกท่านคงยินดีผมจะให้ท่านประดิษฐ์ คำบุญเมือง เชิญอภิปรายครับ 

นายประดิษฐ์  คำบุญเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายประดิษฐ์  คำบุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาล     
เขต 1 มีเรื ่องที ่ขอนำเรียนเป็นโครงการในเขตเทศบาลการปลูกข้าวโพดตาม        
ลำห้วยเดื่อยมีโครงการที่อยากให้ทราบมี 2 โครงการที่อยากจะได้รับการปรับปรุง
ในส่วนนี้เพื่อการเกษตรนะครับในส่วนที่จะปรับปรุงอยู่ที่ฝายชะลอน้ำบริเวณข้าง
โรงเรียนภูบดินทรไ์ด้ลงพ้ืนที่สำรวจแล้วมีการชำรุดเสียหายเก็บน้ำไม่ได้อยากจะนำ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเพื่อรับทราบ  แห่งที่ 2 อยู่ติดที่นาท่านสายันต์  
คุ้มครอง ตรงนี้ได้สร้างมานานแล้วแต่ตอนที่สร้างนั้นไม่มีการขุดลอกคลองลำห้วย
และอยากให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีขึ้นนะครับและส่วนที่จะสร้างใหม่อยู่ที่นา
ของนายบรรชา คำบุญเมืองตรงนี้ไม่มีฝ่ายน้ำล้น เก็บน้ำได้น้อยอีกที่หนึ ่ง คือ        
ที่นาท่านผู้ใหญ่ หมู่ที ่ 16 นายสันติชัย คำพินิจ ผู้ใหญ่บอกว่าต้องการรับการ
ก่อสร้างเหมือนกันเดิมไม่มีตรงนี้จะเป็นที่ใหม่ฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรถ้าหาก
มีฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรผลประโยชน์ที่จะได้รับจะเกิดประโยชน์ต่อชาวไร่
ชาวนา เพื ่อทำการเกษตรช่วงหลังฤดูการเก็บเกี ่ยวทั ้งหมดมีอยู ่ 4 แห่งเป็น
โครงการใหม่สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อเกษตรมีอยู่ 2 แห่ง ปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ 2 
แห่ง ที่ตรงข้ามโรงเรียนภูบดินทร์และชุมชนหมู่ที่ 1 ที่สะพานหลังเทศบาลนะครับ 
อยากนำเรียนต่อประธานสภาเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อดำเนินการต่อไปครับ
ในส่วนของผมมีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต้องขอให้ท่านผู้บริหารช่วยตรวจสอบดูว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลหรือไม่
สามารถทำไดห้รือดำเนินการได้เพียงใดช่วยวางแผนดำเนินการให้หน่อยตามที่ท่าน
สมาชิกได้ขอมา ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยอำนาจของเทศบาลหวังว่าท่านจะ
หาวิธีให้เกิดข้ึนได้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนของเทศบาล เชิญท่านธานินทร์  
พันธ์กาฬสินธุ์ 

นายธานินทร์  พันธ์กาฬสินธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภา ผมนายธานินทร์  พันธ์กาฬสินธุ์สมาชิกสภาเทศบาล     
เขต 2 ความจริงแล้วเกิดจากความเข้าใจผิดนะครับ ทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลเกิดจากปัญหาผู้รับเหมาทำงานล่าช้าบางครั้งสภาเทศบาลไม่ทราบว่าทาง
กองช่างได้ผู้รับจ้างแล้วหลายโครงการผู้รับเหมาบริษัทเดียวรับงานห้าโครงการ 
ตอนนี้งานไม่ได้ดำเนินการเลยซักโครงการฝากไปยังทางคณะผู้บริหารช่วยเฉลี่ย
งานให้บริษัทอ่ืนด้วยนะครับ ตอนนี้จนจะหมดสัญญาแล้วงานยังไม่เกิดเลย ผมก็ลง
พ้ืนที่ไปดูสองสามโครงการที่ขอไปยังไม่มีการดำเนินการใดๆเลย จนจะหมดสัญญา
แล้วถนนคสล.บ้านหนองด่านตอนที่ประชุมกันครั้งก่อนจะทำก่อนถนนทางเข้า
หนองด่านด้วยซ้ำเพื ่อจะให้ประชาชนสัญจรสะดวกขึ ้นตอนนี้ถนนหนองด่าน
ดำเนินการเสร็จแล้วครับถนนเส้นภูเงินยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ เลยครับฝากให้
ท่านคณะผู้บริหารด้วยครับรวมไปถึงการทำงานของผู้รับเหมายกตัวอย่างเช่นสนาม
โรงเรียนบ้านหนองด่านผมยังงงอยู่ว่าตรวจรับผ่านมาได้อย่างไร ผู้รับจ้างเป็น 
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สุภาพสตรีมานั่งทำงานผมก็บอกปลูกหญ้าอย่าปลูกฤดูฝนครับเพราะบดอัดไม่ได้อัน
นี้มาเกรดถนนเกรดสนามมันเป็นดินลูกรังนะครับพอเกรดเสร็จไม่ลงทรายก่อนแล้ว
นำหญ้ามาปลูกเลย ผมจึงถามทำอย่างนี้ได้ยังไงครับ ตอบกลับมาว่ารับคำสั่งมา
เหมือนกันให้ลงหญ้าเลยโดยไม่มีการบดอัดพอปลูกใส่ฤดูฝนมันก็เละตอนนี้สนามใช้
งานไม่ได้เลยครับ ช่วยพิจารณาด้วยนะครับเรื่องของผู้รับเหมาอยากให้ทำงานให้
รวดเร็วกว่านี้และสุดท้ายผมเห็นด้วยที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อภิปรายโครงการ
ต่าง ๆ ถือว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของเราทั้งนั้นอยากให้ท่าน
ประธานนัดคณะผู้บริหารรวมถึงสมาชิกสภาของเราได้ปรึกษาหารือกันนอกรอบใน
เรื่องประเด็นต่าง ๆ ก่อนที่ประชุมในครั้งต่อไป ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ ฝากทางคณะผู้บริหารในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากผม
ทราบมาว่ามีหนังสือสั่งการให้ยกเว้นค่าปรับทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรับผิดชอบเกรงว่าจะทำให้การมีค่าปรับคงจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยง
เอานะครับ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 
ผู ้อำนวยการกองและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประยุทธ์  เย็นอารมย์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ผมขอเวลาสองนาที่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ คือวันที่ 8 
มิถุนายนจะถึงนี้ทางหน่วยตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบในเรื่องที่เราของบประมาณ
ไปจำนวน 97 ล้าน เราจะได้งบประมาณโครงการนี้หรือไม่ตอนนี้การทำงานของ
บ่อขยะชั้นขุยดินชั้นที่สองก็เป็นขั้นขุยอีกมันจะผ่านได้อย่างไงวันที่ 8 นะครับจะมี
หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบมาจากกรุงเทพและทางจังหวัดด้วยของบประมาณไป 
97 ล้าน เฟส 2 จะได้หรือไม่ได้ท่านก็พิจารณาดูพื้นที่ท่านไปดูตอนนี้ดูไม่ได้เลย 
ขุยชั้นแรกเต็มแล้วขยะเริ่มล้นแล้วครับชั้นที่สองที่จะได้รับเงินงบประมาณหรือไ ม่
น่าเห็นใจนะครับของบประมาณไปตั้ง 97 ล้านแต่บริบทของเราไม่มีการแก้ปัญหา
ใด ๆ เลย ฝากให้ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยพิจารณาด้วย ลงพื้นที่ไปดูที่บ่อขยะได้
นะครับไม่มีดินมากลบขยะเกือบสองเดือนแล้ววันที่ 8 จะทันหรือไม่ทันจะผ่าน
หรือไม่ผ่านท่านพิจารณาเพิ่มด้วยนะครับ 97 ล้านนะครับ เชิญท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติเชิญที่บ่อขยะนะครับ 97 ล้าน ได้งบหรือไม่ได้ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ   
97 ล้านนะครับขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ ขอหารือประเด็นสุดท้ายนะครับเนื ่องจากมีเจ้าหน้าที ่ระดับ
ปลัดอำเภอฝากประเด็นนี้มาปัญหาเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องเอกสารที่ทาง
เทศบาลตำบลนากลางค่อนข้างท่ีจะช้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการร้องเรียนที่ผ่านมา
ทางศูนย์ดำรงธรรมหรือมีการร้องเรียนผู้รับเหมาร้องเรียนการดำเนินการก่อสร้าง
ต้องมีการติดตามและได้ดำเนินการต้องใช้การกำหนดระยะเวลาตลอดท่านได้ฝาก
มาว่าช่วยคุยกับทางคณะผู้บริหารให้หน่อยทำยังไงการดำเนินการด้านเอกสารตรง
นี ้ถ ึงจะรวดเร ็วข ึ ้นเพ ื ่อหน่วยงานทางอำเภอจะได ้ดำเน ินการให้ท ันฝาก             
คณะผู้บริหารด้วยนะครับ ฝากท่านเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับ  
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