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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ
สมัยสามัญ ประจาปี 2560 สมัยที่สอง
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสร้างค้อ
*********************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายชาญ
นาธงไชย
นายพิจิต
หินดี
นายประเวศ
หินสุข
นายกลุ่ม
ศรีบุญเรือง

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 1

5

นายไสว

บุญตะนัย

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 1 ไสว

6

นายถาวร

พรกุณา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 1 ถาวร

พรกุณา

7

นายเอกชัย

ดีมะการ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 1 เอกชัย

ดีมะการ

8

นายประดิษฐ

วังสุริย์

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 2 ประดิษฐ

วังสุริย์

9

นางวงเดือน

บุญเสริม

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 2 วงเดือน

บุญเสริม

10

นางสุดารัตน์ วงศ์จันทร์แดง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 2 สุดารัตน์ วงศ์จันทร์แดง

11

นายวิโรจน์

12

นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล

รักภูเสน

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1 นายณรงค์
ลาวงศ์เกิด

ลายมือชื่อ
ชาญ
นาธงไชย
พิจิต
หินดี
ประเวศ
หินสุข
กลุ่ม
ศรีบุญเรือง

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 2 วิโรจน์

บุญตะนัย

รักภูเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ

เจริญ รัตนวรรณนุกูล

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เขต 2

หมายเหตุ
ลาป่วย

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นายเกษม

จันทร์ไตร

2

ว่าที่ ร้อยตรี ไต้หวัน คาสร้าง

3

นายวิรัตน์ สังเกตุ

4

นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

เกษม

จันทร์ไตร

รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

ไต้หวัน

คาสร้าง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

วิรัตน์ สังเกตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

2
เริ่มประชุม
ประธาน

เวลา 09.30 น.
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านบัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุม
สภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ สมัยสามัญ ประจาปี พุทธศักราช 2560 สมัยที่สอง

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ทราบ

ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี พุทธศักราช 2560 สมัยที่สอง
ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบว่าทาไมเราต้องเลื่อนการประชุมมาจนถึง
28 มิถุนายน 2559 เนื่องจากช่วงต้นเดือนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายท่านติดภารกิจ
เรื่องการอบรม และมีหน่วยงานจากกรมเข้ามาตรวจสอบเรื่องของการเงินการคลังของ
เทศบาลของเรา และติดเรื่องงานศพคุณพ่อของนักวิเคราะห์ ฯ ซึ่งก็ผ่านไปแล้วก็ขอ
แสดงความเสียใจกับการสูญเสียด้วย แต่วันนี้ก็ยังอยู่ในสมัยประชุมสภาสมัยที่สองที่
กาหนดไว้ 30 วัน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน

ในวาระต่อไปเรื่องรับรองรายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ห นึ่ง
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญฝ่ายเลขา

นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล
การประชุมครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามสาเนาเอกสารที่ได้ส่ง
ให้ท่านสมาชิกสภาแล้ว หากท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาแล้ว มีข้อความใดที่ต้องการ
ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งในที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน

สมาชิ กสภาทุ ก ท่ า นคงได้ รั บ เอกสารรายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เพราะเราได้ ส่ ง เอกสารไปพร้ อ มเอกสารเชิ ญ ประชุ ม ให้ ท่ า นได้ ต รวจสอบและ
พิจารณา มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วกระผมจะขอถาม
มติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยทีห่ นึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญยกมือครับ
รับรองด้วยเสียง

10

เสียง

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา (ตุลาคม 2559 –
มีนาคม 2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่องเสนอเพื่อทราบเป็นเรื่องของการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาผู้ที่ได้รับมอบหมาย คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเชิญครับ

3
นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
กระผม นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล รอบที่ 1 ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ประจาปีงบประมาณ
2560 เหตุ ผ ลที่ ต้ อ งเข้ า มารายงานในครั้ ง นี้ ก็ สื บ เนื่ อ งมาจากเดิ ม นั้ น ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตัวนี้คือระเบียบเดิม
ส่วนระเบียบใหม่ที่ออกมาปี 2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่ อสภาท้ องถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้ าวัน นั บ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ระเบียบใหม่นี้กาหนดให้ต้องรายงานผู้บริหาร และให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภา และกาหนดให้ต้องรายงานอย่างน้อ ยปีละสองครั้ง คือเดือน
เมษายน และตุลาคม ของทุกปี ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ต้องเข้ามารายงานในสภาวันนี้
สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
ประจ าปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตาบลสร้างค้อ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
2. การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. การพัฒนาด้า นการ
บริ ห ารจั ด การบ้ านเมื อ งที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและความมั่ น คง 5. การพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และโครงการที่เราได้บรรจุไว้ใน
แผนรวมทั้งสิ้น 215 โครงการ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ออกมาได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่
1 แบ่งออกมาได้ 67 โครงการ 28.84% งบประมาณ 26,438,952 บาท ยุทธศาสตร์ที่
2 แบ่งออกมาได้ 11 โครงการ 0.93% งบประมาณ 550,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3
แบ่งออกมาได้ 17 โครงการ 6.05% งบประมาณ 1,840,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4
แบ่งออกมาได้ 114 โครงการ 63.72% งบประมาณ 65,052,200 บาท ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แบ่งออกมาได้ 6 โครงการ 0.47% งบประมาณ 50,000 บาท ถ้าเราจะทาทุก
โครงการที่บรรจุในแผนนี้เราต้องใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ 93 ล้านบาท เราจึง
จะสามารถทาโครงการทั้งหมดนี้ โครงการที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นสามารถทาได้ทั้งหมด
หากมีเงิน งบประมาณเข้ามา เนื่อ งจากงบประมาณของเรามีจานวนจากัด ในรอบ

4
ปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมาเราจึ ง สามารถอนุ มั ติ โ ครงการได้ เพี ย ง 106 โครงการ
งบประมาณ 33,641,151 บาท ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 อนุ มั ติ โ ครงการ 52 โครงการ
49.06% งบประมาณ 23,846,851 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุมัติโครงการ 1 โครงการ
0.94% งบประมาณ 200,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุมัติโครงการ 5 โครงการ
4.72% งบประมาณ 640,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุมัติโครงการ 47 โครงการ
44.34% งบประมาณ 8,924,300 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุมัติโครงการ 1 โครงการ
0.94% งบประมาณ 30,000 บาท ส่วนรายละเอียดโครงการว่ามีโครงการอะไรบ้างที่
ได้รับการอนุมัติท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากเล่มรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาในเอกสารจะมีชื่อโครงการและงบประมาณที่อนุมัติ ต่อไป
โครงการที่ลงนามในสัญญาโครงการเหล่านี้ หมายความว่าเป็นโครงการที่เตรียมในการ
จั ด ท าเป็ น การท าสั ญ ญากั บ ผู้ รั บ จ้ า ง โดย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ลงนามในสั ญ ญา 36
โครงการ 67.39% งบประมาณ 8,650,275.80 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยังไม่มีการลง
นามในสั ญ ญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลงนามในสัญ ญา 1 โครงการ 2.17% งบประมาณ
59,970 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 ลงนามในสัญญา 20 โครงการ 30.43% งบประมาณ
3,136,080 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยังไม่มีการลงนาม รวมโครงการทั้งหมดที่ได้ลงนาม
ในสัญญาไปแล้ว 57 โครงการ งบประมาณ 12,937,312.80 บาท ต่อไปเมื่อลงนาม
ในสัญญาก็จะดาเนินการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายคือขั้นตอนสิ้นสุดแล้ว ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1
เบิกจ่ายไปแล้ว 36 โครงการ 67.39% งบประมาณ 8,650,275.80 บาท ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ไม่ มี โ ครงการ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 เบิ ก จ่ า ย 1 โครงการ 2.17% งบประมาณ
59,970 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 เบิกจ่ายไปแล้ว 20 โครงการ 30.43% งบประมาณ
3,136,080 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่มีโครงการ ท่านสมาชิกคงสงสัยว่าโครงการที่ได้
ดาเนินการไปแล้วนั้นน้อยไปหรือไม่ ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ได้ดาเนินการถึง
เดือนมีนาคม ส่วน เดือนเมษายน เป็นต้นไปนั้นยังไม่ได้รายงาน ซึ่งกระผมจะได้ไป
รายงานในรอบของเดือนตุลาคม การรายงานติดตามผลที่กระผมรายงานนี้เป็นการ
ติดตามเรื่องการดาเนินโครงการว่าได้ทาโครงการไปหรือยัง เช่น โครงการขุดลอกลา
ห้วย ได้ดาเนินการไปหรือยัง ถ้ามีในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต้องเร่งดาเนินการ
แต่ไม่ได้ติดตามในส่วนการใช้งบประมาณ ขอนาเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากการ
ติดตามและประเมินผล ก็มีข้อสรุปจากคณะกรรมการเกี่ยวกับปัญ หาและอุปสรรค
ดังนี้ 1. หมู่ บ้ านในเขตเทศบาลมีปั ญ หาที่ จะต้อ งแก้ ไขเป็ นจ านวนมาก ส่ งผลให้
จานวนโครงการที่ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนามีจานวนมากตาม
2. เทศบาลตาบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินการในการแก้ไขปัญหา
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดตามแผนพัฒนา
3. เทศบาลไม่ ส ามารถบรรจุ โครงการ/กิ จ กรรมในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
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4. การตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไปทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้
1. การจัดทางบประมาณรายจ่ายควรพิจารณาใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการ
จัดทา และให้มีความสอดคล้องกันการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
2. การจัดทาแผนพัฒ นาควรพิจารณางบประมาณ และคานึงถึงสถานการณ์
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา
3. ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ
4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ เหมาะสมกับภารกิจแต่ล ะด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
5. ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
มากที่สุด
และสุดท้ายคณะกรรมการมีข้อคิดเห็นที่ฝากไว้ให้พิจารณา ดังนี้ เพื่อให้การ
ดาเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควร
ให้ คณะผู้ บ ริห ารเทศบาลต าบลสร้างค้ อ เร่งการด าเนิ น โครงการ เนื่ อ งจากในครึ่ง
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลสามารถดาเนินการได้เพียงร้อยละ 43.39% อาจจะทา
ให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในแผนพัฒ นาได้ และอาจทาให้ ประชาชนไม่พึงพอใจในการดาเนินงาน เพราะไม่
สามารถด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนได้ ต ามความต้ อ งการสู งสุ ด ของ
ประชาชน การรายงานผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา ก็มีเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการการชุดนี้ติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาแต่ไม่ได้ไปติดตามในส่วนของการใช้งบประมาณนั้นคณะกรรมการ
ชุดนี้ไม่ได้เข้าไปติดตาม ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมมีข้ อสงสัยเกี่ยวกับ
เอกสารที่ได้รับ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 10 ซึ่งกระผมคิดว่า
น่าจะเป็นการพิมพ์เอกสารผิดหรือไม่ เพราะชื่อบ้านจัดสรรนั้น ไม่ใช่หมู่ที่ 10 น่าจะ
เป็นบ้านชมภูพานมากกว่า เนื่องจากเป็นเอกสารของราชการเพราะที่ได้ตรวจดูแล้ว
เอกสารที่ได้รับก่อนหน้านี้และฉบับที่เพิ่งได้รับก็เป็นบ้านจัดสรร หมู่ที่ 10 เช่นกัน ก็
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องด้วย ขอบคุณครับ
ในเรื่องของโครงการเจาะบ่อบาดาล กระผมจะไปตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจน
อีกครั้ง อาจจะเป็นชื่อหมู่บ้ านผิ ด หรือหมู่ที่ผิ ด แล้ วกระผมจะได้แก้ไขให้ ถูกต้อง
ขอบคุณครับ
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นายไสว บุญตะนัย

นายเกษม จันทร์ไตร

นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง

ประธาน
นายเกษม จันทร์ไตร

ในเรื่องของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กระผมมี
ข้ อ สงสั ย ข้ อ 50 เรื่ อ งรณรงค์ ค วบคุ ม ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า เรื่ อ งนี้ รู้ สึ ก ว่ าเราจะ
สอบถามกันบ่อยครั้ง แต่เราไม่มีการดาเนินการใดๆ เช่น เรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัข
บ้า ไม่เคยมีเลยสักครั้ง แต่ครั้งนี้เห็นในโครงการที่รายงานไม่ทราบว่าเราได้ดาเนินการ
ไปแล้วหรือยัง เพราะถ้าจะดาเนินการตอนนี้จะช้าไปหรือไม่ แต่โรคพิษสุนัขบ้านั้นก็
เกิดได้ตลอดเวลา หากเป็นไปได้ก็ขอให้เร่งดาเนินการด้วย ขอบคุณครับ
เรื่องพิษสุนัขบ้าในเทศบัญญัติเราได้ ตั้งงบประมาณไว้ แล้ว ส่วนในเรื่องของ
การดาเนินการต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ดาเนินการ ในส่วนของกระผมจะ
เป็นผู้ที่ติดตามเพื่อให้เจ้าของแผนงานเร่งดาเนินการในโครงการที่รับผิดชอบ ในส่วน
ของการรายงานกระผมจะได้รายงานอีกครั้งในเดือนตุลาคม
เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้านี้ คณะผู้บริหารมีส่วนช่วยในการตัดสินใจหรือแสดง
ความคิดเห็นอะไรหรือไม่ หรือว่าต้องรอการดาเนินการของเจ้าหน้าที่แต่เพียงฝ่าย
เดียว ขอบคุณครับ
เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้านั้น งบประมาณในเทศบัญญัติเราตั้งไว้เป็นประจาทุกปี
แต่เมื่อปีที่แล้วกระทรวงได้มีหนังสือออกมาห้ามมิให้เบิกจ่าย ทางเทศบาลของเราก็
ยั งคงตั้ ง ไว้ เช่ น เดิ ม ในปี นี้ ก็ เช่ น กั น เรายั งคงต้ อ งรอหนั งสื อ สั่ งการออกมาเพื่ อ ให้
ดาเนินการ หากมีหนังสือสั่งการออกมาคณะผู้บริหารยินดีที่จะดาเนินการตามขั้นตอน
ได้ทันทีเพราะงบประมาณเราได้ตั้งไว้อยู่แล้ว ขอบคุณครับ
เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้านั้น ตามที่กระผมได้รับทราบมามีหน่วยงานที่ทาแล้ว
คือที่ เทศบาลตาบลโคกภู มีเจ้าหน้าที่ออกไปฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน
และที่ได้ทราบข่าวมาตอนนี้ อบต.หลุบเลา ได้ทาเรื่องเสนอไปที่ปศุสัตว์อาเภอภูพาน
ซึ่งที่ปศุสัตว์อาเภอก็ได้ให้คาแนะนาก็จะมีการจัดการอบรมปศุสัตว์อาสา โดยทาเป็น
การจัดซื้อเป็นวัสดุอบรม แล้วนางบประมาณในส่วนที่เป็นวัสดุไปซื้อวัคซีนให้ปศุสัตว์
อาสาประจาหมู่บ้านออกไปฉีด ไม่ทราบว่าเทศบาลตาบลสร้างค้อเราจะทาได้หรื อไม่
ถ้าทาได้กระผมก็อยากให้ทาเพื่อชาวบ้านในตาบลสร้างค้อของเรา งบประมาณตั้งไว้ที่
50,000 บาท ถ้ า จะมี ก ารเรี ย กเงิน คื น กระผมคิ ด ว่ า เราอาจจะต้ อ งลองเสี่ ย งดู
งบประมาณที่มากกว่านี้เรายังสามารถทาได้ เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ตาบลสร้างค้อจะได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าหากเราสามารถดาเนินการเรื่องนี้
ได้ น่ าจะเป็ น เรื่อ งที่ ดี เป็ น เรื่องที่ ป ระชาชนตาบลสร้างค้ อคงจะมี ค วามรู้สึ ก ที่ ดี กั บ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อของเรา ขอบคุณครับ
เรื่ อ งวัค ซี น พิ ษ สุ นั ข บ้ า ยั งไงก็ ข อฝากไปยั ง คณะผู้ บ ริห าร ได้ พิ จ ารณาหา
แนวทางที่จะดาเนินการ
เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า งบประมาณในเทศบัญญัติของเราได้ตั้งไว้ที่ 50,000
บาทนั้น เฉพาะวัคซีนไม่ใช่เป็นโครงการที่จะต้องออกไปฉีด ในเทศบัญญัติระบุไว้เป็น
การซื้อวัคซีนเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาบลอื่นที่ทาไปแล้วเขามีเจ้าหน้าที่
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ผู้รับผิดชอบโดยตรงมีปศุสัตว์อาสาประจาหมู่บ้านออกไปฉีด ถ้าเป็นโครงการฝึกอบรม
ในเทศบัญญัติก็จะต้องระบุว่า จะต้องอบรมปศุสัตว์อาสากี่ท่าน ค่าอาหาร ค่าวัส ดุ
จะต้องระบุจานวนเงินลงไปด้วย แต่ตอนนี้ในเทศบัญญัติของเราระบุเป็นจัดซื้อวัคซีน
พิษสุนัขบ้า เราไม่สามารถทานอกเหนือจากเทศบัญญัติได้ ที่จริงทุกโครงการไม่ว่าจะ
เป็ น โครงการเกี่ ย วกั บ สุ นั ข เกี่ ย วกั บ วั ว ถ้ า หากมี ร ะเบี ย บออกมารองรั บ ในการ
ด าเนิ น การเราก็ ส ามารถท าได้ กระผมจะได้ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ศึ ก ษา
รายละเอียดและอาจจะบรรจุเข้าไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวตาบลสร้างค้อ ขอบคุณครับ
ประธาน
เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณที่เราตั้งไว้เป็นการสนับสนุนในเรื่องของการ
ซื้อวัคซีนเราไม่ได้ตั้งไว้เป็นโครงการฝึกอบรม สมาชิกสภาเราก็ต้องทาความเข้าใจใน
เรื่องของรายละเอียดในแต่ละโครงการ
นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง
กระผมอยากให้ ทางคณะผู้ บ ริห ารได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดที่ ปศุสั ตว์
จังหวัด เพราะว่ามีโครงการที่เกี่ยวกับพิษสุนัขบ้า ของกรมปศุสัตว์ น่าจะพอมีแนวทาง
ในการที่ จ ะด าเนิ น การตามระเบี ย บโดยไม่ ผิ ด ในข้ อ ระเบี ย บหรือ ข้ อ สั่ งการถ้ า เรา
ต้องการที่จะทาจริงๆ เพราะที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ก็มีแนวทางที่จะส่งเสริมใน
เรื่ อ งนี้ อ ยู่ เช่ น เดี ย วกั น น่ า จะมี แ นวทางที่ จ ะสามารถด าเนิ น การได้ ไม่ ใ ช่ ว่ า ตั้ ง
งบประมาณไว้แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ก็ปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่
น่าเสียดาย หรือไม่ก็ขอให้ตั้งไว้เป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อที่จะได้นาโครงการออกมา
ใช้ได้เพราะว่าประชาชนตาบลสร้างค้อของเราเป็นชุมชนที่ มีความรักต่อสุนัข และดูแล
สุนัขมากพอสมควร อย่างน้อยถ้าได้วัคซีนหมู่บ้านละ 70 โดส เพื่อฉีดให้สุนัขที่อยู่ใน
ตาบลสร้างค้อของเราก็จะเป็นเรื่องที่ดี ขอบคุณครับ
ประธาน
มีเรื่องที่จะปรึกษากับที่ประชุม ที่จริงแล้วเรื่องการรายงานผลการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา มีระเบียบที่ออกมาใหม่ คือ จะต้องรายงานให้สภารับทราบ
ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม แต่ในปีนี้การกาหนดสมัยของเรานั้นได้กาหนด
ไปก่อนที่ระเบียบตัวนี้จะออกมา ดังนั้นการรายงานของเราจึงได้เลื่ อนมาเป็นเดือน
มิถุนายน แต่ในการที่จะกาหนดสมัยประชุมในปีต่อไปเราคงจะได้กาหนดให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กาหนด
นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล
ถ้าระเบียบออกมาก่อนที่เราจะกาหนดสมัยประชุมเราก็คงจะกาหนดให้ตรง
กั บ ห้ ว งที่ จ ะต้ อ งรายงานติ ด ตาม แต่ ปี นี้ ค งไม่ ทั น แล้ ว ก็ ค งเป็ น ปี ห น้ า เราคงต้ อ ง
กาหนดให้ตรงกับระเบียบ
นายประเวศ หินสุข
กระผมมีเรื่องที่จะตาหนิเกี่ยวกับเรื่องการทางานเกี่ยวกับการวัดระยะเส้นทาง
เครื่องวัดของเรามีมาตรฐานหรือไม่ เพราะเมื่อออกไปสารวจและวัดระยะแล้วบางครั้ง
วัดระยะขาดไปหรือบางครั้งเกินไป ซึ่งกระผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากความผิดพลาดใน
ส่วนไหนไม่ว่าจะเกินหรือขาดไปก็ไม่ดี เพราะเมื่อท่านสารวจแล้วก็ต้องทาเอกสารเข้า
มาเสนอเพื่อให้ ที่ประชุมสภาเห็ นชอบด้วย ดังนั้นก็คล้ายว่ าสภาเราก็เห็นชอบหรือ
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รับรองผิดๆไปด้วยเช่นกัน ต่อไปก็ขอให้มีการดาเนินการอย่างระเอียดรอบคอบเพราะ
ไม่อยากให้ผิดพลาด และอีกเรื่อง ข้อ 78 เรื่องการจ้างเหมาบริการทีมกู้ชีพหน่วย
แพทย์ฉุกเฉิน กระผมจาไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่เริ่มนั้น เราตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ แต่
ตอนนี้เราตั้งไว้ที่ 250,000 ขอสอบถามเรื่องการจ้างเหมาบริการว่า ในการจ้างเหมา
บริการเราคิดเป็นวันวันละเท่าไหร่ ขอให้ แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง เพราะที่
ผ่านมานั้นนานมากแล้วกระผมจาไม่ได้ และเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่
พิ ม พ์ ว่ า เป็ น รอยข้ อ ขอให้ แ ก้ ไ ขในเอกสารให้ เ ป็ น รายข้ อ เพื่ อ ความถู ก ต้ อ ง
ขอบคุณครับ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1

ประธาน

นายเกษม จันทร์ไตร

ในวาระต่ อ ไป เรื่ อ งการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ รายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อได้กล่าว
เสนอญัตติ
กระผมได้ รับ มอบหมายจากท่ านนายกเทศมนตรีต าบลสร้างค้ อ ให้ ก ล่ าว
รายงานเสนอญัตติเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ าง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน
และช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อนของประชาชน จึ งขอน าเสนอเรื่องการแก้ ไข
เปลี่ ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณต่ อสภาเทศบาลตาบลสร้างค้อ เพื่อ ให้ ส ภาได้
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม รายละเอียดดังต่อไปนี้
แก้ไขเปลี่ ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ข้อความเดิม คือ โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านจัดสรร หมู่ที่ 14 สายซอย 1-2 จานวน 498,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.(ตามแบบมาฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบเลขที่ ท1-01 ไหล่ทางเสริมลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ข้อความใหม่ คือ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดสรร หมู่ที่ 14 สายซอย 1 ไป ซอย
2 ต าบลสร้างค้อ อาเภอภู พาน จังหวัดสกลนคร จานวน 469,000 บาท เพื่ อ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 201.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม.(ตามแบบมาฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 ไหล่ทางเสริมลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
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ประธาน

นายไสว บุญตะนัย

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตาบล
สร้างค้อ กาหนด) ตั้งจ่ายจากเงิน สะสม ซึ่ งระยะเวลาในการด าเนิ น งานโครงการ
จานวน 45 วัน ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างถนน
คสล. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 127 ได้ระบุว่า “การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.01- 0.20 ของราคาพัสดุที่ยัง
ไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้
กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคา
งานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท สาหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มี
ผลกระทบต่อการจราจร ให้กาหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาจ้างนั้น ”
การกาหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ในอัตราหรือเป็นจานวนเงิน เท่าใด
ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดย
คานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของหน่วยการ
บริหารราชการท้องถิ่นหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบต่อการจราจรแล้วแต่
กรณี ซึ่งในกรณีนี้คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการก่อสร้างถนน คสล. เป็น
การกีดขวางการจราจร สมควรที่จะได้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุคือคิดค่าปรับใน
อัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น ต้องขอยอมรับในความผิดพลาด เนื่องจาก
ในงบประมาณรอบนี้เรามีถนน คสล. ที่เราจะดาเนินการทั้งหมดประมาณ 20-30 เส้น
การสารวจอาจมีผิดพลาดบ้าง ก็น่าเห็นใจเพราะบางครั้งต้องทางานแข่งกับเวลาเพื่อให้
ทันกับ ห้ วงเวลาที่กาหนดไว้ ในการส ารวจครั้งต่อไปก็คงจะมีวิธีการและขั้นตอนที่
รัดกุมมากกว่าเดิม อาจจะทาการสารวจซ้าเพื่อให้ได้ระยะทางที่ถูกต้องที่สุด ป้องกัน
การที่จะเกิดข้อผิดพลาด ก็ขอนาเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณา ขอบคุณครับ
ครั้งแรกในการสารวจนั้นวัดระยะทางได้ 215 เมตร แต่เกิดการผิดพลาด พอ
สารวจครั้งที่ 2 ระยะทางได้แค่ 201 เมตร การสารวจวัดระยะทั้งสองครั้งไม่ตรงกัน
จึ ง ต้ อ งน ากลั บ เข้ า มาสู่ ที่ ป ระชุ ม สภา ซึ่ ง ตรงนี้ ง บประมาณของเราก็ จ ะลดลง
จากงบประมาณจานวน 498,000 บาท เหลือ จานวน 469,000 บาท เราก็จะได้
งบประมาณกลั บ คื น มาประมาณ 29,000 บาท เพื่ อ ไปท าประโยชน์ ให้ กั บ พี่ น้ อ ง
ประชาชนได้อีกพอสมควร มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
เรื่ อ งการวัด ระยะนั้ น ไม่ ท ราบว่ าท าไมถึ งได้ เกิ ด ความผิ ด พลาดได้ ข นาดนี้
ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เกิดจากความผิดพลาดที่ตัวบุคคลหรืออุปกรณ์ที่เราใช้
ในการปฏิบั ติงาน กระผมสั งเกตมาหลายครั้งแล้ ว เรื่องของการปฏิบั ติงานภายใน
เทศบาลตาบลสร้างค้อส่ ว นมากจะล่ าช้าแต่ ถ้าช้าแล้ วถูกต้องก็เป็ นเรื่องที่ยัง พอจะ
เข้าใจได้ แต่ของเราช้าแล้ วยังผิ ดพลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เรื่องนี้คณะ
ผู้บริหารต้องรับผิดชอบด้วย เพราะเมื่อมีการสารวจมาแล้วผู้บริหารก็ต้องนามา
พิจารณาอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ท่านก็ต้องดูแลตรวจสอบช่วยกัน หมู่ที่ 14 น่าจะ
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ประธาน

นายวิรัตน์ สังเกตุ

นายวิโรจน์ รักภูเสน

นายพิจิต หินดี

นายประดิษฐ วังสุริย์

เป็นกรณีศึกษาได้ เป็นกรณีที่ไม่น่าจะให้เกิดขึ้นกับหมู่อื่น ๆ น่าจะต้องมีการตรวจสอบ
ซ้าทุกหมู่บ้านหรือไม่ สาหรับโครงการทาถนน คสล. เพื่อจะไม่ให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้าน
อื่นซ้าอีก ขอฝากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อ ง ได้ร่วมกันตรวจสอบอย่างละเอียด
ด้วย ขอบคุณครับ
ท่านไสวก็เป็นห่วงในเรื่องของการวัดระยะที่ผิดพลาด ว่าเกิดจากอะไร ถ้ามี
หมู่อื่น ตามมาอีกสุ ดท้ ายก็จะต้องเข้าสู่ ส ภา ผู้ บริห าร เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง แต่
จุดเริ่มต้นของการวัดระยะก็อยู่ที่ กองช่าง แต่ก็อยากฟังรายละเอียดที่แท้จริงจากฝ่าย
บริหารขอเชิญครับ
ความผิดพลาดครั้งนี้ คณะผู้บริหารต้องขอยอมรับผิด เพราะเราเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพราะบางครั้งปริมาณงานก็มีมากและต้องทาแข่งกับห้วง
เวลาที่กาหนด ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ขอบคุณครับ
เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ เรื่องถนน คสล. หมู่ที่ 14
กระผมขอสอบถามว่าเรื่องนี้ดาเนินการถึงขั้นตอนไหน การจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้รับจ้าง
ก าลั ง เข้ าด าเนิ น งาน หรื อ ด าเนิ น การเสร็จ สิ้ น แล้ ว กระผมขอทราบรายละเอี ย ด
ขอบคุณครับ
ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของถนน คสล. ของหมู่ที่ 14 จากระยะ 215 เมตร
ลดลงเหลือ 201 เมตร ถ้าคิดในแง่ดี ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะงบประมาณของเราก็จะ
ลดลง จาก 498,000 บาท เหลือ 469,000 บาท ลดลงประมาณ 29,000 บาท เรื่องนี้
ไม่ติดใจสงสัย แต่เรื่องที่ยังติดใจเป็นของหมู่ที่ 10 ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จสิ้นผ่านมาแล้ว
แต่ขอเล่ าย้อนความไป เมื่อครั้งมีการก่อสร้างถนน คสล. กระผมได้ไปสอบถามกับ
ผู้รับจ้าง ว่าทาไมบริเวณหูช้างของถนนถึงมีความโค้งน้อย ผู้รับจ้างได้ตอบกลับมาว่า
เป็นการแถมให้ ซึ่งจากระยะที่กองช่างวัดได้นั้น มีระยะ 83 เมตร ผู้รับจ้างแถมอีก 2
เมตร ถ้าเป็นการแถมกระผมมีความกังวลว่า คุณภาพมาตรฐานในการก่อสร้างนั้นจะดี
หรือไม่ เรื่องคุณภาพของปูน มุมโค้งของถนนเล็กนิดเดียว การวัดระยะทางที่ขาดไป
แล้ว และให้ผู้รับจ้างแถมให้ครบตามระยะไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ขอให้การวัดระยะนั้น
มีความแน่นอนและก็ถูกต้องน่าจะดีที่สุด และอย่าหวังการได้รับของแถมจากผู้รับเหมา
เพราะเราจะได้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ขอบคุณครับ
ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม กระผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งผิ ดพลาดมาจากต้นเรื่องคือกองช่าง ที่จริงแล้วการวัดระยะที่
ผิดพลาดไม่ได้เกิดกับหมู่ที่ 14 หมู่เดียว จากที่ได้พูดคุยกับสมาชิกหลายท่านหลาย
หมู่บ้ านก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ บางครั้ง ก็ขาดบางครั้งก็เกิน แล้วพอมารวบรวมทา
เอกสารเพื่ อ เข้ า เทศบั ญ ญั ติ มาก าหนดราคากลางเพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และท า
เอกสารเพื่อเข้ามาเสนอต่อสภา เมื่อสภาให้ความเห็นชอบไปแล้ว พอถึงขั้นตอนการ
ดาเนินการปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามเอกสารที่สภาให้ ความเห็นชอบ มันจึงเป็นเรื่องที่
เสียหายมาก ซึ่งเราก็ต้องมาดาเนินการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ดังนั้นนับแต่นี้ไป จาเป็น
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หรือไม่ โดยเฉพาะการวัดระยะของถนนคอนกรีตต้องให้สมาชิกลงไปวัดกับทางกอง
ช่างด้วย ต้องให้ถึงขนาดนั้นหรือไม่ เพราะเท่าที่สังเกตเห็นรู้สักว่าจะผิดบ่อยมาก ซึ่ง
ท่านก็มีข้อแก้ตัวว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานน้อย เท่าที่กระผมมองเห็นก็ไม่ใช่น้อยผู้ช่วย
ก็มีหลายท่าน ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มีความละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ความผิดพลาด
จะได้ลดลง อยากเช่นได้คุยกับท่านสมาชิกท่านหนึ่ง เรื่องของบ้านอุดมทรัพย์ ก็เจอ
ปัญหานี้มาแล้ว ในเอกสารเทศบัญญัติ หรือเอกสารโครงการมีจานวนพื้นที่มากกว่า
พื้นที่จริง ซึ่งไม่สามารถดาเนินการได้ตามเอกสาร ขอฝากท่านผู้บริหารได้ตรวจสอบ
ซึ่งบุ คลากรในกองช่ างก็ ล้ ว นแต่ มีค วามสามารถ หากมี ค วามตั้ งใจที่ จ ะท างานจริง
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ รักภูเสน
เรื่องโครงการ คสล. ดูแล้วไม่เหมือนความผิดพลาด ดูเหมือนจงใจมากกว่า
เพราะเท่าที่ทราบมาไม่ใช่หมู่ที่ 14 หมู่เดียว ถ้าเป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าสภาของเราก็ถูก
หลอกไปด้วย รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกแย่มากกว่า ครั้งต่อไปไม่อยากให้เกิดความผิดพลาด
แบบนี้ขึ้นอีก ขอบคุณครับ
นายเกษม จันทร์ไตร
เรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ กระผมก็ยอมรับผิดไม่ใช่จะว่าให้แต่กองช่าง
ไม่ ว่าระยะจะขาดหรือเกิน กระผมก็เคยรับ ผิ ดชอบมาแล้ วโดยการเข้าไปเจรจากั บ
ผู้รับเหมาเพื่อจะได้ให้งานออกมามีคุณภาพ ได้มาตรฐานถ้าเราเจรจาได้หรือผู้รับเหมา
ทาเพิ่มเติมให้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ คณะ
ผู้บริหารก็รับฟังทุกความคิดเห็นและทุกคาเสนอแนะ ขอบคุณครับ
นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล
กระผมในฐานะผู้บังคับของกองช่างโดยตรง น้อมรับในความคิดเห็นของท่าน
ก็จ ะได้กาชับ กองช่างให้ มี ความละเอี ยดมากขึ้น กว่าเดิ ม ปกติ แล้ ว เวลาเราส ารวจ
โครงการเพื่อจะนาเข้าเทศบัญญัติ ก่อนที่เราจะดาเนินการเราจะต้องนาโครงการนั้น
ออกมาเพื่อสารวจใหม่อีกครั้ง และกาหนดราคากลางใหม่ เพราะราคากลางเราจะ
กาหนดตามราคาพาณิชย์จังหวัด ดัง นั้นเมื่อนาโครงการออกมาและปรากฏว่าราคา
กลางเพิ่มขึ้นนั้น ช่างเขาจะทาหนังสือเพื่อขอใช้ราคากลางเดิม เราจะได้ไม่ต้องมาขอ
โอนเพิ่มจากสภา ซึ่งปีนี้เรามีหลายโครงการที่เราขอใช้ราคากลางเดิม ถ้าเป็นราคา
กลางปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 6,000-7,000 บาท เราก็ขอใช้ราคากลางเดิมเพื่อให้
เกิดประโยชน์กับทางราชการ แต่ในครั้งนี้พอนาโครงการออกมาเพื่อที่จะดาเนินการ ก็
เกิ ดความผิ ดพลาดก็ ต้ องมาขอสภาเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงและก็ล ดงบประมาณลงด้ว ย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระผมก็น้อมรับฟังทุกอย่างและจะได้ไปกาชับกับทางกองช่างในการที่จะ
ดาเนินการในโครงการต่อไป ขอบคุณครับ
นายไสว บุญตะนัย
ขอสอบถามเพิ่มเติม ถ้าสมมติว่าบางหมู่บ้านระยะที่วัดนั้นไม่ถึงจริง ๆ
ผู้บริหารมีแนวทางที่จะช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร ไปทาต่อเติมให้ได้หรือไม่
นายเกษม จันทร์ไตร
ถ้าไม่ถึงจริง ๆ เราก็ต้องหาแนวทางที่จะช่วยแน่นอน เช่น หมู่ที่ 17 ระยะ
15 เมตร ที่ ไม่ ถึ ง ก็ ได้ ไปผู้ รับ จ้ างด าเนิ น การต่ อ เติ ม ให้ ซึ่ งก็ ส ามารถด าเนิ น การได้
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นายประเวศ หินสุข

ประธาน

มติที่ประชุม

ผู้บริห ารยินดีที่จะแก้ไขปัญหาให้ ส่วนเรื่องของถนน คสล. คงมีแค่หมู่ 14 หมู่เดียว
นอกนั้นไม่น่าจะมีแล้ว ขอบคุณครับ
ก่อนที่จะเสนอต่อสภา กระผมก็อยากให้ทาเอกสารที่ถูกต้อง ให้ตรงกับความ
เป็นจริง ทุกโครงการที่เสนอต่อสภา ช่างจะต้องไปดาเนินการสารวจอีกรอบ ไม่ทราบ
ว่าท่านได้ดาเนินการตามนี้หรือไม่ ขอฝากคาถามไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ
โครงการต่อไปก็ไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดขึ้นแบบนี้ สมาชิกสภาหลาย
ท่ านก็ มี ค วามเป็ น ห่ ว งในเรื่อ งของเอกสาร ท่ านสมาชิ ก หลายท่ านได้ อภิ ป รายมา
พอสมควรแล้วต่อไปกระผมจะได้ขอถามมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วย
กับเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เกี่ยวกับระยะทาง 215 เมตร งบประมาณ 498,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น
ระยะ 201 เมตร งบประมาณ 469,000 บาท กรุณายกมือ
เห็นชอบด้วยเสียง 10 เสียง
4.2 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 8
( สานักปลัด )

ประธาน

นายเกษม จันทร์ไตร

เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 8 ซึ่ง
ในการโอนครั้งนี้ จะมีหน่วยงานที่จะโอนมีของ สานักปลัด และหน่วยงานคลัง ขอเชิญ
ท่านได้กล่าวเสนอญัตติ
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 8 เป็ นการโอนงบประมาณไปตั้ งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวดที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน จึงขอนาเสนอเรื่องการโอนงบประมาณต่อสภา
เทศบาลตาบลสร้างค้อ รายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้
1.โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้านบริหารงานทั่วไป/แผนงาน
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป/งบลงทุน/หมวดครุภัณฑ์ /ประเภทครุภัณฑ์
ส านั ก งานตั้ ง ไว้ 0.- บาท คงเหลื อ 0.- บาท โอนเพิ่ ม 11,000.- บาท หลั ง โอน
11,000.- บาท เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จานวน 2 ตู้ ๆ
ละ 5,500 บาท เพื่อใช้ในงานกิจการสภา รวมโอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ทั้งหมด 11,000 บาท
2.โอนเพิ่ม ด้านบริหารงานทั่วไป/แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงาน
ทั่วไป/งบลงทุน/หมวดครุภัณฑ์ /ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000.- บาท
คงเหลื อ 5,000.- บาท โอนเพิ่ ม 2,000.- บาท หลั ง โอนเพิ่ ม 7000.- บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
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ประธาน
นายถาวร พรกุณา

นายกลุ่ม ศรีบุญเรือง

นายเกษม จันทร์ไตร

3.ด้านบริหารงานทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน/งบลงทุน/หมวดครุภัณฑ์ /
ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือ 100,000.- บาท โอน
เพิ่ม 50,000.- บาท หลังโอนเพิ่ม 150,000.- บาท รวมงบประมาณโอนเพิ่มทั้งหมด
ของสานักปลัด จานวน 63,000.- บาท โดยโอนลดจาก ด้านบริการชุมชนและ
สังคม/แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/งบลงทุน/
หมวดครุ ภั ณ ฑ์ /ประเภทค่ าบ ารุงและปรับ ปรุ งครุภั ณ ฑ์ ตั้ งไว้ 200,000.- บาท
คงเหลือ 200,000.- บาท โอนลด 63,000.- บาท หลังโอน 137,000.- บาท ขอให้
ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ขอบคุณครับ
ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นใดมี ข้ อ ซั ก ถามหรื อ ยั ง ติ ด ใจสงสั ย ในเรื่ อ งของการโอน
งบประมาณของสานักปลัด ขอเชิญท่านได้สอบถาม
สาหรับ การโอนงบประมาณครั้งนี้ ส่ วนมากก็จะเป็ นครุ ภั ณ ฑ์ ในส านักงาน
เข้าใจว่า น่าจะมีความจาเป็นในการใช้เก็บเอกสาร ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ๆ แต่
กระผมคิ ด ว่ าน่ าจะมี ในส่ ว นอื่ น ที่ จะโอนอี ก ไม่ แ น่ ใจว่าเตรีย มเอกสารไม่ ทั น หรื อ
อย่างไร เช่น จานวนเงินที่เหลือจากโครงการลูกรัง ท่านน่าจะดาเนินการโอนพร้อมกัน
แล้วค่อยโอนในส่วนที่ท่านได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งานด้านบริการชุมชนและเคหะที่ได้
ตั้งไว้ในหมวดซ่อมบ ารุง จานวน 200,000 บาท ในครั้งที่นาเข้าสภาเพื่อเสนอเทศ
บัญ ญัติซึ่งท่านสมาชิกก็ได้ทักท้วงหลายท่านว่าตั้งไว้มากเกินไปจะขอแปรญัตติเพื่อ
นาไปตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน แต่ตอนนี้
ท่านได้โอนมาเพื่อดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน แต่กระผมก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่
จาเป็นจริง ๆ แต่ส่วนที่ยังเหลือคือส่วนของโครงการลูกรัง ประมาณ 860,000 บาท
น่าจะนางบประมาณส่วนนี้มาทาประโยชน์ได้มากพอสมควร ถ้าท่านคิดว่าตั้งไว้ในเทศ
บั ญ ญั ติ นั้ น มี ค วามจ าเป็ น ท่ า นก็ ไ ม่ น่ า จะท าการโอนออกมาน่ า จะโอนในส่ ว นที่
งบประมาณที่ยังเหลือเช่น งบประมาณ 860,000 บาท มากกว่า หรืออย่างไร เพราะ
กระผมก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ติดใจสงสัยก็เป็นเรื่องนี้ หรือถ้าผู้บริห ารคิดว่าทาถูกแล้วโอนใน
ส่วนที่ไม่จาเป็นก็ถือว่าท่านได้พิจารณาดีแล้ว หรือท่านคิดว่าตั้งไว้ในเทศบัญญัติแต่
ไม่ได้ทาอะไร ก็โอนไปทาในสิ่งที่จาเป็นมากกว่า ขอบคุณครับ
ตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560 หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เท่าที่กระผม
ได้ตรวจดูเอกสารไม่มีรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ ว่าเราจะซื้อกาลังไฟขนาด
ไหน ราคาประมาณ 140,000-150,000 บาท ต้องมีมาตรฐานของครุภัณฑ์หรือไม่
สามารถเคลื่อนที่ได้หรือเป็นการติดตั้งถาวร มีกาหนดไว้หรือไม่ เพราะตามเอกสารแล้ว
ไม่มีรายละเอียด ขอให้ท่านได้ช่วยชี้แจงรายละเอียดด้วย ขอบคุณครับ
ขอตอบข้ อ สงสั ย ของท่ านถาวร เกี่ ย วกั บ งบประมาณ 860,000 บาท นั้ น
ตอนนี้ผู้บริหารกาลังพิจารณาว่าเราน่าจะนาเงินส่วนนี้ ไปทาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเราก็
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นายประเวศ หินสุข

ประธาน

ต้องดูรูปแบบว่าเราจะทาได้ในส่วนไหนบ้าง ในเรื่องของรูปแบบของโครงสร้าง การ
ประมาณการเพราะเราจะต้องเตรียมเอกสารเพราะสุ ดท้ายเราก็จะต้องนาเอกสาร
โครงการนั้นเข้าสู่สภาเพื่อให้ท่านได้พิจารณาอีกครั้ง ในการโอนครุภัณฑ์สานักงาน
ทาไมเราถึงโอนงบประมาณที่อยู่ในเทศบัญญัติเพราะพิจารณาดูแล้วเป็นจานวนเงินที่
ไม่ ม าก โอนออกไปแล้ ว งบประมาณก็ ยั ง เพี ย งพอที่ จ ะสามารถด าเนิ น การได้
ซึ่งงบประมาณ 860,000 บาท นั้น มีโครงการที่จะทาอย่างแน่นอน อาจจะเป็นงาน
ก่ อสร้างถนน คสล. หรือน าไปแก้ไขถนนที่ช ารุดเสี ยหายมาก ยังไงก็จะได้นาเข้าที่
ประชุมสภาให้ท่านได้พิจารณาอย่างแน่นอน ส่ วน เรื่ อ งข อ งเค รื่ อ งก าเนิ ด ไฟ ฟ้ า
มาตรฐานครุภัณฑ์มีกาหนดไว้แล้วในเทศบัญญัติเพราะตอนที่เราเสนอเข้ามาให้สภา
พิจารณาครั้งแรกเราตั้งไว้ที่ 150,000 บาท เพราะมาตรฐานครุภัณฑ์ก็อยู่ที่ 150,000
บาท แต่ที่ประชุมสภาตอนนั้นได้ตัดยอดลงมาที่ 100,000 บาท ซึ่งเราไม่สามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กาหนดไว้ แต่จานวนงบประมาณ 100,000
บาท อาจหาซื้อได้แต่มาตรฐานจะไม่ได้ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งในเทศบัญญัติ
กาหนดขนาดไว้ไม่ต่ากว่า 10 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล และมีส่วนประกอบย่อย
อีกจานวนหนึ่ง เจ้าของหน่วยงานมาขอโอนเพิ่ม จานวน 50,000 บาท รวมแล้วก็จะ
เป็น 150,000 บาท ซึ่งเป็นราคากลางที่กาหนดไว้แต่ถ้าไปซื้อจริง ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าราคา
จะยังเหมือนเดิมหรือไม่ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ามีความจาเป็นที่จะใช้ในเรื่องของงานกู้ชีพ
และในงานของสานักงานเวลาไฟฟ้าดับเครื่องคอมพิวเตอร์ทางานไม่ได้ ไม่สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ ทั้งเรื่องของแฟกซ์โทรศัพท์ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้านี้ไว้เพื่อสารอง เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ขอบคุณครับ
สาหรับเรื่องการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารและเพื่อจัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียง การโอนงบประมาณทั้ง 2 รายการนี้ไม่ได้ติดใจอะไร แต่ที่กระผมยังติดใจ
สงสัยคือหมวดครุภัณฑ์ เรื่องครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เพราะในการโอนงบประมาณกระผมคิดว่าน่าจะมีเอกสารที่แสดงรายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ให้สมาชิกได้ทราบด้วย เพราะในเทศบัญญัติเป็นราคาที่สภาได้ตัดไปแล้วและ
เมื่อมีการขอโอนงบประมาณเข้าไปเพิ่มน่าจะมีรายละเอียดแนบเข้ามาด้วยว่าเพราะ
อะไรถึงต้องมีการขอโอนงบประมาณเพิ่ม ครุภัณฑ์ของกู้ชีพ นั้นที่ได้จัดซื้อก่อนหน้านี้
เรื่องเลื่อยไฟฟ้านั้นมีการนาไปใช้งานหรือไม่ เพราะการติดต่อขอให้ออกไปช่วยในเรื่อง
ของการตัดต้นไม้บางครั้งที่ต้นไม้ล้มทับขวางถนน กระผมก็ยังไม่เห็นถึงการดาเนินการ
นั้น ส่วน เรื่องของเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเป็นเครื่องใหญ่พอสมควร ถ้าซื้อเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าแล้วเราจาเป็นจะต้องมีรถเพื่อใช้บรรทุกเครื่องกาเนิดไฟด้วยหรือไม่ เพราะเป็น
เครื่องขนาดใหญ่ยกไปยกมาคงลาบาก หรือไม่อย่างไร ขอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณา
ด้วย ขอบคุณครับ
เรื่ องประโยชน์ ของการใช้งานทั้ งเรื่อ งของรถกระเช้ า เลื่ อย ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ
ที่มีการประสานมาขอฝากท่านปลัดและคณะผู้บริหารได้ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย เพราะก็
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เหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาว่า เราได้จัดซื้อครุภัณฑ์ไปหลายอย่างแล้วแต่เรายัง
ไม่เห็นถึงการดาเนินการซึ่งประชาชนในชุมชนก็คงมีความสงสัยไม่ต่างจากท่านสมาชิก
ที่ได้สอบถามในที่ประชุม
เมื่อท่านสมาชิกได้ซักถามมาพอสมควรแล้ว กระผมจะขอถามมติในเรื่องของ
การโอนงบประมาณของส านั ก ปลั ด มี ทั้ งหมด 3 รายการ รายการที่ 1 หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท จานวน 11,000 บาท รายการที่ 2 หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภั ณ ฑ์ ไฟฟ้ าและวิท ยุ เพื่ อ จัด ซื้ อเครื่องบั น ทึ กเสี ยง ขอโอนเพิ่ ม จานวน
2,000 บาท เป็ น งบประมาณหลั งโอน จ านวน 7,000 บาท รายการที่ 3 หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขอโอนเพิ่ม
จานวน 50,000 บาท เป็นงบประมาณหลังโอน จานวน 150,000 บาท ท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบด้วยกับทั้ง 3 รายการ ในการโอนงบประมาณของสานักปลัด กรุณา
ยกมือครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยเสียง
งดออกเสียง
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4.3 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 8
( กองคลัง )
ประธาน
นายเกษม จันทร์ไตร

เรื่องของการโอนงบประมาณต่อไปจะเป็น การขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ของหน่วยงานคลัง ของเชิญครับ
ด้วยกองคลังมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เนื่องจากกองคลังไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ และกองคลังมีความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ตู้ เก็ บ เอกสาร (เก็ บ ฎี ก า) ซึ่ งงบประมาณ พ.ศ.2560 มี ก าร
เบิ กจ่ ายรายการต่ างๆ ในปริม าณมากท าให้ เอกสารในการประกอบการเบิก จ่ายมี
จานวนมากเช่นกัน เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบได้
กองคลัง จึงขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้
การโอนงบประมาณของกองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเอกสารชนิด 2 บานเปิด (มอก.) จานวน
4 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เพื่อใช้ในงานบริห ารงานคลั ง งบประมาณที่ขอโอนจานวน
28,000 บาท เรื่องเอกสารของกองคลังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาเพราะเวลาเดินเข้าไป
ติดต่องานที่กองคลังจะเห็ นเอกสารวางตามพื้นก็เพราะกองคลังเป็นหน่วยงานที่ทา
เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยซึ่ ง จะต้ อ งเก็ บ เอกสารเพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานในการที่ จ ะต้ อ ง
ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารนี้ต้องเก็บไว้เป็นเวลาหลายปี ไม่สามารถทาลายได้
ดังนั้นก็น่าเห็นใจเพราะไม่มีที่เก็บเอกสาร จึงได้นาเรื่องนี้เข้ามาที่สภาเพื่อให้สภาได้
พิจารณา ขอบคุณครับ

16
นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล
กระผมขอชี้แจงเรื่องของการโอนงบประมาณในการโอนครั้งนี้จะมีทั้งของ
สานักปลัดและกองคลัง ซึ่ง 3 รายการแรกเป็นของสานักปลัด และรายการหลั งเป็น
ของกองคลัง เพราะการทางานของเราถูกควบคุมด้วยระบบบัญชี e-LASS ซึ่งต่อไปใน
การโอนงบประมาณระบบจะนับครั้งที่มีมติที่ประชุมสภาเป็นครั้งเดียวกัน ครั้งนี้ก็เป็น
ครั้งที่ 8 แต่เรามี 2 หน่วยงาน ขอชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจกับท่านสมาชิกว่าทาไมเรา
ต้องขอมติที่ประชุมสภา 2 ครั้ง แต่เป็นการโอนงบประมาณครั้งที่ 8 ขอบคุณครับ
นายประเวศ หินสุข
เรื่องการโอนงบประมาณของกองคลังก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ เพราะเคยได้เดิน
เข้าไปติดต่องานที่กองคลังก็เห็นเอกสารที่วางไว้ตามพื้น ในการโอนงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อตู้เอกสารในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี ขอบคุณครับ
ประธาน
การโอนงบประมาณของกองคลังมีท่านสมาชิกท่านใดที่มีข้อสงสัยจะซักถาม
อีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วกระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกเห็นชอบด้วยหรือไม่กับ
การโอนงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด 2 บานเปิด (มอก.) จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท รวมงบประมาณเพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 28,000 บาท กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยเสียง
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เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ในวาระอื่น ๆ นี้ มี ท่ านสมาชิก ท่ านใดจะนาเสนอปั ญ หาหรือความเดือดร้อ น
ต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ
ในวาระอื่น ๆ กระผมขอฝากคณะผู้บริหารเรื่องถนนลูกรัง ที่ใช้งบประมาณ
ไปล้ า นกว่ าบาทนั้ น ที่ มี งบประมาณลงไปช่ ว ยเหลื อ ซ่ อ มแซมเพื่ อ แก้ ไขความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้ง 23 หมู่บ้านนั้น ขณะนี้เงิ นล้านกว่าบาทที่ลงไป
ซ่อมถนนนั้นได้หายไปหมดแล้ว ไม่ใช่ความผิดของผู้ใด ต้องโทษเรื่องของฟ้าฝน
เพราะหลังจากผู้รับเหมาได้เข้าดาเนินการเสร็จเรียบร้อยไปไม่กี่วัน ฝนก็กระหน่า
เข้ า มาอยากหนั ก ลู ก รั งเราก็ เลยไม่ เหลื อ กระผมก็ ได้ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นมาจาก
ประชาชน หมู่ที่ 2 ว่าปลายปีจะดาเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าด้านการเกษตร
ตอนนี้ก็มีความกังวลว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวและขนส่ง สินค้ายังไม่ทราบ
เลยว่าจะเดินทางยังไงเพราะถนนไปหมดแล้ว ดังนั้นกระผมจะขอฝากผู้บริหารให้
หาแนวทางไว้ ในเรื่องของงบประมาณ เช่นงบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการ
และงบประมาณในเทศบัญญัติที่พอจะมีจ่ายขอให้ท่านได้คานึงพี่น้องประชาชน
เรื่องของถนนเพื่อการเกษตร เพราะวาระของเราน่าจะยังอยู่ต่อไปอีกสักระยะ ก็
ขอให้ท่านผู้บริหารได้คิดการณ์ไกลไว้ เผื่อวาระต่อไป ขอบคุณครับ
ในวาระอื่น ๆ กระผมขอแจ้งความเดื อดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านอุดม
ทรัพย์-บ้านต้อน เรื่องของถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านสภาพตอนนี้หนักมากแล้ว

นายพิจิต หินดี

นายไสว บุญตะนัย
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หากมีงบประมาณส่วนไหนที่พอจะสามารถดาเนินการได้ขอให้ผู้บริหารได้คานึงถึง
ถนนคอนกรีตบ้านอุดมทรัพ ย์ด้ว ย บางครั้งถนนคอนกรีตระเบิ ดตอนกลางวัน
ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาก็ลาบากมาก ก็ขอฝากให้ผู้บริห ารได้พิจารณาหากมี
งบประมาณส่วนไหนที่พอจะจ่ายได้ ก็ขอให้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ
เรื่องของถนนคอนกรีตของบางหมู่บ้านเป็นการก่อสร้างตั้งแต่สมัยแรก ตั้งแต่
ยังเป็ น สภาตาบล และมาเป็นองค์การบริห ารส่ วนตาบล ซึ่งก็ผ่ านมานานมาก
พอสมควรซึ่งก็ชารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เราน่าจะตั้งงบประมาณการซ่อม
บารุงในจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ รอยต่อคอนกรีตที่ดันตัวขึ้ นมา ทาให้การสัญจรไป
มานั้ น ล าบาก บางครั้ ง ชาวบ้ า นขั บ รถจั ก รยายนต์ ต้ อ งเลี้ ย วลงไปข้ า งถนน
เพราะว่าจุดรอยต่อคอนกรีตดันตัวยกขึ้นมา อยากให้มีการออกสารวจในแต่ละ
หมู่บ้านคาดว่าคงใช้งบประมาณไม่มาก น่าจะใช้งบประมาณเท่ากับการสร้างถนน
คอนกรีตเส้นหนึ่งถ้ามีการซ่อมบารุงคอนกรีตทั้งตาบลสร้างค้อ การซ่อมบารุง
เท่าที่กระผมได้เคยเห็นมาคือการเจาะคอนกรีตลงไปให้ลึกให้ถึงพื้นดินแล้วค่อยเท
คอนกรีตทับลงไปแบบนี้การใช้งานจะอยู่ได้นาน แต่ปัญหาของเราคือเป็นการเอา
คอนกรีตเททับลงไปในรอยที่แตกอยู่แล้วมันก็จะแตกไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นไม่ใช่แค่บ้านอุดมทรัพย์ที่เดียวบ้านอื่น ๆ เช่น ถนนเส้นสะพานสาม ก็เกิด
ปัญหาเหมือนกัน การพัฒนาต้องควบคู่ไปด้วยกัน เดินไปข้างหน้าก็ต้องหันมามอง
ข้างหลังด้วย และเรื่องโครงการขยายไฟฟ้าในเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างสร้างค้อ
กับหลุบเลาซึ่งเป็นเขตที่มีประชาชนได้เข้าไปอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก หากเรามี
การขยายไฟฟ้าเข้าไปประชาชนก็อาจจะมีการสูบน้าเพื่อทาการเกษตรและเพื่อใช้
ในการดารงชีพ ก็ขอฝากคณะผู้บริหารถึงแม้วาระการดารงตาแหน่งจะเหลือไม่
มากแต่ถ้าเราได้ทาประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนก็จะเป็นผลงานที่เราได้ฝากไว้
เป็นอนุสรณ์ต่อไป ขอบคุณครับ
ในวาระอื่น ๆ กระผมก็มีเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้บริหารเรื่องของ
การลงลูกรัง เพราะที่ผ่านมาฝนก็ได้พัดไปหมดแล้ว เหมือนที่ท่านสมาชิกได้กล่าว
มาบ้างแล้ว กระผมคิดว่าถ้ารอให้หมดฝนประชาชนคงจะลาบากต่อไปอีกหลาย
เดือน เราน่าจะทาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่ต้องใช้งบประมาณเป็นล้าน
เหมือนที่เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทาเป็นโครงการไม่ต้องทา
รวมทั้งตาบล คือให้ช่างออกไปสารวจว่าถนนเส้นไหนชารุดเท่าไหร่ ใช้ดินกี่คิว
ให้ลงไปในแต่ละโครงการ ถ้าเราทาเป็นรายโครงการก็จะง่ายต่อการตรวจสอบ ไม่
เหมือนกับการลงทั้งตาบลตั้งงบประมาณไว้ 1,900,000 บาท แต่พอดาเนินการ
จริงแค่ล้านกว่าบาท กระผมก็ไม่ทราบว่าผู้รับจ้างทาได้อย่างไร และเวลาทาก็ไม่
อัด บดแค่ เกลี่ ยดิ น ไปถมไว้พ อน้ ามาดิ น ก็ ไปหมด นั้ น ก็ คื อ ปั ญ หา กระผมเคย
เสนอแนะไปก่อนหน้านี้เรื่องลูกรังให้ทาโครงการซ่อมแซมพอให้แก้ไขปัญหาพอให้
การสัญจรไปมาให้ได้ก่อน เพราะถ้าเป็นเส้นทางหลักในหมู่บ้านเราน่าจะทาถนน
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คอนกรี ต เพื่ อ การใช้ งานจะได้ ย าวนาน ถ้ าเป็ น เส้ น ทางที่ ใช้ เพื่ อ ขนส่ งพื ช ผล
ทางการเกษตรเราก็ ค่ อ ยแก้ ปั ญ หาไปเพราะเส้ น ทางเพื่ อ การเกษตรนี้ เราต้ อ ง
แก้ปัญหากันทุกปีอยู่แล้ ว ถ้าหากเราทาเป็นโครงการก็จะง่ายต่อการตรวจสอบ
และการควบคุมดูแล และเงินโครงการลูกรังที่เหลืออยู่ 860,000 บาท ก็อยากให้
ผู้บริหารลงไปดูแลและแก้ไขปัญหาเป็นจุด สารวจเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นจุดเพื่อให้
การเดินทางไปให้ ได้ก่อน แล้วค่อยทาโครงการถนนคอนกรีตให้ ถาวรไปเลยจะ
ดีกว่า เรื่องของถนนคอนกรีตเป็นเรื่องที่น่ายินดีแทนพี่น้องชาวตาบลสร้างค้อ
เพราะหลังจากที่จ่ายขาดไป 11 ล้าน เพื่อทาถนนคอนกรีตก็สามารถแก้ปัญหาได้
มากพอสมควร เช่ น บ้ า นโนนส าราญ ก็ ใกล้ จ ะเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เหลื อ อยู่
ประมาณ 2 เส้น บ้านต้อนก็เหลืออีกไม่มาก บ้านอุดมทรั พย์ก็น่าจะเต็ม ต่อไปก็
จะเป็ น การซ่ อ มบ ารุง ถนนที่ ช ารุด เพื่ อ ให้ ใช้ สั ญ จรไปมาได้ ส ะดวก ก็ ข อฝาก
ผู้บริหารในเรื่องของการลงลูกรังอย่ารอจนฝนหมด เพราะผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะน้ อ ยหน่ าก าลั งจะออกสู่ ต ลาด ก็ ข อฝากผู้ บ ริ ห ารให้ พิ จ ารณาด้ ว ย
ขอบคุณครับ
เรื่ อ งของบประมาณที่ เหลื อ มาจากโครงการลู ก รั ง 860,000 บาท เรามี
โครงการไว้แล้ว คือ 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งตอนนี้กระผมก็
ได้รวบรวมหมู่บ้านที่ได้ทาหนังสือเข้ามาแจ้งความประสงค์ที่ต้องการเกี่ยวกับเรื่อง
ของการขยายเขตไฟฟ้า และก็ยังรออยู่ว่าจะมีอีกหรือไม่ 2.เรื่องของเสี ยงตาม
สาย ไม่ว่าจะออกไปหมู่บ้านไหนก็ได้ยินเสียงบ่นให้ผู้บริหารเพราะเสียงตามสายที่
ชารุดไม่สามารถประกาศประชาสัมพันธ์ได้ เพราะบางหมู่บ้านใช้มาเป็นสิบปีไม่
เคยเปลี่ยนเครื่อง แต่ตอนนี้ผู้บริหารก็มีข้อมูล บ้างแล้วบางส่วน ซึ่งงบประมาณที่
เหลื อ ก็ใช่ ว่า จะลงไปที่ โครงการลู ก รังอย่ างเดี ยวเราก็ ต้อ งพั ฒ นาอย่างอื่ น ด้ ว ย
เหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้พูดไปในเรื่องขยายเขตไฟฟ้า เรื่องถนน คสล. กระผม
คิดว่าความคิดของท่านกับคณะผู้บริหารก็ไม่ต่างกัน เราก็ต้องการที่จะช่วยเหลือพี่
น้ อ งประชาชนต าบลสร้า งค้ อ ให้ อ ยู่ดี มี สุ ข มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น กว่ าที่ เป็ น อยู่
ขอบคุณครับ
การประชุ ม วั น นี้ เป็ น การพิ จ ารณาเรื่ อ งการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้ ง ที่ 1 และการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8 ท่านสมาชิกก็ได้ทาความเข้าใจใน
ข้อสงสัย ซึ่งผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ตอบคาถามทุกคาถามชัดเจนแล้ว
กระผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันทาหน้าที่
ขอขอบคุณ ฝ่ ายบริหาร ท่านนายกฯ รองนายกฯ และ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี
2560 สมั ย ที่ ส อง ในวัน นี้ ด าเนิ น การมาจนครบทุ ก วาระแล้ ว กระผมขอปิ ด การ
ประชุม
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