
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2556 

วันที่  23  กันยายน  2556  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  ชั้น 3 

 

 ผู้มาประชุม  
1 นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย ประธานสภาเทศบาล 
2 นางศุภิสรา             ผาสุโพธิ์ รองประธานสภาเทศบาล 
3 นางเบญจวรรณ       วะลัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
4 นางอรัญญา            ประจิมนอก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
5 นายวรวิทย์             คัมภิรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
6 นายด ารงค์             หมอยา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
7 นายเดชนะ             ประเสริฐสังข์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
8 นางไฉไล                จ าลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
9 นางอมรรัตน์            อมรวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
10 นางพรรณิกา           จอมงูเหลือม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
11 นางนงนุช               วันผักแว่น สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
12 นายสันติ                เกิดโมฬี ปลัดเทศบาล/เลขานุการ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม  
1 นางประภัสสร          ไชยมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  
1 นายไพบูลย์            พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 

2 นางบุญน า             ชูสาย รองนายกเทศมนตรี 
3 น.ส.ดารารัตน์         ชาตะวราหะ รองปลัดเทศบาล 
4 นายพิทักษ์             สมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล 
5 นายณัฐพงษ์           เสรีพาณิชย์การ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ 
6 ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต   ส าเนียงใหม่ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นายนพดล             ไชยทองศรี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8 นางลักษณา            ประสีระเตสัง ผู้อ านวยการกองคลัง 
9 ว่าที่ร้อยเอกชัยวัฒน์  มัฆวิมาลย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10 นายเดช                 วงศ์ไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
11 นางอรอนงค์           เพ็ญสุข จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว 
12 น.ส.ธีราภรณ์           แท่งทอง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 5 
13 นายธีรพงศ์              ปิ่นสันเทียะ พนักงานจ้างทั่วไป 
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 ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 
 

 

1 นายเทพรัฐ           ฉันทพจน์ ชุมชนบ้านบุ่ง 

2 นางธันยาภัทร์       พีรภัทร์จิรกิจ ชุมชนบ้านบุ่ง 

3 นางสมบูรณ์         เกมกลาง ชุมชนบ้านบุ่ง 

4 นางรัศมี             เรืองศิริ ชุมชน ส.พัน.22 

5 นางสมัย              เอี่ยมสูงเนิน ชุมชนอากาศโยธิน 

6 นางค าพอง           บุตรกุล ชุมชน  ช.พัน.3 

7 น.ส.สวุิมล            สังข์น้อย ชุมชน มทบ.21 

8 น.ส.ขวัญฤทัย        กลื่นจันทร์ ชุมชนบ้านบุ่ง 
เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล  ได้เชิญประธานสภา
เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  พร้อมน าผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านไหว้พระสวดมนต์  และเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลด าเนินการ
เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  

ผู้อ านวยการกองทุกกอง  พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  สื่อมวลชน  
และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 

 

    ขอเปิดการประชุมการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1   ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2556   

 

   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล 
    ต าบลหนองไผ่ล้อม  เชิญครับ 
    

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 

ผม  นายสันติ  เกิดโมฬี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม ฉบับที่ 21 เรื่อง  นัดประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1   ประจ าปี  
พ.ศ. 2556 
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ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้ขออนุมัติเปิดประชุมสภา
เทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2556  และนายอ าเภอเมือง
นครราชสีมา  เห็นชอบให้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2556  ระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 
2556   มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  นั้น 

 

อาศัย อ านาจตามข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนอง
ไผ่ล้อม จึงประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2556 ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนอง
ไผ่ล้อม ชั้น 3 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  บทบาทหน้าที่ของสภาเทศบาลต าบล
หนองไผ่ล้อม สภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมมีความยินดี ขอประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน
กันยายน  พ.ศ. 2556 

             นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
                  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย     ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล  มีดังต่อไปนี้ 
     

     การปรับปรุงรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
      งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2557  ของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 

ทีจ่ัดท าขึ้นใหมต่ามเอกสารที่ท่านสมาชิกได้รับ  จึงแจ้งสภาเพ่ือรับทราบ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งท่ี 2  วันที่ 21 สิงหาคม 2556 
 

     มีสมาชิกท่านใด   จะขอแก้ไขค าพูดของท่านที่ได้กล่าวไปแล้ว 
    ตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้อ่านและ 
    พิจารณาล่วงหน้าแล้ว  หรือไม่   
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ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณนงนุช  วันผักแว่น   
 

นางนงนุช  วันผักแว่น   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน   

ดิฉัน   นางนงนุช  วันผักแว่น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

       ขอแก้ไขหน้าที่ 11  บรรทัดที่ 9 ตัดค าว่า “ ของ ” ออก  และ  
บรรทัดที่  10  “ ยินนุกูล ”  เป็น  “ โยธินนุกูล ” 

 

นายด ารงค์  หมอยา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายด ารงค์  หมอยา  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

       ขอแก้ไขหน้าที่ 53  บรรทัดที่ 19  “ หัวหน้า ” เป็น “ อาคาร ” 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณเบญจวรรณ  วะลัยศรี   
ประธานสภาเทศบาล    
 

นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน   

ดิฉัน   นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
หนองไผ่ล้อม 
 

       ขอแก้ไขหน้าที่ 12 บรรทัดที่ 11 “ 3.โครงการ ” เป็น “2.โครงการ ” 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีสมาชิกท่านใด   จะขอแก้ไขค าพูดของท่านที่ได้กล่าวไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าอีกหรือไม่ 
 

     ถ้าไม่มี   เป็นอันว่ารับรองรายงานการประชุม   ขอมติที่ประชุม 
ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    รับรองเป็นเอกฉันท์  จ านวน 11 เสียง  รับรองรายงานการประชุม 
    สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2556  
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล          เป็นรายการใหม่ 
          

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   
นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
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นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ประกอบกับเทศบาลมีโครงการแก้ไข 
ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ได้  จึงขออนุมัติด าเนิน 
การดังนี้ 
                 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

    งานบริหารงานทั่วไป   งบลงทุน 
                        หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  51,500.-บาท 
                        ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตั้งไว้  16,500.-บาท 
     ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน   ตั้งไว้  16,500.-บาท 

         -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ระดับ 7-9  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
16,500.-บาท เป็นเงิน 16,500.-บาท  ใช้ราคาครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป) 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  27,000.-บาท 
ค่าจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ตั้งไว้  27,000.-บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่องๆละ 

27,000.-บาท โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core)  
ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  จ านวน 1 หน่วย     

2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 

3. มีหน่วยจักเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
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                        4. มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

5. มี DVD-RW หรือดีกว่า 1 หน่วย 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
                        7 . สามารถใช้ งาน ได้ ไม่ น้ อยกว่ า  Wi-Fi (8 0 2 .11 b,g,n) และ 
Bluetooth 
                       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)  
 

                     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ 8,000.-บาท 
                     ค่าจัดซือ้เครื่องบันทึกเสียง  ตั้งไว้ 8,000.-บาท 
                         - เพ่ือจ่ายในการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 4 GH  253  
   จ านวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 4,000.-บาท มีการบันทึกเสียง การสั่งการด้วย 
   เสียง (Digital VOR) การเลือกโหมดในการบันทึกตามสถานการณ์ 
   (Scence Selection)  การบันทึกเสียงคุณภาพสูง Digital Pitch control และ 
   เลือกโหมดบันทึกเสียงตามสถานการณ์ได้ 5 แบบ Intelligent Noise Cut  
   ลดเสียงรบกวนขณะฟัง ขณะบันทึก และรองรับการเล่นไฟล์เสียง PCM/MP3  
   128 kbps 67 ชั่งโมง 5 นาที ใช้ราคาครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจาก 
   เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป) 
  

                        กองช่าง  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

                       งบลงทุน 
                       หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้   878,000 .-บาท 
 

          - โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณบ้านพักทหาร 
ชุมชน ส.พัน3 ค่ายสุรนารี  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัด 
นคราชสีมา              ตั้งไว้ 362,000.-บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณบ้านพัก
ทหารชุมชน ส.พัน 3 ค่ายสุรนารี ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา งานทางระบายน้ ารูปตัวยู ค.ส.ล.ปากกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 เมตร รวมความยาวทั้งโครงการ 102.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมน)  
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               -โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตั้งไว้   98,000.- บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV) พร้อมส่วนประกอบ   
จ านวน  8  จุด ในชุมชนทหาร มทบ.21 ชุมชนทหารกองทัพภาคที่ 2 ชุมชน
ทหาร ช.พัน 3 ชุมชนทหาร ส.พัน 22 ชุมชนทหารสุรนารีก้าวหน้า ชุมชนทหาร
พล ร.3(ส่วนที่1)    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
    

      -โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุบริเวณด้านหลังอาคารส านักงาน    
    ตั้งไว้ 360,000.-บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ค.ส.ล.ชั้นเดียว ผนังก่ออิฐบล็อก 
ฉาบเรียบ/ทาสี พร้อมกรุลวดตาข่ายโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท  ขนาด
กว้าง 4.20 ม. ยาว 18.20 ม. หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมน)  

   

     -ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์       ตั้งไว้ 58,000.-บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์   จ านวน 20 ตัวๆ ละ 

2,900.-บาท ขนาดหน้าโต๊ะท าจากเหล็กหนา 0.7 มม. พับขึ้นรูป หนา 38 มม. 
โครงโต๊ะท าจากเหล็กแป๊บเหลี่ยม 11/4 นิ้ ว หนา 1.1 มม.พ่นสีขนาด 
60.5×183×73.5 ซ.ม. ใช้ราคาครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)  

   

              รวมงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่   ทั้งสิ้น 929,500.-บาท 
 

      โอนลด 
      กองช่าง 
      แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
                        หมวด ค่าที่ดินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- โครงการก่อสร้างเสาธงและพ้ืนคอนกรีต  โรงเรียนเทศบาล 1 (โยธินนุกูล)
  งบประมาณคงเหลือ 655,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 655,000.บาท ตั้งจ่ายจาก
เงิน 

รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)  
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- โครงการทางระบายน้ า  ค.ส.ล.พร้อมถมดิน(ประตู 3)บริเวณหน้า 
   บ้านพักทหารโรงพยาบาลค่ายสุรนารี หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ คงเหลือ 414,300.- บาท โอนลดครั้งนี้  
274,500.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 139,800.-บาท ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน) 
  

              รวมโอนลดทั้งสิ้น 929,500.-บาท 

ดังนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2 และฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27 “การโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองไผ่ล้อม เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                                  นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 
  

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมหรือไม่ 
    

     เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 
    ได้เสนอญัตติดังกล่าว    เพ่ือพิจารณาร่วมกัน    ขอมติที่ประชุม 
    ถ้าสมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  10  เสียง  อนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ประธานสภาเทศบาล  สิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2556 ที่ยังมิได้ 

ก่อหนี้ผูกพัน 
     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   

นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
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นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2556  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 กรณียังไม่
ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือให้การ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องรายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการที่จัดส่ง
มาพร้อมนี้   

ดังนั้นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก “ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ”  

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองไผ่ล้อม เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                                  นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

บัญชีรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  2556 

      กองช่าง 
 

1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมถมดิน (ประตู 3) บริเวณหน้า 
บ้านพักทหารหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี  จ านวนเงิน 365,700.- บาท  
(-สามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

2. โครงการก่อสร้างเสาธงและพ้ืนคอนกรีต โรงเรียนโยธินนุกูล  จ านวนเงิน 
145,000.- บาท   (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
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3. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนทหาร พล.ร. 3 จ านวนเงิน 
231,800.- บาท  (-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 

4. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน รั้วคอนกรีต ประตูคอนกรีต ด้านหน้า
โรงเรียนโยธินนุกูล   จ านวนเงิน 845,000.- บาท   
(-แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

5. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 
จ านวนเงิน  98,000.-บาท   (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

6. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณถนนเดชอุดม หน้าทางเข้ากอง 
รักษาการณ์ บชร.2   จ านวนเงิน 98,000.-บาท(-เก้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน-)  
 

กองสวัสดิการสังคม 
7. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย 

กลางแจ้งที่ชุมชนอากาศโยธิน  จ านวนเงิน 345,000.-บาท  
(-สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

8. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง  ที่ชุมชนอากาศโยธินและ 
ชุมชนครองฟ้า  จ านวนเงิน 1,155,000.- บาท   
(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  
 

ส านักปลัด 
9. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด จ านวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องๆ ละ  

31,000.- บาท รวมเป็นเงิน 62,000.- บาท (-หกหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
10. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ส านักปลัด จ านวน 1 เครื่องๆ   

ละ 40,000.- บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) 
       11. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500.- บาท 

     รวมเป็นเงิน  11,000.- บาท  (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
 

รวมทั้งสิ้น  11  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 3,396,500.- บาท  
   (-สามล้านสามแสนเก้าหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วนถ้วน- 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองไผ่ล้อม เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                                  นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมหรือไม่ 
    

     เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 
    ได้เสนอญัตติดังกล่าว    เพ่ือพิจารณาร่วมกัน    ขอมติที่ประชุม 
    ถ้าสมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  10  เสียง  อนุมัติกันเงินหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.2556  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

  
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ประธานสภาเทศบาล  ทีด่ินและสิ่งก่อสร้างท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  กรณีโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ 
 

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   
นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ 
   

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน กรณีขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณีโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 7 
รายการ วงเงิน 929,500.-บาท(เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท้วน) 
เนื่องจากมิได้ก่อหนี้ผูกพันและเทศบาลมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินตามโครงการ
ดังกล่าว เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ตามรายการดังนี้              

                        ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน    วงเงิน  16,500.-บาท 
2.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   วงเงิน  27,000.-บาท 
3.ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง   วงเงิน   8,000.-บาท 
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                        กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
1.  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณบ้านพักทหารชุมชน  
    ส.พัน 3  ค่ายสุรนารี  หมู่ที ่1 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัด 
    นคราชสีมา                      วงเงิน 362,000.-บาท 
2.  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  วงเงิน   98,000.-บาท 

    3.  โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุบริเวณด้านหลังอาคารส านักงาน       
             วงเงิน 360,000.-บาท 
    4.  ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์                      วงเงิน   58,000.-บาท 
 

ดังนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59                วรรคแรก“ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ” 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองไผ่ล้อม เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                                  นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมหรือไม่ 
    

     เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 
    ได้เสนอญัตติดังกล่าว    เพ่ือพิจารณาร่วมกัน    ขอมติที่ประชุม 
    ถ้าสมาชิกท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติเป็นเอกฉันท์  จ านวน 10 เสียง  อนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กรณีโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย      ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมต่อ 

ประชุมหรือไม่ 
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     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จ าลองนาค 
 

นางไฉไล  จ าลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จ าลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

ดิฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาหารือท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยัง
ท่านคณะผู้บริหาร  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติกับเทศบัญญัติ  ที่ไม่ตรงกันค่ะ 

 

เหตุผลที่ดิฉันไม่เห็น  เพราะดิฉันพ่ึงจะเห็นก่อนเข้าประชุมสภาดิฉัน 
จึงไม่มีเวลาอ่านค่ะ  ดิฉันคิดว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสีย
โอกาสของชุมชนตามที่ได้ร้องขอมาและน ามาบรรจุเข้าในแผนสามปี  ตามที่ท่าน
ผู้บริหารบอกว่าให้สมาชิกทุกท่านไปคุยกับกองช่าง  และเรียงล าดับความเร่งด่วน
ความต้องการของชุมชนแต่ละชุมชน  แต่เมื่อดิฉันมาดูแล้วโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2557  หนา้ 31  โครงการที่  1  โครงการ
ก่อสร้างทางระบายน้ า  ภายในชุมชนทหารกองทัพภาคที่  2  ซึ่งเป็นของชุมชน  
สปพอ. 
ความลึกเฉลี่ย  0.80-1.00  เมตร  ความกว้าง 1.20 เมตร  ความยาว 59 
เมตร 
ดิฉันได้ลงพ้ืนที่จริงกับกองช่าง  และช่วงที่ฝนตกดิฉันได้ส่งไลน์ให้ท่านนายกดูและ
บอกชาวบ้านว่าฝนนี้ท าไม่ทันฝากผู้บริหารช่วยดูแลให้ทันก่อนฝนหน้าก็ยังดีค่ะ 
 

ดิฉันก็ได้ท้วงติงไปว่าให้ท่านระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าเป็นที่ไหน ปรากฏว่า  
ตามในเทศบัญญัติระบุเป็น  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในชุมชนทหาร
กองทัพภาคที่  2  (รอ้ย บก.กองทัพ)  เป็นไปได้ยังไง  ดิฉันอยากจะเรียนถาม 
ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านคณะผู้บริหาร  ว่าจะด าเนินการอย่างไร  
ขอค าชี้แจงจากท่านด้วยคะ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

เทศบัญญัติที่ท่านสมาชิกได้รับนั้น  เป็นการจัดท าเทศบัญญัติรูปแบบใหม่ 
ผู้บริหารจึงได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ  และเทศบัญญัติแบบเก่าจะแยกเป็นกอง
จากงบกลาง  ส านักปลัด  กองคลัง  ศึกษา  สาธารณสุข  สวัสดิการ  และช่าง นั้น  
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ในส่วนรายละเอียดทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดเดิมโครงการเดิมทั้งหมดแต่เป็นรูปแบบ
ใหม่เท่านั้น  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2557  ที่ได้ผ่าน
การเห็นชอบและอนุมัติจากสภาเทศบาลวาระที่หนึ่ง  วาระที่สอง  และวาระที่สาม 
เรียบร้อยแล้ว  และเทศบัญญัติรูปแบบใหมท่ี่บรรจุโครงการทั้งหมดนี้ในเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ  2557  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย   ในการบริหารงานเราสามารถ
จัดท างบเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ  2557  และงบอุดหนุนเข้ามาก็สามารถที่จะ
ด าเนินการได้  ในส่วนโครงการไหนที่ขาดหายไป  และโครงการไหนที่จะต้อง
ด าเนินการท าเราก็สามารถด าเนินการท าเพ่ิมเติมได้อีกครับ 

   

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  โครงการต่าง ๆ  ทั้งหมดเป็น
โครงการที่ท่านสมาชิกทุกท่านเป็นผู้คัดเลือกมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2557  ในรายละเอียดโครงการตามแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  หน้า 88 - 92  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งแต่โครงการ 
ที่ 1  ไปจนถึงโครงการที่ 23  เป็นโครงการที่ท่านสมาชิกทุกท่านเป็นผู้เลือกสรร
เองทั้งสิ้นครับ  ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้เลือกเลยครับ  ส่วนขนาดหรือความกว้าง ยาว 
ของโครงการแต่ละโครงการอาจจะมีส่วนใกล้เคียงกันนั้น   

 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ส าเนียงใหม่  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ส าเนียงใหม่ 
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
  

ในส่วนของรายละเอียดโครงการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
กองช่างก็ได้ออกไปด าเนินการส ารวจตามโครงการที่ท่านสมาชิกได้เสนอมาและ
หลังจากการคัดเลือกความเร่งด่วนเหมาะสมของโครงการ  และรายละเอียดของ
ข้อมูลความกว้างความยาวของโครงการก็เป็นไปตามที่ได้ออกไปส ารวจมา  และ
น ามาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2557  ครับ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรื่องนี้นะครับ  ผมขอรับไดป้ระสานกับท่านนายกและผู้อ านวยการกอง 
ประธานสภาเทศบาล ช่าง  ถ้ามีอะไรที่ขาดไป หรือลงผิดไป  ในปีงบประมาณปี 2557 จะมีเงิน

อุดหนุนเข้ามาตามที่ท่านนายกชี้แจง  ผมขอรับจะไปช่วยด าเนินการให้ตามที่คุณ
ไฉไลเสนอครับ 

 

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จ าลองนาค 
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นางไฉไล  จ าลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จ าลองนาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

ดิฉันขอขอบพระคุณท่าน  ที่ให้ความดูแลอย่างทั่วถึงแก่สมาชิกทุกท่าน
เพราะตามท่ีท่านได้เสนอตัวเป็นผู้ดูแลน้อง ๆ  ดิฉันขอบพระคุณท่านค่ะ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณไฉไล  จ าลองนาค 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นางไฉไล  จ าลองนาค   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉัน  นางไฉไล  จ าลองนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

หนองไผ่ล้อม 
 

ดิฉันไม่เข้าใจอยากจะสอบถามท่านประธานสภาว่าอยากให้ผู้มีความรู้
อธิบาย  อ านาจนายกเทศมนตรี  อ านาจอนุมัติที่วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท 

    ดิฉันเคยคุยกับท่านนายกแล้วท่านบอกว่าท่านไม่มีอ านาจอนุมัติ  ในสภาก็คงมี 
    ท่านสมาชิกท่ีไม่เข้าใจเหมือนดิฉันค่ะ 
      

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล   
    

นายสันติ   เกิดโมฬี          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน 

ผม  นายสันติ  เกิดโมฬี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  ข้อ 13  “ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลง
ราคา ได้แก่  การซื้อ  หรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000.- บาท  
” นายกเทศมนตรีสามารถอนุมัติให้ด าเนินการได้ 

 

เป็นระเบียบการพัสดุ  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกิน 
100,000.-บาท เป็นอ านาจนายก  การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาครั้ง
หนึ่ง 
วงเงินเกิน 100,000.-บาทข้ึนไป  แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท จะต้องขอ
อนุมัตใินหลักการให้จัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 
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นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 
   

ขออนุญาตท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกอยากทราบ  อ านาจนายก  
จริงๆ แล้วนายกไม่มีอ านาจอะไรหรอกครับ  โครงการต่าง ๆ  ไม่ใช่นายกจะไป
หยิบเงินมาใช้จ่ายเลยไม่ได้นะครับ  ที่ผ่านมามีน้ าไหลบ่าเข้าชุมชนอากาศโยธิน 
นายกก็ต้องด าเนินการซื้อทราย  กระสอบทรายไปช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้ชุมชน  และจะต้องมีความจ าเป็นเร่งด่วนจริง ๆ และการจะใช้จ่าย
อะไร  ต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล  และในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จึงจะสามารถท าได้  ถ้าไม่มีในเทศบัญญัติผมก็ท าไม่ได้  และบางครั้งมีในเทศ
บัญญัติอยากจะท าแต่ท าไม่ได้  เนื่องจากไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอ  เพราะ 
เงินยังไมโ่อนเข้ามา  ก็ไม่สามารถท าได้ครับ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ท่านนายกกรณีของคุณไฉไล  ถ้าโครงการไมถ่ึงหนึ่งแสนบาทสามารถ 
ประธานสภาเทศบาล  ด าเนินการได้รึเปล่า 

 

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   
 นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 
   

โครงการ 120,000.- บาท  ถ้าเป็นความเดือดร้อนของชุมชนใน 
พ้ืนที่จริง ๆ  โครงการก็สามารถปรับลดลงได้ 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล   คุณเบญจวรรณ  วะลัยศรี   
ประธานสภาเทศบาล    
 

นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ   และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อมทุกท่าน   

ดิฉัน  นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
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ดิฉันได้รับเรื่องเมื่อเช้าจากผู้ใหญ่บ้าน  เรื่องหอกระจายข่าว  ล าโพง  
จ านวน 4 ตัวหลุด  สายไฟขาด  จะประชาสัมพันธ์ข่าวอะไรให้ชุมชนทราบก็ไม่ได้ 

    ขอความอนุเคราะห์ด้วย 
 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

ผมรับทราบด้วยตนเองแล้วครับ  ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างรับไป
ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกไปดูให้เรียบร้อย  ส ารวจและเช็คสายไฟ 
ระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ใช้การได้หรือไม่  อย่างไร 

 

นาวาอากาศตรีโยธิน  ชูสาย  เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   
ประธานสภาเทศบาล   

ถ้าเราเป็นเสียงตามสายงบประมาณจะมากกว่าหอกระจายข่าวหรือไม่  
ท าเป็นหอกระจายข่าวที่มีดีเบสติดตัวฮอลที่เสาไฟ  มีล าโพงสี่ตัว  กระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์ข่าวในชุมชน 

 

     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   
 นายไพบูลย์   พฤกษ์พนาเวศ   
 

นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม  นายไพบูลย์  พฤกษ์พนาเวศ 
    นายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ล้อม 
   

เรากระจายเสียงจากเทศบาลไปยังแต่ละชุมชนหมู่บ้านเลยดีไหม 
เพราะมีบางชุมชนเช้ามาอยากจะจัดประกาศข่าว เล่าข่าวเช้าประชาสัมพันธ์ 
ให้เฉพาะหมู่บ้านชุมชนของตนเองเท่านั้น  เพราะเขาอยากจะสนิทสนมกับ 
พ่ีน้องประชาชนของเขา  บางหมู่บ้านอาจจะไม่ประกาศ  จึงจะต้องหารือกัน 
อีกครั้งหนึ่งครับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




