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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบุญมาก สอดโคกสูง ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา
พาสมาชิกสภากล่าวสวดมนต์ไหว้พระก่อนเริ่มการประชุม และประธานในที่ประชุม ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
และกล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 แล้วดําเนินการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ประกาศเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข ฉบับ ที่ 2/2564 (รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้)

นายบุ ญ มาก สอดโคกสู ง
(ประธานสภาเทศบาล)

ผมขอให้ ส มาชิ กสภาทุ กท่ า นดูรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ ทุก ท่านแล้ ว ครั บ

มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 เรื่ อ ง ประกาศเทศบาลตํา บลหนองไข่ น้ํา ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1/2565 ของเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา
(รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้)

นายบุ ญ มาก สอดโคกสู ง
(ประธานสภาเทศบาล)

ผมขอให้ ส มาชิ กสภาทุ กท่ า นดูรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ ทุก ท่านแล้ ว ครั บ

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 2…

-3ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564)

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาที่ประชุมครั้งที่
ผ่านมา ผมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานผลการ
ตรวจรายงานการประชุมให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ทราบ ด้วยครับ

นายสายัณห์ ธรรมจอหอ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม)
ผมขออนุญาตนําเรียนผลการตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ต่อสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ดังนี้
ผลการตรวจรายงานการประชุมเทศบาลตาบลหนองไข่น้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
ประจาปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้ งที่ 1 ประจํ า ปี 2564 ผลการตรวจปรากฏว่า ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ฯ ได้ต รวจสอบแล้ว ไม่ มี ก ารแก้ ไข หรื อ
เปลี่ยนแปลง ข้อความใดๆ ในรายงานการประชุมสมัยดังกล่าว
จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ทราบ และท่านประธานสภาฯ
จะได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ ขอบคุณครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ มากครับ
และลํ าดั บ ต่ อไป ผมขอให้ ส มาชิ กทุ กท่ านตรวจสอบความถู กต้ องของรายงานการ
ประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ว่ามีข้อความใด หรือหน้าใด ที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ
ขอเชิญ ท่านรองศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง รองนายกเทศมนตรี ครับ

นายศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
กระผมขออนุญาตแก้ไขข้อความดังนี้ครับ
- หน้าที่ 16 ครับผม บรรทัดที่ 12 ตรงข้อความที่ว่าให้ไกล่เกลี่ยกันไม่เกิน 500,000 บาท
ขอแก้ให้เป็น ให้ไกล่เกลี่ยกันชุมชนละไม่เกิน 500,000 บาท ครับ

/- และหน้าที่…

-4- และหน้าที่ 17 บรรทัดที่ 3 ตรงข้อความ ได้สัญจรเพื่อผลผลิตทางการเกษตร ขอให้
แก้ไขเป็น ได้สัญจรเพื่อขนผลผลิตทางการเกษตร ครับ และหน้าที่ 17 บรรทัดที่ 6 ตรง
ข้อความ ไปสู่ทางการเกษตรผลพืชผักข้าว ขอให้แก้ไขเป็น ไปสู่ทางการเกษตรขนส่ง
ผลผลิตพืชผักข้าว
- และหน้า 37 บรรทัดที่ 25 ตรงข้อความ ประมาณการงบประมาณการ ขอแก้ไขใหม่
เป็น การประมาณการงบประมาณ และบรรทัดที่ 26 ตรงข้อความ ทางเทศบาลได้
จัดซื้อหินคลุกเพื่อมาปัญหาเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน แก้ไขเป็น ทาง
เทศบาลได้จัดซื้อหินคลุกเพื่อมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
- หน้าที่ 38 บรรทัดที่ 7 ตรงข้อความ สํารวจความเสียหายแล้ง แก้ไขเป็น สํารวจความ
เสียหายแล้ว
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณ ท่านรองศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง รองนายกเทศมนตรี ครับ
ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ดําเนินการแก้ไขข้อความในบันทึกรายการ
ประชุมดังกล่าวด้วยครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความไหน
อีกไหมครับ ขอเชิญครับ ขอเชิญ ส.ท.อยู่ ตอนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ

นายอยู่ ตอนโคกสูง
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายอยู่ ตอนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กระผม ขอแก้ไขข้อความหน้าที่ 1 ครั บ รายชื่อผู้ มาประชุม ลํ าดับ ที่ 11 ครับ ตรง
ข้อความ นายสมบัติ บั้งจอหอ ขอแก้ไขข้อความใหม่เป็น นายสมบัติ บั้งจันอัด ครับ
ขอบคุณครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. อยู่ ตอนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ
ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ดําเนินการแก้ไขข้อความในบันทึกรายการ
ประชุมดังกล่าวด้วยครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความไหน
อีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดแล้ว เราก็
ได้ใช้เวลาในการตรวจสอบมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และสมาชิก สภาอยู่ค รบองค์
ประชุม ถ้า นั้น ผมก็ข อมติที่ป ระชุมสภาเพื่อรับ รองรายงานการประชุม สมัย สามัญ
สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
- ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

/มติที่ประชุม …

-5มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
รับรอง จํานวน 11 เสียง ไม่เห็ นชอบ – เสียง งดออกเสี ยง จํานวน 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกาหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2565
ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านปรึกษากันดูนะครับว่าเราจะกําหนดวันประชุมสภา
สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2565 เป็นช่วงไหนดีครับ ในแต่ละสมัย โดยเริ่มตั้งแต่
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ.2565 และสิ้นสุดที่สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. 2566 ครับ และตามที่ทางฝ่ายเลขานุการสภาได้กําหนดช่วงของการ
ประชุม สภาเทศบาลไว้ ผมขอให้ท างสมาชิกสภาพิจ ารณาดูว่า เหมาะสมไหมครับ
มีดังนี้ครับ
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565
4. สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่
2 มีนาคม 2566
- ไม่ท ราบว่าท่า นสมาชิกเห็นด้ว ยตามที่เคยกําหนดไว้ไหมครับ หรือมีท่านสมาชิก
ท่านใดจะเสนอสมัย ประชุมใหม่ เชิญครับ
ขอเชิญ ท่าน ส.ท. วิสา มณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ดิฉัน นางวิสา มณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ดิฉันขออนุญาตเสนอ สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําปี 2565 และ สมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2566 ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565
4. สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566

นางวิสา มณีวรรณ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่าน
ขอเชิญท่าน ส.ท. ชอบ นิมิตหมื่นไวย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ

/นายชอบ...

-6นายชอบ นิมิตหมื่นไวย
(สมาชิกสภาเทศบาล)

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)
นายอยู่ ตอนโคกสูง
(สมาชิกสภาเทศบาล)

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายชอบ นิมิตหมื่นไวย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ผู้รับรองคนที่ 1)
กระผมขอรับรอง
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565
4. สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่
2 มีนาคม 2566
ขอผู้รับรองท่านที่ 2 ครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. อยู่ ตอนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ
เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายอยู่ ตอนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ผู้รับรองคนที่ 2)
กระผมขอรับรอง
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565
4. สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่
2 มีนาคม 2566
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแล้ว ถ้านั้นผมจะได้ขอมติที่ประชุม ถ้าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบในการกํา หนดสมัย ประชุม สภา สมัย สามัญ ประจํา ปี 2565 และสมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2566 ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565
5. สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่
2 มีนาคม 2566
โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

/มติที่ประชุม...
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ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2565 และ
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2566 ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565
5. สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่
2 มีนาคม 2566
เห็นชอบคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
4.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านัก ปลัด เทศบาล แผนงานบริห ารงานทั ่ว ไป งานควบคุม ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน งบลงทุ น หมวดครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา
23,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา อ่านญัตติเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
สภาแห่งนี้ ขอเชิญครับ

นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ. ศ. 2565 สํา นั ก ปลั ด เทศบาล แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการ
เสนอญัตติ ดังนี้

/หลักการ...
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********************
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคํา ชี้แ จงงบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุม ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวด ครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 23,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
สานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
ราคา 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้น ฐานไม่น้อ ยกว่า 1.6 GHz และมีเ ทคโนโลยีเ พิ่ม สัญ ญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memoryรวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

/-มีหน่วยจัด…

-9-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ข้อความใหม่
สานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในงบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา
23,000 บาท

/คุณลักษณะพื้นฐาน...

- 10 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน
(12 Thead) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost ) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memoryรวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

/-มีหน่วยความจํา...

- 11 -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกาหนดขนาดของกระดาษเองได้
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564
เหตุผล
ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํา นัก
ปลัด เทศบาล แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานควบคุม ภายในและการตรวจสอบ
ภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท
และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน มีความประสงค์จะดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับปรุงเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
จึงทําให้รายละเอียดและคุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไป
จึงไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อได้ตามวัตถุประสงค์
จากเหตุผลความจําเป็นข้างต้น จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
สํา นัก ปลัด เทศบาล แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานควบคุม ภายในและ
การตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 23,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 (รายละเอียดปรากฏตามข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้น)
และเพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

/เปลี่ยนแปลง…

- 12 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ําพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
กิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ตามที่ทางท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสกูล บั้งจันอัด
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กระผมขออนุญาตสอบถามผมอยากทราบว่าคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ทาง
เทศบาลตําบลหนองไข่น้ําจะซื้อใหม่ มีการกําหนดไว้ไหมว่าเครื่องนั้นใช้กี่ปี และมีกี่
เครื่องครับ และมีกี่เครื่องที่ต้องเปลี่ยนใหม่ ผมขอให้แต่ละกองมาชี้แจงว่าเครื่องไหนใช้
งานมากี่ปีแล้ว เพื่อทางสภาเทศบาลจะได้รู้ว่าถึงฤดูกาลที่เราจะต้องเปลี่ย นใหม่แล้วมีกี่
เครื่องมีกี่กอง ผมจึงอยากให้แต่ละกองมาอธิบายว่าของกองนี้มีกี่เครื่องที่ต้องถึงฤดูกาล
ที่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงขอให้แต่ละกองมาอธิบายให้ท่านสมาชิกสภา
ทุก ท่านจะได้รับรู้ ในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมา ทางสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้อนุมัติให้ทาง
กองการศึกษามาแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาอธิบายอีกในเรื่องต้องซื้อใหม่ เพราะถ้า
นั้ น วัน นี้ ก็มาเฉพาะในส่ ว นของกองที่จะต้องซื้อครับ สํ า นักปลั ด กองคลั ง ก็ต้องมา
อธิบาย ว่าต้องซื้อใหม่กี่เครื่องครับผม ขอบคุณครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด ครับ
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา

/ผมต้อง…
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นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)
นางพรทิพย์ พงชะเกาะ
(หัวหน้าสํานักปลัด)

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ผมต้องขอขอบคุณทางท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด มากครับในส่วนของเรื่องคอมพิวเตอร์
ผมจะให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของแต่ละกองได้รวบรวมข้อมูลครับ แต่จะขอชี้แจงข้อมูลใน
การประชุมสภาเทศบาลในสมัยหน้าครับ ผมจะให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลว่าเครื่อง
ไหนมันเก่าเครื่องไหนใหม่ครับ แต่สําหรับวัน นี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอธิบาย
ก่อนครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ครับ
ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ครับ
เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ดิฉัน นางพรทิพย์ พงชะเกาะ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา
ดิฉันขอนําเรียนถึงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในส่วนของสํานักปลัดเทศบาล
ซึ่ง ในส่วนของสํานักปลัดเทศบาลจะมีอยู่หลายแผนงาน ซึ่งการขออนุมัติในวันนี้เป็น
การขออนุมัติในส่วนของแผนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งน้องตรวจสอบภายในมาบรรจุ
กับ เราและก็ได้ใช้ในส่ ว นของโน๊ตบุ๊คส่ ว นตัว ในการทํางานค่ะ ซึ่งน้องยังไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์มาใช้ในการทํางานของน้องค่ะ และอีกรายการหนึ่งก็เป็น
ในส่วนของงานสํานักปลัดซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งคนปฏิบัติงานตรง
นี้ก็เป็น น้องมาลี เจริญเกียรติ ค่ะ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็ได้ใช้โน๊ตบุ๊คส่วน
ตัวในการทํางาน และเครื่องในส่วนของสํานักปลัดเครื่องที่เคยมีก็ได้ใช้งานมานานแล้ว
ซ่อมแล้วซ่อมอีกค่ะ และตอนนี้ไม่สามารถซ่อมได้แล้วค่ะ ถึงต้องใช้โน๊ตบุ๊คส่วนตัวใน
การทํางานค่ะ จึงจะขอความอนุเคราะห์จากทางสภาช่วยอํานวยความสะดวกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ครับ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว และสมาชิกสภาครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้
- ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
ตามทีน่ ายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

/มติที่ประชุม...

- 14 มติที่ประชุม

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)
นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกเทศมนตรี)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 23,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
เห็นชอบอนุมัติ จํานวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
4.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา อ่านญัตติเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
สภาแห่งนี้ ขอเชิญครับ
เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
สํา นั กปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ หรื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยมี บั น ทึ ก หลั ก การและเหตุ ผ ล
ประกอบการเสนอญัตติ ดังนี้
********************
หลักการ
ขออนุม ัต ิแ ก้ไ ขเปลี ่ย นแปลงคํ า ชี ้แ จงงบประมาณรายจ่า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํา นัก ปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริ ห าร
ทั่ ว ไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
/ข้อความเดิม…

- 15 ข้อความเดิม
สานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1.) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2.) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อม(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMหรือVGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n acและ Bluetooth)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

/จัดซื้อเครื่องพิมพ์…
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลัก ษณะพื ้น ฐานการจัด หาอุป กรณ์แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ข้อความใหม่
สานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน
(8 Thead) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบCache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

/- มีช่องเชื่อมต่อ…

- 17 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกาหนดขนาดของกระดาษเองได้
ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ฉบั บ เดื อ นธันวาคม 2564
เหตุผล
ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานัก
ปลั ดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท เพื่อนํามาใช้งานในงานการเจ้าหน้าที่ และมีความ
ประสงค์จะดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ากระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จึงทําให้รายละเอียด
และคุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อได้ตามวัตถุประสงค์

/จากเหตุผล...

- 18 จากเหตุผลความจําเป็นข้างต้น จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 22,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว เตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (รายละเอียดปรากฏตามข้อความใหม่ ข้างต้น)
และเพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
กิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ
ตามที่ทางท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสกูล บั้งจันอัด
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

/กระผม...

- 19 กระผมขออภิ ป รายครั บ ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ผ มได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า การซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์มีทุกกอง ทุกแผนงาน ผมจึงอยากให้ทุกหน่วยงานมาพรีเซนต์งานของเจ้า
ตัวเองเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาทางหัวหน้าสํานักปลัดได้ชี้แจงในส่วนของงานตรวจสอบ
ภายในแล้ว ครั้งนี้ในส่วนของงานบริหารทั่วไปผมก็อยากให้ทางพนักงานที่จะใช้งาน
หรือซื้อในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้มาชี้แจงครับ ขอบคุณครับ
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เทศบาลชี้แจง ครับ

นางมาลี เจริญเกียรติ
(นักทรัพยากรบุคคล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ดิฉัน นางมาลี เจริญเกียรติ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ค่ะ
ดิฉันขออนุญาตนําเรียนทางสภาเทศบาลว่า ตั้งแต่ที่ดิฉันมาทํางานที่นี่ได้ใช้โน๊ตบุ๊คส่วนตัวเครื่อง
นี้เป็นเครื่องที่สองแล้วค่ะ ก็เลยจะขอซื้อเครื่องเพื่อไปไว้ใช้ในงานบริหารบุคคลค่ะ
เพราะงานบริหารบุคคลต้องมีการลงข้อมูลบุคลากรแห่งชาติค่ะ ซึ่งแต่ละครั้งที่ต้องไป
อบรมจํ า เป็ น ต้ อ งนํ า โน๊ ต บุ๊ ค ไปใช้ ใ นระหว่ า งที่ มี ก ารอบรมด้ ว ยค่ ะ ไม่ ส ามารถใช้
คอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ พกไปใช้ ใ นสถานที่ อ บรมได้ ค่ ะ จึ ง จํา เป็ น ต้ อ งซื้ อ โน๊ ต บุ๊ ค ค่ ะ
เพื่ อ ไปใช้ งานค่ะ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณ นางมาลี เจริญเกียรติ ครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภา เขต 1 ครับ

นายสกูล บั้งจันอัด
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ผมขออนุญ าตสอบถามน้อ งเขาว่า เขาได้ทํา หนัง สือ ถึง ท่า นปลัด เทศบาลไหมครับ
ว่า ต้องการซื้อโน๊ตบุ๊คเพราะที่ผ มสั งเกตดูว่าในส่ ว นของทางท่านปลั ดเทศบาลหรือ
ผู้บริหารไม่ทราบถึงเรื่องที่ต้องการจะจัดซื้อเลยนะครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณ ส.ท. สกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภา เขต 1 ครับ
ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ครับ

นางพรทิพย์ พงชะเกาะ
(หัวหน้าสํานักปลัด)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ดิฉัน นางพรทิพย์ พงชะเกาะ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ค่ะ

/ดิฉัน ...

- 20 ดิฉัน ขออนุญ าตชี้แ จงแทนน้อ งนัก ทรัพ ยากรบุค คลค่ะ ครุภัณ ฑ์ข องสํา นัก ปลัด
งานบริ ห ารทั่ว ไป ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติฯ แต่ด้ว ยซึ่งในตอนนี้ถ้าเราต้อง
ดําเนินการจัดซื้อเราต้องซื้อตามครุภัณฑ์ปี 2564 จึงต้องมาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสเปค
แต่เดิมมาจากการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติฯ แล้ว เพราะมีความจําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานค่ะ
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ค่ะ
ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายศิริ เรืองศรี
(ปลัดเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายศิริ เรืองศรี ปลัดเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา
ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์ของสํานักงานหรือของ
กองต่างๆ นั้นโดยปกติในส่วนของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.กองต่างๆ รองปลัด มาถึง
ปลัดเทศบาล เราก็ได้มีการสอบถามถึงความจําเป็น เราจะมีการควบคุมการใช้ในอยู่
แล้ว ครับ และจากการสอบถามน้อ งๆ เขาก็มีค วามจําเป็น ต้อ งใช้งานอยู่ใ นระดับ
หนึ่ง ก็ตามที่ทางน้องเขาอธิบายนะครับ และก็จะมีการบรรจุเข้าไปในแผนฯ หลังจาก
นั้นเราก็จะนําเสนอขั้นตอนตรงนี้ ให้ทางท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติมาอยู่ใน
โครงการในแผนการจัดหาครุภัณฑ์ หลังจากที่บรรจุในแผนแล้วก็ต้องมาสู่กระบวนการ
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและเสนอทางสภาเทศบาลพิจารณา
ตามขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านมาแล้วครับ ตอนนี้มาสู่ขั้นตอนกระบวนการ
จัดหาครับ ปรากฏว่ากระทรวงไอซีทีเขามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่
ดัง นั้ น เมื่อ จะให้ มีก ารจัด ซื้อ ที่ถู กต้ องตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยนี้ ถ้า มีก าร
เปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะต่ า งๆ ตามที่ ท างท่ า นนายกเทศมนตรี ไ ด้ ชี้ แ จง ดั ง นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงต้องมาขออนุมัติทางสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นกระบวนการ
ต่างๆ ก่อนที่จะมาขออนุมัติสภาในวันนี้ได้มีกลั่นกรองมาแล้วจากทางผู้บังคับบัญชา
ขั้ น ตอนแผน ขั้ น ตอนงบประมาณ แต่ พ อมาถึ ง ขั้ น ตอนในการจั ด ซื้ อ นี้ ป รากฏว่ า
คุณลักษณะมันเปลี่ยนไปเราจึงไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อได้ เพราะถ้าซื้ อเราจะถูก
ทางหน่ว ยตรวจสอบทักท้ว งทันที ดังนั้นจึงมาสู่กระบวนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ท่านดูได้จากแผนจะเป็นในส่วนของแผนพัฒนาปีที่ผ่านมา พอมาถึงเดือนธันวาคม 2564 จึงมี
การประกาศเปลี่ ยนแปลงครับ จึงต้องมีการมาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงในสภา
เทศบาลในครั้งนี้ครับ ผมจึงขออนุญาตนําเรียนถึงที่มาที่ไปที่ ต้องมาขออนุมัติสภาใน
วันนี้ครับ ขอบคุณครับ

/นายบุญมาก...

- 21 นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ครับ
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว และสมาชิกสภาครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้
- ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
เห็นชอบอนุมัติ จํานวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
4.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง จานวน 2,600 บาท

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา อ่านญัตติเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
สภาแห่งนี้ ขอเชิญครับ

นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานคลัง
หมวดครุภ ัณ ฑ์ ประเภทครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์ห รือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ โดยมี บั น ทึ ก
หลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติ ดังนี้

/หลักการ...
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********************
หลักการ
ขออนุม ัต ิแ ก้ไ ขเปลี ่ย นแปลงคํ า ชี ้แ จงงบประมาณรายจ่า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานคลัง
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง จานวน 22,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล*
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3
GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

/-มีหน่วย...

- 23 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง จานวน 2,600 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลัก ษณะพื ้น ฐานการจัด หาอุป กรณ์แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ข้อความใหม่
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง จานวน 22,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล*

/คุณลักษณะพื้นฐาน…

- 24 คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือ น (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเ พิ่มสั ญ ญาณนาฬิก าได้ ในกรณีที่ต้ องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง จานวน 2,600 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

/เหตุผล…

- 25 เหตุผล
ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง
แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานคลัง หมวดครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์
คอมพิว เตอร์ห รืออิเล็ กทรอนิก ส์ เครื่อ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครื่อง ราคา
22,000 บาท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน
2,600 บาท กองคลัง แผนงานบริห ารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง มีความประสงค์
จะดํ าเนิ นการจั ดซื้ อครุ ภั ณฑ์ ค อมพิว เตอร์ห รือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ดั งกล่ าวข้ างต้ น เมื่ อ
ตรวจสอบแล้วพบว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับปรุงเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลัก ษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2564 จึงทําให้รายละเอียดและคุณลักษณะพื้นฐานของอุ ปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อได้ตามวัตถุประสงค์
จากเหตุผลความจําเป็นข้างต้น จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
กองคลัง แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานคลัง หมวดครุภัณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิว เตอร์โ น้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท
ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้ นฐานการจั ดหาอุ ปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (รายละเอียด
ปรากฏตามข้อความใหม่ข้างต้น)
และเพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่ อสร้าง
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ําพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
กิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา

/นายบุญมาก...

- 26 นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ
ตามที่ทางท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสายัณห์ ธรรมจอหอ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร
กระผม นายสายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กระผมขออนุญาตนําเรียนครับ กระผมก็อยากให้เป็นไปตามขั้นตอนหน่วยงานกองช่าง
แผนงานบริหารทั่วไปกองคลัง ได้นําเสนอในส่วนของข้อมูลที่จําเป็นต้องจัด ซื้อเครื่อง
คอมพิว เตอร์ ของคอมพิว เตอร์โ น๊ตบุ๊คและในส่ว นตรงนี้ผ มก็มีคําถามเพิ่มเติมครับ
ในการจะซื้อเครื่องคอมพิว เตอร์โ น๊ตบุ๊คนั้นกับการที่จะซื้อเครื่องคอมพิว เตอร์แบบ
all in one ในการจะซื้อทั้งสองอย่างตรงไหนคุ้มค่ากว่ากันจึงขอสอบถามครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ
ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองคลัง ครับ

นางสาวญาณี ศิริพานิช
(ผู้อํานวยการกองคลัง)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวญาณี ศิริพานิช ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ดิฉันขออนุญาตนําเรียนถึงสาเหตุที่ทางกองคลังได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค
เนื่องจากปัจจุบันเราได้ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ราชการ เราไม่สามารถยกเครื่องพีซี
ออกไปได้ และเราต้องใช้ตัวปริ้นเตอร์แยกออกไปจากของเทศบาล และระบบที่เราใช้
จะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์และถ้าเราจะยกเครื่องใหญ่ไปก็ลําบาก กองคลังจึงขอเสนอ
เป็นโน๊ตบุ๊คและเครื่องปริ้นเตอร์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสกูล บั้งจันอัด
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กระผมขออนุญาตสอบถามถึงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง การเสียภาษีแต่ละ
หมู่ปีหนึ่งเราก็ทําครั้งหนึ่งครับ ที่เราทํากันผ่านมาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับ เพราะว่าเรา
ปีหนึ่งทําครั้งหนึ่งผมว่ามันคุ้มไหมครับกับการซื้อเครื่องราคา 22,000 บาท ปีๆ หนึ่งเรา
ทําแค่ครั้งเดียวค่าเก็บขยะก็เหมือนกันครับ ผมเลยว่าเหตุผลไม่เพียงพอครับที่จะซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับ ผมจึงขอคําอธิบายเพิ่มหน่อยครับ

/นายบุญมาก...

- 27 นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองคลังครับ

นางสาวญาณี ศิริพานิช
(ผู้อํานวยการกองคลัง)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวญาณี ศิริพานิช ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมค่ะ สําหรับเครื่องโน๊ตบุ๊คเครื่องนี้จะลงโปรแกรมเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี เกี่ยวกับระบบของการเงินของเราได้ เช่น ระบบ e-laad และระบบจัดซื้อ
จั ดจ้ างอี จี พี เครื่องเดี ยวเราสามารถทํา ได้ทุ กอย่ าง ทํา ที่ไหนก็ ได้ง านก็ จะสามารถ
ดําเนิน การได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอใช้เครื่องกับน้องๆ น้องเขาก็จะมีงานของเขา
ต่างหาก เราก็จะสามารถใช้เครื่องนี้ เหมือนกับว่าเราจะสามารถอนุมัติจากระบบได้
เพราะเดี๋ยวนี้ใช้จากระบบอย่างเดียวแล้วค่ะ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการกองคลัง
ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ

นายศิริ เรืองศรี
(ปลัดเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายศิริ เรืองศรี ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา
กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของผู้อํานวยการกองคลังครับ คือแต่เดิมการจัดเก็บ
ภาษีเราจะเขียนใบเสร็จต่อหน้าเมื่อได้รับเงิน แต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากส่วนกลางได้มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคือชาวบ้านต้องมาเสียภาษีกับเรา
จึงจะสามารถออกใบเสร็จให้ได้ ทีนี้ทางท่านสมาชิกสภาได้กรุณาตั้งขอสังเกตว่าปีหนึ่ง
เราได้ไปเก็บภาษีครั้งหนึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับ ขยะจะเก็บทุกเดือนคือน้องๆจะไปตะเวน
เก็บทุกเดือนซึ่งแต่เดิมเราจะถือใบเสร็จที่ออกด้วยมือไป คือผู้อํานวยการกองคลังจะ
เซ็นต์ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน คนที่ลงไปจัดเก็บจะเซ็นต์ ให้เมื่อผู้มีหน้าที่ได้ชําระเงิน
แต่เดิมทําแบบนั้นได้ แต่พอระบบใหม่การออกใบเสร็จจะออกจากระบบเท่านั้น ดังนั้น
ถ้าเราไม่มีโน๊ตบุ๊คมาใช้ในการทํางาน เพื่อไปไว้ใช้บริการในหมู่บ้านนั้น แต่ถ้าเราไม่มีคือ
ประชาชนทุกคนต้องมาเสียค่าขยะที่สํานักงาน กระบวนตรงนี้ทางกองคลังได้นําเรียนไว้
ก่อนที่จะทําในเรื่องของแผนและของงบประมาณฯ ก็ทราบเรื่องตรงนี้ว่าทางส่วนกลาง
ได้มีการเปลี่ ยนแปลง เพราะฉะนั้นในส่ ว นตรงนี้ทางเจ้าหน้า ที่และตัว กระผมเองก็
พิจารณาว่าแต่เดิมเราเคยไปบริการประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่ แต่ถ้าเราเปลี่ยนให้
ประชาชนมาเสียที่สํานักงาน
1. ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ด้วย
2.ประชาชนก็จะมาออกันเพราะไม่อยากเป็นลูกหนี้ค้างเทศบาล

/เพราะฉะนั้น...

- 28 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุผลความจําเป็นผมไม่ได้มองเรื่องตรงนี้เรื่องเดียว
ครับ ตรงนี้ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อส่วนกลางได้มีการอบรมไม่ว่าจะเป็นตัว
ระบบแผนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือระบบต่างๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทางส่วนกลาง
มักจะบอกว่าให้ทางส่วนราชการนําคอมพิวเตอร์ไปด้วยทุกครั้ง ก็จะลักษณะคล้ายๆกัน
กับทางงานการเจ้าหน้าที่ที่พูดอธิบายไปครับ ในบางครั้งอาจนําคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน
ส่วนงานราชการก็จะมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียครับ และบางครั้งคอมพิวเตอร์ตัวเก่าจะไม่
รองรั บ กั บ ระบบของส่ ว นกลางอั น นี้ จ ะเป็น ตั ว ใหม่ล่ า สุ ด ที นี้ก็ จ ะรั บ กั บทางระบบ
ส่วนกลางในการปรับปรุงอยู่บ่อยๆ ทีนี้ถ้าไม่มีก็ต้องยืมหรือนําของส่วนตัวไป แต่ทั้งนี้ก็
เป็นการไปทํางานให้ส่วนราชการ แต่ผมว่ าตรงนี้เป็นการอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งและยังนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกครับ ในช่วงที่มี
การจัดทําแผนและการจัดทํางบประมาณจึงได้พิจารณาถึงความจําเป็นแล้วครับ
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ครับ
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว และสมาชิกสภาครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้
- ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานคลัง
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท
ตามทีน่ ายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท
เห็นชอบอนุมัติ จํานวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

/4.4 ขออนุมัติ…

- 29 4.4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุต สาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่า ครุ ภัณ ฑ์ ครุ ภัณ ฑ์ค อมพิ วเตอร์ แ ละ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน 1 เครื่ อง งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา อ่านญัตติเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
สภาแห่งนี้ ขอเชิญครับ

นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
ผมขอเสนอญั ตติ เรื่ อง ขออนุ มั ติ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ าย
ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่า ง แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณ ฑ์
คอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์อ ิเ ล็ก ทรอนิก ส์ โดยมี บั น ทึ ก หลั ก การและเหตุ ผ ล
ประกอบการเสนอญัตติ ดังนี้
**************************
หลักการ
ขออ นุม ัต ิแ ก้ไ ขเ ปลี ่ย นแป ลงคํ า ชี ้แ จง งบป ระม าณ รา ย จ่า ย ประ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์
และอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์
- จัดซื้อเครื่องพิม พ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุป กรณ์แ ละระบบคอมพิว เตอร์ ฉบับ เดือ นพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน ที่
12 พฤษภาคม 2563) มี รายละเอียดดังนี้

/ข้อความเดิม…

- 30 ข้อความเดิม
กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จั ด ซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ LED สี จานวน 1 เครื่ อง
งบประมาณตั้ง ไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด เอ4 (ขาวดํา และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ความสามารถในการถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ถึง 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi (IEEE 802.11b, g, n)
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กาหนด

/ข้อความใหม่...

- 31 ข้อความใหม่
กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด เอ4 (ขาวดํา และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ความสามารถในการถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ถึง 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base-T หรือดีกว่า
จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่ านเครือข่ายไร้ส าย Wifi (IEEE
802.11b, g, n)
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกาหนดขนาดของกระดาษเองได้
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 กําหนด
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ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง
แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ อุต สาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
จัด ซื้อ เครื่อ งพิม พ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํา นวน 1 เครื่อง
งบประมาณตั้ง ไว้ 15,000 บาท กองช่า ง แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา มีความประสงค์จะดําเนินการจัดซื้อ
ครุ ภัณฑ์ ค อมพิว เตอร์ห รือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ดังกล่ าวข้างต้ น เมื่อตรวจสอบแล้ วพบว่ า
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัด หาอุป กรณ์แ ละระบบคอมพิว เตอร์ ณ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2564 จึง ทํา ให้
รายละเอียดและคุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไป
จึงไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อได้ตามวัตถุประสงค์
จากเหตุผลความจําเป็นข้างต้น จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
จัด ซื้อ เครื่อ งพิม พ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํา นวน 1 เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
(รายละเอียดปรากฏตามข้อความใหม่ข้างต้น)
และเพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ําพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
กิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
/นายบุญมาก...

- 33 นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ
ตามที่ทางท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญครับ
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว และสมาชิกสภาครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้
- ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์แ ละ
อุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จํา นวน 1 เครื่อ ง งบประมาณตั้ง ไว้ 15,000 บาท ตามที่น ายกเทศมนตรีเ สนอ
โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์แ ละ
อุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท
เห็นชอบอนุมัติ จํานวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
4.5 ขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี พ.ศ. 2565 จานวน 1 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายทิพย์ ซึมกลาง-เชื่อม
ถนนลาดยางบ้า น คอหนองบัว หมู ่ที ่ 3 ต าบลหนองไข่น้ า อ าเภ อเมือ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ดําเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,100.00 ตารางเมตร ลงไหล่ ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร จํานวน 2 ข้าง
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้น ผ่า ศูน ย์ก ลาง 0.40 เมตร จํา นวน 2 จุด ๆละ 6 ท่อ น
รวมเป็น 12 ท่อ น (ตามแบบเทศบาลกํา หนด) ติด ตั้ง ป้ายประชาสัมพัน ธ์โ ครงการ
จํ า นวน 1 ป้า ย งบประมาณ 509,010.00บาท ปรากฏในแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)

/- ตามมติ…

- 34 - ตามมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
ประจําปี พ.ศ.2564 ที่ประชุมสภามีม ติอ นุมัติโ ครงการจ่า ยขาดเงิน สะสม ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 8 โครงการ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ 3.2
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา อ่านญัตติเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภา
แห่งนี้ ขอเชิญครับ

นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี พ.ศ. 2565
จํานวน 1 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายทิพย์ ซึมกลาง-เชื่อม
ถนนลาดยาง บ้า นค อ ห นอ ง บัว ห มู ่ที ่ 3 ตํ า บ ล หน อ ง ไข่น้ํ า อํ า เ ภ อ เ มือ ง
นครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา งบประมาณ 509,010.00 บาท
โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติ ดังนี้
*****************************
หลักการ
ขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 1 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายทิพย์ ซึมกลาง-เชื่อม
ถนนลาดยาง บ้า นคอหนองบัว หมู ่ที ่ 3 ตํ า บลหนองไข่น้ํ า อํ า เภ อเมือ ง
นครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
ดําเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,100.00 ตารางเมตร ลงไหล่ ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร จํานวน 2 ข้า ง พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาดเส้น ผ่า ศูน ย์ก ลาง 0.40 เมตร จํา นวน 2 จุด ๆละ 6 ท่อ น รวม
เป็น 12 ท่อ น (ตามแบบเทศบาลกํ า หนด) ติด ตั้ง ป้า ยประชาสัม พัน ธ์โ ครงการ
จํ า นวน 1 ป้า ย งบประมาณ 509,010.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 2/2564 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจําปี
พ.ศ.2564 เมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2564 ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ 3.2
ที่ ประชุมสภามีมติอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงิน สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จํานวน 8 โครงการ
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ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
ประจําปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติโ ครงการจ่า ยขาดเงิน สะสม ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จํา นวน 8 โครงการ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ 3.2
และนายกเทศมนตรี ตํ าบลหนองไข่ น้ํา ได้ พิ จ ารณาถึง ปั ญหาความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนตํา บลหนองไข่ น้ํา จึ ง ได้ ใ ห้ กองช่ า งดํา เนิ น การขอเปลี่ ย นแปลง
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1/2565 โดยให้นํา 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายทิพย์ ซึมกลาง-เชื่อม
ถนนลาดยาง บ้านคอหนองบัว หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไข่น้ํา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ดําเนินการ กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร จํานวน 2 ข้าง พร้อมวางท่อ คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวมเป็น 12 ท่อน (ตามแบบเทศบาล
กําหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 550,000 บาท
(โครงการที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม)
2.โครงการก่อ สร้า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก สายบ้า นนายทิพ ย์ ซึม กลาง-โรงงาน
หีบ ศพ บ้ านคอหนองบัว หมู่ที่ 3 ตําบลหนองไข่น้ํา อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัด
นครราชสีมา ดําเนินการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด) งบประมาณตั้งไว้ 607,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 26 ลําดับที่ 76)
ดังนั้น เมื่อนํา 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น มาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้โครงการใหม่ดังต่อไปนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนลาดยาง-โรงงานหีบศพ
หมู่ที่ 3 บ้านคอหนองบัว ตําบลหนองไข่น้ํา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ดําเนินการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร จํานวน 2 ข้า ง
วางท่ อ ระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํา นวน 1 จุ ด ๆ ละ 7 ท่ อ น
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่าง วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อ น
(ตามแบบเทศบาลกํา หนด) พร้อ มป้า ยประชาสัม พัน ธ์โ ครงการจํา นวน 1 ป้า ย
งบประมาณตั้งไว้ 1,334,066 บาท

/ทั้งนี้…
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ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตําบลหนองไข่น้ํา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด และ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
จากเหตุผ ลความจํ า เป็น ข้า งต้น จึง เห็น ควรยกเลิก จ่า ยขาดเงิน สะสม
ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบ้านนายทิพย์ ซึมกลาง - เชื่อมถนนลาดยาง บ้า นคอหนองบัว หมู่ที่
3 ตํา บลหนองไข่น้ํา อํา เภอเมือ งนครราชสีม า จัง หวัด นครราชสี ม า ดําเนินการ
กว้า ง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้น ที่ค อนกรีต ไม่น้อ ยกว่า
1,100.00 ตารางเมตร ลงไหล่ ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร จํานวน 2 ข้าง พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวมเป็น
12 ท่อน (ตามแบบเทศบาลกําหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้า ย
งบประมาณ 509,010.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ย นแปลง ฉบับที่ 2/2564 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลหนองไข่น้ํา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ 3.2 ที่ ประชุมสภามีมติอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อให้การดําเนินการ ขอยกเลิกโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวตาม
หลักการข้างต้น จํา นวน 1 โครงการ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก
สายทางบ้า นนายทิพ ย์ ซึม กลาง-เชื่อ มถนนลาดยาง บ้า นคอหนองบัว หมู่ที่ 3
ตํา บลหนองไข่น้ํา อํา เภอเมือ งนครราชสีม า จัง หวัด นครราชสีม า งบประมาณ
509,010.00 บาท ซึ่ ง การขอยกเลิ ก การจ่ า ยขาดเงิ น สะสมดั ง กล่ า วในครั้ ง นี้
ต้ อ งอาศัยอํานาจของสภาท้องถิ่น เนื่องจากการขอใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวสามารถ
ดําเนินการได้โดยอาศัยอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจสอบเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น

/ดังนั้น…

- 37 ดังนั้น การขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวในครั้งนี้ จึงอาศัยอํานาจ
ของสภาท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
จึงเรียนมาเพื่อเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ําพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
กิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ
ตามที่ทางท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญครับ
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว และสมาชิกสภาครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้
- ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 1 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายทิพย์ ซึมกลาง-เชื่อม
ถนนลาดยางบ้านคอหนองบัว หมู่ที่ 3 ตํา บลหนองไข่น้ํา อํา เภอเมือ งนครราชสีม า
จัง หวัด นครราชสีมา งบประมาณ 509,010.00 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
โปรดยกมือขึ้นด้ว ยครับ
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ จํานวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ จํานวน – เสียง งดออกเสียง
จํานวน 2 เสียง (1.นายชอบ นิมิตหมื่นไวย 2. นายบุญมาก สอดโคกสูง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 1 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายทิพย์ ซึมกลาง-เชื่อม
ถนนลาดยางบ้านคอหนองบัว หมู่ที่ 3 ตํา บลหนองไข่น้ํา อํา เภอเมือ งนครราชสีม า
จั งหวัด นครราชสีมา งบประมาณ 509,010.00 บาท
เห็นชอบ อนุมัติ จํานวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ จํานวน – เสียง งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง
(1.นายชอบ นิมิตหมื่นไวย 2. นายบุญมาก สอดโคกสูง)

/4.6 ขออนุมัติ…

- 38 4.6 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 2 โครงการ
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,542,759 บาท รายละเอียดดังนี้
1.โครงการก่อ สร้ า งถนนคอนกรี ตเสริ ม เหล็กสายทางจากถนนลาดยาง-โรงงาน
หี บ ศพ หมู่ ที่ 3 บ้ า นคอหนองบั ว ต าบลหนองไข่ น้ า อ าเภอเมื อ งนครราชสี ม า
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 1,334,066 บาท
2.โครงการก่อ สร้า งถนนหิน คลุก สายทางหนองกลอน-ป่า ช้า กระโดน หมู่ที่ 8
ตาบลหนองไข่น้า อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 208,693 บาท
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)
นางสาวญาณี ศิริพานิช
(ผู้อํานวยการกองคลัง)

ก่อนที่ทางท่านนายกเทศมนตรีจะได้อ่านญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภา ผมขอให้ทาง
ผู้อํานวยการกองคลังได้รายงานยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ที่สามารถนําไปใช้จ่ายในการบริหารงานได้ตามระเบียบฯ ครับ
เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวญาณี ศิริพานิช ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ดิฉันขออนุญาต กองคลัง เทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ขอนําเรียนรายงานยอดเงินสะสม
เงินสะสมประจําปี 2565 ดังนี้
1. จํานวนยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,645,193.55 บาท
2. จํา นวนเงินทุนสํา รองเงินสะสม คิดเป็นร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจํา ปี 2565 คือ 46,900,000 x 15% = 7,035,000 บาท
3. จํานวนยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมที่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2565 คือ 9,645,193.55 – 7,035,000 = 2,610,193.55 บาท
หัก โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมรางตื้น
สายทางบ้านนายประเสริฐ เชิดโคกสูง เชื่อมบ้านนายสมนึก สายโคกสูง หมู่ที่ 1
บ้านหนองไข่น้ําพัฒนา ยังไม่ได้เบิกจ่ายจํานวนเงินตามสัญญา 466,000 บาท
ดังนั้น จํานวนยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม 2,610,193.55 – 466,000 = 2,144,193.55 บาท

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการกองคลัง ครับ
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา อ่านญัตติเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภา
แห่งนี้ ขอเชิญครับ

นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา

/ผมขอเสนอ…

- 39 ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2565
จํ านวน 2 โครงการ จํ านวนเงินทั้งสิ้ น 1,542,759 บาท โดยมีบันทึกหลั กการและ
เหตุผลประกอบการเสนอญัตติ ดังนี้
***************************
หลักการ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 2 โครงการ
จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,542,759 บาท รายละเอียดดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนลาดยาง-โรงงานหีบศพ
หมู่ที่ 3 บ้านคอหนองบัว ตําบลหนองไข่น้ํา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ดําเนินการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร จํานวน 2
ข้าง วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆละ 7 ท่อ น
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108
ตารางเมตร ไม่มีไหล่าง วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆ
ละ 6 ท่อน (ตามแบบเทศบาลกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพั นธ์โครงการจํานวน 1
ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 1,334,066 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565
2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุ กสายทางหนองกลอน-ป่าช้ากระโดน หมู่ที่ 8 ตําบล
หนองไข่น้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการ ปรัดเกรดถนนเดิมบดทับแน่น
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 940 เมตร พร้อมลงหินคลุก จํานวน 2 ช่วง ปรับเกลี่ยเรียบ ช่วงที่
1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. (คิวหลวม) ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. (คิวหลวม)
งบประมาณตั้งไว้ 208,693 บาท (ตามแบบเทศบาลกําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1/2565
เหตุผล
ด้วยประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองไข่น้ํา ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนน
สายทางดังกล่าวในการสัญจรไป – มา ด้วยความยากลําบากเป็นเวลานาน เนื่องจาก
ถนนชํารุดเสียหายหากไม่ได้รับการซ่อมแซม ก่อสร้าง อาจทําให้ประชาชนได้รับความ
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- 40 เดือดร้อน ทางคณะผู้บริหาร จึงได้ให้กองช่าง เทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา ดําเนินการลงพื้นที่
สํารวจถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตํา บลหนองไข่น้ํา ที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการใช้ถนนสายทางดังกล่าว แต่ด้ว ยในปีงบประมาณนี้เทศบาลตําบล
หนองไข่น้ํา มีรายได้จากการจัดเก็บเองและจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน
จํากัด และมีภารกิจและหน้าที่จะต้องดําเนินการหลายด้านตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมาย
กําหนด จึงไม่สามารถนําเงินงบประมาณดังกล่าวดําเนินการโครงการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานแก้ไขความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง ซึ่งโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสม นั้น ก็เป็นโครงการหนึ่งที่สําคัญเพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนที่
เรื้อรังเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับจํานวนเงินทุนสํารองเงินสะสมที่มีอยู่สามารถนํามาใช้
ในดําเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ จึงพิจารณาใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองไข่น้ํา
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทางคณะผู้บริหารจึง
มี นโยบายใช้ เงิ นทุ นสํ ารองเงิ นสะสม ส่ วนที่ เกิ นร้ อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี 2565 เพื่อมาดําเนินโครงการก่อสร้างจํานวน 2 โครงการ ดังกล่าวข้างต้น และ
การขออนุมัติใช้เงินทุนสํารองเงินสะสมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการโครงการที่อยู่
ในอํ า นาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายในการจั ด การบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่น ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการพัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐาน เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ขาดแคลนชํารุด เสียหาย เป็นต้น และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
ประกอบกับงบประมาณรายรับประจําปีเข้ามายังไม่เพียงพอต่อการดําเนินการโครงการ
ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องขอใช้เงินทุนสํารองเงินสะสมเพื่อไปดําเนินการโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น นั้น
และจากการตรวจสอบยอดเงินทุนสํ ารองเงินสะสมจากกองคลั ง เทศบาล
ตําบลหนองไข่น้ํา พร้อมจัดทําแบบสรุปยอดเงินทุนเงินสํ ารองเงินสะสมปรากฏว่า
สถานะเงินทุนสํารองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565
มีเงิน ทุน สํา รองเงินสะสมที่นํา ไปบริห ารได้ จํานวน 2,144,193.55 บาท สํา หรับ
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โครงการที่จะดํา เนินการจ่ายเงินทุนสํ ารองสะสม จํานวน 1,542,759 บาท ซึ่งเพียง
พอที่จ ะดํา เนินการตามโครงการดั งกล่ า วได้ (รายละเอีย ดปรากฏในเอกสารแสดง
สถานะเงินทุนสํารองเงินสะสมที่แนบท้ายมาพร้อมนี้)
จากเหตุผ ลความจํา เป็น ข้า งต้น จึง เห็น ควรใช้ เ งิน ทุน สํ า รองเงิน สะสม
ประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อไปดําเนินการ โครงการดังกล่าวตามหลักการข้างต้น จํานวน
2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,542,759 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่ห มื่นสองพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบ เก้าบาทถ้ว น) ซึ่งการขอใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสมดังกล่าวครั้งนี้สามารถ
ดําเนินการได้โดยอาศัยอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงิน
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 4)
พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2) และข้อ 89 (1)
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2)
กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทุนสํารองสะสมเกินร้อยละสิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจนําเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1)
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ําพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
กิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ
ตามที่ทางท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิม่ เติมไหมครับ ขอเชิญครับ

/- เมื่อไม่มีสมาชิก…

- 42 - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว และสมาชิกสภาครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่
ประชุมสภาแห่งนี้
- ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2565
จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,542,759 บาท รายละเอียดดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนลาดยาง-โรงงานหีบศพ หมู่ที่ 3
บ้านคอหนองบัว ตําบลหนองไข่น้ํา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณตั้งไว้ 1,334,066 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหนองกลอน-ป่าช้ากระโดน หมู่ที่ 8 ตําบล
หนองไข่น้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 208,693 บาท
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2565
จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,542,759 บาท รายละเอียดดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนลาดยาง-โรงงานหีบศพ หมู่ที่ 3
บ้านคอหนองบัว ตําบลหนองไข่น้ํา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณตั้งไว้ 1,334,066 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหนองกลอน-ป่าช้ากระโดน หมู่ที่ 8 ตําบล
หนองไข่น้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ 208,693 บาท
เห็นชอบ อนุมัติ จํานวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ จํานวน – เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

เรื่องอื่น ๆ
ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ นี้ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกหรือคณะผู้บริหารท่านใดที่จะ
อภิปรายในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ไหมครับ ขอเชิญครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสายัณห์ ธรรมจอหอ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กระผมมีเรื่องความทุกข์ร้อนของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายในตําบลหนองไข่น้ํา ที่จะนํา
เรียนทานประธานสภาและคณะผู้บริหารครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ครับที่ได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 โดยการอนุมัติ
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- 43 โครงการทั้ง 2 โครงการในข้างต้นครับ ในส่วนของถนนหินคลุกป่าช้าบ้านกระโดนหมู่ที่ 8
ผมต้องนําเรียนอย่างนี้ครับในเบื้องต้นสมาชิกสภาเราได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาสิ่งที่สมาชิก
สภาเราพบคือถนนที่ไม่สามารถใช้สัญจรได้มีบ้านเรื่อนอยู่ จํานวน 4-5 หลังคาเรือนมี
ทะเบียนบ้านในตําบลหนองไข่น้ํา 1 หลังคาเรือน ที่เหลืออยู่ในระหว่างการก่อสร้างและ
จะขอทะเบียนบ้านต่อไปครับ ปัญหาที่พบคือในช่วงหน้าฝนทุกครั้งชุมชนตรงนี้จะทิ้ง
บ้านไปอาศัยอยู่ที่อื่นเพราะไม่ส ามารถออกไปทํางานได้ถ้าจะเข้าบ้านต้องจอดรถทิ้ง ไว้
ไกลบ้านครับ ซึ่งก็สุ่มเสี่ ยงต่อกลุ่มมิจฉาชีพลักเล็ กขโมยน้อยเป็นข้อห่วงใยครับเรื่อง
ดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ มี ก ารพู ด คุ ย ในการประชาคมชุ ม ชนและผู้ นํ า ชุ ม ชนก็ พู ด คุ ย ขอความ
ช่วยเหลือผ่านมาทางสมาชิกสภาในพื้นที่เขต 1 และสมาชิกสภาได้นําเรื่องนี้เข้าสภาซึ่ง
เป็ น ไปตามขั้นตอนขบวนการของการบริห ารการปกครองตามเจตนารมณ์ของการ
กระจายอํานาจของการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาทุกความ
เดือดร้อนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกตําบล ทุกชุมชน ทุกครัวเรือน และทุกตัว
คนต้องได้รับการแก้ไขอย่า งเสมอภาคกันและคณะผู้บริหารโดยท่านนายกได้รับทราบ
ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันทั้งฝ่ายสภาฝ่ายคณะผู้บริหารและฝ่ายปกครองก็
ขอบคุณครับ
ท่านประธานสภา กระผมจะขอเข้า เรื่อ งครับ ในปี ที่ผ่ านมาตํ าบลเราประสพ
ปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมได้รับความเสียหายไปทั่วโดยเฉพาะเรื่องถนนทางการเกษตรที่
ได้ รั บ ความเสี ยหายรอการแก้ ไข ซึ่ง บริ บ ทของตํ าบลเราพี่น้ องประชาชนส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรนาข้าว เรื่องความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนดังกล่าวได้มีท่าน
สมาชิกสภาได้นําเรื่องเสนอเข้าสภาและในระหว่างการร่วมประชุมสัญจรร่วมกับฝ่าย
ปกครองได้ มี ผู้ ใ หญ่ บ้ า นท่ า นหนึ่ ง ได้ นํ า เรื่ อ งนี้ ส อบถามในที่ ป ระชุ ม และคํ า ตอบก็
เหมือนกันกับบันทึกการประชุม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในมือของทุก
ท่า นในหน้ า 37–38 ครั บ และการประชุ ม สั ญ จรร่ ว มก็ จ ะมี ก ารบัน ทึ ก การประชุ ม
เช่นเดียวกัน และท่านสมาชิกที่ถามตลอดจนทุกท่านที่ประชุมรวมกระผมก็ได้ ตอบกับพี่
น้องประชาชนด้วยคําตอบเดียวกันที่ได้รับจากสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับ กระผมจึง
ขออนุญาตสอบถามความคืบหน้าผ่านไปทางท่านประธานสภาแทนพี่น้องประชาชนที่
รอคําตอบและการประชุมสัญจรร่วมในรอบต่อไปก็จะมีบุคลากรของกรมการปกครอง
สอบถามคําถามนี้เพื่อติดตามงานครับ ท่านประธานสภาครับในช่วงนี้หมดฝนแล้วครับ
ถนนแห้ งดีแล้ ว ครับเหมาะแก่การแก้ไขปัญหาแล้ ว ก่อนฝนจะมาอีกรอบครับ ผมขอ
นําเสนอบริบทและปัญหาว่าเป็นเช่นไรเพื่อประกอบในการแก้ไขปัญหาครับ ถนนเส้นนี้
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- 44 เหมืองฝั่งเหมืองเริ่มจาก 3 แยกโนนคูณไปทางทิศตะวันออกถึงที่นาของนายสวัส ดิ์
กอไม้กลาง ซึ่งก็มีอยู่ในแผนของเทศบาล ทั้ง 2 ข้างทาง เป็นแปลงนาของเกษตรกร
หมู่ที่ 1 ต่อจากนั้นเป็นของเกษตรกรหมู่ที่ 2 ตามด้ว ยหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 4
สลับกันไปตลอดเส้นทางครับ ทุกๆปี ทุกๆฤดูกาลผลิตเกษตรกรทั้ง 6 ชุมชน นี้จะใช้
ถนนเส้ น ทางนี้ใ นการเพาะปลู กในการบํารุงรั กษาในการเก็ บเกี่ยวและขนส่ งพืช ผล
ทางการเกษตรครับ ท่านประธานครับผมขอนําเสนอปัญหาส่วนหนึ่งจาการสอบถามได้
คําตอบคือเป็นโครงการที่หาเจ้าภาพไม่ได้ว่าเป็นหมู่ไหนดีและในแต่ละหมู่ก็มีปัญหาที่
ต้องแก้ไขภายในชุมชนก่อนและประกอบกับงบประมาณที่เราได้รั บค่อนข้างน้อยครับ
ท่านประธานสภาครับ ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะแก้ไขปัญหาของ 6
ชุมชนนี้โดยใช้สภาแห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ และอีกคําถามครับเป็นเรื่องริมฝั่งลําคลัง
ของบ้านสนวนหมู่ ที่ 4 บริเวณศาลปู่ตาที่ได้รับ การเสี ยหายและผู้นําโดยท่านผู้ ใหญ่
มานพ นิจจอหอ ได้สอบถามมาถึงขั้นตอนการดําเนินการคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรครับ
ในเบื้องต้นท่านผู้ใหญ่ได้ถามเกี่ยวกับแบบแผนแล้วเสร็จหรือยังครับ เพื่อที่ท่านจะได้
รับรู้รับทราบและข้อมูลมีคําตอบให้กับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 4 ขอบคุณครับ
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเชิญท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสกูล บั้งจันอัด
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กระผมจะขออนุญาตกล่าวถึงโครงการที่ทางกระผมและสมาชิกสภาได้อนุมัติมา ผมจะ
ขอกล่าวถึงและสมาชิกสภาทุกคนอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครบทุกท่าน กระผมขอให้
เลขานุการสภาได้ทําการจดบันทึกรายงานการประชุมในถ้อยคําที่ผมจะพูดในต่อไปนี้
ผมจะเอาหนังสือส่วนนี้ไปยื่นกับทางท้องถิ่นอําเภอเพราะโครงการที่ทางกระผมและ
ทางสมาชิกสภาได้อนุมัติมาตั้งแต่ปี 2564 โครงการกันเงินในทุกถ้อยคําและทุกข้อมูลที่
ผมจะพูดถึงดังนี้ โครงการในปี 2564 ที่กระผมและสมาชิกสภาได้อนุมัติไปมีดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากบ้านนายเหล็ง มีโพธิ์ – บ้านนายควง มีโพธิ์ หมู่ที่ 1
2. โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กจากกําแพงวัดบ้านโกรก-นานายสําราญ
ปล้องกลาง (เหมืองบน) หมู่ที่ 6
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุภาพ หมู่ที่ 2 บ้านบึงรี
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางบ้านนายสม มุ่งกรุงกลาง
ถึงบ้านนายกวางทอง รักษ์นาม เชื่อมต่อ คสล.เดิม หมู่ที่ 5 บ้านโกรกพัฒนา
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- 45 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเดิม – นางรุ่งนภา ปานทอง
หมู่ที่ 2 บ้านบึงรี
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายไหม หมู่ที่ 4 บ้านสนวน
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริม เหล็ ก แยกบ้านนายเหมาะ ลาดนอก –
คุ้มบ้ านเก่า หมู่ที่ 8 บ้านกระโดน
8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายชีวา เตยโพธิ์ – บ้านนายวัน บัวโคกสูง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ํา
9. โครงการก่อสร้างถนนหิ น คลุ กสายทางคลองไฮ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ํา
10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางเลียบลําคลังศาลตาปู่ – โรงสูบ หมู่ที่ 4
บ้านสนวน
11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุ กสายทางหัวนอนนาใต้เชื่อม บ้านบึงรี หมู่ที่ 7
บ้านหนองไข่น้ํา
12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทํานบกํานันถึงสุดเขตตําบลหนองไข่นํา หมู่ที่ 6 บ้านโกรก
13. โครงการวางท่อระบายน้ําบ้านนายนิมิต ปลาโพธิ์ – บ้านนางหมั่น โอบโคกสูง
หมู่ที่ 6 บ้านโกรก
- ผมได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการต่างๆดังกล่าวทําไมถึงยังไม่ได้ดําเนินการผมจึงอยาก
ทราบเหตุผ ลว่า ติดที่ไ หนติด ที่สํา นักปลัด ติด ที่กองช่าง หรือ ติดที่พนักงานกองคลัง
ครับ ผมอยากให้ทั้ง 3 ฝ่ายมาตอบผมหน่อยว่ามันติดตรงไหนครับ เพราะนี่มันเป็น
โครงการกันเงินตั้งแต่ ปี 2564 อนุมัติกันเงินก็อนุมัติไปแล้วแต่ทําไมไม่ดําเนินการ ผม
อยากทราบว่าทําไมไม่ดําเนินการให้สมาชิกสภาครับ แล้วโครงการทั้ง 13 โครงการ
ผมจะขอหนังสือไปยื่นท้องถิ่นอําเภอเพื่อให้มาตรวจสอบว่ามันเป็นอะไรยังไง ถึงไม่
ดําเนินการให้สมาชิกสภาเขา ทั้งที่เขาอนุมัติมาแล้ว และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง
8 โครงการ แต่เราตัดออกแล้ว 1 โครงการ ตอนนี้เหลือ 7 โครงการ
- จากที่อนุมัติโครงการมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 เดือนแล้ว ทําไมถึงยังไม่ดําเนินโครงการ
ทั้งที่พวกกระผมได้อนุมัติในสภามาแล้วทําไมยังไม่มีการดําเนินโครงการ ผมอยากรู้ว่า
มันติดขัดตรงไหนก็ให้ฝ่ายบริหารถามทางฝ่ายกองคลังว่าติดขัดตรงไหน จะมัวมาโยก
กันไปกันมาก็ไม่สําเร็จสักทีครับ กระผมฝ่ายสภาก็อยากให้มีผลการดําเนินงานออกมา
บ้ า งผมจึ ง อยากขอถาม และผมจะนํ า หนั ง สื อ ตรงนี้ ไ ปยื่ น ทางท้ อ งถิ่ น อํ า เภอเมื อ ง
นครราชสีมา ว่าเหตุผลอะไรว่าไม่ได้ดําเนินการโครงการให้ทางพวกกระผมและสมาชิก
สภาสั ก โครงการเลย ทั้ ง ที่ เ ข้ า มาเป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลร่ ว มจะ 1 ปี แ ล้ ว
กระผมขอขอบคุณมากครับ ผมขอสอบถามแค่นี้ละครับ ขอบคุณครับ
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- 46 นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเชิญท่าน ส.ท. ผ่อง เผนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายผ่อง เผนโคกสูง
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายผ่อง เผนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
กระผมเห็ น ด้ว ยกับที่ท างท่ าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด ครับ และโครงการต่ างๆ ของ
กระผมยังหายเลยครับ โครงการจากบ้านนายทนถึงบ้านนายทิมก็ยังไม่เห็นมีเลยครับ
ครั้งแรกตอนเข้ามาเป็นสมาชิกสภาใหม่ๆ ผมกับทางท่านรองศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้ไปดูแล้วครับ
อยู่ในแผนผมก็เลยเฉยแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วไม่เห็นเลยครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. ผ่อง เผนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตําบลหนองไข่น้ํา
ผมขออนุญาตตอบคําถามในส่วนของท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด ครับ สําหรับโครงการที่
กันเงินทั้งหมด และที่ใช้เงินสะสมและใช้เงินทุนสํารองสะสม สํ าหรับโครงการใน
ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในส่วนของผมก็ได้มีการพูดคุยกับการบริหารงานกับทางช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารต่างๆ แล้ว ในส่วนของการพูดคุยกันก็จะมีการบริหาร
คือจะดําเนินการในส่วนของโครงการกันเงินให้หมดก่อน ในเบื้องต้นจะดําเนินการให้ได้
ในเดือนพฤษภาคม และในส่วนของเงินสะสมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อจากตัว
กันเงิน และก็ดําเนินการต่อในส่วนของโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 แต่ทั้งนี้ก็ต้อง
รอดูงบประมาณก่อนว่าจะมีเข้ามาประมาณไหนด้วยครับ แต่ในหลักการเข้ามาเป็น
ผู้บริหารของผมไม่อยากให้มีการกันเงินเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา ก็เลยว่าเป้าหมายและ
นโยบายขั้นตอนในการดําเนินงานทางฝ่ายข้าราชการติดเงื่อนไขในการดําเนินงานอะไร
ก็ชี้แจงครับ เดี๋ยวจะมีการประชุมประจํา เดือนอีกทีแต่ตอนนี้ขอให้อธิบายเบื้องต้นกับ
ทางสมาชิกสภาก่อนครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ
ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองช่าง ครับ

นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง

/ผมขออนุญาต…

- 47 ผมขออนุญาตนําเรียนถึงการดําเนินงานของทางกองช่าง ในส่วนของการดําเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานผมขอชี้แจงการดําเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา คือการทํางานของในส่วน
งานโยธาก็ดีครับไม่ใช่ว่าฝ่ ายโยธาจะทํางานได้เฉพาะฝ่ายของเราครับ งานของเรานั้น
เกี่ย วพัน ธ์กั บทุกๆกองครับ อย่างกรณีของเรานั้นจะเกี่ยวข้องกับหน้า ที่การออกไป
สํารวจ ออกแบบ ดูความเป็นไปได้ของการจะทําโครงการครับ ในงานโครงสร้างพื้นฐาน
ครับ คือหลังจากนั้นเมื่อเราสํารวจเสร็จ ก็เราจะเสนอผู้บริหารเพื่อที่จะดําเนินการต่อไป
เป็ น ขั้น เป็ นตอนผ่ านผู้ บัง คับบัญชาระดับต้ นจนถึง ระดับสู ง ครับเสร็จแล้ ว ก็ จะเข้า สู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นงานของกองคลังที่เขาทําอยู่ก็
กลายเป็นว่าต้องผ่านขั้นตอนหลายกระบวนการครับ หน่วยงานที่จะมาเกี่ยวข้องก็มีงาน
แผนพัฒนา งานแผนพัฒนาก็อยู่สํานักปลัดที่มาเกี่ยวข้องครับ ในที่จริงการทํางานของ
การใช้ ง บประมาณที่ ผ มเคยนํ า เรี ย นไปแล้ ว ก็ มี ง บประมาณอยู่ 2 ส่ ว น ครั บ คื อ
งบประมาณประจําปี คือ เขาเรียกว่าเงินในงบประมาณประจําปีที่เราขออนุมัติสภา
เทศบาลทุกๆปี ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ส่วนใหญ่งานของโยธาเราจะตั้งใน
ส่ ว นของทางด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานครั บ และอี ก งบหนึ่ ง เราจะเรี ย กว่ า เงิ น นอก
งบประมาณครับ ก็คืองบจ่ายขาดเงินสะสมนี่ละครับ ซึ่งตรงนี้กองช่างก็ได้ดูและที่ผ่าน
มาผมก็ขอต่อจากเรื่องการกรณีท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ ได้สอบถามถึงเรื่อง
เกี่ยวกับอุทกภัยที่ผ่านมานะครับ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ผมขอเรียนว่าผม
ขอนํา เรีย นชี้แ จงตรงนี้ว่า การใช้เ งิน เกี่ย วกับ อุท กภัย เป็น งานเกี่ย วกับ การเร่ง ด่ว น
กรณีฉุกเฉินครับ ซึ่งในส่วนของกองช่างเราไม่มีงบประมาณในส่วนตรงนี้ ซึ่งเป็นเงินนอก
ของกองช่าง ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่เข้าไปดํา เนินการได้ ผมในฐานะเป็นผู้อํานวยการกอง
ช่างจะดูแลในส่วนของงบประมาณของกองช่าง ส่วนจะมาดูว่าเป็นเรื่องถนนหนทาง คือ
กองช่างมีวิธีการทํางานอยู่ 2 อย่างครับ คือเราทํางานเองกับเราจ้างเหมาผู้รับจ้างมาทํา
ครับ คือ กรณีเราทํางานเองเราก็จะขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติ งานบางครั้งไม่
สามารถดําเนินการได้ครับ และอีกประเด็นคือเราต้องไปจ้างเหมาเขามาทําอันนี้ก็ต้อง
มาสอดคล้องกับต้องมีแผนรองรับคืออันที่ 1 และ 2 คือต้องมีงบประมาณเพียงพอครับ
ซึ่งคือกองช่างเราจะไม่ทราบว่างบประมาณเรามีหรือยัง แผนเรามียังก็ต้องมาตรวจสอบ
กัน ในส่ ว นของงบประมาณที่ เราไม่ได้ใ ช้ในการจัด ทําเอง แต่ ถ้าให้ ทางกองช่า งเรา
ดําเนินการเองก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนแน่นอนครับ เพราะต้องผ่านขั้นตอนอนุมัติ
หลายๆ ขั้นตอนครับ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมนี้ผมว่าทําไมไม่ใช้เป็นในกรณีงบ
ฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาครับ และที่เกิดปัญหามาไม่ได้ มีการพูดคุยกันว่าจะแก้ไข

/ปัญหา…

- 48 ปัญหากันยังไงตรงนี้ ในเรื่องปัญหาน้ําท่วมตลิ่งพังหมู่ 4 ตรงศาลตาปู่ตรงนี้ผมทราบข่าว
มาว่าได้มีการไปสํารวจมาก่อนแล้ว คือทางทีมงานของนายช่างได้ไปสํารวจเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ที่จะไปแก้ไขกันครับ ก็ได้มีการพูดคุยกันว่าต้องเป็นหน้าที่ ของใครที่ต้อง
เข้าไปดูแลครับ ในส่วนที่ผมได้รับรู้ข้อมูลผมก็ได้ชี้แจงว่า ในงานตรงนี้เป็นงานเกี่ยวกับ
ของทางกรมเจ้าท่า ว่าเขาจะช่วยเราในเรื่องนี้ยังไง แต่สุดท้ายเราก็ได้ออกสํารวจกันว่าก็
เป็ นว่าเราต้องทําแบบแปลนให้เขาแล้ว เสนอไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ซึ่ง
ทีมงานของเราก็ได้ลงสํารวจกันและก็ได้ทําแบบแปลน ณ ปัจจุบันนี้ก็เกือบเสร็จแล้ว
ครับ เมื่อเช้าเขาก็เสนอ แต่เดี๋ยวผมจะไปเร่งรัดลูกน้องอีกทีหนึ่งครับ แต่ด้วยบางครั้งที่
ล่าช้าก็ด้วยภารกิจงานหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการจ่ายขาด โครงการเดิมที่ยังไม่ได้
ทํา และไม่ว่าจะเป็นงานอื่นๆ อีกครับ และต่อมาตามที่ทางท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด
ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ยังไม่ได้ทําครับ ทําไมมันช้าจังยังไม่ได้ทํา ในส่วนของกอง
ช่างก็ทําหน้าที่ตามโครงการที่ให้ดําเนินการครับ เพราะในช่วงปี 2564 เป็นโครงการเดิม
ของสภาชุดเดิมที่เขาได้อนุมัติไว้ และก็ได้สภาเทศบาลชุดใหม่ก็ได้เข้ามา และในเรื่อง
ของความพร้ อ มในเรื่ อ งแบบแปลนของกองช่ า งยั ง ไม่ พ ร้ อ มยั ง ขาดในส่ ว นของ
รายละเอียดที่ว่าจะต้องมีวิศวกรในการรับรองแบบ ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะหาใครมา
เซ็นต์แทนได้ในระดับหนึ่งนะครับที่มีปัญหา และเรื่องที่สองที่เรามีปัญหาก็คื อในส่วน
ของเรื่องงบประมาณในแต่ละปีได้มีเข้ามาในช่วงไหนบ้าง ทั้งนี้ก็เลยล่าช้ามาเรื่อยๆ
ตั้ ง แต่ เ ราขออนุ มั ติ ม าตั้ ง แต่ 2563 ก็ ไ ล่ ม าเรื่ อ ยๆ จนถึ ง ปลายปี 2564 ประมาณ
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม เราจึงมารู้ยอดเงินทีหลังว่าพอจะทําได้ ก็เลยทําให้เรา
ดําเนินการไม่ทัน จึงทําให้เรามาเข้าสู่กระบวนการช่วงสิงหาคม 2564 พวกผมก็เลยไม่รู้
จะทําเสร็จไหม แบบแปลนก็ยังไม่มีวิศวกรเซ็นต์ ก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ละครับ
พวกผม อีกส่วนบางตัวก็มีปัญหาเรื่องแผนพัฒนาไม่สามารถทําได้เลย ก็ต้องมีการแก้ไข
แผนก่อน ที่ผ มเคยแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปสองสามตัวที่มีการตัดโครงการ
ออกไปบางส่วนและมีการแก้ไขอะไรกันไปต่างๆ ในบางส่วน ผมก็นําเรียนในส่วนของ
ช่าง ก็จนมาเข้าสู่ต้นปีงบประมาณ 2565 ก็จะมีการขอจ่ายขาดเงินสะสมก็เลยเป็นว่า
พวกผมก็ต้องมาทํางานในส่วนที่ได้รับนโยบายตัวใหม่ ผมก็จะตอบว่าในเมื่อขอจ่ายขาด
เงินสะสมไปแล้วทําไมไม่ดําเนินการก็เหตุผลเดิมครับข้อมูลไม่พร้อม เราก็ต้องกลับมา
แก้กันใหม่คือมันกลับไปกลับมา ไปเพิ่มเติมแผนไปเปลี่ยนแปลงแผน คือ จริงๆ แล้ว
ในเรื่องของแผนอยากให้ผ่านเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผนเกี่ยวกับระเบียบอะไรต่างๆ
แผนต่างๆ ดําเนินการได้ไหม งบประมาณต่างๆ จะมีมาเมื่อไรจากเจ้าหน้าที่งบประมาณ

/ในส่วน…

- 49 ในส่ วนของกองคลั งเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องมาชี้แจง ในส่ ว นของช่างก็จะมีในส่ ว นที่
โครงการที่ห ายในส่วนของท่าน ส.ท. ผ่อง เผนโคกสูง ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ
ไม่รู้ตัวไหนหายเหมือนกันครับ ส่วนใหญ่กองช่างก็จะทํางานตามนโยบายของทางคณะ
ผู้บริหาร ครับ สั่งให้เราทําอะไรเราก็ทําตามที่สั่งนะครับ ตามที่ผมชี้แจงไปพอจะเข้าใจ
ไหมครับ ส่วนใหญ่พวกผมก็ทํางานตามนโยบายและคําสั่งครับ ขอบคุณครับ
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการช่าง ครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสายัณห์ ธรรมจอหอ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ผมขออนุญาตนําเรียนในส่วนตรงนี้ครับ จากที่ผมเห็นในคําตอบในการประชุมในวันที่
27 ธันวาคม 2564 ซึ่งก็อยู่ในหน้าที่ 37 และหน้าที่ 38 ครับ ซึ่งกระผมในส่วนของ
คําตอบดังกล่าวได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเม็ดเงินเนื้องานออกมาเรียบร้อย
แล้วครับ แต่ยังติดในส่วนของปัญหาแต่ในตอนนี้ท่านประธานสภาครับฝนไม่ตกแล้ว
ครับ น้ํ าแห้ งแล้วครับ ประชาชนและพี่ น้องที่ประสานในส่ วนของโครงการตรงนี้คือ
โครงการเส้นบึงโปนไปถึงในส่วนของที่นาของนายสวัสดิ์ กอไม้กลาง ซึ่งในตรงนี้ก็มีการ
พูดคุยและเป็นที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วครับ และผมเห็นสมควรว่าเราควรที่จะหาแผนซึ่ง
แผนนี้ก็อยู่ในส่วนของทางเทศบาลอยู่แล้ว ซึ่งเราก็เอาส่วนตรงนี้ เพื่อที่จะมาทําให้เป็นที่
แล้วเสร็จ เพื่อที่จะเอาคําตอบเหล่านี้ไปตอบยังพี่น้องทั้ง 8 หมู่

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเชิญท่านผู้อํานวยการช่าง ครับ

นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ผมขออนุญาตครับ บางทีการตอบคําถามนี้ก็ต้องมีหลายคนมาตอบช่วยกันไม่ว่าจะเป็น
แผนพัฒนาก็ดี ปลัดก็ดี กองคลังก็ดี แต่สําหรับผมพูดในส่วนของงานกองช่างนะครับที่
ต้องดําเนินการ แต่ในบางครั้งในส่ว นต่างๆ ตรงนั้นผมก็ไม่ทราบครับ ผมก็ไม่รู้จริงๆ
เรื่องแผนต้องไปแก้ยังไง แก้แบบไหน ทําไมต้องเข้าคณะกรรมการสนับสนุน ทําไมต้อง
เข้าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ทําไมต้องเข้าประชาคม ทําไมต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม
แผนทําไมถึงต้องทําแบบนั้น คือผมก็ไม่ทราบตรงนั้น คือถ้าผมมาตอบคนเดียวผมก็ตอบ
ไม่ถูกเหมือนกันครับ ทําไมมันถึงล่าช้าเพราะอะไร

/นายบุญมาก...

- 50 นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอบคุณท่านผู้อํานวยการช่าง ผมก็เห็นด้วยครับต้องให้หลายๆ ฝ่ายมาตอบ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ท่านประธานสภาครับถ้าอย่างนั้นผมก็ขออนุญาตนําคําถามตรงนี้ฝากท่านประธานสภา
ไปยังคณะผู้บริหาร ผู้ซึ่งให้คําตอบในที่ประชุมสภาที่ผ่านมา ซึ่งในแผนจะดําเนินอะไร
ยังไงครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเชิญท่าน รองศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง ครับ

นายศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
กระผมขอชี้แจงตามคําซักถามของท่านสมาชิกสภาทุกท่ านนะครับ คณะผู้บริหารได้มี
นโยบายและได้สั่งการให้ข้าราชการสนองนโยบายของทางคณะผู้บริหารด้วยวาจา แต่ว่า
จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีโครงการไหนได้ตอบสนองนโยบายของคณะผู้บริหารที่จะได้
ดํา เนิน การแก้ไ ขปัญหาความเดือดร้อ นของชาวบ้า นครับ ขอตอบในเรื่องของท่า น
ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ ได้สอบถามมาครับผม ในปัญหาเหมืองกลางคณะผู้บริหารก็
ได้สั่งการท่านปลัด กองช่าง ให้ดําเนินการจัดซื้อหินคลุกเพื่อมาลงเพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านแต่ในช่วงนั้นมีปัญหาฝนตกชุกและน้ําก็ท่วม หินคลุกที่จัดซื้อมาก็
ได้ลงตามจุดต่างๆ ที่ทางกองช่างได้ออกสํารวจแต่ก็มีบางจุดที่มีเพิ่มเข้ามาที่ปัญหาถนน
ที่ช าวบ้า นไม่ส ามารถสัญ จรได้ไ ด้รับ ความลํา บาก ก็ข ออนุญ าตเอ่ย นามนะครับ
ท่านเลขาฉลอง ปลั่งกลาง และท่าน ส.ท. วิสา มณีวรรณ ก็ได้นําเรียนมาขอหินคลุกไป
ลงเพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ ชาวบ้านเส้นทางที่ไม่ได้ออกสํารวจและทําหนั งสือ
ร้องทุกข์มาครับ ทางคณะผู้บริหารก็ได้อนุญาตไปเพราะเนื่องจากเส้นเหมืองกลางช่วง
นั้นมีน้ําท่วมรถไม่สามารถลงไปดําเนินการได้ ก็ได้คุยกันเบื้องต้นว่าเมื่อน้ําลดแล้วก็จะ
จัดซื้อหินคลุกมาลงให้ แต่ก็จนถึงขณะนี้แล้วก็ยังไม่ได้ดําเนินการครับผม แต่ก็ทางคณะผู้บริหารก็
ได้สั่งการไปแล้วนะครับ แต่สั่งด้วยวาจาครับผม และในเรื่องของ ส.ท. ผ่อง เผนโคกสูง
นะครับ โครงการจากบ้านนายคูณไปบ้านนายชวนนะครับ โครงการนี้อยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครับ ไม่ได้หายไปไหนนะครับ
ท่านเพียงแต่ตอนนี้เรายังไม่มีงบประมาณที่จะมาดําเนินการครับ ในส่วนของงบปี 2565
ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การครั บ ท่ า น ต้ อ งรองบประมาณก่ อ นครั บ ก็ จ ะมี ที ่ จ ะได้
ดําเนินการครับที่ทางสภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไป ก็จะมีบ้านนายสนั่น เกตุกลาง

/และบ้าน…

- 51 และก็บ้านนายสามารถ ครับผม ของหมู่ 1 นะครับที่จ่ายขาดเงินสะสมครับ และในส่วน
ของกรณีท่าน ส.ท. สกูล บั้งจันอัด ที่ได้ซักถามมาในเรื่องของการกั้นเงินเหลื่ อมปีของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งทางสภาก็ได้ประชุมสภาไปเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
และได้อนุมัติกันเงินเหลื่อมปีมาถึงปัจจุบันนี้ก็ครบ 5 เดือน 1 วัน ครับ ยังไม่มีโครงการ
ไหนที่ได้ดําเนินการครับ แต่ทราบมาว่าขณะนี้มีการทําสัญญาไป 8 โครงการ อีกไม่นาน
ก็คงได้ดําเนินการครับ
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณ ท่านรองศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง ครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สมบัติ บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ

นายสมบัติ บั้งจันอัด
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสมบัติ บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
กระผมขอพูดในเรื่องของโครงการที่จะลงหินคลุกที่นากลุ่มนาจอนที่เคยได้ไปสํารวจช่วง
น้ํามันท่วมนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ดําเนินการครับ ผมกลัวทางฝ่ายบริหารจะลืมครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สมบัติ บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ
ขอเชิญท่านรองศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง รองนายกเทศมนตรี ครับ

นายศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ในส่วนของโครงการที่ทางท่าน ส.ท. สมบัติ บั้งจันอัด พูดถึงไม่ลืมครับ มีเส้นนากลุ่มนาจอน
และหัวนอนสระบึงรี ไม่ลืมครับยังไม่ได้ลงครับ ขอบคุณครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณ ท่านรองศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง ครับ
ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองคลัง ครับ

นางสาวญาณี ศิริพานิช
(ผู้อํานวยการกองคลัง)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวญาณี ศิริพานิช ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ดิฉันขออนุญาตขอรายงานความคืบหน้าในการขอซื้อขอจ้างจํานวน 8 โครงการ ของเงิน
ที่กั้นไว้ในปีงบประมาณ 2564 ตอนนี้เราได้ผู้รับจ้างไปแล้ว จํานวน 8 โครงการ แต่ยัง
ไม่ได้ลงนามเนื่องจากผู้รับจ้างติดโควิด ก็เลยขอขยายเวลาแจ้งลงนามไป เราได้ติดต่อ
ผู้รับจ้างไปแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
1.โครงการหินคลุกจากบ้านนายชีวัน เตยโพธิ์ ถึงบ้านนาย หมู่ที่ 7
2. โครงการบ้านนายเหมาะ ลาดนอก ถึงคุ้มบ้านเก่า หมู่ที่ 8 บ้านกระโดน
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3. โครงการบ้านนายสุภาพ หมู่ที่ 2 บ้านบึงรี
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึง ถึงบ้านนางรุ่งนภา ปานทอง บ้านบึงรี
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทํานบกํานัน ถึงสุดเขตตําบลหนองไข่น้ํา หมู่ที่ 6
6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางเรียบลําคลังศาลตาปู่ หมู่ที่ 4
7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองไฮ หมู่ที่ 7
8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหัวนอนนากลางตอนใต้ถึงบ้านบึงรีหมู่ที่ 7
- สี่โครงการแรกเราสามารถทําสัญญากับผู้รับจ้างได้ภายในอาทิตย์นี้ ส่วนสี่โครงการ
หลังจะทํารายงานขอซื้อขอจ้างต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการกองคลัง ครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สมบัติ บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ

นายสมบัติ บั้งจันอัด
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสมบัติ บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โครงการใหม่ที่ว่าวางท่อจากบ้านนายสุพจน์ ในช่วงหน้าแล้งนี้น่าจะทําแล้วนะครับ
เพราะไม่กี่วันนี้ฝนจะตกลงมาอีกครับ มันจะลําบากน้ําจะท่วมเยอะมากทุกทีเลยนะครับ
ผมขอฝากครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สมบัติ บั้งจันอัด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรี
ผมขอพูดในส่วนของโครงการที่กันเงินไว้ครับ สําหรับโครงการที่ต่ํากว่า 500,000 บาท
เราสามารถหาผู้รับจ้างได้เลย แต่สําหรับโครงการที่เกิน 500,000 บาท ต้องอยู่ใน
ขั้นตอนกระบวนการ E-bidding ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการหาผู้รับจ้าง แต่ในส่วนของ
โครงการที่ทางผู้อํานวยการกองคลังนําเรียนสภาจะหาผู้รับจ้างได้เลย แต่ส่วนโครงการที่
เกินห้าแสนต้องใช้วิธี E-bidding เลยต้องใช้เวลาครับ และส่วนโครงการที่อนุมัติ
โครงการไปแล้วต้องได้ดําเนินการทุกตัวครับ แต่อาจจะช้าหน่อยแต่ได้ทําแน่ๆ ครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ
ขอเชิญท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ

/นายสายัณห์...

- 53 นายสายัณห์ ธรรมจอหอ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายสายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ผมก็ขอขอบคุณในส่วนคําตอบของทางคณะผู้บริหารครับ ที่จะจัดหางบประมาณมา
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งตรงนี้ผ มนําเรียนอย่างนี้ครับ
ปัญ หาก็ผ่า นมาแล้ว ก็ต้ อ งหาวิธีแ ก้ปัญ หา ผมว่า ถนนจากเส้น บึง โปนไปถึง ที่น า
นายสวัสดิ์ กอไม้กลาง นั้น ที่จริงแล้วก็มีอยู่ในแผนของเทศบาล ก็ดีครับถ้าจะนําแผน
ตรงนี้ขึ้น มาทําเพื่อแก้ปัญหาไปเลยทีเดียวถ้าหากเราทําในลักษณะของการบรรเทา
ผมเห็ น ทุก ครั้งที่ ผ่ านมาถนนตรงนี้ก็จ ะเสี ยหายทุกครั้ง กระผมก็ ขอนําเรียนถึ งการ
แก้ปัญหาไว้เพียงเท่านี้ครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่าน ส.ท. สายัณห์ ธรรมจอหอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ
ขอเชิญท่านผู้อํานวยการกองช่าง ครับ

นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์
(ผู้อํานวยการกองช่าง)

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน
กระผม นายจิรวัฒน์ แก้วทรัพย์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ผมขออนุญาตแจ้งข่าวครับ พอดีวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงจะเข้ามาวันนี้
อาจจะมาคุยเกี่ยวกับท่อระบายน้ําที่เราเคยไปวางไว้ แต่จะมีส่วนหนึ่งเข้าไปในส่วนของ
ถนนของกรมทาง วัน นี้ เ ขาก็เ ลยจะนัด มาคุย ปรึก ษาหารือ ครับ ผมก็ข อเรีย นเชิญ
ท่านนายก คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เข้าร่วมรับฟังด้วยกันครับ เดี๋ยวให้
ผมเชิญเขาเข้ามาเลยไหมครับ หลังจากประชุมสภาเทศบาลเสร็จแล้วครับ

นายบุญมาก สอดโคกสูง
(ประธานสภาเทศบาล)

ขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการกองช่าง ครับ
และผมก็มีเรื่องที่จะขอฝาก วันนี้ก็ดีแล้วที่ได้มีการซักถามและมีหน่วยงานต่างๆ ได้มีการ
ตอบคําถามทีนี้เรื่องเกี่ยวกับโครงการที่ว่าล่าช้าเป็นห้าเดือนประมาณนี้ ผมอยากฝากไป
ยังท่านนายกเทศมนตรี กองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง ปลัดเทศบาล ได้พูดคุยกันสักที
ให้เข้าใจกันกับสมาชิกสภา เพื่อที่จะได้ตอบคําถามที่ทางประชาชนได้สอบถามมาทุก
เรื่องนะครับ และอยากให้แจ้งข่าวให้ทราบว่าผลเป็นอย่างไร ติดขัดอะไรตรงไหน ไม่ว่า
จะเป็นการซื้อของในเทศบาลก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีข่าวมาก่อนท่านสมาชิกสภาได้รู้มาก่อน
ก็จะดีครับ แต่วันนี้ก็ได้ซักถามกันให้เข้าใจกันแล้ว ครับ
-และไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกหรือคณะผู้บริหารท่านใดที่จะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
เชิญครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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และในวันนี้ ผมขอขอบคุ ณท่านสมาชิก ทุกท่าน คณะผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ ทุก ท่า น
ที่ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ในวันนี้ ผมขอขอบคุณทุ ก คน
ทุกท่าน มากครับ ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ จารุณี มาตรโคกสูง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจารุณี มาตรโคกสูง)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ลงชื่อ

พรทิพย์ พงชะเกาะ ตรวจ/ทานรายงานการประชุม
(นางพรทิพย์ พงชะเกาะ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจําสภาเทศบาล
ลงชื่อ

สายัณห์ ธรรมจอหอ ประธานกรรมการ
(นายสายัณห์ ธรรมจอหอ)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา

ลงชื่อ

ผ่อง เผนโคกสูง
กรรมการ
(นายผ่อง เผนโคกสูง)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา

ลงชื่อ

วิสา มณีวรรณ
เลขานุการกรรมการ
(นางวิสา มณีวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

/ที่ประชุม...

- 55 -

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ในคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
ลงชื่อ

บุญมาก สอดโคกสูง
ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญมาก สอดโคกสูง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไข่น้ํา
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