
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๔ 

วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ อำ๓ อเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ผ้มาปรุ

ลำดับที่ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ

๑. ร.ต.ต.สมัย บารินทร์รักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย นารินทร์รักษ์

๒. นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วีรวุฒิ เพชรลาชัย

๓ . นายยุทธ'นา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ยุทธ,นา วารุกะ

( .̂ นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วัชราภรณ์ แข็งขยัน

๕. นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ พาย ตองอ่อน

๖. นายอดศกด์ ภ ูพระอนทร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อดืศ่ก้ดี้ ภ ู่พระอินทร์

๗. นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุทัย นาหอคำ

๘. นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เลือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุไรรัตน์ จันทร์เลือน

๙ . นายอาทิตย์ ชัยจันทรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อาทิตย์ ชัยจันทรา

๑๐. นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมบูรณ์ ภูครองตา

(9 ) (9 ) . นายทองพูล สุวะศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ทองพูล สุวะศรี

๑๒. นายสุนทร สุดแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหอคำ สุนทร สุดแก้ว

ผู้ไม1มาประซม

ลำดับที่ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
๑. นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ - ลากิจ-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ
๑. นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อัมพร ชัยเสนา

๒. นายธนกฤต อาษาจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ธนกฤต อาษาจิตร

๓. นางนิตยา กิจจรรยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นิตยา กิจจรรยา

(ริ̂. นางสาวปีญญาภรณ์ สันติวีริยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ปีญญาภรณ์ ลันติวิริยาภรณ์

๕. นางสาวรสธร สิงห์'บุดดื รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ รสธร สิงห์'บุดดี

๖. ร.ต.อ.ซยพัทธ์ วารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ซยพัทธ์ วารี

๗. นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ชัยเนตร มินเทน

๘. นางนํ้าฝน ไซใยเย็บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นํ้าฝน ไซใยเย็น

๙. นางวงจันทร์ ลืซมภู หัวหน้าฝ่ายปกครอง วงจันทร์ สีซมภู

๑๐. นายอำนาจ วิธุระ หัวหน้าสำนักปลัด อำนาจ วิธุระ

(5)6). นายวิทยา จรัสแสงเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ วิทยา จรัสแสงเจริญ

๑๒. - นายนวพล สีซมภู หัวหน้าฝ่ายการโยธา นวพล สีซมภู

๑๓. นางจารุวรรณ วีธุระ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จารุวรรณ วีธุระ

๑๔ นางสาวสถาพร คำพุทธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาพร คำพุทธา

/เริมประชุม....



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

-๒-

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

เร ียนท่านประธานสภาๆ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน วันน 

เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป ี ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีท ี่ 

๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห ้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ บ ัดน ี้ ถึงเวลา 

ประชุมแล้ว ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่าสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ ลากิจ ๑ ท่าน ถือว่า 

เข ้าร ่วมครบองค ์ประช ุม  ขอเชิญ ท ่าน ประธาน สภาฯ จ ุดธ ูป เท ียนบ ูชาพ ระร ัตน ตร ัยและ 

ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

(จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)

ว ันน ี้เป ็นการประช ุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท ี่ ๓ / ๒๔๖๔ ประจำป ี 

๒๔๖๔ วันน ี้สมาซ ิกสภาครบองค ์ประช ุม เม ื่อท ี่ประช ุมพร้อมแล ้วผมขอเป ีดการประช ุมตาม 

ระเบียบวาระการประชุมครับ

ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ร.ต.ต.สมัย นาร ินทรีรักษ ์
ประธานสภาฯ

เรื่องแจ้งให้ทราบของประธานสภาวันนี้ไม่มีครับหากทางคณะผู้บริหารหรือผู้เข้าร่วม 

ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเชิญครับ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่อง

- แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าครูพี่เลี้ยงคุณกาญจนีย์ โทสาลี ได้เกษียณอายุราชการ ใน 

วันนี้ได้มีการเลี้ยงที่ศูนย์วัดสุวรรณราชดาราม หมู่ท ี่ ๑ บ้านหอคำ ทางคณะผู้บริหารก็เข ้าร่วม 

ตอนแรกว่าจะจัดงานเลี้ยงส่งที่เทศบาลตำบลหอคำ แต่เนื่องจากมีข ่าวว่าจังหวัดสกลนครได้จัด 

งานเกษียณอายุของหน่วยงานหนึ่งทำให้เกิดคัดเตอร์ฃองไวรัสโควิด ๑๙ ข้ึน ผมจึงยกเลิกงานไป 

งานเลี้ยงเริ่มเที่ยงครับ

- เรื่องศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลหอคำ ณ วัดปาเทพวิม ุต ิน ั้น ผมขอมอบให้ท่านรอง 

ขัยเนตร มินเทน ได้อธิบายรายละเอียดครับ

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บร ิหาร สมาซ ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีฯ เกี่ยวกับศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลหอคำ 

ณ วัดปาเทพวิมุติ นั้น ข่วงนี้สถานการณ์เควิด ๑๙ ในบีจจุบันผู้ปวยติดเชื้อในโรงพยาบาลบึงกาฬ 

ไม,มีแล้ว เป ็นเร ื่องท ี่ด ีขณะน ี้ไม ่ม ีผ ู้ป ่วย จ ึงขอเสนอปิดศ ูนย ์พ ักคอยช ั่วคราวก ่อน แต่กรณีผู้ที่ 

เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้าเขตตำบลหอคำที่ก ักตัวอยู่บ ้านยังมีอยู่ เขต ๑ ที่ร ับข้าวกล่องมีอยู่ ๘ 

กล่องต่อวัน ถุงยังชีพ ๒๓ ถุง ต่อ ๓๙ คน จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์บีจจุบัน 

ครับ

-ที่ประชุมรับทราบ-

ระเบ ียบวาระท ี่ ๒



-๓-

ระเบียบวาระที่ ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เร ื่องร ับรองรายงานการประช ุมสภาสม ัยสาม ัญ  สมัยที่ ๒/ ๒(ะ๖๔  ครังที่ ๑ เม ื่อว ันที ๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ และรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ๒/ ๒๕๖๔ ครั้งที่๒ เมื่อ 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได ้แนบรายละเอ ียดกับหนังส ือเช ิญประช ุมแล ้ว ทุกท่านคงอ่านทำ 

ความเข้าใจแล้ว มีสมาชิกท่านใดแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม,ครับ...หากไม,มี..ผมจะขอมติ 

เพื่อรับรองรายงานการประชุมนะครับ

- ที่ประชุมรับรอง ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ -

เรื่องกระทู้ถาม

-ไม ่ม ี-

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม ่ม ี -

เรื่องที,เสนอขึ้นใหม่

๕.๑ ญัตติขออนุมัติขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ 

ต่อไปอีก ๑ ปี

๕.๒ ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน และกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวขี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกได้รับทราบครับ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้านายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติขยาย 

เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไปอีก ๑ ปี จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

-โครงการขยายท่อประปาหมู่บ ้าน หมู่ท ี่ ๔ บ ้านโคกสะอาด หมู่ท ี่ ๗ บ ้านหนองบัวทอง 

และหม ู่ท ี่ ๑๒ บ ้านสมประสงค ์ ตามสัญญาเลขที่ ๒๑/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เงินค่าจ้างตามสัญญา ๔๒ ๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสอง 

หมื่นบาทล้วน)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเงิน การเก ็บร ักษาเงินและ 

การตรวจเง ินขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๖๑
“ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสี่งปลูกสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ 

กันเงินต่อลภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

/กรณเีมือ่สิน้สดุ...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายอดิศักดึ๋ ภู่พระอินทร์ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

กรณ ีเม ื่อส ิ้นส ุดระยะเวลาตามวรรคหน ึ่งแล ้ว หากองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นย ังม ิได ้ 

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้'ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องอิน หรือกรณี 

มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการด้งกล่าวที่ทำให้ ล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน 

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก ่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 
อีกหนึ่งป็ต่อสภาห้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เติมตามที ่
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เม ื่อส ิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบ ิกจ่ายเงินตามวรรคสอง 

แล้ว แล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินด้งกล่าว ให้เงินจำนวน 

น ั้นตกเป ็นเง ินสะสม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหอคำได้พิจารณาอนุมัติ

เป ็นเหตุผลและระเบียบข้อกฎหมาย เพ ื่อขอขยายเวลาเบิกจ ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

ป ระจ ำป ี๒ ๕ ๖ ๓ ต่อไปอีก ๑ ป ีจำนวน ๑ โครงการ ม ีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรือข้อค ิดเสนอ 

เพิ่มเติม เชิญครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประข ุมท ุกท ่าน  

กระผมนายอดิศ ักด ภ ู่พระอ ินทร ์ สมาช ิกสภาฯ เขต ๑ อยากสอบถามโครงการขยายเขตท่อ 

ประปาหมู่บ ้าน ของงบประมาณปี ๒๕๖๓ กันเงินงบประมาณของปี ๒๕๖๔ เราทำไม,ทันหรือ 

เกิดบีญหาอะไรครับอยากทราบเหตุผลครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประข ุมท ุกท ่าน  

กระผมนายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ผมได้ร ับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ 

อธิบายเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไปอีก ๑ 

ปี เนื่องจากโครงการตัวนี้เป็นโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ ได้ประกาศจัดซื้อจัด 

จ้างการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อ-ช]6 ต่เก5 ประกาศแล้วมีหนังสือ ว ๘๙ มาพอดี 

ความนัยหนังส ือแจ ้งให ้เราส ่งเสริมร ้านค้าท ี่เป ็น รเฬเ: (ปล ัดอธ ิบายรายละเอ ียดตามหน ังส ือ 

ว ๘๙ นานพอสมควร) เพื่อไม่ให้เกิดบีญหาและอาจก่อให้เกิดการร้องเรียน ทางเทศบาลตำบล 

หอคำจึงยกเลิกประกาศโครงการฯ เน ื่องจากระยะเวลานานไปเก ิน ๓๐ วัน จึงต้องดำเนินการ 

ประมาณ ราคาใหม ่ก ่อน แล ้วจ ึงได ้ประกาศใหม ่อ ีกคร ั้งต ้องใช ้ระยะเวลาอ ีก  ๑ เด ือน ก็มี 

ผ ู้ประกอบการเข ้ามาย ื่นเสนอราคาแล้ว ราคา ๔๒ ๐,๐๐๐ บาท และได้ท ่าสัญญาลงวันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๔ เขาแจ้งลงงานแล้วแต่ย ังย ังไม่ม ีการดำเน ินการ จึงได้ขอขยายเวลาการเบิก 

จ ่ายเง ินออกไปอ ีก ๑ ปี ส ัญ ญ าจ ้างม ีกำหนดระยะเวลาจ ้าง ๖ ๐  วัน ค ิดว ่าผ ู้ร ับจ ้างน ่าจะ 

ดำเนินการตามระยะเวลา เพราะอาจมีค่าปรับ จึงนำเรียนให้ที่ประขุมได้รับทราบถึงเหตุผลของ 

การขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ครับ

/ร.ต.ต.สมยั...



มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

มีสมาซ ิกท ่านใดแสดงความเห ็นเพ ิ่มเต ิมหรือไม ่...หากไม่ม ีผมจะขอมติท ี่ประช ุมสมาขิก 

ท ่านใดเห ็นชอบญ ัตต ิขออน ุม ัต ิขอขยายระยะเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ี 

๒๕๖๓ ต่อไปอีก ๑ ปี ยกมือครับ

เวลา ๐๙.๔๕ น. สมาซ ิกม ีมต ิเห ็นชอบญ ัตติขออนุม ัต ิขอขยายระยะเวลาเบ ิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไปอีก ๑ ปี ด้วยคะแนนเแยงเป็นเอกฉันท์ -

๕.๒ ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน และกรณียังไม,ก่อหนี้ผูกพัน 

ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเขิญท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาซิกได้รับทราบครับ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข ้าพเจ ้า นายอ ัมพ ร ช ัยเสนา นายกเทศมนตร ีตำบลหอคำ ขอเสนอญ ัตต ิก ัน เง ิน  

งบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ี ๒ ๕๖๔  ตามเทศบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายป ี ๒๕๖๔ เพื่อ 

เบิกจ่ายในปีถัดไปกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

แผนงานสาธารณสุข หมวด ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
๑. ค ่าจ ัดซ ื้อรถบรรท ุกขยะ ขนาด ๖ ดัน ๖ ล้อ แบบอ ัดท ้าย จำนวน ๑ คัน โดยมี 

คุณลักษณะตามบัญซิมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒ ,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัต ิงบประมาณ 

รายจ่ายปี ๒๕๖๔ หน้า ๓๙

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑. ค ่าข ย าย เข ต ป ระป าห ม ู,บ ้านภายในตำบลหอคำ หมู,ที่ ๒ บ ้าน ส ะง ้อ  ต ั้งไว ้ 

๒๕๘,๓๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ หน้า ๔๕

๓. โครงการปรับปรุงอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ ตั้งไว้ ๓ ๐๐ ,๐๐๐  บาท 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ หน้า ๔๖

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
๑๔. โครงการปร ับปร ุงศาลาประชาคมในหม ู่บ ้าน หม ู่ท ี่ ๑๐ บ ้านวังด ่าน ตามแบบ 

เทศบาลตำบลหอคำกำหนด งบประมาณ  ๑๙ ๕,๓๐๐ บาท ตามเทศบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ  

รายจ่ายปี ๒๕๖๔ หน้า ๕๑

รวมเป็นเงินที่ก ันกรณ ียังไม่ก ่อหนี้ผ ูกพ ันทั้งส ิ้น ๓,๑๕๓,๖๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสน 

ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการรับเงิน การเบิกจ ่ายเงิน การเก ็บร ักษาเงินและ 

การตรวจเง ินขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

“ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

แต่มีความจำเป็นจะต้องใข้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ 

กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม,เกินระยะเวลาหนึ่งปี
/กรณเีมือ่สิน้สดุ...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

นายนวพล สีซมภู 
หัวหน้าฝ่ายโยธาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

-๖-
กรณ ีเม ื่อส ิ้นส ุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล ้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องกินยังมิได ้ 

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อลภาท้องถิ่น หรือกรณี 

มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก ่อสร้าง ให้ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม1เกิน 

อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต ้องมีว ัตถ ุประสงค์เด ิมตามที่ได ้ร ับ 

อนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เมื่อส ิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบ ิกจ่ายเงินตามวรรคสอง 

แล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผู้พันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตก 

เป ็นเง ินสะสม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหอคำได้พิจารณาอนุมัติ

เป ็น เห ต ุผ ลระเบ ียบ ข ้อกฎ ห มายท ี่ท ่าน น ายก เท ศมน ต ร ีฯ  ได ้นำเสนอ สมาซ ิกท ่านใด 

เสนอแนะหรือข้อคิดเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข ้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายส ุนทร ส ุดแก ้ว ปล ัด เทศบาลตำบลหอคำ ขออน ุญ าตนำเร ียนเพ ิ่ม เต ิมจากญ ัตต ิท ่าน  

น ายก เท ศมน ตร ีฯ  ตามญ ัตต ิท ี่ได ้ล ่งไปตอนน ั้นผ ู้ร ับจ ้างย ังไม ่ลงนามในส ัญ ญ า จากการ 

ประสานงานทางผู้รับจ้างกำลังทำหนังสือคํ้าประกันสัญญาจากธนาคารครับ

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ ้านภายในตำบลหอคำ หมู่ท ี่ ๒ บ ้านสะง ้อ มาลงนามใน 

สัญญาแล้ว แต่ญ ัตติเราออกก่อน ยังมีอ ีก ๒ โครงการยังไม่ทำคือ อาคารสำน ักงานและศาลา 

ประชาคม หมู่ท ี่ ๑๐ ต ิดข ัดเก ี่ยวก ับแบบแปลนเพราะต ้องให ้ว ิศวกรรับรองก ่อน เพราะศาลา 

ประชาคมม ีการแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงแบบแปลนรายละเอ ียดเก ี่ยวก ับศาลาประชาคมให ้ทาง 

นายนวพล สืซมภู หัวหน้าฝ่ายโยธา ได้อธิบายเพิ่มเติมครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข ้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายนวพล สืซมภู หัวหน้าฝ่ายโยธา โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังด่าน นั้น 

ได้เข ้าสำรวจขนาดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตำเนินการประมาณราคาใหม่เนื่องจากที่เราประมาณ 

ราคาไว้น ั้นเราจะต้องฉาบทั้งหมดที่เป ็นอิฐบล็อก เพราะมีพ ื้นท ี่เป ็นอิฐโปร่งเขาต้องลดปริมาณ 

งานลง เพราะต้องแก้ไขแบบแปลนใหม่อีกครั้งและไต้มีการปรับแก้ไขแบบแปลนไปมาหลายรอบ 

เพราะการปรับปรุงครั้งน ี้ซาวบ้านใช้เง ินหมู่บ ้านทำไปก่อนส่วนงบประมาณของเทศบาลฯ ทำ 

ตามหลังจึงต้องแก้ไขแบบแปลนและประมาณราคาใหม่ ครับ

เป ็นการอธิบายรายละเอ ียดและเหต ุผลของการก ันเง ินงบประมาณรายจ ่าย กรณ ีก ่อหนี้ 

ผูกพัน และกรณียังไม,ก่อหนี้ผ ูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสมาซิกท่านใดแสดงความเห็น 

เพิ่มเติมหรือไม่...หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสมาซิกท่านใดเห็นชอบญัตติกันเงินงบประมาณ 

รายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน และกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกมือครับ

/มติท ี่ประชุม...



มสิทีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตริตำบลหอคำ

-เวลา ๑๐.©๕ น. สมาชิกมีมสิเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน และ 
กรณีอังไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ -

เรื่องอื่นๆ

มีสมาซิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เซิญ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน กระผม 

นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ มีเรื่องอื่นๆแจ้งให้ทราบ ๓ เรื่อง

๑. เก ี่ยวก ับเทคบัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายป ี ๒๕๖๕ ได้ร ับความเห็นชอบจากนายอำเภอ 

เมืองบึงกาฬแล้วซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้อนุมัติแล้วเราเริ่มใช้ได้ใน 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ครับ

๒. เรื่องศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลหอคำได้เปิดให้บริการแล้ว เปิดให้บริการวันจันทร์ -  

ว ันเสาร ์ หย ุดว ันอาท ิตย ์ ฝากท ุกท ่านประซาส ัมพ ันธ ์ให ้ก ับซาวบ ้านตำบลหอคำได ้ร ับทราบ 

อย่างเซ่นนักเรียนที่เรียนออนไลน์ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้คอมพิวเตอร์มีกล้องในตัวเหมาะกับ 

การเรียนออนไลน์ครับ

๓. เทศบาลตำบลหอคำ ร ่วมก ับสำน ักพ ัฒนาระบบอิเลคทรอน ิคส ์ (อธ/ป และพร้อมใช้งาน 

เริ่มในวันพรุ่งน ี้เป ็นด้นไป ระบบงานสารบรรณ  ทั้งภายในภายนอก การขออนุญาตก่อสร้าง 

ออนไลน์บ้านที่ฃออนุญาตไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร สามารถยื่นซออนุญาตออนไลน์ได้ ร่วมท้ังคำ 

ร้องต่างๆสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วครับ เซ ่นการรับแจ้งใบอนุญาตประกอบอาหาร 

ต่างๆ เป ็นระบบรับหน ังส ือออนไลน ์ รับชำระค ่าขยะออนไลน์สามารถสแกนและโอนจ่ายเข้า 

เทศบาลเลย สามารถออกใบเสร็จให้โดยอัตโนม่ตไม่ต้องเข้ามาดำเนินการที่เทศบาลตำบลหอคำ 

เหมาะกับสถานการณ์ ณ ตอนนี้ที่มีโรคโควิค ๑๙ ครับ

เรื่องการบริหารการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 0 ทอ ร{0|ว รอท/เออ เริ่มใช้ในวัน 

พรุ่งนี้ครับ

มีสมาซิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญ ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีฯ ผมอยากเน้นเรื่องสถานการณ์โควิด ๑๙ ขอความ 

ร่วมมือเก ี่ยวกับตลาดนัดท ั้ง ๒ แห่ง ทั้งเขต ๑ เขต ๒ อยากให้ทุกท่านช่วยดูว่าเป็นไปตามกฎ 
กติกาตามที่เรากำหนดหรือไม่อยากขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยดูแลช่วยกันครับ



นายอุทัย นาหอคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ ์
ประธานสภาฯ

นายอดิศักดี้ ภู่พระอินทร ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ท่านนายกขอความร่วมม ือก ับสมาช ิกช ่วยก ันด ูแลเก ี่ยวก ับสถานการณ ์โควิค ๑๙ เขต 

เทศบาลตำบลหอคำก็ได ้เป ิดบริการตลาดนัดอยากให้ท ุกท ่านช ่วยด ูว ่าเขาทำตามกฎระเบ ียบ 

หรือไม่ครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมเชิญ ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประข ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรบกวนเวลาทุกท่านครับพอดีเมื่อ ๒ เดือนที่ 

ผ ่านมามีผ ู้ประกอบการรับช ื้อยางพาราก้อนถ้วยเป ิดรับช ื้อยางใกล้ก ับข ุมซน ผมได้คุยกับทาง 

ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมืมติให้ย้ายสถานที่รับชื้อยางพารา และเขาก็ได้ย้ายไปแล้ว 

แต่บีญหาคือขยะเศษถุงที่ใส,ยางพารามาขายนั้นเขาไม,เก็บไม,ทำความสะอาดเลยครับ

และกรณีนี้ที่ออกรับชื้อยางพาราโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นผิดหรือไม1เราสามารถดำเนินการ 

อย่างไรได้บ้างครับขอบคุณครับ

ในกรณีนี้ถามว่าผิดหรือไม่ ผ ิดครับเพราะก ่อนดำเน ินการรับช ื้อยางพาราน ั้นต ้องมาขอ 

อนุญาตก่อน เพราะทางเทศบาลตำบลหอคำ ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครัน ล้าสมมุติว่า 

ผู้ประกอบการที่ขออนุญาตและไม่ขออนุญาตหากดำเนินการรับชื้อยางหากรับชื้อยางไม่ทำความ 

สะอาดบริเวณรับชื้อส่งกลิ่นเหม็นเราก็สามารถทำเรื่องร้องเรียนมาได้ ทางเทศบาลตำบลหอคำ 

จะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปีญหาให้ ครับ

มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมเชิญท่านอดิคักดี้ ภ ู่พระอินทร์ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมประข ุมท ุกท ่าน กระผม 

นายอด ิค ักด ี้ ภ ู่พระอ ินทร ์ สมาช ิกสภาฯ เขต ๑ ผมขออน ุญาตเสริมจากท ่านอุท ัย นาหอคำ 

เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับของเทศบาลตำบลหอคำ เรามีข ้อบังคับการควบคุมบางอย่าง 

เราก็ได้นำมาปฏิบัติแต่พอเรานำมาปฏิบัติเป็นผลบังคับใข้ก็ส่งผลและสร้างความเดือดร้อนให้กับ 

ซาวบ้าน ถ้ามีการร้องเรียนเช่นเรื่องการเผาถ่านถ้าเรามีการบังคับใข้ข ้อบังคับซาวบ้านก็ได้ร ับ 

ผลกระทบ ฝากไว้ครับ กฎระเบ ียบข้อบ ังค ับบางอย่างท ี่ควรแก ้ไขหรือปรับปรุงก ็นำจะทำเพ ื่อ 

ไมให้ซาวบ้านได้รับความเดือดร้อนถ้าข้อไหนดีก็เก็บไว้ครับ

สืบเนื่องจากที่นายบุญปอง ศรีสมโภซน์ พนักงานขับรถกู้ซีพ เข้ารับการรักษาตัวอยู่นั้น ได้มี 

การงดรับผู้ปวยช่วงกลางคืน ผมอยากเข้ามาช่วย รหัสกู้ซีพของผมมีและยังไม่ได้ยกเลิก ผมเข้ามา 

ช ่วยก็ได้ครับ แต ่ขอหน ังส ือร ับรองหร ือคำส ั่งให ้ผม เพ ื่อ เข ้ามาปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่คร ับหากเก ิด  

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็จะได้มีหนังสือรับรองในการทำงาน ครับ

๒. เรื่องข้าวกล่องสำหรับผู้ท ี่ก ักตัวที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนั้นทาง อสม. แจ้งว่าวันนี้แจก 

เป็นวันสุดท้ายหรือครับ

/ ๓.เทศบัญญัติ...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายขัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายอำนาจ วิธุระ 
หัวหน้าสำนักปลัด

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

-๙-

๓. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ ก็ออกแล้วถ ้าหากมีโครงการปีกอบรมหรือ 

เปิดศูนย์อบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งผมด้วยครับผมอยากไป เพื่อจะได้รู้ถ ึง 

อำนาจหน้าที่ของสมาซิกฯ จะได ้สอบถามได ้ถ ูกบางอย ่างท ี่สอบถามไปก็ย ้อนแย ้งกฎระเบ ียบ 

บางอย่างก็เข้าระเบียบ เพราะส ิ้นป ีแล ้วจะเหลือเวลาการดำรงตำแหน่งอ ีก ๓ ปี ระยะเวลาเร ็ว 

ครับ สมาซิกจะได้รู้และปฏิบัติได้ถูกครับ

เซิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ซี้แจง ครับ

ผมขอมอบให้ท่านรองขัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงแทน ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาซ ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน  

กระผมนายขัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ชี้แจงครับ

๑. กรณ ีรถก ู้ซ ีพม ีพน ักงานของเราเข ้าร ับการร ักษาต ัวท ี่โรงพยาบาลค ือนายบ ุญ ปอง 

ศรีสมโภชน์ พนักงานขับรถกู้ซีพ น ั้นทางเทศบาลตำบลหอคำเราจะใช้งานพนักงานประจำรถกู้ 

ซิพน้ันไม,เกินคนละ ๑๒ ซ.ม. ล้ามีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นเราได้ประสานทางศูนย์แล้ว ทางศูนย์ 

ของโรงพยาบาลบึงกาฬก็รับช่วงกลางคืน โดยการสั่งการที่ศ ูนย์เลยครับ และได้แจ้งทางกำนัน 

ผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ช่วยประซาส้มพันธโห้กับขาวบ้านได้รับทราบหากเจ็บปวยโทร 

เข้าศูนย์สังการโรงพยาบาลเลยครับ ทางเทศบาลตำบลหอคำก็ขอบคุณที่ท ่านมีความหวังดีและ 

การมีจิตอาสาของท่าน แต่ถ้าท่านเข้ามาทำในจุดนี้กลัวคนอื่นมองท่านไม,ดีอาจเกิดคำครหาได้ 

แต่ท่านก็มีนั้าใจที่ดีต่อเทศบาลตำบลหอคำ ผมขอขอบคุณท่านครับแต่ทางเราได้ประสานกับศูนย์ 

สั่งการณ์แล้วครับ

๒. เรื่องที่ท่านอุทัย นาหอคำ ได้เรียนสอบถามมานั้นทางเจ้าหน้าที่ย ังให้คำตอบท่านไม่ได้ 

เพราะเราไม,ได ้นำเอกสารเก ี่ยวก ับตรงน ี้มา คร ั้งต ่อไปให ้ท ่านย ืนเป ็นกระท ู้ถามเข ้ามาทาง 

เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมเอกสารเพื่อตอบข้อซักถามของท่านได้ครับ

๓. กรณีเรื่องข้าวกล่องนั้นผมขอให้คุณอำนาจ วธิุระ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นคนตอบคำถาม 

ครับขอบคุณครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาซ ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอำนาจ ว ิธ ุระ ห ัวหน้าสำนักปลัด กรณีเรื่องข้าวกล่องนั้น วันนี้เป ็นเพ ียงวันสุดท้าย 

ของปีงบประมาณเท่านั้น หากมีกรณีรับข้าวกล่องก็ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติครับ

มีสมาซิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมเชิญ ครับ

/นายอมัพร...



-๑ (ว-

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายนวพล สีขมภู 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายนวพล สิซมภู 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ผมขอเพิ่มเติมที่ท่านสมาชิกหวังดีอยากเข้ามาช่วยเหลืองานด้านงานกู้ซีพ เข้ามาเลยครับ 

หากท่านมาด้วยความบริสุทธ!,จ ใครจะว่าอย่างไรก็ตามครับ

การอบรมหลักสูตรของสมาชิกสภาๆ นั้นมีหลักสูตร ๒๑ วัน หากมีการเปีดอบรมก็จะแจ้ง 

ให้ท่านเข้าร่วม ช่วงนี้สถานการณ์คงไม่มีที่ไหนเปิดอบรม แต่ถ้าเปิดจะแจ้งและส่งทุกท่านเข้าร่วม 

เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับท่านครับ

เร ียนท ่านประธานสภาๆ คณะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายอุท ัย นาหอคำ สมาซ ิกสภาฯ เขต ๑ เร ื่องเด ิมคร ับเก ี่ยวก ับถนน คลล. เส้นกลาง 

หม ู่บ ้านหมู่ท ี่ ๑ -  หมู่ท ี่ ๑๓ จุดที่ชำรุดและมีน ํ้าข ัง ทางผู้ใหญ่บ ้านฝากถามมาถ้าอยู่ระหว่าง 

ประกันเขาจะเข้ามาดำเนินการให้เรียบร้อยหรือไม่ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายนวพล สีซมภู หัวหน้าฝ่ายโยธา เรื่องถนนเส้นกลางหมู่ท ี่บ้าน หมู่ท ี่ ๑ -  หมู่ที่ ๑๓ ท่ี 

ได้ดำเนินการฉาบปูนเพื่อซ่อมแซมนั้นปูนยังไม่แข็งดีก็มีรถของซาวบ้านวิ่งผ่านทั้งที่มีแผงกั้น หาก 

เขาเข้าดำเนินการซ่อมแซมก็ต้องรอให้ปูนแข็งตัวประมาณ ๒-๓ วันถึงปล่อยรถวิ่งได้ ซึ่งจะได้แจ้ง 

ผู้รับจ้างมาแถ้ไขให้ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณ ะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ จากที่ซาวบ้านหอคำ หมู่ท ี่ ๑ คุ้มน้อยฝากถาม 

มาเรื่องการก,อสร้างรางระบายนั้านั้น จะดำเนินการก่อสร้างจุดไหนครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายนวพล สีซมภู หัวหน้าฝ่ายโยธา เรื่องรางระบายนํ้าหมู่ท ี่ ๑ นั้นเป็นงบประมาณในเทศ 

บ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายป ี ๒ ๕๖๕  ต ้องรองบประมาณ ท ี่ร ัฐบาลจ ัดสรรเข ้ามาคร ับถ ึง  

ดำเนินการได้ บริเวณที่จะดำเนินการนั้นก็คุ้มน้อยครับ

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ เริ่มใช้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่ก็ต้อง 

รอว่าทางรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาช่วงไหนหากจะดำเนินการไปส่วนไหนจุดไหนเดี๋ยวแจ้ง 

ให้ท่านทราบอีกครั้ง ป้ญหาคือว่าทางแคบมากนั้าไมมัที่ระบายออกไป ต้องออกสำรวจจุดที่จะให้ 

นั้าระบายออกนั้นว่าไปจุดไหนครับ

เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ในส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๕ รางระบายนั้าหมู่ท ี่ ๑ 

นั้นตรงจุดคุ้มน้อยเพราะทางเราขอมาหลายครั้งแล้วแต่ดำเนินการไม่ได้และโดนโยกงบประมาณ 

ไปที่อื่น ครั้งนี้อยากให้แกไขตรงนี้เพราะซาวบ้านนั้นเดือนร้อนจริงๆมีนั้าขังตลอดครับ

ในส่วนนี้ท่านประธานคงได้รับรู้และรับทราบในช่วงที่เรายังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ 

นั้น มีซาวบ้านส้อมรั้วบ้านกินเขตถนนสาธารณะ จนเราได้ออกไปสำรวจและขึงเชือกกั้น เราต้อง 

ร่วมด้วยช่วยกันคุยกับซาวบ้านเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการตามโครงการที่เรากำหนดไว้ครับ
/ร.ต.ต.สมัย...



“(5)(5)“

นายสมบูรณ์ ภูครองตา 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

นายนวพล สีซมภู 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เลิกประชุมเวลา

เราต ้อ งร ่วมก ับ ท างผ ู้ให ญ ่บ ้าน แล ะค ณ ะก รรม ก ารห ม ู่บ ้าน  ออก ม าร ่วม ก ัน ด ูแล ะ 

ตรวจสอบแนวเขตที่แน่ซัดครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ คณะผ ู้บร ิหาร สมาช ิกสภาฯ และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน 

กระผมนายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ อยากสอบถามโครงการ 

รางระบายนํ้า ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ ของหมู่ที่ ๖ บ้านม่วงมีซัย นั้นผมไม่ 

เห็นในรายการกันเงินงบประมาณครับเท่าที่เห็นยังไม่มีการดำเนินการตามโครงการ ครับ

โครงการก่อสร้างรางระบายนั้า หมู่ที่ ๖ บ้านม่วงมีขัย และ หมู่ท ี่ ๑๑ บ้านไทยเจริญ เรา 

ทำเปีนโครงการเดียวกันครับและได้มีการทำสัญญาจ้างแล้ว กำลังรอผลการทดสอบเหล็ก ครับ

เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ... .ถ้าไม่ม ีท ่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่น... 

ว ันน ี้เราก ็ได ้ประช ุมมาเป ็นเวลานานพอสมควรแล ้ว ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ พร้อมคณะ 

ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียตริทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดต่างๆ ที่จะดำเนินการใน 

การทำงานต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลหอคำ 

ให้เจริญยิ่งๆ ข้ึนไป มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือนำเสนอเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่...

หากไม'มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ประธานสภาฯ จึงสั่งปีดประชุม

เวลา ๑๐.๕๙ น.

(นางสาวสถาพร คำพุทธา) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(นายสุนทร สุดแล้ว) 

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

(สฬน-*{ะ๘)
ประธานสภา^ห^


