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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ
บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖3 ครั้งที่ ๑ เพื่อขอ
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จานวน 4
โครงการ (ตามเอกสารที่แนบ) ในวันศุกร์ ที่ ๒7 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
(หลวงอภัย)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

1. ช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 ซึ่งประสบปัญหากันทั่วโลก
เลยตอนนี้ โดยเฉพาะแถบยุโรป ซึ่งทุกภาคส่วนก็กาลังช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็ขอ
ฝากให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพของตัวท่านเองและคนในครอบครัว เพราะว่ามันไม่ใช่
เรื่องไกลตัวถึงแม้ว่าในเขตอาเภอหนองบัวระเหวของเราจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ว่ามันก็มา
ได้ทุกทิศทาง ดังนั้นเราต้องป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ช้อนกลาง แล้วก็ช่วยกัน
สอดส่องดูแลหากมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการตามกระบวนการควบคุมต่อไป
2. ปัญหาภัยแล้งตอนนี้ห้วย หนอง คลอง บึง ตอนนี้แห้งกันหมดแล้วเราก็ต้องมาหา
วิธีการตั้งรับและแก้ไขปัญหาช่วยกันเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
3. เรื่องเพลิงไหม้ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าทางเทศบาลได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้แทบทุกวัน
ดังนั้นก็ฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ว่าหากพี่น้องประชาชนจะทาการเผาวัชพืช
อะไรต่างๆ ก็ให้ดูแลควบคุมหรือไม่ต้องเผาดีที่สุดนะครับ
4. ส่วนเรื่องพายุฤดูแล้งเราก็ผ่านมาได้แล้วปีนี้มาแค่นิดหน่อยไม่ได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายมากมายนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

ญัตติ รับรองรายงานการประชุม

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/ ๒๕๖3 ครั้งที่ 1
ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 ขอเชิญท่านสมาชิกเปิดดูพร้อมกันเลยนะ
ครับ สาหรับท่านที่ต้องการแก้ไขก็ขอให้แก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสาคัญนะครับ ถ้าไม่มี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงผมจะก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ สมัยที่ 1/
๒๕๖3 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 ท่านใดรับรองโปรดยก
มือครับ

~๓~
ที่ประชุมมีมติ
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง 7 เสียง
ขาดประชุม 1 คน
กระทู้ถาม / กระทู้ด่วน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (Covid
19) เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบไม่สัมผัสผิวหนัง จานวน 20 เครื่อง ๆ
ละ 3,120 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,400 บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ข้าพเจ้า นายสนับ รองพล ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวระเหว ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสม ในการดาเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (Covid 19) ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบไม่สัมผัส
ผิวหนัง จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 3,120 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,400
บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กาหนด ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหวเพื่อ
พิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือลงชื่อนายสนับ รองพล รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวระเหว

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านสมหมาย เทพขุนทด ครับ

นางสมหมาย เทพขุนทด
(รองประธานสภาฯ)

สาหรับเรื่องการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ใน
สถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ดิฉันก็เห็นด้วยที่ท่าน
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดโรคระบาดนะคะ แต่ดิฉันมี
ข้อสงสัยว่าที่เราจะซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบไม่สัมผัสผิวหนัง จานวน 20
เครื่อง ๆ ละ 3,120 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,400 บาท (หกหมื่นสองพันสี่

~๔~
ร้อยบาทถ้วน) เราจะทาการบริหารอย่างไรจะนาไปใช้ที่ไหนบ้างอยากขอทราบ
รายละเอียดค่ะ
นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

ขอบคุณท่านสมหมายที่ได้เป็นห่วงเป็นใยในการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้นะครับ
ตามที่ได้คุยกันภายในของคณะผู้บริหารนั้นก็มีความคิดเห็นว่า เราเห็นคาสั่งของอาเภอ
ว่าให้ทางชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เป็นผู้ดูแลพี่น้องในชุมชนเพื่อคัด
กรองประชาชนในชุมชนแต่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จะไปตรวจวัดอุณหภูมิของพี่น้อง
ประชาชน เราจึงเล็งเห็นว่าเราต้องจัดซื้อแล้วแจกจ่ายให้กับ อสม. แต่ละหมู่บ้าน
จานวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ ๑ เครื่อง งานป้องกัน ๑ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ละ ๑ เครื่อง สานักงานทะเบียนบนอาเภอ ๑ เครื่อง จุดตรวจคัดกรองรถ
โดยสารที่ตลาด ๑ เครื่อง สานักงาน ๑ เครื่อง ส่วนที่เหลืออีก ๔ เครื่อง ก็จะ
เอาไว้ใช้กับหน่วยเคลื่อนที่เร็วหากว่ามีเหตุฉุกเฉินต้องออกตรวจ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติตามข้อ 5.1 นะครับ
ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมในการซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบไม่สัมผัสผิวหนัง
จานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 3,120 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,400 บาท (หก
หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

รับรอง 7 เสียง

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ข้อ 5.2 ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ข้าพเจ้า นายสนับ รองพล ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวระเหว ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสม เพื่อดาเนินก่อสร้าง
ธนาคารน้าใต้ดินระบบปิดถนนเทศบาล 5 ขนาด 0.60x50.00x1.00 เมตร จานวน
2 บ่อ บ้านหนองบัวระเหว หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกาหนด ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
เพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือลงชื่อนายสนับ รองพล รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวระเหว

ขาดประชุม 1 คน

~๕~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านสมหมาย เทพขุนทด ครับ

นางสมหมาย เทพขุนทด
(รองประธานสภาฯ)

ตามที่ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติขอจ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างธนาคารน้าใต้ดินระบบปิด
ถนนเทศบาล 5 ในการทาก่อสร้างธนาคารน้าใต้ดินครั้งนี้ จานวน 2 จุด อยู่จุดไหน
บ้างค่ะ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

สถานที่ก่อสร้างของเรามีทั้งหมด 2 จุด จุดแรกคือ บริเวณลานกีฬาหมู่ที่ 6 จุดที่
สองคือ บ้านชาญชัยซาวด์

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อานวยการกองช่าง)

สาหรับการก่อสร้างธนาคารน้านั้นมีอยู่ 2 กรณี คือ 1.กรณีน้าที่มาจากหมู่บ้านจาก
ชุมชน น้าท่วมขังหรือน้าฝน ตัวนี้เราสามารถทาให้มันไหลลงสู่สะดือเขาเรียกว่าสะดือ
น้าเพื่อให้น้าได้ไหลซึมลงใต้ดินในกรณีที่เกิดน้าท่วมขังนะครับ 2.กรณีที่เกิดวิกฤตฝน
แล้งภัยแล้งก็คือน้าพวกนี้ก็จะเข้าไปสะสม เก็บกักไว้ที่ชั้นใต้ดินเป็นน้าบาดาลต่อไปนะ
ครับ ซึ่งมันก็จะมีชั้นกลั่นกรองตามขบวนการของมันอยู่ไม่ได้ปล่อยลงไปให้เป็นมลพิษ
นะครับ ซึ่งเราก็ไม่ได้ขุดลึกถึงขนาดว่าไปถึงชั้นหินแข็งหรือดินแข็งถ้าแบบนั้นจะทาให้มี
สิ่งแปลกปลอมปะปนออกไป ตามที่ผมเคยเรียนที่ประชุมไปแล้วที่ได้ดูในยูทูปของ
สกลนครถ้ามีโอกาสก็อยากให้ได้ไปดูไปศึกษากันเพราะว่าเขาทารอบหมู่บ้านมันสามารถ
ใช้งานได้จริง เมื่อฝนตกมามันสามารถดูดซึมลงพื้นผิวได้เร็วประมาณนี้ขอบคุณครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขออนุญาตถามมันไม่กินพื้นที่ของชาวบ้านใช่ไหมครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อานวยการกองช่าง)

ไม่ครับ เราจะก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ทางของทางหลวงอยู่แล้วครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ มีแบบให้ทุกท่านได้ดูถ้าท่านไม่เข้าใจตรงไหนก็ถาม
ได้นะครับ เชิญท่านสวัสดิ์ กันหา ครับ

นายสวัสดิ์ กันหา
(สมาชิกสภาฯ)

กระผมมีข้อสงสัยว่า ท่อพีวีซี 3 นิ้ว เขาเอาไว้ตรงไหนครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อานวยการกองช่าง)

ท่อพีวีซีใช้สาหรับเป็นตัวระบายอากาศเวลาน้าลง มันก็จะมีสะดือห่างจากหัวท้าย
ประมาณ 2 เมตร ก็จะมีตัวสะดือลงไปเราก็จะปักท่อเพื่อเวลาน้ามันลง ก็เหมือน
เวลาเราเติมน้าในขวดถ้ามันมีตัวระบายอากาศอยู่ในขวดก็จะทาให้เราเติมน้าได้เร็วขึ้น
เพราะฉะนั้นเวลาน้าไหลมาตัวท่อพีวีซีก็จะเป็นตัวที่ช่วยทาให้น้ามันดันอากาศจาก
ด้านล่างขึ้นมาตามท่อพีวีซี ทาให้น้ามันไหลลงได้เร็วขึ้นครับ

~๖~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ สาหรับการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างธนาคารน้าใต้ดินระบบปิดถนนเทศบาล 5 หมู่
ที่ 6 ขนาด 0.60 x 50.00 x1.00 เมตร จานวน 2 บ่อๆ ละ 40,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ

ที่ประชุมมีมติ

รับรอง 7 เสียง

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ข้อ 5.3 ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ข้าพเจ้านายสนับ รองพล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
ตาบลหนองบัวระเหว ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมตามโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ของบ้านหนองโจด หมู่ที่ 3 ตาบลหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว
จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 141,500 (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกาหนด ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
เพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือลงชื่อนายสนับ รองพล รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวระเหว

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญท่านเดชะครับ

นายเดชะ ครอบบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

ผมอยากสอบถามว่าการเจาะนั้นมันมีถังกรองหรือว่ามีอะไรบ้าง ผมเห็นที่เขาเจาะตาม
ชุมชนราคา 20,000 บาท สามารถใช้น้าได้เลยนะครับ มันจะมีอีกราคาหนึ่งคือสาม
แสนกว่าบาทอันนั้นจะสามารถใช้น้าได้ตลอด ส่วนอันนี้ราคาแสนกว่าบาทมันบ่อหรือ
จะมีถังกักเก็บน้าหรืออะไรบ้างผมอยากทราบรายละเอียดครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ครับ

ขาดประชุม 1 คน

~๗~
นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อานวยการกองช่าง)

ด้วยราคากลางของหลวงที่ทางเทศบาลได้ดาเนินการตัวนี้มันก็จะตัวค่าเสื่อมราคา ซึ่ง
ค่าเจาะบ่อบาดาลตามมาตรฐานมันจะ 42.5 เมตร มีท่อกรุกันทรุดถึงชั้นหินแข็งอันนี้
ค่าเจาะอยู่ประมาณแปดหมื่นกว่าบาท ค่าซัมเมอร์ส 2 แรง รวมทั้งสิ้นก็ประมาณ
แสนสี่นะครับ รวมท่ออุปกรณ์ต่างๆ มีอยู่แค่นั้นจริงๆ แต่ถ้าถามราคาตามบ้านเรา
หนึ่งคือมันไม่มีราคาอ้างอิงว่าเราเอาราคามาจากตรงไหน บ้านเราสามหมื่นห้าหมื่น
รับประกันเจาะได้ไม่ได้ อันนี้คือเจาะแล้วต้องได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องเจาะบ่อต่อไปครับ

นายเดชะ ครอบบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

คือราคาห้าหมื่นถ้าไม่ได้เขาไม่เอาซักสลึงครับท่านตามที่เห็นมา

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ขอขยายความของท่านเดชะคือ ห้าหมื่นรับประกันจนน้าไหลใช่ไหมครับ
แล้วของเรายังไงครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อานวยการกองช่าง)

ของเราก็รับประกันครับ เพราะว่า คือหนึ่งอันนี้มันเป็นราคากลางส่วนที่เราจะจัดซื้อ
จัดจ้างนั้นขึ้นอยู่กับพัสดุที่เขาจะสามารถต่อรองกับผู้รับจ้างได้ว่าราคานี้ได้ไหม อาจจะ
จ้างได้ในราคา 50,000 – 80,000 บาท อันนั้นก็อยู่ที่พัสดุ ส่วนเอกสารหลักฐาน
นั้นเราก็ต้องอ้างอิงจากราคามาตรฐานของทางราชการครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านสมหมาย เทพขุนทด ครับ

นางสมหมาย เทพขุนทด
(รองประธานสภาฯ)

สถานที่ที่เราจะเจาะอยู่จุดไหนค่ะ แล้วเราจะสามารถนาน้ามาใช้ประโยชน์ให้กับ
ประชาชนบ้านหนองโจดทั้งหมู่บ้านหรือไม่ หรือว่าจะนาน้าไปใช้ในส่วนตรงไหนค่ะ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เชิญท่านผู้บริหารครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

เชิญท่านปลัดครับ

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

กรณีภัยแล้งที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองโจดเดิมทีก็ได้ไปสูบน้าจากชลประทานมาผลิต
น้าประปา เสร็จแล้วน้าจากชลประทาน ห้วยระเหว ห้วยตากลานได้แห้งคอดทั้งหมด
ก็ได้ออกสารวจร่วมกับกองช่างไปดูแล้วไปพบบ่อน้าที่ข้างถังประปา ม.3 เป็นบ่อน้าที่
คาดว่าเป็นบ่อน้าขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินคงจะสามารถทาได้ ก็จะทาการขุดเจาะอยู่ข้างๆ
ริมคลองส่งน้าข้างที่พ่อใหญ่ทึงสูบจากตรงนั้นขึ้นมาในบ่อพักประปา แล้วก็สูบขึ้นผลิต
ประปา ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างการทาธนาคารน้าที่หมู่ที่ 6 ถ้ามัน
สัมฤทธิผลต่อไปสามารถเก็บน้าใต้ดินไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ทุกวันนี้เข้าสู่ฤดูแล้งบ่อบาดาลที่
เคยขุดเจาะไว้ก็ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากน้าใต้ดินก็หายไปด้วย ยังไงก็จะใช้แผนนี้ก่อน
ถ้ามันไม่สามารถใช้ได้จริงๆ แผนต่อไปก็คงจะต้องติดมิเตอร์เพื่อขอเอาการประปาส่วน

~๘~
ภูมิภาคเข้าไปจาหน่ายให้กับประชาชนได้ใช้กันครับ ขออนุญาตใช้แผนนี้ก่อนผมคิดว่า
น่าจะได้ผลครับ
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ เชิญท่านสมัตถ์ครับ

นายสมัตถ์ ยันบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

ปริมาณน้าที่จะสูบได้ 4 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ทั้งหมู่บ้านมันจะพอใช้ไหม สูบทั้งวันทั้งคืน
หรือยังไง แล้วปริมาณน้ามันจะมีเพียงพอไหมยังไงครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อานวยการกองช่าง)

คือตามแบบเราให้ปริมาณน้าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ก็คือ 4,000
ลิตรต่อชั่วโมง ถ้าวันหนึ่งเราสูบ 8 ชม. ก็จะได้ 32,000 ลิตร ถามว่าพอใช้ไหม
น่าจะพอใช้ครับ

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

แล้วทุกวันนี้ทั้งชุมชนวันหนึ่งใช้น้าเท่าไหร่ครับ

นายจรูญ หกขุนทด
(ประธานชุมชน ม.3)

ทุกวันนี้ทั้งชุมชนใช้น้าประมาณ 2,700 ลิตรต่อเดือนครับ

นายสมัตถ์ ยันบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

แล้วต่อไปนี้เราจะใช้นาบาดาลผลิตน้าประปาไปตลอดหรือว่าจะสลับใช้สองระบบครับ

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
(เลขานุการสภาฯ)

ตัวน้าบาดาลน่าจะเอาไว้เป็นแผนสารองเมื่อประสบภัยแล้งครับ หากว่ามีน้าตามธรรม
ชาติมาก็กลับมาใช้น้าคลองเหมือนเดิมครับ

นายสวัสดิ์ กันหา
(สมาชิกสภาฯ)

ผมอยากทราบว่าถ้าเราเจาะลงไปในระยะที่กาหนดไว้ 42.5 เมตร ถ้าเกิดมันไม่มีน้า
เราจะทาตามแผนสองที่ท่านเลขาสภาได้กล่าวไว้ยังไงครับ ผมกลัวน้าไม่ขึ้นผมสงสัย
ครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อานวยการกองช่าง)

ลึกไม่น้อยกว่า 42.5 เมตร ถ้าสมมุติว่าไม่เจอน้าแล้วก็จะต้องย้ายบ่อมันก็ไม่ใช่
เราก็ต้องเจาะลึกลงไปอีก เพราะแถวบ้านเราก็ต้องเจาะกันประมาณ 60-65 เมตร
โดยประมาณนะครับ ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ต้องย้ายบ่จริงๆ แล้วครับ ก็ให้เขาเจาะใหม่แค่
นั้นเองครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ในส่วนของปริมาณน้าสูบ 8 ชม. ได้ประมาณ
32,000 ลิตร ด้วยประชากรของบ้านหนองโจด 135 ครัวเรือน ปกติครัวเรือนนึง
จะใช้น้าประมาณ 200 ลิตรต่อวัน วันหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นเจ็ดพันลิตรก็เหลืออยู่
แล้วครับ ถ้าน้าถึงปริมาณที่กล่าวมาครับ

~๙~
นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดอีกไหมครับ ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมตามโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของ
บ้านหนองโจด หมู่ที่ 3 ตาบลหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ 141,500 (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

รับรอง 7 เสียง

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

ข้อ 5.4 ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
ข้าพเจ้านายสนับ รองพล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
ตาบลหนองบัวระเหว ขอเสนอญัตติ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ดังต่อไปนี้
1.การปรับปรุงซ่อมแซมท่อตัวหนอนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโจด หมูที่ 3
- ท่อตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร จานวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด
104,592.50 บาท
2.การปรับปรุงซ่อมแซมท่อตัวหนอนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านปากค่ายช่องแมว หมู่
ที่ 2
- ท่อตัวหนอน ขนาด 16 นิ้ว ยาว 4 เมตร จานวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด
190,727.50 บาท
เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 295,320 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตาม ข้อ 89
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหวเพื่อพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือลงชื่อนายสนับ รองพล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวระเหว

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายอะไรไหมครับ เชิญท่านสมหมาย เทพขุนทด ครับ

ขาดประชุม 1 คน

~ ๑๐ ~
นางสมหมาย เทพขุนทด
(รองประธานสภาฯ)

ดิฉันมีข้อสงสัยว่า ในการขออนุมัติจากสภายกตัวอย่างเช่น การขออนุมัติก่อสร้างถนน
ของหมู่ 1 ก็เป็นแบบของหมู่ 1 หมู่ 2 ก็เป็นแบบของหมู่ 2 ดิฉันจึงมีข้อสงสัยว่า
ในการที่เรามาขอมติต่างสถานที่ แล้วก็คนละหมู่บ้านดิฉันจึงมีข้อสงสัยว่ามันจะผิด
ระเบียบไหมนะคะ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)
นายสนับ รองพล
(รองนายกเทศมนตรี)

สงสัยว่ามันอยู่คนละหมู่ มันน่าจะอยู่คนละโครงการใช่ไหมครับ เชิญท่านผู้บริหารครับ

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อานวยการกองช่าง)

ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมท่านรองนายกนะครับ ด้วยมันเป็นราคาที่สูงเกรงว่าการ
ใช้จ่ายครั้งนี้ทางสภาจะมีข้อสงสัย มีข้อกังวลได้ว่าทาไมถึงจัดซื้อในอานาจของผู้บริหาร
จึงได้นาเสนอทางสภาเพื่อได้ทราบร่วมกันประมาณนี้ครับ

นายสมัตถ์ ยันบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

ตามโครงการมันจะเป็นปรับปรุงซ่อมแซมแต่ดูลักษณะแล้วมันจะเป็นซื้อมาเปลี่ยนใหม่
มันยังไงครับ ผมว่าถ้าราคาซ่อมมันไม่ถึงขนาดนี้ แต่อันนี้มันซ่อมไม่ได้ต้องซื้อมาเปลี่ยน
ใหม่ผมเข้าใจแต่ทาไมไม่ทาเป็นซื้อ อย่างซ่อมแซมถนนผมเข้าใจมันชารุดเป็นบางส่วน
เรียกว่าซ่อม

นายดนัย สินธุพันธุ์ประทุม
(ผู้อานวยการกองช่าง)

ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่ามันมองเป็นภาพรวมของสถานีสูบน้าครับ เป็นปรับปรุงซ่อม
แซมสถานีสูบน้าครับ ถ้าจะจัดซื้อก็ใช้คาจากัดความว่าจัดซื้อก็ได้ครับ

นายสมัตถ์ ยันบัวบาน
(สมาชิกสภาฯ)

แต่มันก็ต้องเป็นของใหม่มาใช่ไหมครับ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมการปรับปรุงซ่อมแซมท่อตัวหนอนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
-บ้านหนองโจด ม.3 ท่อตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร จานวน 1 ตัวๆ
ละ 104,592.50 บาท
-บ้านปากค่ายช่องแมว ม.2 ท่อตัวหนอน ขนาด 16 นิ้ว ยาว 4 เมตร จานวน
1 ตัวๆ ละ 190,727.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,320 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุมมีมติ

รับรอง 7 เสียง

คือทาไมจะต้องทาในแบบตัวเดียวกัน ก็คือมันเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน คือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสะสมที่จริงการใช้จ่ายลักษณะนี้เราไม่ต้องขอ
อนุมัติสภาก็ได้ แต่เมื่องานการเกษตรเสนอมาผมจึงแทงให้ขออนุมัติสภาไปพร้อมกันไป
เลยเนื่องจากเรามีเรื่องที่จะต้องขออนุมัติสภาอยู่แล้ว และผมก็อยากให้สภาได้รับทราบ
ว่าเราได้ดาเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องใดบ้าง จะได้รับทราบร่วมกันครับ

ขาดประชุม 1 คน

~ ๑๑ ~
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีอะไรสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านรองนายก
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าราชการพนักงานผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
ประชุมมาครบระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.50 น.
(ลงชื่อ)

นงค์นุช ยันบัวบาน
(นางนงค์นุช ยันบัวบาน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) จ่าเอก

สมบัติ หงษ์ทอง
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( สมบัติ หงษ์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ลงชื่อ)สิบตารวจโท อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
คณะกรรมการสามัญในการตรวจรายงานการประชุมประจาสภา ได้ประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
วิสามัญที่ 1/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 และรับรองรายงานการประชุมสภาถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3
(ลงชื่อ)

อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
(นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร)
ประธานสภาเทศบาลฯ

เลขานุการ/กรรมการ

(ลงชื่อ)

เดชะ ครอบบัวบาน
( นายเดชะ ครอบบัวบาน )
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

สมหมาย เทพขุนทด
( นางสมหมาย เทพขุนทด )
รองประธานสภาเทศบาล ฯ

ประธานกรรมการ

~ ๑๒ ~
ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้วและที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระ
เหว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖3
(ลงชื่อ)

อนุชา เหล่าปิ่นเพชร
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร )
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวระเหว

