รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 13 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
๑0

ชื่อ – สกุล
นายสมชาย ศรีมูล
นางสาวยุพิน ค้าขาย
นายอุดม สมจันทร์
นายอุทัย กาวิโล
นางขันแก้ว บัวเหลือง
นายประหยัด กรีเหลี่ยง
นายบุญศรี เรือนเหล็ก
นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง
นายดำรงเดช วิชญสกุล
นายสุรพงษ์ คำสร้อย

ตำแหน่ง
ประธานสภา
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา เขต 1
สมาชิกสภา เขต 1
สมาชิกสภา เขต 1
สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภา เขต 2

ลายมือชื่อ
สมชาย ศรีมูล
ยุพิน ค้าขาย
อุดม สมจันทร์
อุทัย กาวิโล
ขันแก้ว บัวเหลือง
ประหยัด กรีเหลี่ยง
บุญศรี เรือนเหล็ก
สมบูรณ์ กรีเหลี่ยง
ดำรงเดช วิชญสกุล
สุรพงษ์ คำสร้อย

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายทวีวัฒน์ สายมา (ลาป่วย)
2. นายนิคม อินใจมา (ลาป่วย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๑
2
๓
๔
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายณรงค์ ธิลา
นายเกรียงไกร เกษร
นายภาสกร เก๊างิ้ว
นายผไทธง วงค์สุวรรณ
นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม
นายวสุชาติ พิชัย
นายประสิทธิ์ สุทธะนะ
นางมาลี จิรวิทยาคุณ
นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์
นางสาวอารีย์พันธ์ จีรัง
นางสาวแจ่มจิตร์ จันทรมงคล
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง
นายเกรียงไกร จอมแปง

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน. สำนักปลัดเทศบาล
ผอ. กองคลัง
หน. ฝ่ายอำนวยการ
หน. ฝ่ายปกครอง
หน. ฝ่ายบริหารงานคลัง
หน. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นิติกร

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ธิลา
เกรียงไกร เกษร
ภาสกร เก๊างิ้ว
ผไทธง วงค์สุวรรณ
มงคลศักดิ์ เมืองธรรม
วสุชาติ พิชัย
ประสิทธิ์ สุทธะนะ
มาลี จิรวิทยาคุณ
อารีรัตน์ สายวงค์อินทร์
อารีย์พันธ์ จีรัง
แจ่มจิตร์ จันทรมงคล
อภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง
เกรียงไกร จอมแปง

-2เริ่มประชุมเวลา

๐9.๐๐ น.

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
ระเบียบวาระที่ ๑

กล่ าวเปิ ดประชุ ม และเชิ ญ นายบุ ญ ศรี เรือนเหล็ ก สมาชิกสภา
เขต 2 จุดเทียน ธูป และนำสวดมนต์ไหว้พระ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

1. แจ้งสมาชิกสภาลาประชุมสองคน ประกอบด้วย นายทวีวัฒน์
สายมา รองประธานสภา และนายนิคม อินใจมา สมาชิกสภา เขต 1
2. แจ้งสมาชิกสภาเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม
2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลหางดง
3. แจ้งสมาชิกสภาเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่
19 มีนาคม 2562 โดยเป็นโครงการที่ฝ่ายสภานำผู้สูงอายุไปทำกิจกรรม
หรือศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ตั้งของเทศบาลตำบลหนองควาย

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง

9 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
5.1.1 การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2563 ตามนัยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประกอบข้อ 21 ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม มาตรา 24 กำหนดให้ ในปี ห นึ่ ง ให้ มี ส มั ย ประชุ ม สามั ญ สี่ ส มั ย
โดยสมั ย ประชุ ม สามั ญ ครั้ง แรกและวัน เริ่ม ประชุ ม สมั ย สามั ญ ประจำปี
ให้สภาเทศบาลกำหนด และวรรคสี่ กำหนดให้สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ
ให้ มีกำหนดไม่เกิน สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ

-3อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 21 กำหนดให้ ก ารกำหนดจำนวนสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจำปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น
วัน เริ่ ม สมั ยประชุม สามั ญ ประจำปี ข องปี ถั ดไป และระยะเวลาของสมั ย
ประชุ ม สามั ญ ประจำปี ส มั ย แรกของปี ถัด ไป ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น นำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ ละปี โดยให้นำความใน
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งข้อ 11 กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่น
นำปรึกษาในที่ ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมั ยสามัญ ดังนี้ (2) สำหรับ
เทศบาลให้ สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ล ะ
สมัยในปีนั้นจะเริ่ มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น มีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนด
กี่วัน และวรรคสอง กำหนดให้ การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้
เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
จากกฎหมายและระเบียบดังกล่าว กรณีเทศบาลกำหนดให้ปีหนึ่ง
มี ส มั ย ประชุ ม สามั ญ สี่ ส มั ย ซึ่ ง สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2562 สภาได้กำหนดแล้วมีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2562 – 2 มีนาคม 2562 สำหรับในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการกำหนด
สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงขอนำปรึกษา
ในที่ประชุมเพื่อกำหนดต่อไป แต่หากไม่มีผู้ใดเสนอก็ขอเสนอให้สอดคล้อง
กับทุกปีที่ผ่านมา ได้แก่ สมัยที่ 2 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 สมัยที่ 3
วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2562
และสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563
ที่ประชุม

- ไม่มีผู้เสนอหรืออภิปราย –

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

-45.1.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจำตำบล หนองควาย งบประมาณ 8,250,000 บาท (แปดล้าน
สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามนัยข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
กล่ าวเสนอญั ตติ ว่า ตามเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม
ฉบั บ ที่ 1 ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำ
ตำบลหนองควาย 5 รายการ และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามมติ
ที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมือ่ วันที่
11 กันยายน 2560 มีมติเห็ นชอบให้ จัด ทำโครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจำตำบลหนองควาย งานก่ อสร้ างซุ้ มประตู ทางเข้ าและรั้ วคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก โดยดำเนิ น การตามสั ญ ญาจ้ า งเลขที่ 3/2562 ลงวั น ที่
17 ตุ ล าคม 2561 วงเงิ น 8,250,000.00 บาท (แปดล้ านสองแสน
ห้ าหมื่นบาทถ้วน) โดยอนุ มัติ ให้ กั นเงินเบิ กเหลื่ อมปี ตามมติ ที่ ประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2560 และได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกตัดปีตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 นั้น
โดยที่ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสั ญญาจ้าง
และเป็น การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของสนามกีฬา ซึ่งบริเวณ
พื้นที่สนามกีฬาประจำตำบลหนองควายยังประกอบไปด้วยสนามสำหรับ
เล่นกีฬาหลายประเภท อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนถึงสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการดำเนินการ แต่เนื่องจากบริเวณข้างสนาม
ฟุตบอลเป็นพื้นที่ก่อสร้างอัฒจันทร์และจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบของไฟ
ส่องสว่าง เพื่อให้ ส อดคล้ องและรูปแบบการก่อสร้างอัฒ จันทร์ เหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ โดยปรับจุดติดตั้งเสาไฟสนามฟุตบอล จำนวน 6 จุด
จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
กล่าวคือ จากคำชี้แจงเดิมกำหนดว่า ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่ งสาธารณู ป การ โครงการก่อสร้างสนามกีฬ าประจำตำบลหนองควาย
งบประมาณ 7,850,858.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬ า
ประจำตำบลหนองควาย ประกอบด้ ว ย 1. งานก่ อ สร้ างสนามฟุ ต บอล
พร้ อ มรางระบายน้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ก่ อ สร้ างสนามฟุ ต บอลขนาด
ความกว้าง 52.20 เมตร ยาว 97.20 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ
ขนาดความกว้าง 0.20 เมตร ลึ ก 0.20 – 0.50 เมตร ยาว 300.40

-5เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย 2. งานระบบไฟฟ้าอาคาร
และไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
หนองควาย 3. งานระบบประปาแบบบาดาลสำหรับใช้ บริเวณสนามกีฬา
และระบบสปริงเกอร์สนามฟุ ตบอล รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลหนองควาย 4. งานก่อสร้างห้ องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ ก ขนาดกว้าง
3.90 เมตร ยาว 9.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.05 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย 5. งานวางท่อระบาย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ ก ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลาง 0.40 เมตร มอก. ชั้ น 3
จำนวน 352 ท่ อน พร้ อมบ่ อพั ก 38 บ่ อ รายละเอี ยดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลหนองควาย ก่ อสร้ าง ณ ที่ ดิ น เทศบาลตำบลหนองควาย
บ้ านไร่ เหนื อ หมู่ ที่ 3 ตำบลหนองควาย ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่
1 หน้ าที่ 8 สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จอย่างสมดุลและยั่งยืน เปลี่ ยนเป็ นคำชี้ แจงใหม่ ว่า ค่าที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำ
ตำบลหนองควาย งบประมาณ 7,850,858.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้าง
สนามฟุ ต บอลพร้ อ มรางระบายน้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ก่ อ สร้ า งสนาม
ฟุตบอลขนาดความกว้าง 52.20 เมตร ยาว 97.20 เมตร และก่อสร้าง
รางระบายน้ ำขนาดความกว้าง 0.20 เมตร ลึ ก 0.20 – 0.50 เมตร
ยาว 300.40 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองควาย 2. งานระบบ
ไฟฟ้าอาคารและไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล จำนวน 6 จุด รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย 3. งานระบบประปาแบบบาดาล
สำหรับใช้บริเวณสนามกีฬาและระบบสปริงเกอร์สนามฟุตบอล รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย 4. งานก่ อ สร้ า งห้ อ งน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 9.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่ น้ อยกว่า 37.05 ตารางเมตร รายละเอี ยดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลหนองควาย 5 . งานวางท่ อ ระบายน้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ขนาดเส้ น ผ่ าศู น ย์ ก ลาง 0.40 เมตร มอก. ชั้ น 3 จำนวน 352 ท่ อ น
พร้ อ มบ่ อ พั ก 38 บ่ อ รายละเอี ย ดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
หนองควาย ก่ อ สร้ าง ณ ที่ ดิ น เทศบาลตำบลหนองควาย บ้ า นไร่ เหนื อ
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองควาย ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560 –
2562) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 8
สอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์จังหวั ดที่ 1 ยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อย่างสมดุลและยั่งยืน

-6ดังนั้ น เพื่ อให้ การก่อสร้างสนามกีฬ าเทศบาลตำบลหนองควาย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติ
เปลี่ ย นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี
งบประมาณ 2560 ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบแผนฯ) กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการย้ายจุด
สำหรับติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยไม่กระทบต่อความสว่างของไฟฟ้าและยังคง
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ส่วนงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และในอนาคตก็ได้มีแผนการที่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่ าวสรุ ป ว่ า เป็ น การย้ ายจุ ด จากเดิ ม จะติ ด ตั้ งด้ านละสามจุ ด
เปลี่ ย นเป็ นติ ดตั้ งด้ านตะวั นออกสี่ จุ ด และด้ านตะวั นตกคงเหลื อสองจุ ด
รวมทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสาจากเสาคอนกรีตเป็นเสาเหล็ก โดยรูปแบบ
หรือโครงสร้างคล้ายกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างของกรมทางหลวง เพื่อให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างเดิมของสนามกีฬาที่จะก่อสร้าง

ที่ประชุม

- ไม่มกี ารอภิปราย -

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

9 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ในหมวดครุภัณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท งบประมาณรวม
4,900 บาท (สี่ พั น เก้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ตามนั ย ข้ อ 27 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
กล่ าวเสนอญั ตติ ว่ า ด้ วยจั งหวั ดเชี ยงใหม่ แจ้ งให้ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง
หรือรับแจ้ง ดำเนินการพิจารณายกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนา
บั ตรประจำตัวประชาชนในกระบวนงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นตาม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน
2560 ข้อ 17 และเพื่อให้การดำเนินการในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตำบลหนองควายเป็ นไปตามคำสั่ งดั งกล่ าว สำนั กปลั ดเทศบาล กองคลั ง
กองช่ าง กองสาธารณสุ ขฯ และโรงเรี ยนอนุ บาลเทศบาลตำบลหนองควาย
จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) เพื่อรองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารในกระบวนงานของเทศบาลตำบล

-7หนองควาย โดยได้ดำเนินการเพิ่มเติมครุภัณฑ์ดังกล่ าวในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) เรียบร้อยแล้ ว ดังนั้น เพื่อให้ บรรลุ ตาม
วั ตถุ ประสงค์ ที่ วางไว้ จึ งขออนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นการโอนลดแล้วโอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อ่ า นบั ต รแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 7 เครื่ อ ง
ราคาเครื่องละ 700 บาท งบประมาณรวม 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อย
บาทถ้วน) ประกอบด้วย
1. สำนั ก ปลั ด เทศบาล จำนวน 2 เครื่ อ ง ราคาเครื่ อ งละ
700 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,400 บาท
2. กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท รวมเป็น
เงินจำนวน 1,400 บาท
3. กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท เป็นเงิน
จำนวน 700 บาท
4. กองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท
เป็นเงินจำนวน 700 บาท
5. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
700 บาท เป็นเงินจำนวน 700 บาท
โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน ดั ง นี้ สามารถอ่ า นและเขี ย นข้ อ มู ล
ในบั ต รแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC ได้
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
ได้ เป็ น อย่างน้ อย เป็ น ไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัน ที่ 23 พฤษภาคม
2561 รายการที่ 58 เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
ที่ประชุม

- ไม่มกี ารอภิปราย -

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

9 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

-85.1.4 ขอความเห็นชอบรับมอบตู้เอกสาร 2 บานเปิดจำนวน 2 ตู้
ราคา ตู้ละ 4,000 บาท รวมมูลค่า 8,000 บาท จากกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่ อ ให้ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล
ตำบลหนองควาย ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่ วยการบริห ารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
กล่าวเสนอญั ตติว่า ด้ วยกองทุ นหลั กประกั นสุ ขภาพเทศบาลตำบล
หนองควายได้จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิดจำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท
รวมมูลค่า 8,000 บาท ไว้ใช้ในกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลหนองควาย และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
ข้อ 10 (4) ตอนท้ายกำหนดว่า ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริ ห ารราชการส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2535 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ข้ อ 9
กำหนดให้ในกรณีที่มีผู้ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น
ถ้ามีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาสิทธินั้นๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ
เทศบาลตำบลหนองควายพิจารณาแล้วเห็นว่า การได้สิทธิในตู้เอกสาร
ดังกล่าวเป็นกรณีที่มีภาระติดพันที่จะต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในอนาคต
ซึ่งต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองควาย จึงต้องขอความ
เห็ นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองควายก่อนตามระเบียบดังกล่ าวข้างต้น
ดั งนั้ น จึ งขอความเห็ น ชอบรั บ มอบตู้ เอกสาร 2 บานเปิ ด จำนวน 2 ตู้
ราคา ตู้ละ 4,000 บาท รวมมูลค่า 8,000 บาท จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบล
หนองควายต่อไป

ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปราย -

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

-95.1.5 ขอความเห็นชอบกำหนดภารกิจงานจำนวน 4 ภารกิจงาน
เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มูล สำรวจความพึ งพอใจของประชาชน เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อกับเทศบาล
ตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
กล่ าวเสนอญั ตติ ว่ า ด้ วยเทศบาลตำบลหนองควายจะดำเนิ นการ
จัดจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทำการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
เสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลั กเกณฑ์ของการคั ดเลื อกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี โดยจะต้องให้สภาท้องถิ่นรับทราบและประกอบกับตัวชี้วัดใน
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับ
เงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
การให้ บริการข้ อ 1 กำหนดให้ พิ จารณาคั ดเลื อกหั วข้ อการประเมิ น 4 ด้ าน
จากทั้งหมด 11 ด้าน ประกอบด้วย 1. งานด้านบริการกฎหมาย 2. งานด้าน
ทะเบี ยน 3. งานด้ านโยธา การขออนุ ญ าตปลู กสิ่ งก่ อสร้ าง 4. งานด้ าน
สิ่งแวดล้อมและสุ ขาภิบาล 5. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่ สาธารณะ
6. งานด้ านการศึ กษา 7. งานด้ านเทศกิ จ หรื อป้ องกั นบรรเทาสาธารณภั ย
8. งานด้ านรายได้ หรื อภาษี 9. งานด้ านพั ฒ นาชุ มชนและสวั สดิ การสั งคม
10. งานด้านสาธารณสุข และ 11. งานด้านอื่นๆ
ดังนั้น ขอความเห็นชอบกำหนดภารกิจงานจำนวน 4 ภารกิจงาน
เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มูล สำรวจความพึ งพอใจของประชาชน เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อกับเทศบาล
ตำบลหนองควาย

นายประสิทธิ์ สุทธะนะ (หน. สำนักปลัดฯ) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปีที่แล้วสภาได้กำหนดจำนวน 4 ด้าน ได้แก่
1. งานด้านการศึกษา 2. งานด้ านรายได้ หรื อภาษี 3. งานด้ านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง และ 4. งานด้านสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมินฯ จะได้
เสนอให้สภาทราบในโอกาสต่อไป สำหรับหลักการครั้งนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะเดิม
โดยจะต้องต้องมีการกำหนดกรอบงานที่จะประเมิน ประกอบด้วย 1. ความพึง
พอใจต่ อขั้ นตอนการให้ บริ การ 2. ความพึ งพอใจต่ อช่ องทางการให้ บริ การ
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย
ความสะดวก และการประเมิน จะพิ จารณาจากผลสำรวจความพึ งพอใจของ
ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือ
ติดต่อขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลหนองควาย

- 10 นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสอบถามว่า หากสภากำหนดให้มากกว่าสี่ด้านจะได้หรือไม่
และจะเกิดผลกระทบอะไรหรือไม่ เช่น หากกำหนดมากจะทำให้ต้องใช้จ่าย
งบประมาณมากขึ้นหรือไม่

นายประสิทธิ์ สุทธะนะ (หน. สำนักปลัดฯ) กล่าวชี้แจงว่า หากจะกำหนดมากกว่าสี่ด้านก็สามารถทำได้ แต่อาจทำ
ให้เกิดปัญหาหรือความยุ่งยากทางด้ านวิชาการหรือในการแปรข้อมูลหรือการ
ประมวลผลของหน่วยงานผู้รับจ้างประเมินได้ แต่หากจะกำหนดน้อยกว่าคงไม่ได้
เนื่องจากตัวชี้วัดได้กำหนดไว้แล้วว่าอย่างน้อย 4 ด้าน
นายสุรพงษ์ คำสร้อย (สท. เขต 2)

กล่าวสอบถามเกี่ยวกับแบบสำรวจและวิธีการสำรวจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
จะร่วมสำรวจด้วยหรือไม่

นายประสิทธิ์ สุทธะนะ (หน. สำนักปลัดฯ) กล่ าวชี้แจงว่า เป็ นหน้ าที่ของผู้ รับจ้ างที่จะดำเนินการเกี่ยวกับแบบ
สำรวจและวิธีการ ซึ่งเทศบาลฯ ไม่สามารถทราบได้
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสอบถามว่า หากสภาจะปรับเปลี่ยนโดยกำหนดให้แตกต่าง
ไปจากสี่ด้านที่เคยกำหนดในปีที่ผ่านมาจะมีปัญหากับเทศบาลฯ หรือไม่

นายประสิทธิ์ สุทธะนะ (หน. สำนักปลัดฯ) กล่าวชี้แจงว่า สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่หากเป็นไปได้ขอให้ครอบคลุม
ภารกิจงานของทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลฯ
นายสุรพงษ์ คำสร้อย (สท. เขต 2)

กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า การกำหนดเมื่อปีที่ผ่านมาครอบคลุมแล้ว
จึงเสนอให้กำหนดสี่ด้าน ประกอบด้วย 1. งานด้านการศึกษา 2. งานด้านรายได้
หรือภาษี 3. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่ งก่อสร้าง และ 4. งานด้าน
สาธารณสุข

นางสาวยุพิน ค้าขาย (เลขานุการสภา)
กล่าวเสนอให้เปลี่ยนจากด้านการศึกษาไปเป็นด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เนื่ องจากการปฏิ บั ติ ที่ ผ่ านมาใกล้ ชิ ดและสามารถช่ วยเหลื อ
ประชาชนได้
นายสุรพงษ์ คำสร้อย (สท. เขต 2)

กล่าวเห็นด้วยกับเลขานุการสภา เนื่องจากที่ผ่านมางานด้านป้องกันฯ
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถปฏิบัติงานตามความต้องการของประชาชน

มติที่ประชุม

เห็นชอบกำหนดภารกิจงานจำนวน 4 ภารกิจงาน ประกอบด้วย
1. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. งานด้านรายได้หรือภาษี
3. งานด้ า นโยธา การขออนุ ญ าตปลู ก สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง และ 4. งานด้ า น
สาธารณสุข ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

-------------------------------------------- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 น. -------------------------------------

- 11 เริ่มประชุม (บ่าย) เวลา 13.00 น.
5.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายประสิทธิ์ สุทธะนะ (หน. สำนักปลัดฯ) กล่ าวเสนอรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
เทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2561 การประกาศใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง (ฉบั บที่ 5) เมื่อวันที่ 19
พฤศจิ กายน 2561 และแผนพัฒ นาท้ องถิ่น เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
(ฉบั บ ที่ 6) เมื่ อ วัน ที่ 25 มกราคม 2562 รวมทั้ งรายงานสรุป ผลการ
ประเมิ น ความพึ งพอใจในการให้ บ ริก ารในภาพรวมของเทศบาลตำบล
หนองควาย จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านรายได้หรือ
ภาษี ด้านโยธา และด้านสาธารณสุข พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 113.02
จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.11 ผลการประเมิน
คุณภาพได้ระดับ 9 ซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่ค่อนข้างสูงมาก
นางสาวแจ่มจิตร์ จันทรมงคล (หน. ฝ่ายบริหารงานคลัง)
กล่ าวเสนอรายงานสถานะการเงิ น การคลั ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. รายรับ แยกเป็นเงินรายได้ ประมาณการไว้ 47,000,000 บาท
รับจริง 20,662,549.81 บาท ต่ำกว่าประมาณการ 26,337,450.19 บาท
ส่ ว นเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ประมาณการไว้ 28,000,000 บาท รั บ จริ ง
15,443,976 บาท ต่ำกว่าประมาณการ 12,556,024 บาท สรุปเงินรายรับ
ประมาณการไว้ 75,000,000 บาท รับจริง 36,106,525.81 บาท ต่ำกว่า
ประมาณการ 38,893,474.19 บาท
2. รายจ่ า ย ประมาณการไว้ 75,000,000 บาท จ่ า ยจริ ง
20,114,016.90 บาท ต่ำกว่าประมาณการ 54,885,983.10 บาท
3. เงิ น สะสมคงเหลื อ ณ วั น ที่ 12 มี น าคม 2562 จำนวน
49,612,724.74 บาท
4. เงิ น ทุ น สำรองสะสมคงเหลื อ ณ วั น ที่ 12 มี น าคม 2562
จำนวน 35,120,334.41 บาท
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบแผนฯ) กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทั้งสิบสอง
หมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่า งดำเนินการ หรือยังไม่ได้
ดำเนิ น การ หรือบางโครงการผู้ รับ จ้างเพิ่ งมาทำสั ญ ญา หรืออยู่ระหว่าง
ติดตามผู้รับจ้างมาทำสัญญา พร้อมทั้งให้สมาชิกสภาได้สอบถามเพื่อติดตาม
ผลการดำเนินโครงการต่างๆ

- 12 นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2) กล่าวสอบถามโครงการของหมู่บ้านสันป่าสักที่ว่าเทเรียบร้อยแล้ว
หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ เทไม่ มี พื้ น ที่ เพิ่ ม เติ ม แล้ ว ใช่ ห รื อ ไม่ แต่ เมื่ อ ดู ต ามพื้ น ที่
ก่ อ สร้ า งแล้ ว ไม่ น่ าจะได้ พื้ น ที่ ต ามแบบที่ ก ำหนดและไม่ เห็ น ว่ าจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการดังกล่าว
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบแผนฯ) กล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริห ารสั ญญายังไม่มี
การส่งมอบและตรวจรับงาน ซึ่งข้อมูลที่รายงานให้ทราบนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับ
รายงานจากช่างผู้ควบคุมงานว่าผู้รับจ้างได้เทเสร็จแล้ว แต่ก็จะมีขั้นตอน
ของการตรวจรับงานจ้างอีกครั้งว่าครบถ้วนถูกต้องตามแบบหรือไม่ หากไม่
ครบถ้วนถูกต้องก็จะไม่ตรวจรับงานและต้องให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้เป็นไปตาม
แบบที่กำหนดในสัญญา
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2) กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องฝากให้พิจารณาด้วยเพราะได้มีการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาแล้ว ซึ่งได้ทดลองวัดดูพบว่ายาวแค่ยี่สิบสองเมตร ส่วนอีกเรื่อง
เกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งโครงการที่เนื้องานไม่มากขอให้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากบางกรณีต้องใช้เครื่องจักรในการ
ทำงาน ซึ่งหากล่าช้าจะทำให้การสัญจรหรือการเดินทางยากลำบากหรือเกิด
อุบัติเหตุได้
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)

กล่าวสอบถามว่า โครงการที่รายงานวันนี้เป็นโครงการที่เพิ่มเติม
ใช่หรือไม่ และจะมีการดำเนินการต่อไปหรือไม่ รวมทั้งฝากกองช่างด้วยว่า
ก่อนจะเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการขอให้แจ้งสมาชิกสภาทราบในเบื้องต้นด้วย
เนื่องจากสมาชิกสภาต้องการทราบเพื่อจะได้ประสานทางหมู่บ้านให้จัดการ
เตรี ย มความพร้อ มเกี่ ยวกั บ พื้ น ที่ ก่ อ สร้าง หรือ หากมี ปั ญ หาเฉพาะหน้ า
เกิดขึ้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ ส่วนเรื่องฝารางหมู่ 2 บ้านฟ่อน ได้ยื่นหนังสือ
ไว้แล้ว หากมีเวลาก็ขอให้เข้าไปดำเนินการให้ด้วย

นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2) กล่าวเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับการแจ้งให้สมาชิกสภาทราบล่วงหน้า
เพราะหากมีปัญหาบริเวณหน้างานก็จะสามารถช่วยกันแก้ไขได้
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)

กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการซอยเล็กซอยน้อย เนื่องจากเห็นว่า
ยังมีตกค้างและไม่ได้รับการสำรวจหรือให้ความช่วยเหลือ จึง ขอฝากท่าน
นายกเทศมนตรีได้พิจารณาดำเนินการด้วย

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสรุปว่าต่อไปให้ผู้ควบคุมงานแจ้งผ่านไลน์ของตนเองโดยตรง
แล้วจะได้คัดลอกข้อความแจ้งให้สมาชิกสภาทราบต่อไป

- 13 นายสุรพงษ์ คำสร้อย (สท. เขต 2)

กล่าวเห็นด้วยกับเรื่องที่ซอยเล็กซอยน้อยยังคงมีตกค้างอยู่ จึงขอฝาก
ท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาหากมีงบประมาณก็ขอให้ดำเนินการไปให้แล้วเสร็จ
สำหรับที่ผ่านมาหากตนเองได้ทำให้กองช่างเสียกำลังใจไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
ก็ต้องขออภัยด้วย

นางสาวยุพิน ค้าขาย (เลขานุการสภา)
กล่าวเห็นด้วยกับการที่ให้ผู้ควบคุมงานแจ้งผ่านไลน์ของประธานสภา
และขอความร่วมมือสมาชิกสภาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ด้วย เพื่อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อหรือประสานงานการลงพื้นที่ของแต่ละคน
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2) กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ต้องการให้มีการประสานทางโทรศัพท์
มากกว่า เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและอยู่ที่ไหนก็สามารถรับได้
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาดังกล่าวก็ต้องขอรับไว้
แม้บางครั้งจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคบ้างและส่วนใหญ่เกิดจากผู้รับจ้างที่ไม่เข้า
ทำงานตามที่แจ้งไว้ จึงขอให้ กองช่างได้พิจารณาทบทวนและดำเนินการด้วย
เพื่อให้การทำงานหรือการประสานงานเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อย สำหรับเรื่อง
ซอยเล็กซอยน้อยก็ต้องขอเวลาพิจารณาสักระยะหนึ่ง โดยต้องพิจารณาใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบคอบและอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหากพร้อมแล้วก็จะแจ้งให้สมาชิกสภาทราบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

แจ้ งประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อ ง การกำหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256๒
และสมั ย ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256๓ ลงวั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๖๒
รายละเอียด ดังนี้
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่
1 – 30 เมษายน 256๒ มีกำหนด 30 วัน
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่
1 – 30 สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกำหนด 30 วัน
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่
1 – 30 ตุลาคม 2561 มีกำหนด 30 วัน
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 256๓ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 256๓ มีกำหนด 30 วัน

นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง (สท. เขต 2)
กล่าวสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาว่ามีหรือไม่
อย่างไร เนื่องจากทีผ่ ่านมาได้รับการสนับสนุนลูกเปตองแค่สามลูกเท่านั้น

- 14 นายประสิทธิ์ สุทธะนะ (หน. สำนักปลัดฯ) กล่าวชี้แจงว่า ต้องขอยอมรับผิดและต้องขอโทษทางท่านสมาชิกสภา
หรือผู้นำชุมชนด้วย ซึ่งงบประมาณการจัดซื้อนั้นตั้งไว้ประมาณหนึ่งแสนบาท
ส่วนข้อผิดพลาดต่างๆ นั้นจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณ
ต่อไป สำหรับข้อขัดข้องเนื่องจากในปีที่ผ่านสั่งของแล้วได้มาล่าช้ า จึงต้องการ
ปรับเปลี่ยนร้านค้าที่จัดซื้อใหม่ แต่ก็พบว่าล่าช้ากว่าร้านเดิมทำให้ส่งมอบไม่ทัน
ตามกำหนด และบางกรณีส่งสินค้ามาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถ
ตรวจรับไว้ได้ จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส่งมอบให้แต่ละหมู่บ้านไม่ได้
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่รายงานว่าปัญหาเกิดจากข้อบกพร่องของ
ผู้ขายที่จัดส่งอุปกรณ์กีฬามาไม่ครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้องตามที่สั่งซื้อทำให้ ต้อง
ส่ งคื น หรือบางครั้งเอกสารไม่ ถูกต้ องหรือไม่ ครบถ้วนจึ งต้ องรอให้ ครบถ้ วน
ถูกต้อง แต่ปัจจุบันได้จัดส่งมาให้ใหม่แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ
พัสดุว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อเสร็จแล้วจะได้ส่งมอบให้ผู้นำชุมชนต่อไป
แม้จะล่วงเลยระยะเวลาการแข่งขันกีฬามาแล้วก็ตาม ซึ่งก็ยอมรับว่าเกิดความ
ผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและติดตามแก้ไขมาโดยตลอด

นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)

กล่าวเสนอให้เทศบาลฯ กำหนดชนิดกีฬาและอุปกรณ์ ให้ชัดเจน
และเหมือนกันทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวชี้แจงว่า ด้วยสภาพแวดล้อมและความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน
ไม่ เหมื อนกัน ทำให้ เป็ นปั ญหาและอุ ปสรรคในการกำหนดดังกล่ าว โดยต้อง
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ แต่ก็จะนำข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า การดำเนินการที่ผ่านมาจะเกิดความ
สับสน โดยการให้สมาชิกสภาเป็นฝ่ายจัดส่งนักกีฬา แต่กลับให้ผู้นำชุมชน
เป็นฝ่ายเลือกอุปกรณ์กีฬาทำให้ได้อุปกรณ์กีฬาที่ไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ
และบางครั้งให้ผู้สูงอายุรับอุปกรณ์กีฬาไปโดยไม่ได้มีการประสานหรือมีการ
แจ้งให้ทราบจึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวชี้แจงว่า ได้สั่งการให้จัดส่งแก่สมาชิกสภาและผู้นำชุมชนเท่านั้น
โดยให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันว่าฝ่ายไหนจะรับผิดชอบรับไปดำเนินการ

นายอุทัย กาวิโล (สท. เขต 1)

กล่าวขอให้ เทศบาลฯ พิจารณาจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมเพิ่มเติม
เพราะที่ผ่านมามีการจัดงานที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน แต่พบว่า สามารถใช้งาน
ได้เพียงหนึ่งป้ายเท่านั้น

นางสาวยุพิน ค้าขาย (เลขานุการสภา) กล่าวให้ข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาว่า ต่อไป
ขอให้ส่งมอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนการแข่งขันกีฬาจะเริ่มขึ้น

