รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
๑0
๑1
๑2

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

ผู้ไม่มาประชุม

ตำแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา เขต 1
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
ทวีวัฒน์ สายมา
ยุพิน ค้าขาย
อุดม สมจันทร์
นิคม อินใจมา
อุทัย กาวิโล
ขันแก้ว บัวเหลือง
ประหยัด กรีเหลี่ยง
บุญศรี เรือนเหล็ก
สมบูรณ์ กรีเหลี่ยง
ดำรงเดช วิชญสกุล
สุรพงษ์ คำสร้อย

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๑
2
๓
๔
5
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายณรงค์ ธิลา
นายเกรียงไกร เกษร
นายภาสกร เก๊างิ้ว
นายผไทธง วงค์สุวรรณ
นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม
นายประสิทธิ์ สุทธะนะ
นางมาลี จิรวิทยาคุณ
นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส
นางสาวอารีรัตน์ สายวงค์อินทร์
นางสาวอารีย์พันธ์ จีรัง
นางสาวแจ่มจิตร์ จันทรมงคล

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หน. สำนักปลัดเทศบาล
ผอ. กองคลัง
ผอ. กองสาธารณสุขฯ
หน. ฝ่ายอำนวยการ
หน. ฝ่ายปกครอง
หน. ฝ่ายบริหารงานคลัง

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ธิลา
เกรียงไกร เกษร
ภาสกร เก๊างิ้ว
ผไทธง วงค์สุวรรณ
มงคลศักดิ์ เมืองธรรม
ประสิทธิ์ สุทธะนะ
มาลี จิรวิทยาคุณ
ฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส
อารีรัตน์ สายวงค์อินทร์
อารีย์พันธ์ จีรัง
แจ่มจิตร์ จันทรมงคล

-2ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
13 นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง
14 นายเกรียงไกร จอมแปง
15 นางสาวจริยาภรณ์ อินสอน

ตำแหน่ง
หน. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
อภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง
เกรียงไกร จอมแปง
จริยาภรณ์ อินสอน

ผู้เข้าฟังการประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา

๐9.๐๐ น.

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

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

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

1.1 แจ้งเทศบาลตำบลหนองควาย รับโอน นางสาวจริยาภรณ์
อิ น สอน ตำแหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ระดั บ ชำนาญการ
สั งกั ด สำนั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลวั งงิ้ ว อำเภอดงเจริ ญ
จังหวัดพิ จิตร มาสั งกัด ฝ่ ายปกครอง สำนักปลั ดเทศบาล เทศบาลตำบล
หนองควาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
1.2 แจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการเทศบาลเคลื่ อ นที่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้ ง ที่ 3 บริ เ วณ อาคารอเนกประสงค์
วัด แสงโชตนาราม หมู่ ที่ 10 บ้ า นนาบุ ก ในวั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2562
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
1.3 แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
ของอำเภอหางดง

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง

11 เสียง

ไม่รับรอง

- ไม่มี -

งดออกเสียง

1 เสียง (ประธานสภา)

กระทู้ถาม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี

-3ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
5.1.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่ อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 38,200 บาท
(สามหมื่ น แปดพั น สองร้ 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 ประกอบด้วย
1. โครงการจั ด ซื้ อ ตู้ ส าขาทดแทนพร้ อ มติ ด ตั้ ง งบประมาณ
27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
2. โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิดทดแทน
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง งบประมาณ 11,200 บาท (หนึ่ ง หมื่ น หนึ่ งพั น
สองร้อยบาทถ้วน)

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
กล่าวเสนอญัตติว่า ตามที่เทศบาลตำบลหนองควายได้ดำเนินการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2557 หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องบันทึกภาพ 455 – 57 – 0003
ประกอบด้ วย กล้ องวงจรปิ ดจำนวน 8 ช่อ งบั น ทึก ภาพ และฮาร์ด ดิ ส ก์
สำหรับเก็บข้อมูลจำนวน 1 ชุด และตู้สาขาสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์
422 – 57 – 0001 โดยติดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 นั้น
เนื่องจากครุภัณฑ์ดั งกล่าวมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้
อุป กรณ์ภ ายในมี ความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และได้ดำเนินการ
ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ใ นสภาพที่ใช้งาน
ได้ต ามเดิ ม จึงมี ความจำเป็น จะต้ องจัดซื้ อครุภั ณ ฑ์ ดังกล่ าวใหม่ ทั้ งนี้ ได้
บรรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง (ฉบั บ ที่ 7)
เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จึ งมี ค วามจำเป็ น จะต้ อ งขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ายบางหมวดรายจ่ายและนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ดังนี้
1. แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบดำเนิ น งาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารเทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณตั้ ง ไว้ 15,000 บาท
คงเหลือ 15,000 บาท ขอโอนลด จำนวน 15,000 บาท และโครงการ

-4พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ข องเทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ ตั้ ง ไว้
10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด จำนวน 10,000 บาท
2. แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบดำเนิ น งาน
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่นๆ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ
26,500 บาท ขอโอนลด จำนวน 13,200 บาท
รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดจำนวน 38,200 บาท (สามหมื่นแปดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
1. แผนงานบริห ารทั่ว ไป งานบริห ารทั่ วไป งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน โครงการจั ด ซื้ อ ตู้ ส าขาทดแทน
พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 27,000 บาท ประกอบด้วย
1.1 ตู้สาขา จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาด 4 สายนอก 16 สายใน สามารถขยายได้ 8 สายนอก 24 สายใน
พร้อมเครื่องโทรศัพท์คีย์ 12 ปุ่ม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 เนื่องจากเป็นรายการ
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์ จึงตั้งราคาจากการสอบราคา
จากผู้ จ ำหน่ ายโดยตรง 3 ร้าน แล้ ว กำหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้ อ
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7
1.2 เครื่ อ งปรั บ แรงดั น ไฟฟ้ า จำนวน 1 เครื่ อ ง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2000VA ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวั น ที่ 22 มกราคม
2552 เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
จึงตั้งราคาจากการสอบราคาจากผู้ จำหน่ายโดยตรง 3 ร้าน แล้วกำหนด
เป็นราคากลางในการจัดซื้อ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 (ราคารวมค่าติดตั้ง)
2. แผนงานบริ ห ารทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบดำเนิ น งาน
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด
ทดแทนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ 11,200 บาท ประกอบด้วย
2.1 เครื่องบันทึก DVR 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน คื อ DVR 8 ช่ อ ง รองรั บ 5 ระบบ 8 - ch HD TVI/AHD/CVI/CVBS โดยเป็ น ไปตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 เนื่องจากเป็นรายการที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาจากการสอบราคาจาก
ผู้จำหน่ายโดยตรง จำนวน 3 ร้าน แล้วกำหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้อ
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7

-52.2 Hard disk For CCTV จำนวน 1 เครื่ อ ง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน คือ มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB โดยเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน ที่ 22 มกราคม
2552 เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณ ฑ์
จึงต้องตั้งราคาจากการสอบราคาจากผู้จำหน่ายโดยตรง จำนวน 3 ร้าน
แล้วกำหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้อ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7
2.3 เครื่ อ งสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 เครื่ อ ง โดยมี
คุณ ลั ก ษณะครุภั ณ ฑ์ พื้ น ฐาน คื อ มี ก ำลั งไฟไม่ น้ อ ยกว่า 800VA (480
Watts) สามารถสำรองไฟฟ้ าได้ไม่น้ อยกว่า 15 นาที เป็น ไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจำปี
พ.ศ.2562 รายการที่ 61 โดยเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว1989 ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2552 และเป็ น ไปตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 (ราคารวมค่า
ติดตัง้ )
เทศบาลตำบลหนองควายพิจารณาแล้ว จึงต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ ไปตั้ งจ่ า ย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน
2 รายการ ดังกล่าวข้างต้น งบประมาณ 38,200 บาท (สามหมื่นแปดพัน
สองร้ อ ยบาทถ้ ว น) ตามนั ย ข้ อ 27 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิป รายหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่ อย่างไร
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)

กล่าวเสนอให้เพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
อาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวรับคำเสนอไว้และจะพิจารณาดำเนินการในโอกาสต่อไป

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสอบถามว่าจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เมื่อไม่มีจึงขอมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ 38,200 บาท
(สามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามญัตติที่นายกฯ เสนอ
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อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภท
ครุ ภั ณ ฑ์ อื่ น โครงการป้ า ยไฟสามเหลี่ ย มหยุ ด ตรวจ จำนวน 2 ป้ า ย
ราคาป้ายละ 11,500 บาท รวมเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) ตามนัยข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
กล่าวเสนอญัตติว่า ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความ
จำเป็นจะต้องดำเนินการจัดซื้อแผงไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจเพิ่มเติมจากที่มี
อยู่เดิม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้ดำเนินการ
เพิ่มเติมครุภัณฑ์ดังกล่าวในแผนพัฒ นาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบั บ ที่ 7 เรีย บร้อยแล้ ว แต่ ยังไม่ ได้ บ รรจุไว้ ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ
ประเภทวั ส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง งบประมาณตั้ งไว้ 86,000 บาท
ปัจจุบันคงเหลือ 76,260 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุ น หมวดครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ อื่ น รายการแผงไฟ
สามเหลี่ ยมหยุดตรวจ จำนวน 2 อันๆ ละ 11,500 บาท รวมเป็นเงิน
23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. รูปทรงสามเหลี่ยม ติดสัญญาณไฟ LED สีแดงด้านบน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว
2. ด้ านข้ างติ ด หลอดไฟนี อ อนขนาด 36 วัต ต์ จำนวน 2 ดวง
ด้านหน้าติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง “หยุดตรวจ”
3. มีล้อจำนวน 4 ล้อ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ความสูง
ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

-7เทศบาลตำบลหนองควายพิ จ ารณาแล้ ว จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ อื่น โครงการป้ายไฟ
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 11,500 บาท รวมเป็นเงิน
23,000 บาท (สองหมื่ น สามพั น บาทถ้ ว น) ต่ อ สภา ตามนั ย ข้ อ 27
ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยวิธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิป รายหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่ อย่างไร
ที่ประชุม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

มติที่ประชุม

ไม่มี
เมื่อไม่มีจึงขอมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์ อื่ น โครงการป้ ายไฟสามเหลี่ ย ม
หยุ ด ตรวจ จำนวน 2 ป้ าย ราคาป้ า ยละ 11,500 บาท รวมเป็ น เงิ น
23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามญัตติที่นายกฯ เสนอ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประเภทค่ าบำรุงรัก ษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่ อ สร้าง งานปรับ ปรุ ง
ถนนโดยขยายไหล่ ท างพร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
บริเวณถนนสายหลักบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตามนัยข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอบ กั บ ข้ อ 59
ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิ น การเก็ บ รัก ษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
กล่าวแสดงความประสงค์ขอถอนญัตติดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณ
ตามโครงการดั งกล่ าวเป็ นเงินสะสมที่ สภาอนุ มั ติ ให้ ใช้ จ่ ายแล้ วทำให้ ไม่ เข้ า
หลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณตามญัตติที่เสนอ จึงต้องขอ
ความยินยอมต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อถอนญัตติดังกล่าวออกจาก
การพิจารณาครั้งนี้ และมอบหมายให้ปลัดเทศบาลชี้แจงเพิ่มเติม

-8นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล) กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ขอถอนญัตติเนื่องจากการสำคัญผิด
ในข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า เป็ น โครงการที่ ใช้ จ่ า ยจากงบประมาณในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี แต่เมื่อได้ตรวจสอบภายหลังจากที่ได้
มีการบรรจุในระเบียบวาระและส่งให้สมาชิกสภาแล้วพบว่าเป็นโครงการที่
ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่งกระบวนการขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจะไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในข้อ 29 ของระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ และข้อ 59
ของระเบี ย บว่าด้ ว ยการรับ เงิน การเบิ ก จ่ายเงิน ฯ โดยการแก้ ไขจะต้ อ ง
ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในส่วนของ
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน ซึ่งเป็นการบริหารสัญญาตามระเบียบพัสดุ
ส่วนการแก้ไขรายละเอียดของงานจ้าง โดยที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ดำเนินการ
ไปบางส่วนและมีวัสดุอุปกรณ์คงเหลืออยู่ก็มีการอายัดไว้แล้ว ซึ่งมีทั้งที่ใช้ได้
และใช้ไม่ได้ โดยที่ใช้ได้ก็ต้องนำมาปรับลดในรายละเอียดโครงการ เช่น ท่อ
งานใหม่ที่ปรับลดลงก็จะตัดค่าท่อออกไป ซึ่งกระบวนการขั้นตอนแก้ไขก็จะ
ใช้วิธีการเปลี่ ยนแปลงแผนฯ โดยดำเนินการไปพร้อมกับการดำเนินงาน
ในส่วนของแผนพัฒนาห้าปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ดังนั้น วันนี้จึงต้อง
ขอความยินยอมจากสภาเพื่อถอนญัตตินี้ออกไปก่อนและเมื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จ แล้วก็จะได้เสนอให้สภาเทศบาลตำบลหนองควาย
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

แจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามระเบี ย บว่ าด้ ว ยข้ อบั งคั บ การประชุ ม สภา
ท้องถิ่น การถอนญัตติที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้วจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากสภาท้องถิ่น

นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)

กล่ าวสอบถามระยะเวลาการจ้ างตามสั ญ ญา เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า
ปล่อยให้ล่วงเลยมาเกือบสองปี ซึ่งชาวบ้านสอบถามตลอดว่าเหตุใดถึงล่าช้า
เพราะเป็นถนนสายหลัก แต่ก็ตอบได้เพียงว่าผู้รับเหมาทิ้งงาน จึงขอถามว่า
เหตุใดถึงเกิดความล่าช้าในโครงการดังกล่าว เพื่อจะได้อธิบายให้ชาวบ้าน
เข้าใจต่อไป

นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล) กล่าวชี้แจงว่า สาเหตุที่ทำให้โครงการดังกล่าวล่าช้าเพราะผู้รับจ้าง
เข้าทำงานไม่ต่อเนื่อง ทำให้งานสะดุดและไม่มีความคืบหน้า ซึ่งการบริหาร
สัญญาผู้ เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบก็มีการติดตามผู้รับจ้างทั้งเป็นหนังสื อ
และโทรศัพท์หลายครั้ง แต่ผู้รับจ้างก็ไม่เข้าทำงานจนระยะเวลาตามสัญญา
สิ้นสุดลง โดยสัญญาทำเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 กำหนดเริ่มทำงาน
วัน ที่ 20 เมษายน 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 17 สิ งหาคม 2561 เมื่อมีการ
ติดตามแล้วผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานและไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ จึงต้อง
ทำตามขั้นตอนของระเบียบด้วยการบอกเลิกสัญญา ริบหลักประกันสัญญา
เรียกค่าปรับจากคู่สัญญา และการแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานตามลำดับ ซึ่งการ
ดำเนิ น การต่ อไปก็จ ะเป็ น การสรรหาผู้ รับ จ้างรายใหม่ เข้ ามาดำเนิ นการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

-9นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2) กล่าวสอบถามว่าเป็น บริษัทผู้รับจ้างรายเดียวกับ ที่บ้านสันป่าสัก
หรือไม่
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบแผนฯ) กล่าวตอบว่าไม่ใช่ โดยบริษัทดังกล่าวมีสำนักงานตั้งอยู่ที่
จังหวัดลำพูน แต่ตัวของผู้รับจ้างมีบ้านอยู่ที่ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสอบถามว่าจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีจึงขอมติว่าจะยินยอมให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย
ถอนญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษา
และปรั บ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้าง งานปรับ ปรุงถนนโดยขยายไหล่ ท าง
พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บริ เวณถนนสาย หลั ก
บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 หรือไม่
ยินยอม
ไม่ยินยอม
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.4 ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
เป็นเงินจำนวน 32,150 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตามนัยข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ
หนั งสื อ กรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว
1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย
(1) ป้ายไฟจราจร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,350 บาท
(2) ชุดเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุดๆ ละ 9,900 บาท รวมเป็นเงิน
19,800 บาท
(3) ไฟไซเรนพร้ อ มติ ด ตั้ ง จำนวน 2 ชุ ด ๆ ละ 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม
กล่าวเสนอญัตติว่า ด้วยเทศบาลตำบลหนองควาย ได้รับหนังสือจาก
บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง
บริจาคครุภัณฑ์ให้กับเทศบาลตำบลหนองควาย ประกอบด้วย (1) ป้ายไฟจราจร
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,350 บาท (2) ชุดเครื่องเสียง ยี่ห้อ PROEURO TECH,
PERFORMANCE SOUND, รุ่ น ET – 12, ลำโพง ขนาด 12”, 250 W.
RMS 12 นิ้ ว SPEAKER, FREQUENCY RANGE : 45 HZ – 20 KHZ,

- 10 SENSITIVITY : 103. DB จำนวน 2 ชุ ด ๆ ละ 9,900 บาท รวมเป็ น เงิ น
19,800 บาท และ (3) ไฟไซเรนพร้ อมติ ดตั้ ง เป็ นไฟไซเรน LED ทรงกลม
สีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐาน ประมาณ 160 มม. หรือประมาณ 6.5 นิ้ว
ความสูง (รวมฐาน) ประมาณ 125 มม. หรือประมาณ 5 นิ้ว ฐานเป็นแม่เหล็ก
ยึดติดโครงเหล็กหลังคารถยนต์ ทะเบียน นง 9940 เชียงใหม่ จำนวน 2 ชุดๆ
ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท ครุภัณฑ์บริจาคทั้งสิ้น 3 รายการ
เป็นเงินจำนวน 32,150 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 กำหนดว่า
ในกรณี ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ พั ส ดุ ให้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ก่ ห น่ ว ยการบริ ห ารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือให้ สิ ทธิอันเกี่ยวกับพัส ดุห รือมอบให้ เป็นผู้ดูแลพัส ดุ นั้น
ถ้ า การกระทำดั ง กล่ า วมี เงื่ อ นไขหรื อ มี ภ าระติ ด พั น หน่ ว ยการบริ ห าร
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น จะรับ เอาพั ส ดุ ห รือสิ ท ธิ นั้ น ๆ ได้ ต่อ เมื่ อได้ รับ ความ
เห็ น ชอบจากสภาหน่วยการบริห ารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ประกอบกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1628 ลงวั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561 แจ้ ง แนววิ นิ จ ฉั ย ข้ อ หารื อ ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ในประเด็นเกี่ยวกับการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เ ป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
การจั ด ซื้อ จัดจ้ าง หรือการบริห ารพั ส ดุ ในกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับแห่ งพระราชบัญญั ตินี้ ซึ่งมีเจตนารมณ์ ให้ยกเลิ กเฉพาะบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ สำหรั บ กรณี อื่ น ที่ มิ ได้ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การ
บริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ากรณี ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ พั ส ดุ ใ ห้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
รับ เอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็ นชอบจากสภาท้องถิ่น
และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลหนองควายพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า การรับ บริจาค
ครุ ภั ณ ฑ์ ดังกล่ าวไว้เป็ น กรรมสิ ท ธิ์จ ะต้ องมี ภ าระติ ด พั น ในด้ านการดู แ ล
บำรุงรักษา จึงต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

- 11 นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิป รายหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่ อย่างไร
ที่ประชุม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

มติที่ประชุม

ไม่มี
เมื่ อ ไม่ มี จึ ง ขอมติ ว่ า จะเห็ น ชอบให้ เทศบาลตำบลหนองควาย
รับบริจาคพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 32,150 บาท
(สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามญัตติที่นายกฯ เสนอหรือไม่
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นางมาลี จิรวิทยาคุณ (ผอ. กองคลัง) รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายได้
ประมาณการไว้ 47,000,000 บาท รับจริง 34,192,993.34 บาท
เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปประมาณการรายได้ ไว้ 28,000,000 บาท รับ จริ ง
21,298,680 บาท รายจ่ า ยประมาณการไว้ 75,000,000 บาท
จ่ า ยจริ ง 33,609273.50 บาท เงิ น สะสมคงเหลื อ ณ วั น ที่ 27
พฤษภาคม 2562 จำนวน 49,616,724.74 บาท ทุนสำรองเงินสะสม
คงเหลือ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จำนวน 35,120,334.41 บาท
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบแผนฯ) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับถนนซอยเล็กซอยน้อย
ตามเทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว
โดยงานที่จะทำต่อไปเป็นงานถนนตามเทศบัญญัติฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
และงานประเภทอาคาร ส่วนประเภทท่อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส (ผอ. กองสาธารณสุขฯ)
แจ้งการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดือนมิถุนายน
โดยจะดำเนินโครงการการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง
มาตลอด และกิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน วันที่ 6 มิถุ นายน
2562 ณ ศูนย์ อสม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การป้ องกันโรคไข้เลือดออกจะมีการจัดอบรมให้ กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในวันที่
14 มิถุนายน 2562
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)

กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 1
บ้านตองกาย ซึ่งบางช่วงถนนจะต่ำและสังเกตเห็นว่ารางระบายน้ำสูงกว่า
ถนนประมาณ 10 เซนติเมตร โดยได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าระดับไม่ได้
จึงต้องดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วเพราะหากปล่อยไว้จะทำให้เกิด
อันตราย ซึ่งจะนัดผู้เกี่ยวข้องและสมาชิกสภาร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วย รวมทั้งขอให้ช่วยกันอธิบายข้อเท็จจริงให้กับชาวบ้านที่สอบถาม
ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

- 12 นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)

กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าสมควรมีการจัดหารถกระเช้ามาใช้งาน
เพิ่มเติม เพราะปัจจุบันมีคันเดียวไม่พอกับความต้องการใช้งานและต้องไป
ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยเหลือตลอด จึงเสนอแนะให้จัดซื้อ
รถกระเช้าความสูงประมาณ 15 เมตร โดยขอให้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนฯ
ในปีถัดไปด้วย

นายนิคม อินใจมา (สท. เขต 1)

กล่าวสอบถามว่าไฟฟ้าสายบนผ่านมาสี่ห้าเดือนแล้วยังไม่ได้ติดตั้ง
มิเตอร์ และพนังกันดินบ้านฟ่อนเสร็จแล้ว แต่ผู้รับเหมาได้นำทรายมาถม
แทนดินทำให้รถติดหล่ม จึงแจ้งให้เทศบาลทราบเพราะชาวบ้านฝากถามมา

นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบแผนฯ) กล่าวชี้แจงว่า เรื่องไฟฟ้าเป็นงบประมาณของปี 2561
ซึง่ การประมาณราคาของไฟฟ้าไม่รวมมิเตอร์ที่ใช้ควบคุมไฟกิ่งและสอบถาม
ไปแล้วได้รับแจ้งให้ทำหนังสือไปขอมิเตอร์เพิ่มเติม เทศบาลก็ได้ ทำหนังสือ
ไปขอให้แล้วแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มาติดตั้ง ซึ่งก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด
ส่วนเรื่องพนังกันดินตามแบบเป็นทรายถม ซึ่งตามหลักวิศวกรรมทรายถม
จะแน่นกว่าดินถม และได้แจ้งผู้รับจ้างแล้วว่าหากมีการทรุดตัวให้นำทราย
มาถมเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
นายอุทัย กาวิโล (สท. เขต 1)

กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พนังกันดิน ดังกล่ าวว่าการก่อสร้างขาดไป
สามเมตรและส่วนหัวมีทรายไหลลงลำเหมือง จึงแก้ปัญหาด้วยการจัดทำ
แนวกั้นและใช้เงินไปสองพันบาท โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สท. นิคม
จำนวนห้าร้อยบาท ส่วนที่เหลือ ได้ใช้เงินประปาหมู่บ้าน สำหรับเรื่องรถน้ำ
วันก่อนมีการเผากิ่งไม้ใบไม้และงานป้องกันฯ ไปดับไฟแล้ว แต่คงดับไม่หมด
เพราะประมาณสองถึงสามทุ่มได้รับแจ้งว่า ไฟยังติดอยู่ จึงประสานมาได้รับ
แจ้งว่ารถน้ำคันใหญ่ติดภารกิจที่บ้านฟ่อน ส่วนรถน้ำคันเล็กเสียใช้งานไม่ได้
จึงขอฝากให้บำรุงรักษาให้ดีเพราะหากมีเหตุเร่งด่วนสามารถใช้งานได้ทันที

นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)

กล่าวเพิ่มเติม เรื่องพนังกันดินว่า ได้ติดตามการก่อสร้างมาตลอด
ตั้งแต่การตอกเสาเข็มพบว่าการก่อสร้างสิ้นสุดบริเวณนั้นจริง ซึ่งส่วนที่ขาด
ไปประมาณสองเมตรได้สอบถามช่างและได้รับแจ้งว่าเป็นไปตามแบบแล้ว
เพิ่มเติมไม่ได้ สำหรับเรื่องทีท่ รายไหลลงลำเหมืองที่บ้านมีแผ่นปูนสำเร็จอยู่
เสียดายหาก สท. อุทัย ประสานมาก็สามารถนำไปทำแนวกั้นได้ โดยไม่ต้อง
ใช้เงินงบประมาณดังกล่าว ส่วนเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ ขอหารือว่าบุคคลใด
ดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากปัจจุบันเห็นว่าการดูแลเอาใจใส่ลดลง ไม่เรียบร้อย
ไม่มีความพร้อม เช่น การเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธงบางครั้งถ่านไมล์ไม่มี
หรือไม่ได้ชาร์ตแบตฯ ไว้ ส่วนในห้องเรียนก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่นั่งประจำอยู่
เพื่ อ ควบคุม ดู แลอุป กรณ์ เสริม ต่างๆ ให้ ดีใช้ ได้ต ลอด รวมถึ งการรับ รอง
วิทยากรต้องให้พร้อมไม่ต้องตามหากัน ซึ่งผมต้องคอยตามหาผู้รับผิดชอบ
ตลอดขอฝากไว้ด้วย

