รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 13 สิงหาคม 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
6
7
8
9
10
11
12

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

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

ลายมือชื่อ
ณรงค์ ธิลา
เกรียงไกร เกษร
ภาสกร เก๊างิ้ว
ผไทธง วงค์สุวรรณ
มงคลศักดิ์ เมืองธรรม
วสุชาติ พิชัย
ประสิทธิ สุทธะนะ
ฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส
อารีรัตน์ สายวงค์อินทร์
อารีย์พันธ์ จีรัง
แจ่มจิตร์ จันทรมงคล
อภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง

-2ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
13 นางสาวกัลญา ทองแก้ว
14 นายเกรียงไกร จอมแปง
15 นางสาวจริยาภรณ์ อินสอน
ผู้เข้าฟังการประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา

๐9.๐๐ น.

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
กัลญา ทองแก้ว
เกรียงไกร จอมแปง
จริยาภรณ์ อินสอน

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ า วเปิ ด ประชุ ม สภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมั ย สามั ญ
สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 และเชิ ญ นายบุ ญ ศรี เรื อ นเหล็ ก
สมาชิกสภา เขต 2 จุดเทียน ธูป และนำสวดมนต์ไหว้พระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขข้อความ

มติที่ประชุม

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1.1 ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 งานปรั บ ปรุ ง ถนนโดยขยายไหล่ ท างพร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลั กบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตามนัยข้อ 89
ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

-3นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่ าวเสนอญั ตติ ว่ า ตามที่ สภาเทศบาลตำบลหนองควาย ในคราว
ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน งานปรับปรุง
ถนนโดยขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
หลักบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 วงเงินงบประมาณ 1,330,000 บาท ซึ่งดำเนินการ
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 33/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 วงเงินตามสัญญา
939,000 บาท โดยห้ างหุ้ น ส่ ว น ธนพงศ์ พั น ก่ อ สร้ าง เป็ น ผู้ รับ จ้ าง และได้ รั บ
อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกตัดปีตามมติที่ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 แต่เทศบาลตำบลหนองควายได้แจ้งบอก
เลิกสัญญาจ้างแก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแจ้งผู้รับจ้างตามหนังสือเทศบาลตำบลหนองควาย
ที่ ชม 86002/2577 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และผู้รับจ้างได้รับหนังสือ
แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยภายหลังบอกเลิกสัญญาได้ริบเงินประกัน
สัญญาและยึดวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของผู้รับจ้ าง แต่ผลของการบอกเลิกสัญญาทำให้
เป็นการยกเลิกโครงการในระบบไปโดยปริยายและไม่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้อีก
แต่ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการดังกล่ าวต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ การดำเนิ น
โครงการเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึง จำเป็นต้อง
ขออนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเงิน สะสมเพื่ อ ดำเนิ น ต่ อ ในโครงการเดิ ม โดยแก้ ไขลั ก ษณะงาน
และราคา ซึ่งยังคงเหลือปริมาณงานที่ไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
45.45 และกองช่างได้จัดทำประมาณราคาให้สอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบัน
ดังนี้ งานปรับปรุงถนนโดยขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายหลั กบ้ านเหมือ งกุง หมู่ ที่ 7 ขยายไหล่ ท างคอนกรีต เสริมเหล็ ก
ขนาดกว้าง 0.40 – 2.00 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575
ตารางเมตร และวางท่ อ ระบายน้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มอก. ชั้ น 3 ขนาด
เส้ น ผ่ าศูน ย์ กลาง 1 เมตร จำนวน 175 ท่ อน บ่ อพั ก จำนวน 21 บ่ อ ยาวรวม
196 เมตร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 898,000 บาท
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ ย วข้ อง จึ งต้องขออนุมั ติใช้จ่ายเงิน สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานปรั บ ปรุ งถนนโดยขยายไหล่ ทางพร้อมวางท่อ ระบายน้ ำคอนกรีตเสริ มเหล็ ก
บริเวณถนนสายหลักบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 898,000 บาท ต่อสภา
เทศบาลตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

สอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิปรายหรือไม่

นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
หรือไม่

สอบถามเกี่ ยวกั บเงินค่ าจ้ างตามสั ญญาว่ าได้ มี การจ่ ายให้ ผู้ รับจ้ าง

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่าวชี้แจงว่า ไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเพราะเป็นการ
บอกเลิกสัญญา อีกทั้งยังได้ริบหลักประกันสัญญาและเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นเงิน
จำนวนสองแสนบาท รวมถึงการยึดวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่อไปด้วย

-4นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

สอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่ อ ไม่ มี จึ ง ขอมติ ว่ า จะอนุ มั ติ ห รือ ไม่ อ นุ มั ติ ให้ ใช้ จ่ ายเงิน สะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานปรับปรุงถนนโดยขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ
ระบายน้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บริ เวณถนนสายหลั ก บ้ า นเหมื อ งกุ ง หมู่ ที่ 7
งบประมาณ 898,000 บาท ตามญัตติที่นายกฯ เสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รวมเป็ น เงิน 29,500 บาท (สองหมื่น เก้าพั น ห้ าร้อยบาทถ้ว น) ตามนั ย ข้ อ 27
ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยวิธีการงบประมาณขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย
(1) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งสำรองไฟ (UPS)
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท
(2) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
จำนวน 22,150 บาท
(3) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ไฟฟ้ า และวิ ท ยุ เครื่ อ งปรั บ แรงดั น ไฟฟ้ า
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 4,850 บาท
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
เสนอญัตติว่า ตามที่งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ได้ขออนุมัติ
โอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามบันทึกข้อความ ที่ ชม 86001/864 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และดำเนินการโอนเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการโอนครั้งดังกล่าวได้โอนผิดประเภท จึงมี
ความจำเป็นจะต้องโอนงบประมาณให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่ายต่อไป รายละเอียดดังนี้
1. จากแผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบดำเนิ น งาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดซื้อเครื่องบัน ทึกภาพ สำหรับกล้องวงจรปิดทดแทน
พร้อมอุป กรณ์ ติดตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 11,200 บาท คงเหลื อ 11,200 บาท
ขอโอนลดจำนวน 2,500 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟ (UPS) มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสำรอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท

-52. จากแผนงานบริหารทั่ วไป งานบริหารทั่ วไป งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุ ภั ณฑ์ ประเภทครุภั ณฑ์ สำนั กงาน โครงการจั ดซื้ อตู้ สาขาทดแทนพร้อมอุ ปกรณ์
ติ ดตั้ ง งบประมาณตั้ งไว้ 27,000 บาท คงเหลื อ 27,000 บาท ขอโอนลด จำนวน
27,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
2.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขา ขนาด 4 สายนอก
16 สายใน สามารถขยายได้ 8 สายนอก 24 สายใน พร้อมกับเครื่องโทรศัพท์คีย์ 12 ปุ่ม
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,150 บาท
2.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,850 บาท
ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 29,500 บาท ต่อสภาเทศบาลตำบล
หนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิป รายหรือสอบถามเกี่ย วกับ
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่
ที่ประชุม

- ไม่มี –

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อไม่มีจึงขอมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณ ฑ์ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 29,500 บาท ตามญั ตติที่
นายกฯ เสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 11,800 บาท
(ห นึ่ งห มื่ น ห นึ่ งพั น แ ป ด ร้ อ ย บ าท ถ้ ว น ) ต าม นั ย ข้ อ 2 7 ข อ งระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
เสนอญัตติว่า ด้วยงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล มีความจำเป็น
จะต้องจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลตำบลหนองควาย โดยติดตั้งไว้ ณ อาคารดอกลำดวน และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลหนองควาย แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

-6รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ ได้ บรรจุไว้ในแผนพั ฒนาเพิ่ มเติ มหรื อ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) เรียบร้อยแล้ว จึงจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณเพื่อนำไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จากหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้
50,000 บาท คงเหลือ 24,224.16 บาท ขอโอนลด จำนวน 11,800 บาท เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง
ชนิ ดรวมสั ญญาณ 6 ช่องสั ญญาณ ขนาดไม่ น้ อยกว่ า 250 วัตต์ ราคารวมค่ าติ ดตั้ ง
จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 11,800 บาท
ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 เครื่อง
เป็นเงินจำนวน 11,800 บาท ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิป รายหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่
ที่ประชุม

- ไม่มี –

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อไม่มีจึงขอมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน 2 เครื่อง
เป็นเงินจำนวน 11,800 บาท ตามญัตติที่นายกฯ เสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.4 ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน
52,300 บาท (ห้ าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามนัย ข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย
(1) โครงการปรับ ปรุงห้ องเรียนโรงเรียนอนุ บาลเทศบาลตำบล
หนองควาย จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงินจำนวน 33,900 บาท
(2) โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
หนองควาย จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงินจำนวน 18,400 บาท
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
เสนอญั ต ติ ว่ า ตามที่ งานระดั บ ก่ อ นวั ยเรี ยนและประถมศึ กษา
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ทำการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับ
ติดตั้ งในห้ องเรี ยนจำนวน 6 ห้ องเรียน แต่ยังมีห้ องเรียนที่ยังไม่เหมาะสมสำหรั บการ

-7ใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และมีอุณหภูมิห้องที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้อง
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี้
1. จากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนั ง
(ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บี ที ยู ตั้งไว้ 336,000 บาท ขอโอนลด จำนวน
33,900 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลหนองควาย จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 33,900 บาท
2. จากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่ นๆ โครงการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายบริ หารสถานศึ กษา (ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กฯ)
ประกอบด้ วย (1) โครงการกี ฬาเชื่ อมความสั มพั นธ์ ตั้ งไว้ 6,000 บาท ขอโอนลด
จำนวน 6,000 บาท (2) โครงการนิทานกล่อมลูก ตั้งไว้ 5,000 บาท ขอโอนลด จำนวน
5,000 บาท (3) โครงการศึกษาดูงานคณะครูและนักเรียน ตั้งไว้ 6,000 บาท ขอโอนลด
จำนวน 6,000 บาท และ (4) โครงการจั ดซื้อยาสามั ญประจำบ้ าน เวชภั ณฑ์ และยา
สำหรับเด็ก ตั้งไว้ 3,000 บาท ขอโอนลด จำนวน 1,400 บาท รวมขอโอนลดทั้งสิ้ น
จำนวน 18,400 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่ อนวั ยเรี ยนและประถมศึ กษา งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้าง ประเภทค่ า
บำรุ งรักษาและปรับปรุ งที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง โครงการปรั บปรุงห้ องเรียนศูนย์ พั ฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควายจำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนเงิน 18,400 บาท
ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้า ง ประเภทค่ าบำรุง รัก ษาและปรั บ ปรุงที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง
จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 52,300 บาท ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิป รายหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่
ที่ประชุม

- ไม่มี –

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่ อ ไม่ มี จึ ง ขอมติ ว่ า จะอนุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ ให้ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 52,300 บาท ตามญัตติที่นายกฯ เสนอ

-8มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.5 ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย
น้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บริ เวณซอย 5 บ้ า นตองกาย หมู่ ที่ 1 เป็ น เงิ น จำนวน
308,000 บาท (สามแสนแปดพั น บาทถ้ ว น) ตามนั ย ข้ อ 27 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
เสนอญั ต ติ ว่ า ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 ประกอบกับถนนสายทางดังกล่าวมีความ
ชำรุดเสียหายอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
รวมตลอดถึงผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้ ประกอบกับปัญหาการระบายน้ำ จึงจำเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาโดยเร่งด่วนนั้น
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้เส้นทางและบรรเทาความเดือดร้อน
ของราษฎรบริเวณ ซอย 5 บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 โดยกองช่าง เทศบาลตำบลหนองควาย
ได้ รั บอนุ มั ติ โครงการ แบบรู ปรายการและประมาณราคาค่าใช้ จ่าย งานก่ อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านตองกาย
หมู่ที่ 1 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 308,000 บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
จึงจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแผนงาน
สร้ างความเข้ มแข็ งของชุ มชน งานส่ งเสริ มและสนั บสนุ นความเข้ มแข็ งของชุ มชน
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลั กษณะรายจ่ ายหมวดอื่ นๆ โครงการผั กข้ างบ้ านอาหารข้ างรั้ ว ครอบครั วพอเพี ยง
หลีกเลี่ยงสารเคมี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 432,000 บาท ขอโอนลดจำนวน
282,000 บาท และจากแผนงานการศึ กษา งานบริ หารทั่ วไปเกี่ ยวกั บการศึ กษา
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการวันวิชาการ ศพด. และโรงเรียนอนุบาลอำเภอหางดง
ตั้ งไว้ 30,000 บาท ขอโอนลดจำนวน 26,000 บาท รวมขอโอนลดทั้ งสิ้ น
308,000 บาท เพื่ อนำไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุ ม ชน
งานบริ หารทั่ วไปเกี่ ยวกั บเคหะและชุ มชน งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง
งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 ถนนกว้าง 3 – 4 เมตร
ยาว 125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 441 ตารางเมตร รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร

-9ลึ ก 0.40 เมตร ยาว 26 เมตร พร้อมบ่ อพั ก 10 บ่ อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
หนองควาย งบประมาณ 308,000 บาท
ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทงานก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ ก บริเวณซอย 5
บ้ า นตองกาย หมู่ ที่ 1 เป็ น เงิ น จำนวน 308,000 บาท ต่ อสภาเทศบาลตำบล
หนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิป รายหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่
ที่ประชุม

- ไม่มี –

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่ อ ไม่ มี จึ ง ขอมติ ว่ า จะอนุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ ให้ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทงานก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ ก บริเวณซอย 5
บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 เป็นเงินจำนวน 308,000 บาท ตามญัตติที่นายกฯ เสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.6 ขอความยิ น ยอมทำกิ จ การนอกเขต ตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 และซอย 5 บ้านกองขิง
หมู่ ที่ 3 เชื่ อมหมู่ที่ 1 บ้ านไร่ ตำบลบ้ านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 478,000 บาท (สี่ แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามนัยมาตรา
57 ทวิ (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
เสนอญัตติว่า ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
ค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้าง งานก่ อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค งานก่อสร้างสะพานคอนกรี ต
เสริมเหล็ ก บริ เวณซอย 7 และซอย 5 บ้ านกองขิง หมู่ ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ ที่ 1 บ้ านไร่
ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจ่ายเป็นงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริ มเหล็ ก บริ เวณซอย 7 และซอย 5 บ้ านกองขิ ง หมู่ ที่ 3 เชื่ อมหมู่ ที่ 1 บ้ านไร่
ตำบลบ้ านแหวน กว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร หรือมี พื้ นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร

- 10 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ 478,000 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
เนื่องจากการก่อสร้างสะพานตามโครงการดังกล่าวเป็นการจัดให้มี
และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตำบล เพื่อเชื่อมระหว่างสองตำบลโดยมีปลายสะพานด้านหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่
ตำบลหนองควายและมีปลายสะพานอีกด้ านหนึ่ งตั้งอยู่ ในเขตท้ องที่ ตำบลบ้ านแหวน
ถือเป็ นการดำเนิ นการนอกเขตเทศบาลตำบลหนองควายในพื้ นที่ รับผิ ดชอบเทศบาล
ตำบลบ้านแหวน บริเวณบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50
บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ และมาตรา ๕๑ บัญญัติว่า ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ ประกอบกับมาตรา ๕๗ ทวิ บัญญัติว่า เทศบาลอาจ
ทำกิจการนอกเขต เมื่อ (๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ที่ดำเนิ นตามอำนาจหน้าที่อยู่ภ ายในเขตของตน (๒) ได้รับความยินยอมจากสภา
เทศบาล คณะกรรมการสุ ข าภิ บ าล สภาจั ง หวั ด หรื อ สภาตำบลแห่ ง ท้ อ งถิ่ น ที่
เกี่ยวข้อง และ (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดั งนั้ น เทศบาลตำบลหนองควายจึ งขอความยิ น ยอมทำกิ จ การ
นอกเขต ตามเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น
ค่าที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้าง งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริม เหล็ ก บริเวณซอย 7
และซอย 5 บ้ า นกองขิ ง หมู่ ที่ 3 เชื่ อ มหมู่ ที่ 1 บ้ า นไร่ ตำบลบ้ า นแหวน
อำเภอหางดง จั งหวั ด เชี ย งใหม่ งบประมาณ 478,000 บาท ต่ อสภาเทศบาล
ตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิป รายหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่
นายนิคม อินใจมา (สท. เขต 1)

กล่าวสนับสนุนและเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า หากเป็นไปได้ขอให้ ขยายความกว้างของ
สะพานดังกล่าว
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี –

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่ อ ไม่ มี จึ ง ขอมติ ว่ า จะยิ น ยอมหรื อ ไม่ ยิ น ยอมให้ เทศบาลตำบล
หนองควาย ทำกิ จ การนอกเขตตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุ ม ชน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งานก่ อ สร้ า งสะพานคอนกรี ต

- 11 เสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 และซอย 5 บ้านกองขิง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านไร่
ตำบลบ้ านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 478,000 บาท
ตามญัตติที่นายกฯ เสนอ
มติที่ประชุม

ยินยอม
ไม่ยินยอม
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

5.1.7 ขอความเห็ น ชอบรั บ มอบพั ส ดุ ประเภทเครื่ อ งผลิ ต
ออกซิเจนไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นเงินมูลค่า 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามนัยข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
เสนอญั ตติว่า ด้วยเมื่อวันที่ 20 มิ ถุนายน 2562 กองสาธารณสุ ข
และสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบพัสดุประเภทเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร จำนวน
1 เครื่อง มูลค่า 25,000 บาท ที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลหนองควาย
ไว้ใช้ในกิจกรรมงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 กำหนดว่า ในกรณีที่มี
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ
อัน เกี่ย วกับ พั ส ดุห รือมอบให้ เป็ นผู้ ดูแลพั ส ดุนั้ น ถ้าการกระทำดังกล่ าวมีเงื่อ นไข
หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ
ได้ต่อเมื่ อได้รับ ความเห็ นชอบจากสภาหน่ว ยการบริห ารราชการส่ วนท้องถิ่นนั้ น
ประกอบกั บ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุน ายน 2561 แจ้งแนววินิจฉั ยข้อหารือของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็น
เกี่ยวกับการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญ ญั ติว่า
ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกเฉพาะบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุ สำหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ย วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มี
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัส ดุห รื อมอบให้ เป็ นผู้ ดูแลพัส ดุนั้ น ถ้าการกระทำดังกล่ าวมีเงื่อนไขหรือมี ภ าระ
ติดพัน องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะรับเอาพั ส ดุห รือสิ ท ธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 12 เทศบาลตำบลหนองควายพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับมอบพัสดุ
ดังกล่าวไว้เป็นกรรมสิทธิ์จะต้องมีภาระติ ดพันในด้านการดูแลบำรุงรักษา จึงต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิป รายหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่
ที่ประชุม

- ไม่มี –

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่ อ ไม่ มี จึ ง ขอมติ ว่ า จะเห็ น ชอบหรื อ ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เทศบาล
ตำบลหนองควาย รับ มอบพั สดุประเภทเครื่องผลิ ตออกซิเจนไฟฟ้ า ขนาด 5 ลิ ตร
จำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นเงินมูลค่า 25,000 บาท ตามญัตติที่นายกฯ เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)

ยกมือขอเสนอญัตติด้วยวาจาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
พิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายดำรงเดช วิชญสกุล สมาชิกสภา เขต 2
เสนอญัตติด้วยวาจา
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)
กล่ าวเสนอญั ตติ ขอให้ สภาเทศบาลตำบลหนองควายมี มติ เสนอชื่ อ
นายผไทธง วงค์สุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เพื่อรับรองเป็นหมอ
พื้ นบ้ าน โดยมี นายสมบู รณ์ กรีเหลี่ ยง สมาชิ กสภา เขต 2 และนายสุ รพงษ์ คำสร้อย
สมาชิกสภา เขต 2 ยกมือรับรอง
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
แจ้งขอหารือสมาชิกสภาว่าเห็นควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการ
ประชุมครั้งนี้หรือไม่อย่างไร
นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง (สท. เขต 2)

กล่าวสนับสนุนและเห็นควรพิจารณาในครั้งนี้

นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)

กล่าวขอให้ชี้แจงเหตุผลและความเป็นมาในเรื่องที่เสนอ

นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)
กล่าวชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงที่ออกมาใหม่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหา
สามารถพิจารณาได้ แต่หากยังมีข้อสงสัยขอเสนอให้พักการประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
พิจารณาแล้วจึงขอบรรจุญัตติดังกล่าวเป็นระเบียบวาระที่ 5.1.8
แล้วประกาศให้พักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที นับแต่เวลา 11.15 น. เพื่อให้
สมาชิกสภาได้พิจารณาและตรวจสอบเอกสารประกอบญัตติดังกล่าว
---------------------------------------------------------------------------------------------

- 13 เริ่มประชุมเวลา

11.25 น.

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว จึ งประกาศเริ่ม การประชุ ม และขอให้
ปลัดเทศบาลได้อธิบายระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล)
กล่าวอธิบายว่า ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
รับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ข้อ 6 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเสนอ (1) คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ข้อ 7 กำหนดว่า การเสนอให้รับรอง
หมอพื้นบ้านให้เสนอโดยวิธีการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ยื่นคำขอเสนอ
รายชื่อ ผู้ ที่ มี คุณ สมบั ติ พร้อมบั น ทึก หรือ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
หมู่บ้ านที่พิจ ารณามีมติที่ เสนอให้ มีการรับรองบุคคลดังกล่ าวส่ งไปยังอำเภอที่ตั้ง
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยื่นคำขอเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมบันทึก
หรือรายงานการประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พิ จารณา มีมติที่เสนอ
ให้ มี ก ารรั บ รองบุ ค คลดั งกล่ า วไปยั งหน่ ว ยงานที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กำหนด
ประกอบกับระเบียบยังได้กำหนดคำนิยามของหมอพื้นบ้าน รวมถึงคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามไว้ด้วยแล้ว ซึ่งก็คงต้องมีการสอบถามหรืออภิปรายในเรื่องดังกล่าว
พอสมควร
ดังนั้น จะเห็นว่าวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน
สามารถกระทำได้สองทาง คือ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือโดยเทศบาลตามมติ
ของสภาก็ได้ และก็เป็นอำนาจของท่านประธานสภาที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระใน
ครั้งนี้ได้ หรือจะหารือหรือขอมติจากสภาว่าจะพิจารณาครั้งนี้หรือไม่ก็สุดแล้วแต่มติ
ที่ประชุมในวันนี้ ซึ่งสามารถทำได้และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)
กล่าวขอให้พิจารณาในวันนี้เพราะเห็นว่าเหตุบ้านการเมืองไม่แน่นอน
ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกสภาและบุคคลทั่วไปก็ได้ไปสั มผัสบ้างแล้วว่าผู้ได้รับเสนอชื่อทำงาน
ด้านสมุนไพรมานานจนชาวบ้านต่างขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ และไม่ใช่เฉพาะชาวบ้าน
ในตำบลเท่านั้น จากที่อื่นก็มีและเห็นผลมาแล้ว บุคคลคนนี้มีแต่ให้ไม่เคยคิดค้ากำไรจึงน่า
ส่งเสริม
นายสุรพงษ์ คำสร้อย (สท. เขต 2)
กล่าวแสดงความเห็นด้วยเพราะจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านในตำบล
และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านจึงขอสนับสนุน
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
กล่ าวว่าพิจารณาแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็ นเรื่องหมอพื้นบ้ าน แต่เห็ นควร
ศึกษาข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดเพิ่มเติมและนำไปพิจารณาในการประชุมสภาครั้งต่อไป
นายบุญศรี เรือนเหล็ก (สท. เขต 2)
กล่าวเห็นด้วยกับเรื่องหมอพื้นบ้านเพราะหากไม่อนุรักษ์ไว้ก็จะหายไป
และไม่มียาสมุนไพรพื้นบ้านมารักษาอีก แต่ต้องขอเวลาศึกษาในข้อกฎหมายก่อนมีมติ

- 14 นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)
กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการศึกษาพบว่าขณะนี้มีสมุนไพรอยู่ชนิดหนึ่งที่
สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย คือ กัญชา และในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ก็จะสิ้นสุดเวลา
การนิรโทษกรรมสำหรับผู้ที่ปลูกและครอบครองกัญชาโดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งจากนั้นเข้าใจ
ว่าหากบ้านใดปลูกไว้ก็จะผิดกฎหมาย จึงต้องเร่งขอให้มีการรับรองหมอพื้นบ้านเพื่อที่จะ
จ่ายยาสมุนไพรชนิ ดนี้ต่อไปได้ แต่หากยังไม่ได้ การรับรองก็จะไม่สามารถใช้กัญชาเป็น
สมุนไพรได้อีกจึงมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ ซึ่งที่พูดมาไม่ใช่มีเฉพาะกัญชาเท่านั้น โดยยังมี
สมุนไพรชนิดอื่นจำนวนมากที่ผลิตและใช้ช่วยเหลือชาวบ้านมานานหลายปี แต่กัญชาจะมี
ข้อกฎหมายที่ สุ่ มเสี่ ยงจึงต้ องขอให้ พิ จารณาก่ อนเพื่ อให้ เข้ าหลั กเกณฑ์ ของกระทรวง
สาธารณสุขและสามารถจ่ายยาได้ แต่หากไม่ได้รับรองจะไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่สามารถ
ใช้กัญชาเป็นสมุนไพรได้
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
กล่าวสอบถามว่า วัตถุประสงค์เรื่องนี้เพื่อให้สามารถใช้ยาสมุนไพรได้
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย จึงต้องขอเลื่อนเวลาในการพิจารณาออกไปก่อน
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)
กล่าวชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของการมียาไว้รักษาชาวบ้าน สมาชิก
สภาทราบดี ว่ าเวลาไปขอความช่ วยเหลื อก็ จะได้ รั บการช่ วยเหลื อทุ กครั้ งโดยไม่ คิ ด
ค่าตอบแทน สมาชิกสภาเห็นน้ำใจของเขาหรือไม่และเมื่อเดือดร้อนทุกท่านช่วยได้หรือไม่
โดยต้องคิดถึงคนป่วยที่เขารอความช่วยเหลือจากยาชนิดนี้ด้วย และหากเป็นท่านต้องถาม
ว่าจะรอได้หรือไม่ แต่หากสมาชิกสภาจะไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือให้เลื่อนพิจารณา
ออกไปก่อนก็จะไม่ทันเวลาจึงไม่เห็นด้วยและไม่เหมาะสม
นางขันแก้ว บัวเหลือง (สท. เขต 1)
กล่าวเห็นด้วยกับการมีหมอพื้นบ้าน แต่เห็นว่ามาขอให้สภาพิจารณา
ด่วนเกินไป และสอบถามท่านเลขานายกเทศมนตรีว่าใบอนุญาตที่เคยไปขอไว้ไม่สามารถ
ใช้ได้แล้วหรือไม่อย่างไร ส่วนกรณีที่สภารับรองไปแล้วหากหลังวันที่ 21 สิงหาคม 2562
มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ สมาชิกสภาจะอยู่เหนือกฎหมายได้หรือไม่
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)
กล่าวชี้แจงว่า การที่ไปขอครั้งก่อนนั้นเป็นเรื่องการนิรโทษกรรมผู้ที่มี
กัญชาไว้ครอบครองมีกำหนดสามเดือน โดยจะครบวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และทำให้
ถ้ามีตำรวจหรือ ป.ป.ส. มาตรวจพบอาจถูกดำเนินคดีอาญาจึงเป็ นการสุ่ มเสี่ ยงต่อผู้ ที่
ครอบครองกัญชา
นายสุรพงษ์ คำสร้อย (สท. เขต 2)
กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า เรื่องที่เสนอให้พิจารณาเป็นเรื่องของการ
เสนอชื่อเพื่อให้รับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ส่วนเรื่องกัญชาเป็นเรื่องนอกประเด็นไม่เกี่ยวข้อง
และการให้การรับรองหมอพื้นบ้านก็เป็นเรื่องของส่วนกลางที่จะพิจารณาไม่เกี่ยวกับสภา
แต่สภาเพียงพิจารณาว่าสมควรจะส่งรายชื่อตามที่มีผู้เสนอหรือไม่เท่านั้น
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)
กล่ าวสนับสนุนและขอให้ เป็นหน้าที่ของประธานสภาว่าจะพิจารณา
หรือไม่อย่างไร แต่ส่วนตัวแล้วขอเสนอให้พิจารณาให้แล้วเสร็จในวันนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อดำเนินการต่อไป

- 15 นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวขอความเห็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส (ผอ. กองสาธารณสุขฯ)
กล่าวอธิบายถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ที่จะเป็น หมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรอง
หมอพื้ น บ้ าน พ.ศ. 2562 ข้ อ ๓ ในระเบี ย บนี้ “หมอพื้ น บ้ าน” หมายความว่ า
บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่ งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา
นานไม่ น้ อ ยกว่ าสิ บ ปี เป็ น ที่ นิ ยมยกย่ อ งจากชุ ม ชน ซึ่ งได้ รับ หนั งสื อ รับ รองตาม
ระเบี ย บนี้ ข้ อ 5 ผู้ ได้ รับ การเสนอชื่อ ต้ องมี คุณ สมบั ติ และไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ าม
ดังต่อไปนี้ (1) อายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ (๒) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ได้รับ
การเสนอรายชื่อมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ( 3 ) มีความรู้ความสามารถใน
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ด้ว ยภูมิปัญ ญาการแพทย์
แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี เป็นที่นิยม
ยกย่องจากชุมชน (4) ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ที่ ค ณะกรรมการหมอพื้ น บ้ า นประกาศกำหนด (5) ไม่ เคยต้ อ งโทษจำคุ ก โดย
คำพิ พ ากษาถึงที่ สุ ดในคดี ที่ ค ณะกรรมการหมอพื้ น บ้ านเห็ น ว่า จะนำมาซึ่งความ
เสื่ อมเสีย เกีย รติศักดิ์แห่ งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการรับรองหมอพื้นบ้าน
ตามระเบียบนี้ (6) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียซึ่งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว่า
จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสี ยเกียรติศักดิ์ข องการเป็นหมอพื้ นบ้าน หรือเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่าวขอหารือสมาชิกสภาว่าจะพิจารณามีมติวันนี้หรือจะให้เลื่อน
ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)
กล่าวเสนอขอให้พักการประชุมเพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน
แล้วจึงกลับมาพิจารณากันอีกครั้ง
นายนิคม อินใจมา (สท. เขต 1)
กลัวติดคุก

กล่าวว่า ถ้าหากจะมีการลงมติในวันนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวกับกัญชาเพราะ

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
ประกาศให้ พักการประชุมและรับ ประทานอาหารกลางวันเวลา
12.10 น. และนัดประชุมอีกครั้งเวลา 13.00 น.
--------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา

13.00 น.

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติขอให้
ส่งรายชื่อนายผไทธง วงค์สุวรรณ เพื่อรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน โดยแจ้งสมาชิกสภา
ว่ามีประเด็นที่จะต้องขอมติในเรื่องนี้สองประเด็น คือ ประเด็นที่ ว่าจะเห็นชอบให้มี
การพิจารณาในวันนี้หรือไม่ และประเด็น ว่าจะเห็นชอบให้ส่งรายชื่อนายนายผไทธง
วงค์สุวรรณ เพื่อรับรองเป็นหมอพื้นบ้านหรือไม่
ที่ประชุม

รับทราบ

- 16 นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจึงขอมติในประเด็นแรก โดยขอให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้สภาพิจารณาญัตติขอให้ส่งรายชื่อ นายผไทธง
วงค์สุวรรณ เพื่อรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ในการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
ที่ประชุม

8 เสียง
3 เสียง
1 เสียง

กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบให้มีการพิจารณาญัตติ
ดังกล่าวในวันนี้ จะมีผู้ใดอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่
ไม่มี

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็ นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ เทศบาล
ตำบลหนองควายส่ งรายชื่ อนายผไทธง วงค์ สุ ว รรณ เพื่ อรับ รองเป็น หมอ
พื้นบ้าน
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

8 เสียง
- ไม่มี 4 เสียง

5.2 ญัตติร่างเทศบัญญัติ
ขอความเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง งบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่าวเสนอญัตติว่า ตามที่ได้ดำเนินการเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบล
หนองควาย เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย ในวาระที่ 1
ขั้ น รั บ หลั ก การนั้ น จะเห็ น ว่ าเอกสารที่ ได้ จั ด ส่ งให้ ส มาชิ ก สภาตรวจดู ล่ ว งหน้ า
ประกอบด้ ว ย ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ ร่ า งโครงการพั ฒ นาในหมวดค่ า ตอบแทนฯ
และร่างโครงการพัฒนาในหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ โดยในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ
จะประกอบไปด้วยข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. คำแถลงงบประมาณ บันทึกหลักการ
และเหตุผ ล และเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ซึ่ งได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน
81,000,000 บาท (แปดสิ บ เอ็ ด ล้ า นบาทถ้ ว น) ในการนี้ จะขอแถลงชี้ แ จง
รายละเอี ย ดให้ ส มาชิ ก สภารั บ ฟั ง และพิ จ ารณาตรวจสอบไปพร้ อ มกั น สำหรั บ
รายละเอียดอื่นๆ ขอให้ท่านประธานสภาได้ดำเนิ นการพิจารณาตามอำนาจหน้า ที่
ต่ อ ไป จากนั้ น นายกเทศมนตรี ได้ แ ถลงชี้ แ จงรายละเอี ย ดของร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบล
หนองควาย ต่อที่ประชุมจนแล้วเสร็จ

- 17 นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ า วว่ า ตามที่ น ายกเทศมนตรี ได้ แ ถลงชี้ แ จงร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบล
หนองควายเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดรายจ่ายตามงาน
และงบรายจ่าย พร้อมทั้งให้พิจารณาและอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักการ
และเหตุผลของร่างเทศบัญญัติฯ ตามลำดับ ดังนี้
1. แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม 3. แผนงานการศึกษา

ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม 4. แผนงานสาธารณสุข

ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ประชุม

-ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม ๖. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ประชุม

-ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม –
๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม –
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม –
10. แผนงานงบกลาง

ที่ประชุม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

- ไม่มีการอภิปรายหรือสอบถาม กล่าวเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาอภิปรายหรือสอบถามอีกครั้ง

นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2)
กล่ าวสอบถามว่า เทศบั ญญั ติ ได้ ตั้ งงบประมาณไว้ แปดสิ บกว่ าล้ าน
แต่ปัจจุบันเงินเข้ามาประมาณเจ็ดสิบกว่าล้าน ซึ่งระยะเวลาเหลืออีกประมาณหนึ่งเดือน
หากงบประมาณเข้ามาไม่ทันจะมีปัญหาหรือไม่และจะบริหารจัดการอย่างไร

- 18 นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล) กล่ าวชี้ แจงว่ า ในส่ วนของประมาณการรายรั บที่ แสดงในเล่ มนั้ น
เป็ นประมาณการในช่วงเวลาที่เจ้าหน้ าที่งบประมาณ (ปลัดเทศบาล) รายงานเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีเพื่อที่จะขออนุมัติตั้งยอดงบประมาณซึ่งเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
และเหตุผลที่ขออนุมัติดำเนินการในวันดังกล่าวเพราะว่า 1) ต้องรอกระทรวงมหาดไทย
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายทั้งของเทศบาลและของสถานศึกษาทั้งสอง
แห่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จะมีการซักซ้อมแนวทางมาให้ดำเนินการ แต่ละปีระยะเวลา
การซักซ้อมไม่เท่ากันบางปีก็เร็วบางปี ก็ช้า เช่น เร็วสุดในเดือนพฤษภาคม แต่บางปีก็
เดือนมิถุนายนและล่วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาคมก็มี ซึ่งในวันที่เสนอไปนั้นยังไม่มีหนังสือ
แจ้งซักซ้อม แต่เห็ นว่ารอไม่ได้แล้วจึงใช้ข้อมูลรายรับที่มีอยู่จริงที่ได้รับมาในปีที่มีการ
ปิดบัญชี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นฐานตั้ง ประกอบกับเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งไว้เจ็ดสิบห้าล้าน แยกเป็นเงินรายได้สี่สิบเจ็ดล้าน
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปยี่สิบแปดล้าน ซึ่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีเงินเข้ามาเจ็ดสิบ
เจ็ ดล้ านเกินกว่ าประมาณการรายรั บไปแล้ วประมาณสองล้ านบาท เมื่ อพิ จารณาจาก
รายได้ที่ตั้งไว้สี่ สิ บเจ็ดล้ านมีเงินเข้ามาห้ าสิ บเอ็ดล้ าน จึงเกินจากประมาณการรายรับ
ประมาณสี่ล้านบาทเศษ เงินอุดหนุนทั่วไปตั้งไว้ยี่สิบแปดล้าน มีเงินเข้ามายี่สิบห้าล้าน
เหลืออีกประมาณสองล้ านเศษในระยะเวลาที่เหลื อสองเดือนคาดว่าน่าจะเข้ามาตามที่
ประมาณการไว้ แต่ ณ วันนี้รายรับรวมแล้วเกินกว่าที่ได้ประมาณการรายรับไว้แล้ว
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
กล่าวสอบถามเกี่ยวกับโครงการอุดหนุนสืบสานประเพณีเลี้ยงผีฝายเปา
ว่ามีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติฯ หรือไม่
นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล) กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ตั้งไว้นั้น
เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้สำหรับที่ได้สอบถามมา แต่เนื่องจากว่าการตั้งชื่อโครงการ
เลี้ ยงผี ฝายเปาสุ่ มเสี่ ยงต่อการดำเนิ นการ ซึ่งถ้าพู ดตามตรงก็เคยถูกทั กท้ วงจาก สตง.
มาแล้ วว่ าไม่ สามารถอุ ดหนุ นให้ กั บหมู่ บ้ านได้ เพราะมองว่ าเป็ นความเชื่ อส่ วนบุ คคล
สำหรั บการตั้ งงบประมาณหรือการใช้ งบประมาณก็ จะต้ องสอดคล้ องกั บหน้ าที่ ของ
เทศบาลที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (8) บำรุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงต้องตั้งชื่อโครงการ
ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยก็ ได้ ออกระเบี ยบว่าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดงาน จึ งตั้ งรายการใน
โครงการตามหมวดรายจ่ายตามรายการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ส่วนจะมีโครงการ
หรือกิจกรรมใดบ้างก็จะเป็นไปตามระเบียบที่ให้ดำเนินการไปตามรายการนั้นๆ
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
กล่ าวเสนอขอเพิ่ มงบประมาณเพื่อจะได้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
โครงการที่เป็นประเพณีของตำบลหนองควาย
นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล) กล่าวชี้แจงว่า เมื่อในแผนฯ ได้กำหนดกรอบงบประมาณจำนวนเท่าใด
การตั้งงบประมาณก็ต้องตั้งให้เป็นไปตามนั้น ส่วนกิจกรรมที่จะเพิ่มก็ไม่ต้องการให้เกิด
การสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากดำเนินการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ซึ่งก็ควรเป็นไป
ตามประเพณีและการจะไปเพิ่มกิจกรรมหากไม่สามารถทำได้ก็ไม่ควรดำเนินการ ส่วนกรณี
จะเพิ่มงบประมาณในชั้นนี้ก็ต้องยื่นขอแปรญัตติตามระเบียบ ซึ่งต้องมีผู้รับรองและกรณี

- 19 เป็นการเพิ่มรายจ่ายก็ต้องได้รับการยินยอมจากนายกเทศมนตรี เพราะการตั้งงบประมาณ
เป็นระบบตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งนายกเทศมนตรีต้องทราบว่างบประมาณในแต่ละปีมีเท่าใด
ต้องนำไปใช้จ่ายอะไรบ้างตามอำนาจหน้าที่และตามงบประมาณที่มีอยู่ รวมทั้งเป็นอำนาจ
ของสภาที่จะพิจารณาว่าการตั้งงบประมาณเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยหาก
เห็นว่าไม่เหมาะสมก็ต้องใช้วิธีการแปรญัตติและเข้าสู่ขั้นตอนของคณะกรรมการแปรญัตติ
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเป็นประการใดแล้ว แต่ผู้แปรญัตติไม่เห็นด้วยกับ
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติก็ต้องขอสงวนคำแปรญัตติเพื่อไปอภิปรายถึง
เหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มเติมในการประชุมวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ จากนั้นก็จะเป็น
หน้าที่ของสภาที่จะพิจารณาว่าจะคงไว้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอหรือให้เพิ่มเติมตามที่มี
การแปรญัตติดังกล่าว
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่เสนอไปเป็นเพียงข้อหารือ หากไม่ได้เพราะติดขัด
เรื่องข้อบังคับก็ไม่เป็นไร
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

สอบถามว่าจะมีผู้อภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อไม่มีและเห็นว่าสมาชิกสภาได้พิจารณาโดยละเอียดและมีการ
อภิปรายไปพอสมควรแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ว่าจะรับหลักการของร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของเทศบาลตำบล
หนองควาย หรือไม่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับหลักการของร่างเทศบัญญั ติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของเทศบาลตำบลหนองควาย ณ เวลา
14.30 น. ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
รับหลักการ
11 เสียง
ไม่รับหลักการ - ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่าวอธิบายถึงขั้นตอนต่อไปว่าจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ร่ างเทศบั ญ ญั ติ ฯ ซึ่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยข้ อบั งคั บ การ
ประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไขเพิ่ม เติม ข้อ 103 (1) กำหนดให้
คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสภามีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
และข้อ 107 กำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจเสนอชื่อ
สมาชิกสภาในกรณีที่สมาชิกสภาเสนอต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ส่ ว นกรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารเสนอไม่ ต้ อ งมี ผู้ รั บ รอง จากนั้ น ได้ ขอหารือ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให้
กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
เสนอจำนวน 3 คน โดยมีนางขันแก้ว บัวเหลือง และนายบุญศรี
เรือนเหล็ก เป็นผู้รับรอง
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

สอบถามที่ประชุมว่าจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

- 20 ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้มี คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่ างเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตำบลหนองควาย จำนวน 3 คน ตามที่ นายอุดม สมจันทร์ สท. เขต 1
เสนอ
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อได้จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติแล้วจึงประกาศให้ที่ประชุม
ดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยวิธีเลือกให้เลือกทีละหนึ่งคนจนครบ
ทั้งสามคนตามลำดับ
1. กรรมการแปรญัตติคนที่ 1
นางขันแก้ว บัวเหลือง (สท. เขต 1)
เสนอนายดำรงเดช วิชญสกุล สท. เขต 2 โดยมีนายอุดม สมจันทร์
สท. เขต 1 และนายนิคม อินใจมา สท. เขต 1 เป็นผู้รับรอง
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

สอบถามที่ประชุมว่าจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายดำรงเดช วิชญสกุล
สท. เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1
2. กรรมการแปรญัตติคนที่ 2
นายบุญศรี เรือนเหล็ก (สท. เขต 2)
เสนอนายสุ รพงษ์ คำสร้อ ย สท. เขต 2 โดยมี น ายอุ ทั ย กาวิโล
สท. เขต 1 และนายประหยัด กรีเหลี่ยง สท. เขต 1 เป็นผู้รับรอง
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

สอบถามที่ประชุมว่าจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ นายสุรพงษ์ คำสร้อย
สท. เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
3. กรรมการแปรญัตติคนที่ 3
นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง (สท. เขต 2)
เสนอนางขั น แก้ ว บั ว เหลื อ ง สท. เขต 1 โดยมี อุ ด ม สมจั น ทร์
สท. เขต 1 และนายบุญศรี เรือนเหล็ก สท. เขต 2 เป็นผู้รับรอง
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

สอบถามที่ประชุมว่าจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ นางขันแก้ว บัวเหลือง
สท. เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3

- 21 นางสาวยุพิน ค้าขาย (เลขานุการสภา) กล่าวสรุปมติที่ประชุมให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน
ประกอบด้วย 1. นายดำรงเดช วิชญสกุล 2. นายสุรพงษ์ คำสร้อย 3.นางขันแก้ว
บัวเหลือง พร้อมกับแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังจากเลิกการประชุม
สภา เพื่อเลือกประธานและเลขานุการต่อไป
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบถ้วนแล้ว
จึ งขอหารื อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบล
หนองควาย โดยตามระเบียบต้องกำหนดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ
ประธานสภาจึงได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน ดังนี้
(1) วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 17 .00 น.
(2) วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 17 .00 น.
(3) วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 17 .00 น.
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวสอบถามว่าสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็ น ด้วยหรือจะเพิ่ มเติม
หรือจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม

สมาชิกสภาปรึกษากันแล้วไม่มีการเสนอเพิ่มเติม

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับ
กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

11 เสียง
- ไม่มี 1 เสียง (ประธานสภา)

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่าวว่า เมื่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย ได้มีมติรับหลั กการ
ของร่างเทศบั ญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตำบลหนองควาย และมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้ง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อพิจารณาห้วงเวลาตาม
ระเบียบแล้วจึงขอแจ้งนัดประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในวันศุกร์ที่
30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองควาย
5.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.2.1 สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอารีย์พันธ์ จีรัง (หน. ฝ่ายปกครอง)
แจ้งขอเชิ ญ ร่ว มกิ จกรรมในวัน ที่ 14 สิ งหาคม 2562
ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. กิจกรรมปลูกข้าว ณ สวนเกษตรพอเพียงของ
นายบุ ญทา กรีเหลี่ ยง และในช่วงเย็นเวลาประมาณ 18.00 น. กิจกรรมพิธีเปิด
การแข่งขันฟุตซอล ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองควาย

- 22 นางสาวแจ่มจิตร์ จันทรมงคล (หน. ฝ่ายบริหารงานคลัง) แจ้งปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ
ประจำปี พ.ศ. 2561 ราย นางจันทร ชุ่มชื่นสุข เงินค่าภาษี 96 บาท เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้ขายที่ดินให้บุคคลอื่นไปแล้ว จึงไม่มีมูลหนี้ที่จะต้องชำระอีก
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน ฝ่ายแบบแผนฯ)
แจ้งโครงการที่จะดำเนินการต่อไป คือ ประเภทถนนและ
อาคารอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ผู้รับจ้างบางโครงการและบางโครงการ
ไม่มีผู้ยื่น ซึ่งโครงการที่ได้ผู้รับจ้างแล้วก็อยู่ในช่วงที่เรียกมาทำสัญญา ส่วนโครงการ
เสริมที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นงบของอำเภอหางดงและได้ขอ
คณะกรรมการไปช่ว ยในเรื่อ งการควบคุ ม งานและตรวจการจ้ าง เป็ น ถนน FTO
ตั้งแต่ด้านหลังปั๊มแก๊สจนถึงบ้านคุณแม่และหมู่บ้านสั นทราย ปัจจุบันได้ดำเนินการ
ลาดยางเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ และน่าจะมีการตรวจรับงาน
ภายในสัปดาห์หน้านี้
นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส (ผอ. กองสาธารณสุขฯ) แจ้งการดำเนินโครงการของกองสาธารณสุขฯ ดังนี้
1. แจ้งสถานการณ์ ไข้เลื อดออก ซึ่ง ในระบบของ สสจ. สำหรับ
ตำบลหนองควายมีจำนวน 5 ราย แต่ล่าสุดวันนี้ได้รับแจ้งเพิ่มอีกหนึ่งรายอยู่ในช่วง
การสงสัยชื่อนายอภิรักษ์ หนูยศ พักอาศัยอยู่หอพักป้าคำแปง หมู่ที่ 1 บ้านตองกาย
และได้ประสาน รพ. สต. ลงพื้นที่และส่งทีมงานไปพ่นยาเพื่อป้องกันเรียบร้อยแล้ว
2. แจ้ งพรุ่งนี้ วั น ที่ 14 สิ งหาคม 2562 จะมี ก ารจั ด โครงการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภคในตำบลหนองควาย ประจำปี 2562
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย
3. แจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการรั ก ษ์ น้ ำ รั ก ป่ า รั ก ษาแผ่ น ดิ น
โครงการสวนสาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ โครงการคื น คลองสวยน้ ำ ใสทั่ ว ไทย
และโครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อ ม ในวัน ที่ 27 สิ งหาคม 2562
โดยขอเชิญชวนสมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
4. แจ้งโครงการประกาศหาถุงพลาสติกมารีไซเคิล โดยได้รับการ
ประสานจากบริษัทเอกชนขอรับบริจาคถุงพลาสติกที่สะอาด เพื่อนำไปจำหน่ายและ
นำเงินที่ได้มาใช้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยจะมอบให้เทศบาลดำเนินการต่อไป
ซึง่ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แจกให้แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอุทัย กาวิโล (สท. เขต 1)
กล่ าวสอบถามถึง ช่ ว ยเหลื อ ด้ านการเกษตรของผู้ ป ระสบภั ย ว่ า
เทศบาลจะมีการช่วยเหลือหรือไม่ เพราะชาวบ้านได้รับข้อมูลจากอำเภอหางดงว่าให้
เทศบาลสำรองจ่ายไปก่อน และขอฝากทำป้ายเตือนบริเวณถนนด้านหลังปั๊มแก๊ส
เพราะปัจจุบันถนนเชื่อมถึงกัน จึงมีผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวจำนวนมากและขับรถด้วย
ความเร็ว สุดท้ายขอขอบคุณที่เทศบาลและสภาได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบายน้ำบริเวณซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้านตองกาย

- 23 นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล)
กล่าวชี้แจงว่า ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ด้านการเกษตรสอบ ในเวทีของท้องถิ่นได้มีถึงอำเภอและจังหวัดว่าเงื่อนไขการใช้เงิน
ที่ ให้ ท้ อ งถิ่ น มาใช้ อั น ดั บ แรกตามระเบี ย บช่ ว ยเหลื อ กรณี ฉั บ พลั น ทั น ที เป็ น การ
ช่วยเหลือเฉพาะหน้าท้องถิ่นสามารถให้การช่วยเหลือได้เลย เช่น หลังคาที่อยู่ อาศัย
ประจำ สามารถดำเนิน การได้ทัน ทีโดยไม่ได้ต้องเข้าคณะกรรมการตามระเบี ยบ
ส่ วนการช่วยเหลื อในลำดับถัด ไปประกาศเดิม วางหลั ก ว่าท้ องถิ่น ต้องรายงานไป
อำเภอและจังหวัด ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือด้านการเกษตรด้วย แต่ต่อมาได้มีการ
แก้ไขระเบีย บเป็ นสองกรณี คือ 1) ถ้าจังหวัด มี ประกาศเป็นเขตให้ การช่วยเหลื อ
เป็ น การประกาศให้ ทราบว่ามีภั ยใดเกิดขึ้น และพื้ นที่ใดบ้าง และ 2) ประกาศให้
ความช่วยเหลื อกรณี ผู้ ได้รับภัยพิบั ติกรณี ฉุกเฉิน เป็นการประกาศให้ ท ราบว่าให้
ส่วนราชการที่จั งหวัดได้ประกาศไปแล้ ว องค์กรหรือ หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้
งบประมาณของตนเองเข้าไปช่วยเหลือได้ เมื่อมีประกาศนี้แล้วปรากฏว่าจังหวัด
ไม่ ย อมประกาศเขตให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ จึ งทำให้ ภ าระตกแต่ ท้ อ งถิ่ น ว่ าจะให้ ก าร
ช่วยเหลือได้หรือไม่ ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนปัจจุบัน เพราะบางภารกิจเกษตร
ก็ไม่ ได้ ถ่ายโอนให้ ท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะการให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ กรณี ป ระสบภั ย พิ บั ติ
ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยก็ ได้ ต อบข้ อ หารือ แล้ ว ทั้ งของเทศบาลตำบลหนองควาย
และของท้องถิ่น อื่น และล่าสุ ดอำเภอได้แจ้งมาให้ เทศบาลดำเนินการ แต่การจะ
ดำเนินการได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบกฎหมายที่จะให้อำนาจในการช่วยเหลือได้
ซึ่งยั งมี ห ลายท้ องถิ่น ที่ ไม่ รับ ดำเนิ นการในการประชุม ระดั บอำเภอ จึงต้องมี การ
ประชุมรูปแบบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และปัจจุบันเท่าที่ทราบยังไม่มีการให้การ
ช่วยเหลือด้านการเกษตร ยกเว้นที่สบแม่ข่าที่ตอบนายอำเภอว่าจะรับไปช่วยเหลือ
แต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีการช่วยเหลือไปแล้วหรือไม่ โดยเงินที่ใช้ไปสำหรับ กรณีเกิด
สาธารณภัยครั้งล่าสุดถือว่ามีจำนวนมากที่สุดเท่าที่ประสบมาประมาณล้านบาทเศษ
ซึ่งงบกลางไม่พอใช้จ่ายจึงต้องหาโอนจากเทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 ในรายการที่
ค้ า งจ่ า ยหรื อ ไม่ ไ ด้ จ่ า ยหรื อ หมดความจำเป็ น จะต้ อ งจ่ า ยแล้ ว นำมาเสนอ
นายกเทศมนตรีตั้งเป็นรายจ่ายงบกลาง สำรองจ่ายเกี่ยวกับค่ากระเบื้อง ซึ่งปีที่แล้ว
แปดแสน ปี นี้ ห นึ่ งล้ า นสองแสน โดยหากอยู่ ในอำนาจหน้ า ที่ ก็ ส ามารถให้ ก าร
ช่ ว ยเหลื อ ได้ ทั้ งนี้ ปั ญ หาเกิ ด จากขั้ น ตอนหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ป ระชาชนและ
ผู้เกี่ย วข้องอาจไม่เข้าใจ เมื่ออำเภอแจ้งให้ เทศบาลดำเนินการก็ จะเป็นภาระของ
เทศบาล แต่ปัจจุบันก็ได้ล่วงเลยระยะเวลาการประกาศเขตให้ การช่วยเหลือแล้ ว
ซึ่งต้องประกาศภายในเก้าสิบวันนับแต่เกิดภัย ดังนั้น เงินช่วยเหลือจังหวัดจึง ต้อง
ตัดทิ้งไป คงเหลือจากท้องถิ่นที่จะช่วยเหลือได้หรือ ไม่ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็ต้อง
พิจารณาว่าจะหาทางออกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของคณะกรรมการที่มีผู้แทน
ของส่ ว นราชการและอำเภอด้ ว ย ซึ่ งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบร่ว มกั น จะผลั ก ภาระมาให้
เทศบาลดำเนินการตามลำพังไม่ได้

- 24 นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทราบว่าเทศบาลตำบลหารแก้ว ได้ทำการ
หารือไปจังหวัดแล้วจึงขอให้มีคำตอบที่ชัดเจนก่อนจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป
หากไม่ผิดระเบียบก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ แต่หากไม่ถูกต้องอาจถูกสอบสวน
หรือดำเนินคดีได้ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบมากที่สุด
นายสุรพงษ์ คำสร้อย (สท. เขต 2)
กล่าวสอบถามโครงการตามเทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 12
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ เสียงตามสาย ก่อสร้างสะพานเชื่อม และสันชะลอความเร็ว
รวมถึงถนนด้านหลังปั๊มแก๊สไม่ทราบว่าหมู่ที่ 12 จะทำต่อไปหรือไม่ และเรื่องของ
หมู่ที่ 4 ซอยข้างวัดพั นเตา รางระบายน้ำผู้ รับเหมารับ ว่าจะมาทำให้ แต่ยังไม่ม า
ดำเนินการ
นายนิคม อินใจมา (สท. เขต 1)
กล่าวถึงเรื่องไฟฟ้าสายบนต้องขอขอบคุณ ผู้บริหารและฝ่ ายช่าง
ที่ติดต่อไฟฟ้ามาติดมิเตอร์ให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องการถมข้างถนนยังมีการทรุดตัว
ต่อไปขอเป็นลูกรังสีดำจะแน่นกว่า
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบแผนฯ) กล่าวชี้แจงโครงการของหมู่ที่ 12 สะพานเชื่อมไปคาบ
เกี่ยวกับ ทางหลวงชนบทขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตทางหลวงชนบท ซึ่งต้องรอ
หนั ง สื อ อนุ ญ าตก่ อ นจึ ง จะจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ ส่ ว นสั น ชะลอความเร็ ว อยู่ ร ะหว่ า ง
เตรียมการขออนุมัติดำเนินการ สำหรับเรื่องซอย 6 หมู่ที่ 4 ขอรับเรื่องไว้เพื่อจะ
ติดตามผู้รับจ้างต่อไป และเรื่องเสียงตามสายขอให้สำนักปลัดฯ ชี้แจง
นางสาวอารีย์พันธ์ จีรัง (หน. ฝ่ายปกครอง)
กล่าวชี้แจงว่า เรื่องเสียงตามสายปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว
ซึง่ จะได้ติดตามให้มาทำสัญญาต่อไป
นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง (สท. เขต 2)
กล่าวถึงข่าวการทุจริต เงินที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ว่าเป็น
จำนวนเงินเท่าใด ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และชาวบ้านสอบถามถึงสาเหตุที่ตัดงบ
ของงานบัณฑิตน้อยออกไป
นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล)
กล่าวชี้แจงว่า ความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องทุจริต
ของสถานศึกษานั้ นคงจะตอบเท่าที่ตอบได้เพราะเรื่องอยู่ในสำนวนการสอบสวน
ซึ่งโดยส่วนตัวและท่านนายกเทศมนตรีไม่สามารถนำมาพูดในที่ประชุมได้ สำหรับ
ค่าเสียหายที่คณะกรรมการได้รวบรวมและตามที่ได้รายงานไปที่กระทรวงมหาดไทย
มีจำนวนสองล้างหนึ่งแสนบาท โดยการดำเนินการในส่วนของวินัยได้ตั้งกรรมการ
สอบสวนและรายงานจังหวัดให้สั่งลงโทษไปแล้ว และในทางแพ่งได้ตั้งกรรมการสอบ
ความรับผิดทางละเมิดเพื่อเรียกให้ชดใช้เงินคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ของคณะกรรมการ เมื่ อ แล้ ว เสร็ จ ต้ อ งรายงานนายกเทศมนตรี รายงานอำเภอ
รายงานจังหวัด และกระทรวงการคลัง ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรไม่อาจเป็นปี
หรือสองปีเพราะต้องรอกระทรวงการคลังพิจารณาว่าจะเห็นด้วยกับความเสียหาย
ที่รายงานไปหรือไม่ สำหรับการดำเนินคดีอาญาก็ได้รายงานไป ป.ป.ช. แล้ว แต่มีมติ
ส่งเรื่องให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหางดงดำเนินการคดีอาญาในข้อหา
เจ้าหน้าที่ทุจริต

- 25 นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2) กล่าวถึงเหตุการณ์ ในครั้งนี้ว่า ชาวบ้านก็ได้สอบถามและสงสัยว่า
การทุจริตเกิดขึ้นได้อย่างไร มีคนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ หากทำเองทำได้อย่างไร
โดยที่ฝ่ายบริหารและปลัดไม่ทราบ
นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล)
กล่าวชี้แจงว่า วิธีการของการทุจริต คือ การรายงานและ
จัดทำเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน เมื่อผู้มีอำนาจ
ลงนามในเช็คแล้วได้ทำการเปลี่ยนแปลงทั้งชื่อของเจ้าหนี้และจำนวนเงินในเช็คให้
เป็นชื่อของตนเอง ของร้านค้าตนเอง และของญาติ จากนั้นนำเช็คไปขึ้นเงินฝากเข้า
บัญชีตามรายชื่อที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ส่วนที่ถามว่าทำไมนายกฯ และปลัดไม่รู้
ต้อ งขอเรี ย นให้ ท ราบว่า ในส่ ว นของสถานศึ ก ษานั้ น ถื อ ว่าเป็ น เงิน เบิ ก จ่ายที่ แ ยก
ออกไปต่างหากแล้ว ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คระเบียบได้กำหนดไว้แล้วว่าจะต้อง
เป็ นผู้ใดบ้าง โดยปลัดและนายกฯ ไม่ได้ลงนามสั่ งจ่ ายเช็คร่วมด้วย จึงเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการตามระเบียบรายได้
ซึ่งขณะนั้นเป็นระเบียบปี 2551 และฉบับใหม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว โดยเป็น
หน่วยที่ระเบี ยบกำหนดให้แยกการเบิกจ่ายออกไปดำเนินการเอง ซึ่งการเบิกจ่าย
เป็ น กรณี เดียวกับ สถานธนานุบาลหรือกิจการประปาที่แยกไปดำเนินการเช่นกัน
หากถามว่าปลัดทราบหรือไม่ก็คงทราบไม่หมดหรือบางครั้งก็ไม่สามารถทราบได้ด้วย
เพราะเงินตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ รอเงินเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของเรื่องเจ้าของ
งบประมาณก็จะตั้งเรื่องรายงานเสนอขอขึ้นมา และเทศบาลก็จะดำเนินการเบิกหัก
ผลักส่งให้แก่สถานศึกษาทั้งจำนวนตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนสถานศึกษาเมื่อรับ
โอนเงิน ไปแล้ ว ก็ จ ะดำเนิ น การตามระเบี ย บรายได้ โดยจะมี ก รรมการรับ ส่ งเงิน
กรรมการเก็บรักษาเงิน ผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค มีผู้ตรวจ ผู้เสนอ ผู้ตรวจฎีกาแยก
ออกไปต่างหากตามรายชื่อตามคำสั่งที่มอบหมายไว้ ส่วนผู้ลงนามต่างๆ จะมีส่วน
ประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ ที่จะสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วรายงานสรุปผลส่งให้ผู้สั่งแต่งตั้งและรายงรานกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป
นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง (สท. เขต 2)

สอบถามเรื่องการตัดงบงานบัณฑิตน้อยทีย่ ังไม่ได้ตอบ

นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล)
กล่ าวชี้ แ จงว่า ในส่ ว นกิ จกรรมของสถานศึ ก ษาที่ ไม่ ได้
ดำเนินการไม่ใช่เฉพาะโครงการบัณฑิตน้อยเท่านั้น แต่รวมถึงที่ได้มีการบรรจุไว้ใน
เทศบั ญ ญั ติ ป ระจำปี ด้ ว ย โดยสถานศึ ก ษาได้ ม ารายงานว่ าในบางกิ จ กรรมก็ ไม่
จำเป็นต้องใช้งบก็ได้และขอนำงบที่มีอยู่ไปดำเนินการในส่วนที่จำเป็นก่อน ซึ่งขอให้
พ้ น ปี นี้ ไปก่ อ น รวมทั้ งใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หาเรื่อ งของค่ าใช้ จ่ า ยที่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้
มากกว่าที่ จะดำเนินโครงการ เนื่องจากเงินของสถานศึกษาขณะนี้ไม่มีเหลื อแล้ ว
และในบางกิจกรรมก็สามารถดำเนินการในห้องเรียนได้เลยโดยที่ไม่ใช้งบประมาณ
ส่ ว นที่ ข อเข้ ามาจะเป็ น งบประมาณในส่ ว นของหลั ก ประกั น สุ ข ภาพในเรื่อ งการ
ป้องกันเด็กจมน้ำและเด็กเสียชีวิต ส่วนกิจกรรมตามโครงการอื่ นแม้จะบรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณสถานศึกษาก็จะพิจารณาดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
ต่อไป

