รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕62
วันที่ 20 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
๙
๑๐
๑1

ชื่อ - สกุล
นายสมชาย ศรีมูล
นายทวีวัฒน์ สายมา
นางสาวยุพิน ค้าขาย
นายอุทัย กาวิโล
นายนิคม อินใจมา
นายประหยัด กรีเหลี่ยง
นายอุดม สมจันทร์
นางขันแก้ว บัวเหลือง
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 1
สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภา เขต 2
สมาชิกสภา เขต 2

ลายมือชื่อ
สมชาย ศรีมูล
ทวีวัฒน์ สายมา
ยุพิน ค้าขาย
อุทัย กาวิโล
นิคม อินใจมา
ประหยัด กรีเหลี่ยง
อุดม สมจันทร์
ขันแก้ว บัวเหลือง
สมบูรณ์ กรีเหลี่ยง
ดำรงเดช วิชญสกุล
สุรพงษ์ คำสร้อย

นายบุญศรี เรือนเหล็ก (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน. สำนักปลัดฯ
ผอ. กองคลัง
หน. ฝ่ายอำนวยการ
หน. ฝ่ายปกครอง
หน. ฝ่ายบริหารงานคลัง
หน. ฝ่ายแบบแผนฯ
พยาบาลวิชาชีพ

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

-2ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑3 นายเกรียงไกร จอมแปง
14 นางสาวจริยาภรณ์ อินสอน
ผู้เข้าฟังการประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา

09.๐๐ น.

ตำแหน่ง
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ลายมือชื่อ
เกรียงไกร จอมแปง
จริยาภรณ์ อินสอน

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวเปิ ดประชุม และเชิญ นายอุทั ย กาวิโล สมาชิกสภา เขต 1
จุดเทียน ธูป และนำสวดมนต์ไหว้พระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

แจ้งนายบุญศรี เรือนเหล็ก สมาชิกสภา เขต 2 ลาประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ที่ประชุม

ไม่มกี ารแก้ไขข้อความ

มติที่ประชุม

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่ม)ี

5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1.1 ขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ โครงการ
เครื่ อ งบั น ทึ ก ภาพ (DVR) งบประมาณ 4,900 บาท (สี่ พั น เก้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ตามนั ย ข้อ 27 ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยวิธีก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่ าวว่ า ตามที่ งานบริ ห ารทั่ ว ไป สำนั ก ปลั ด เทศบาล มี ค วาม
ประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ (DVR) ทดแทนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
สำหรั บ ใช้ งาน ณ เคาเตอร์ประชาสั ม พั น ธ์ โดยดำเนิน การตามมติที่ ป ระชุ มสภา
เทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่

-329 พฤษภาคม 2562 แต่เนื่องจากการตั้งงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนทำให้
ต้องขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน
ค่ า ใช้ ส อย รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ย
หมวดอื่น ๆ โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิดทดแทนพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 11,200 บาท คงเหลือ 8,700 บาท ขอโอนลด
จำนวน 4,900 บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริห ารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องบันทึกภาพ (DVR) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์พื้นฐาน ดังนี้ เครื่องบันทึกภาพ
จำนวน 8 ช่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิ กเซล รองรับ 5 ระบบ (IP/HD TVI/AHD/CVI/CVBS) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่มีกำหนดไว้
ในบั ญ ชี มาตรฐานครุภั ณ ฑ์ จึงตั้งราคาจากการสอบราคาจากผู้ จำหน่ ายโดยตรง
จำนวน 3 ร้าน แล้วกำหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้อ และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4
การโอนและแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 27 กำหนดว่ า การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้าง ที่ ท ำให้ ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่ น ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองควายจึงขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ โครงการเครื่องบันทึกภาพ (DVR) งบประมาณ 4,900 บาท (สี่พัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อ ไม่ มีจึงขอมติที่ ป ระชุ มว่าจะอนุมั ติห รือไม่อ นุมั ติให้ เทศบาล
ตำบลหนองควายโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการเครื่องบันทึกภาพ (DVR)
งบประมาณ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
10 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
------------------------------------------------------------------

-45.1.2 ขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่ อสร้างโครงสร้างพื้ น ฐาน งบลงทุ น ค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้าง ค่าก่อ สร้างสิ่ ง
สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งสั น ชะลอความเร็ว และติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณไฟกระพริ บ
บริเวณทางร่วมทางแยกภายในหมู่บ้าน บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 งบประมาณ
93,000 บาท (เก้ า หมื่ น สามพั น บาทถ้ ว น) ตามนั ย ข้ อ 27 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่ า วว่ า ตามแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 120 รายการที่
200 โครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็วและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณ
ทางร่ว มทางแยกภายในหมู่บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 เพื่อ ป้อ งกัน อุบัติเหตุ
จากการขับรถเร็ว นั้น
เพื่อแก้ปัญหาของผู้ใช้เส้นทางบริเวณบ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองควาย ได้รับการอนุมัติแบบรูปรายการและประมาณ
ราคาค่าใช้จ่ าย งานก่อสร้างสัน ชะลอความเร็ว และติด ตั้ง สัญ ญาณไฟกระพริบ
บริเวณทางร่วมทางแยก ภายในหมู่บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 เป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 93,000.00 บาท โดยได้ ด ำเนิ น การตรวจสอบงบประมาณคงเหลื อ
ของงบประมาณในแผนงานเคหะและชุ ม ชน หมวดค่ า วั ส ดุ ประเภทวั ส ดุ
ยานพาหนะและขนส่ ง ซึ่ ง คาดว่ า มี ง บประมาณเพี ย งพอสำหรั บ ใช้ จ่ า ยภายใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และมี ง บประมาณคงเหลื อ จึ ง มี ค วามจำเป็ น
ต้ อ งขอโอนลดงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ แผนงานอุ ต สาหกรรม
และการโยธา งานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งานก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภคต่อ ไป โดยขอโอนลดจากแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนิน การหมวด
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ 192,100.00 บาท
เบิ ก จ่ ายแล้ ว 36,840.00 บาท โอนลด 93,000.00 บาท เพื ่อ ตั ้ง จ่า ยเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง
สันชะลอความเร็วและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางร่วมทางแยกภายใน
หมู่ บ้ านตองกายเหนื อ หมู่ ที่ 12 สั น ชะลอความเร็ ว คอนกรีต เสริม เหล็ ก 2 จุ ด
ขนาดกว้ า ง 4.00 – 5.00 เมตร ความสู ง ไม่ เกิ น 75 มิ ล ลิ เมตร และติ ด ตั้ ง
สั ญ ญาณไฟกระพริบ จำนวน 4 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองควาย
งบประมาณ 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-5หน้า 120 รายการที่ 200 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4
การโอนและแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 27 กำหนดว่ า การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้าง ที่ ท ำให้ ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่ น ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองควายจึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้างสันชะลอความเร็วและติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางร่วมทางแยกภายในหมู่บ้าน บ้านตองกายเหนือ
หมู่ที่ 12 งบประมาณ 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาล
ตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อ ไม่ มีจึงขอมติที่ ป ระชุ มว่าจะอนุมั ติห รือไม่อ นุมั ติให้ เทศบาล
ตำบลหนองควายโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง
สันชะลอความเร็วและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางร่วมทางแยกภายใน
หมู่บ้ านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพั น
บาทถ้วน) ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
10 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
--------------------------------------------------------------------

-65.1.3 ขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่ อสร้างโครงสร้างพื้ น ฐาน งบลงทุ น ค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้าง ค่าก่อ สร้างสิ่ ง
สาธารณู ป โภค งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ ก บริเวณลำเหมือ ง
สาธารณประโยชน์ ข้ า งร้ า นขายดอกไม้ บ้ า นต้ น เกว๋ น หมู่ ที่ 4 งบประมาณ
426,000 บาท (สี่ แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามนัยข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่าวว่า ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค งานก่อสร้างผนัง
กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างร้านขายดอกไม้
บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 งบประมาณ 517,000 บาท นั้น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการในด้านงบประมาณ และเนื่องจาก
ลำเหมือ งดังกล่ าวสามารถปรับ เปลี่ ยนแบบรูป รายการงานก่ อสร้างให้ เหมาะสม
กับพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจากเดิมก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการก่อสร้าง
รางระบายน้ ำ คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ได้ ทำให้ ส่ ง ผลกระทบกั บ ยอดงบประมาณ
ในการดำเนิ น การที่ ล ดลง จึ งมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งโอนลดงบประมาณเพื่ อ ตั้ งจ่ า ย
เป็นรายการใหม่ และนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายพิจารณาอนุมัติ
โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง
ผนั งกัน ดิน คอนกรีตเสริมเหล็ ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างร้านขาย
ดอกไม้ บ้ า นต้ น เกว๋ น หมู่ ที่ 4 ขนาดความสู ง 1.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร
ก่อสร้าง 2 ฝั่ งยาวรวมไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
หนองควาย งบประมาณที่ ตั้งไว้ 517,000 บาท โอนลด 426,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลื อ 91,000 บาท เพื่ อไปตั้งจ่ายเป็ น รายการใหม่ในแผนงาน
อุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน งบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างร้านขายดอกไม้ บ้านต้นเกว๋น
หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ 426,000 บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 หน้า 5 รายการที่ 1 รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้

-7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4
การโอนและแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 27 กำหนดว่ า การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้าง ที่ ท ำให้ ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่ น ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองควายจึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างร้านขายดอกไม้ บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4
งบประมาณ 426,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ต่อ สภาเทศบาล
ตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิปรายหรือไม่

นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)

กล่าวสอบถามถึงพิกัดการดำเนินโครงการดังกล่าว

นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบฯ) กล่ า วตอบว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น โครงการคื อ รั บ น้ ำ จากลำเหมื อ งเปา
บริเวณบ้ านนายหวินหรือแยกหน้าแตไปจนถึงบล็อคคอนเวิ ร์สเดิม ระยะ
ประมาณ 79 เมตร
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวสอบถามสมาชิกสภาว่าจะอภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อ ไม่ มีจึงขอมติที่ ป ระชุ มว่าจะอนุมั ติห รือไม่อ นุมั ติให้ เทศบาล
ตำบลหนองควายโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างร้านขาย
ดอกไม้ บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 งบประมาณ 426,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
9 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
(หมายเหตุ : นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง สท. เขต 2 ไม่อยู่ในที่ประชุม)
-------------------------------------------------------------------

-85.1.4 ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกหนึ่ งปี กรณี รายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
และสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินแล้ว แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอี ก
จำนวน 4 รายการ งบประมาณรวม 3,556,200 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่น
หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามนัยข้อ 59 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้
(1) งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สำนั กงาน โครงการจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 10 หลั ง งบประมาณ 168,000 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
(2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่ อ สร้ าง ประเภทอาคารต่ า งๆ โครงการก่ อ สร้ างหลั งคาเชื่ อ มอาคารภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน)
(3) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการงานต่อเติม
ห้ อ งน้ ำสำหรับ นั กเรียนโรงเรียนอนุ บาลเทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ
229,700 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
(4) งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวดค่ า ที่ ดิ น
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจำตำบลหนองควาย งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก งบประมาณ
2,978,500 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่ า วว่ า ตามที่ เทศบาลตำบลหนองควายได้ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จำนวน 4 รายการ งบประมาณรวม 3,556,200 บาท
(สามล้านห้ าแสนห้ าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยหมวดค่าครุภัณฑ์
จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 168,00 บาท และหมวดค่ า ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง
จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 3,388,200 บาท นั้น
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิ กจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคสอง กำหนดว่า
กรณี เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการกั น เงิ น ตามวรรคหนึ่ งแล้ ว หากองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่ เกิ น อี กหนึ่ งปี ต่ อสภาท้ องถิ่ น หรือ กรณี มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง

-9รายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม ตามที่ได้รับ
อนุมัติให้กันเงินไว้
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลหนองควาย
ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ แต่ยังมีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองควายจึงขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2561 ออกไปอีก
หนึ่ งปี จำนวน 4 รายการ รวมจำนวนเงิน ทั้งสิ้ น 3,556,200 บาท (สามล้ าน
ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
แจ้งให้สมาชิกสภาพิจารณาโดยละเอียด หากมีปัญหาข้อสงสัยก็ให้
อภิปรายหรือสอบถามได้ เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติต่อไป โดยให้อภิปรายและ
ลงมติเรียงตามลำดับข้อจนครบทุกข้อตามที่เสนอ
ที่ประชุม

- รับทราบ –

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เมื่อเห็นว่าที่ประชุมพร้อมแล้วจึงประกาศเริ่มการพิจารณา

1. แผนงานบริ หารงานทั่ วไป งานบริหารทั่ วไป หมวดค่ าครุ ภั ณฑ์
ประเภทค่ าครุ ภั ณ ฑ์ สำนั กงานโครงการจั ดซื้ อเต็ นท์ จำนวน 10 หลั ง งบประมาณ
168,000 บาท โดยได้รับอนุมัติให้กันเงิน ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

2. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทอาคารต่ า งๆ โครงการก่ อ สร้ า งหลั งคา
เชื่ อ มอาคารภายในโรงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ
180,000 บาท โดยได้รับอนุมัติให้กันเงิน ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

- 10 3. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ต่ อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลงอาคารบ้ านพั ก
โครงการงานต่ อ เติ ม ห้ อ งน้ ำ สำหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลตำบล
หนองควาย งบประมาณ 229,700 บาท โดยได้รับอนุมัติให้กันเงิน ในคราวประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

4. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งบประมาณ 2,978,500 บาท โดยได้รับอนุมัติให้กันเงิน ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่
24 กันยายน 2561
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
สรุปที่ประชุมอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกหนึ่งปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินไว้แล้วจำนวน 4 รายการ งบประมาณรวม 3,556,200 บาท
(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ 10 เสียง
ไม่อนุมัติไม่มี และงดออกเสียง 1 เสียง
-----------------------------------------------------------------

- 11 5.1.5 ขออนุ มั ติ กั น เงิ น รายจ่ า ยตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ น ระยะเวลาหนึ่ งปี กรณี รายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์และในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป จำนวน 21 รายการ งบประมาณ
รวม 9,095,300 บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามนัยข้อ 59
วรรคหนึ่ ง ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการรับ เงิน การเบิ ก จ่ ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย
(1) งานบริห ารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ไฟฟ้ า
และวิทยุ โครงการหอกระจายข่าว งบประมาณ 1,230,000 บาท (หนึ่งล้านสอง
แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
(2) งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ โครงการป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ LED งบประมาณ 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)
(3) งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA งบประมาณ 2,500 บาท
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(4) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่ อ สร้ าง ประเภทค่ าบำรุงรัก ษาและปรั บ ปรุ งที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง โครงการ
ปรั บ ปรุ งห้ อ งเรี ย นศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ
18,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(5) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุง
โรงอาหาร งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(6) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ 33,900 บาท
(สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
(7) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำ
ตำบลหนองควาย งบประมาณ 4,996,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)

- 12 (8) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานเจาะบ่อบาดาลบริเวณด้านข้าง
ศาลาเก็บของบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 งบประมาณ 353,000 บาท (สามแสนห้าหมื่น
สามพันบาทถ้วน)
(9) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 10 บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 114,000 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(10) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก บริเวณซอย 7 บ้ านเหมือ งกุ ง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 55,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(11) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดิ นและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก บริ เวณซอย 9 บ้ า นขุ น เส หมู่ ที่ 8 งบประมาณ 119,000 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
(12) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยตันข้างบ้านนายประภาส สายนัน บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6
งบประมาณ 34,600 บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
(13) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายปรีชา สายคำวัง บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 งบประมาณ
53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
(14) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก บริ เ วณท้ า ยซอย 10 เซเว่ น อิ เลฟเว่ น บ้ า นร้ อ ยจั น ทร์ หมู่ ที่ 6
งบประมาณ 28,900 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
(15) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ กพร้อมรางระบายน้ำคอกกรีตเสริมเหล็ ก บริเวณซอย 5 บ้านตองกาย
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)

- 13 (16) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อ สร้ าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ป โภค งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 และซอย 5 บ้านกองขิง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านไร่
ตำบลบ้ านแหวน อำเภอหางดง งบประมาณ 478,000 บาท (สี่ แสนเจ็ดหมื่ น
แปดพันบาทถ้วน)
(17) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ป โภค งานก่อสร้างสะพานเชื่อมทาง
สาธารณะกับ ถนนราชพฤกษ์ บริเวณข้างร้านกอไผ่ มินิ มาร์ท บ้านตองกายเหนื อ
หมู่ที่ 12 งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
(18) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานถมดิ น ลู ก รั ง (ผนั ง ดิ น
ริมหนองโจ้) บริเวณริมหนองโจ้ บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 102,000 บาท
(หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
(19) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกองขิง หมู่ที่ 3
งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
(20) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุง
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักและหู ช้าง บริเวณซอย 1 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 งบประมาณ 89,000 บาท
(แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
(21) งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบภายใน
หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า บำรุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และ
สิ่ งก่ อ สร้ าง งานปรับ ปรุงอาคารป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลตำบล
หนองควาย งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

กล่าวเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่ าวว่า ตามที่ เทศบาลตำบลหนองควายตามที่ เทศบาลตำบล
หนองควาย ได้ ตั้ ง งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ไว้ แ ล้ ว นั้ น
เนื่องจากปัจจุบันยังมีรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติงบประมาณซึ่งไม่อาจก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้ นต่อไปอีก จึงต้อง
ขอกันเงินรายจ่ายไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี รวมทั้งหมด 21 รายการ จำนวนเงินที่
ขอกั น ทั้ ง สิ้ น 9,095,300 บาท (เก้ า ล้ า นเก้ า หมื่ น ห้ า พั น สามร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 1,632,500 บาท

- 14 และห มวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จำน วน 1 8 รายการ งบ ป ระม าณ
7,462,800 บาท
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิ กจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า
ในกรณี ที่ มี ร ายจ่ า ยหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้า ง ยั งมิ ได้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
เทศบาลตำบลหนองควายพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีความจำเป็ น
จะต้องใช้จ่ายเงินรายจ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้นนั้นต่อไปอีก จึงต้องขออนุมัติ
กันเงินรายจ่าย จำนวน 21 รายการ งบประมาณรวม 9,095,300 บาท (เก้าล้าน
เก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
แจ้งให้สมาชิกสภาพิจารณาโดยละเอียด หากมีปัญหาข้อสงสัยก็ให้
อภิปรายหรือสอบถามได้ เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติต่อไป โดยให้อภิปรายและ
ลงมติเรียงตามลำดับข้อจนครบทุกข้อตามที่เสนอ
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)

เมื่อเห็นว่าที่ประชุมพร้อมแล้วจึงประกาศเริ่มการพิจารณา

1. งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ โครงการหอกระจายข่าว งบประมาณ 1,230,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
สามหมื่นบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

2. งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ โครงการป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ LED งบประมาณ 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

- 15 3. งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA งบประมาณ 2,500 บาท
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

4. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่ อ สร้ าง ประเภทค่ าบำรุงรัก ษาและปรั บ ปรุงที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง โครงการ
ปรั บ ปรุ งห้ อ งเรี ย นศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ
18,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

5. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุง
โรงอาหาร งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

6. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย งบประมาณ 33,900 บาท
(สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

- 16 7. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำ
ตำบลหนองควาย งบประมาณ 4,996,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

8. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานเจาะบ่อบาดาลบริเวณด้านข้าง
ศาลาเก็บของบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 งบประมาณ 353,000 บาท (สามแสนห้าหมื่น
สามพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

9. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 10 บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 114,000 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

10. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก บริเวณซอย 7 บ้ านเหมือ งกุ ง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 55,000 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

- 17 11. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก บริ เวณซอย 9 บ้ า นขุ น เส หมู่ ที่ 8 งบประมาณ 119,000 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

12. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยตันข้างบ้านนายประภาส สายนัน บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6
งบประมาณ 34,600 บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

13. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายปรีชา สายคำวัง บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 งบประมาณ
53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

14. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก บริ เ วณท้ า ยซอย 10 เซเว่ น อิ เลฟเว่ น บ้ า นร้ อ ยจั น ทร์ หมู่ ที่ 6
งบประมาณ 28,900 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

- 18 15. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ กพร้อมรางระบายน้ำคอกกรีตเสริมเหล็ ก บริเวณซอย 5 บ้านตองกาย
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

16. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อ สร้ าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ป โภค งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 และซอย 5 บ้านกองขิง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านไร่
ตำบลบ้ านแหวน อำเภอหางดง งบประมาณ 478,000 บาท (สี่ แสนเจ็ดหมื่ น
แปดพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

17. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ป โภค งานก่อสร้างสะพานเชื่อมทาง
สาธารณะกับ ถนนราชพฤกษ์ บริเวณข้างร้านกอไผ่ มินิ มาร์ท บ้านตองกายเหนื อ
หมู่ที่ 12 งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

18. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค งานถมดิ น ลู ก รั ง (ผนั ง ดิ น
ริมหนองโจ้) บริเวณริมหนองโจ้ บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 102,000 บาท
(หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

- 19 19. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกองขิง หมู่ที่ 3
งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

20. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุง
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักและหู ช้าง บริเวณซอย 1 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 งบประมาณ 89,000 บาท
(แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

21. งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบภายใน
หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า บำรุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และ
สิ่ งก่ อ สร้ าง งานปรับ ปรุงอาคารป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลตำบล
หนองควาย งบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ทีป่ ระชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
สรุ ป ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาหนึ่งปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ
10 เสียง ไม่อนุมัติไม่มี และงดออกเสียง 1 เสียง
-------------------------------------------------------------------นายสุรพงษ์ คำสร้อย (สท. เขต 2)
กล่าวเสนอแนะว่าขอให้เทศบาลตำบลหนองควายและผู้เกี่ยวข้อง
เร่งดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาด้วย

- 20 นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
อ่ า นประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่ อ ง การโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้ ง ที่ 34 ความว่ า
ด้วยเทศบาลตำบลหนองควาย ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 34/2562 ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการ
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารและสภาเทศบาล
ตำบลหนองควาย ตามมติที่ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รายละเอียดตามบัญชีฯ แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้
การปฏิ บั ติ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 32 เทศบาลตำบลหนองควายจึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
เมื่ออ่านประกาศเสร็จแล้ วจึงได้ขออนุญ าตประธานสภาเพื่อขอ
เสนอญั ต ติ ด้ ว ยวาจาให้ ส ภาเทศบาลตำบลหนองควายพิ จ ารณาเป็ น เรื่ อ งด่ ว น
จำนวนสองเรื่อง ประกอบด้วย ญัตติเกี่ยวกับการกันเงินรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีค วามจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งเป็นรายจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามประกาศการโอนเงินดังกล่าวข้างต้น และญัตติเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง เพื่อดำเนินโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
กล่ าวว่า เมื่อพิ จารณาระเบี ยบว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น แล้ ว เห็ น ว่าสามารถเสนอญั ตติด้วยวาจาเพื่อให้ พิจารณาเป็น เรื่องด่วนได้
จึงอนุญาตให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายเสนอญัตติต่อที่ประชุม
นายณรงค์ ธิลา (นายกเทศมนตรี)
กล่ าวเสนอญั ตติว่า ข้าพเจ้าขอเสนอญั ตติให้ สภาเทศบาลตำบล
หนองควายพิจารณาเป็นเรื่องด่วนในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี
พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้
1. ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และในหมวด
ค่าที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผู กพัน แต่มีความจำเป็ นจะต้อง
ใช้ จ่ ายเงิน นั้ น ต่ อ ไป เป็ น ระยะเวลาหนึ่ งปี จำนวน 3 รายการ งบประมาณรวม
523,900 บาท (ห้ า แสนสองหมื่ น สามพั น เก้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ตามนั ย ข้ อ 59
วรรคหนึ่ ง ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการรับ เงิน การเบิ ก จ่ ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

- 21 1.1 แผนงานบริห ารทั่ว ไป งานบริห ารทั่ว ไป งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการเครื่องบันทึกภาพ
(DVR) งบประมาณ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
1.2 แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้า ง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งานก่อ สร้ างสั น ชะลอความเร็ว และติ ด ตั้ งสั ญ ญาณไฟกระพริ บ บริเวณทางร่ว ม
ทางแยกภายในหมู่บ้าน บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 93,000 บาท
(เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
1.3 แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้า ง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์
ข้างร้านขายดอกไม้ บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 งบประมาณ 426,000 บาท (สี่แสน
สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอหางดง เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 6 โครงการ
งบประมาณรวม 450,414.90 บาท (สี่แสนห้าหมื่น สี่ร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์)
ตามนั ย มาตรา 67 ทวิ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้
2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกองขิง
หมู่ ที่ 3 ระยะทางประมาณ 120 เมตร งบประมาณ 101,441.33 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)
2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านร้อยจันทร์
หมู่ ที่ 6 ระยะทางประมาณ 100 เมตร งบประมาณ 146,043.16 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์)
2.3 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเหมืองกุง
หมู่ที่ 7 ระยะทางประมาณ 45 เมตร งบประมาณ 33,316.49 บาท (สามหมื่น
สามพันสามร้อยสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
2.4 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอย 3
บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ระยะทางประมาณ 40 เมตร งบประมาณ 53,551.98 บาท
(ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
2.5 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอย 5
บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ระยะทางประมาณ 40 เมตร งบประมาณ 32,264.47 บาท
(สามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
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บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ระยะทางประมาณ 95 เมตร งบประมาณ 83,797.47 บาท
(แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
ขอได้ โปรดนำเสนอต่อ ที่ป ระชุ มสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
เพื่อพิจารณาต่อไป
นายสมชาย ศรีมูล (ประธานสภา)
เมื่อนายกเทศมนตรีเสนอญัตติแล้ว จึงนำญัตติทั้งสองเรื่องบรรจุไว้
ในระเบี ยบวารการประชุมครั้งนี้ เป็นระเบียบวาระที่ 5.1.6 และระเบียบวาระที่
5.1.7 ตามลำดับ จากนั้นได้ประกาศให้เริ่มการพิจารณาโดยการอภิปรายและลงมติ
เรียงตามลำดับข้อจนครบทุกข้อตามที่เสนอ
5.1.6 ขออนุ มั ติ กั น เงิ น รายจ่ า ยตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และ
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป เป็นระยะเวลาหนึ่งปี จำนวน 3 รายการ งบประมาณ
รวม 523,900 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามนัยข้อ 59
วรรคหนึ่ ง ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการรับ เงิน การเบิ ก จ่ ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้
(1) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการเครื่องบั นทึกภาพ
(DVR) งบประมาณ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

(2) แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งานก่อ สร้ างสั น ชะลอความเร็ว และติ ด ตั้ งสั ญ ญาณไฟกระพริ บ บริเวณทางร่ว ม
ทางแยกภายในหมู่บ้าน บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 93,000 บาท
(เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)
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โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์
ข้างร้านขายดอกไม้ บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 งบประมาณ 426,000 บาท (สี่แสน
สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย
อนุมัติ
10 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
----------------------------------------------------------------5.1.7 ขอความเห็ น ชอบจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ ก ารไฟฟ้ า
ส่ ว นภู มิ ภ าคอำเภอหางดง เพื่ อ ดำเนิ น โครงการขยายเขตไฟฟ้ า สาธารณ ะ
จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 450,414.90 บาท (สี่แสนห้าหมื่น สี่ร้อย
สิ บ สี่ บ าทเก้ า สิ บ สตางค์ ) ตามนั ย มาตรา 67 ทวิ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้
(1) ขยายเขตระบบจำหน่ ายไฟฟ้ าแรงต่ ำ บ้ านกองขิ ง
หมู่ ที่ 3 ระยะทางประมาณ 120 เมตร งบประมาณ 101,441.33 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)

ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

(2) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านร้อยจันทร์
หมู่ ที่ 6 ระยะทางประมาณ 100 เมตร งบประมาณ 146,043.16 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

- 24 (3) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเหมืองกุง
หมู่ที่ 7 ระยะทางประมาณ 45 เมตร งบประมาณ 33,316.49 บาท (สามหมื่น
สามพันสามร้อยสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

(4) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอย 3
บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ระยะทางประมาณ 40 เมตร งบประมาณ 53,551.98 บาท
(ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

(5) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอย 5
บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ระยะทางประมาณ 40 เมตร งบประมาณ 32,264.47 บาท
(สามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

10 เสียง
ไม่มี
1 เสียง (ประธานสภา)

(6) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอย 8
บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ระยะทางประมาณ 95 เมตร งบประมาณ 83,797.47 บาท
(แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

ไม่มีการอภิปราย
อนุมัติ
10 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
-------------------------------------------------------------------

- 25 5.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.2.1 สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอารีย์พันธ์ จีรัง (หน. ฝ่ายปกครอง)
แจ้งกำหนดการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับ
ตำบล เพื่ อ จั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ ย นแปลงและ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ศั ก ยภาพในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาและงบประมาณรายจ่ ายของเทศบาลตำบล
หนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นวันที่ 20 กันยายน 2562 และกำหนดจัดทำ
ประชาคมระดับหมู่บ้านในวันที่ 24 กันยายน 2562 ระดับตำบลในวันที่ 8 ตุลาคม
2562 เวลาประมาณ 13.30 น. ทั้งนี้ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง
5.2.2 กองคลัง
นางสาวแจ่มจิตร์ จันทรมงคล (หน. ฝ่ายบริหารฯ)
รายงานสถานะการเงินการคลัง โดยเงินรายรับ
ประมาณการไว้ 75,000,000 บาท แยกเป็นเงินรายได้ 47,000,000 บาท
รับจริง ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 จำนวน 57,063,246.99 สตางค์ สูงกว่า
ประมาณการรายรับไป 10,063,246.99 สตางค์ เงินอุดหนุนทั่วไปประมาณการ
รายรั บ ไว้ ที่ 28,000,000 บาท รั บ จริ ง อยู่ ที่ 26,766,882 บาท ต่ ำ กว่ า
ประมาณการ 1,233,118 บาท ส่ ว นเงิน รายจ่ ายตั้ งไว้ 75,000,000 บาท
จ่ายจริง 49,328,844 บาท ต่ำกว่าประมาณการประมาณ 25,000,000 บาท
สำหรับเงินสะสมคงเหลือ 44,792,924.74 สตางค์ โดยหักเป็นเงินสะสมที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายหรือบริหารสัญญาจำนวน 909,200 บาท
สำรองเป็ นงบบุ คลากรหกเดือนจำนวน 9,291,000 บาท สำรองจ่ายเบี้ยยังชีพ
หกเดื อ นจำนวน 9,000,000 บาท สำรองเป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยประจำเดื อ นจำนวน
8,000,000 บาท สำรองในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยจำนวน 6,759,272 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้จำนวน 15,833.000 บาท เงินทุนสำรอง
สะสมคงเหลือจำนวน 35,123,334.31 สตางค์
5.2.3 กองช่าง
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบฯ)
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและการควบคุมงาน
ในภาพรวมของกองช่าง 1) หมู่ที่ 1 ถนนคอนกรีต ซอย 13 อยู่ระหว่างสั่งให้แก้ไข
การเข้าแบบเทถนนคอนกรีต 2) หมู่ที่ 2 ถนนบ้านฟ่อน ซอย 13 ผู้รับจ้างยังไม่เข้า
ทำงาน 3) หมู่ที่ 5 ถนนแอสฟัลส์ฯ ข้างอู่เก่ง ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน 4) หมู่ที่ 6
งานซ่อมแซมอาคารอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารตรวจรับงาน งานขยายไหล่ทาง
ซอยเซเว่นฯ อยู่ระหว่างเตรียมสถานที่ และงาน Over - Lay ถนนซอย 9 ผู้รับจ้าง

- 26 ยังไม่เข้าทำงาน 5) หมู่ที่ 8 วางท่อ ผู้ รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน 6) หมู่ที่ 9 อาคาร
อเนกประสงค์ ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว 7) หมู่ที่ 12 งาน Over - Lay ถนนข้างวัด
ผู้รับจ้างยังไม่มาทำงาน 8) โครงการสนามกีฬา เช่น สนามกีฬากลางแจ้ง ห้องน้ำ
ประปา รั้ว วางท่อ เป็นต้น คาดว่าอีกประมาณ 30 วัน จะแล้วเสร็จ
5.2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางกัลญา ทองแก้ว (พยาบาลวิชาชีพ) รายงานผลการดำเนิ นงานของกองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนั ขบ้า ประจำปี
2562 ได้มีการอบรมอาสาสมัคร สำรวจจำนวนสุนัขและแมว และรณรงค์ฉีดวัคซีน
เรียบร้อยแล้ว 2) จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี 2562 ได้รับแจ้ง 22 ราย แต่ป่วย
จริงจำนวน 18 ราย ลดลงจากปี 2561 ที่มีจำนวน 25 ราย และ 3) แจ้งผลการ
คัดกรองสุขภาพผู้พิการรายใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 มีผู้รับบริการจำนวน
45 ราย เข้ าเกณฑ์ จำนวน 13 ราย ในจำนวนนี้ แ พทย์ได้ ขอส่ งต่ อ โรงพยาบาล
นครพิงค์ 1 ราย โรงพยาบาลสันป่าตอง 1 ราย เพื่อตรวจสอบในเรื่องของหูและตา
เพิ่มเติม
----------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
กล่าวขอฝากให้ผู้บริหารพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ของหมู่บ้านนาบุก หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 5 ข้างบ้านนายดวงจันทร์ อารีนนท์ ซึ่งได้
สำรวจตั้งแต่ปีที่แล้วและเห็นว่าตกไป
นายอุทัย กาวิโล (สท. เขต 1)
กล่ าวขอฝากให้ กองช่างดูแลถนนทางเข้าที่ ได้ว่ากันไว้เมื่อวานนี้
เพราะกรรมการดูแลแจ้งว่ามีการขุดอาจมีปัญหาในภายหลังได้
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2) กล่าวขอฝากเรื่องต้นไม้สักบริเวณซอย 9 หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก
เนื่องจากมีกิ่งและใบไปพาดอยู่กับสายไฟแรงต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้
นางขันแก้ว บัวเหลือง (สท. เขต 1)
กล่าวหารือเกี่ยวกับไฟกิ่งที่ตกสำรวจบริเวณบ้านทุ่งน้อย – หัวทุ่ง
และบริเวณบ้านธรรมะ หมู่ที่ 5 จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง (หน. ฝ่ายแบบแผนฯ)

กล่าวว่าจะต้องสำรวจและบรรจุไว้ในแผนฯ ตามปกติ

นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล)
กล่าวรายงานผลการไปประชุมเกี่ยวกับข้อ ราชการต่างๆ
ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การรับเงินเบี้ยทั้งสามประเภท กรณีการเสียชีวิต หากใน
วัน ที่ 1 ของเดือน เวลา 00.01 น. ยังมีชีวิตอยู่ให้ ถือว่ายังมีสิ ทธิได้รับเงินเบี้ยฯ
ของเดือนนั้ น โดยให้ ถือใบมรณะบัตรเป็น สำคัญ และจ่ายให้ กับผู้ มีสิ ท ธิรับเงินที่
ผู้เสียชีวิตแจ้งความจำนงหรือมอบอำนาจไว้ หรือจ่ายให้กับ ทายาทของผู้เสียชีวิต
กรณีที่ไม่ได้มอบอำนาจไว้ โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดแล้วแต่กรณี
ส่วนการรายงานข้อมูลในระบบขอให้ดำเนินการตามกำหนดเวลาที่กรมส่งเสริมฯ
แจ้งมา หากไม่ดำเนินการก็จะไม่ได้รับเงิน 2) จังหวัดเชียงใหม่กล่าวชื่นชมเทศบาล
ตำบลหนองควายที่ ได้รายงานข้อมูล ประชากรสุ นัขและแมวในระบบตามเวลาที่

- 27 กำหนด เนื่องจากท้องถิ่นอื่นในอำเภอหางดงไม่ได้รายงาน ซึ่งหากไม่รายงานภายใน
วันที่ 20 กันยายน 2562 ก็จะไม่ได้รับเงินเช่นกัน 3) การเตรียมความพร้อมของ
โครงการที่จะเสนอขอรับเงินงบประมาณ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนจากกระทรวงหรือ
กรม หรือหน่วยงานอื่น สถานที่ต้องพร้อม การเขียนโครงการต้องอ้างถึงยุทธศาสตร์
ชาติเชื่อมโยงกับภารกิจอำนาจหน้าที่ และกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่เข้าข่ายเป็นงาน
วิศวกรรมควบคุม หรือสถาปัตยกรรมควบคุมต้องมีสถาปนิก หรือวิศวกรลงนามให้
ถูกต้องตามประเภทของงานดังกล่าว 4) การใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบงบประมาณ
รายจ่ายให้มีความถูกต้อง 5) การใช้จ่ายเงินสะสมตามนโยบายของรัฐบาลที่ท้องถิ่น
มีความประสงค์จะใช้จ่าย เมื่อพิจารณาเงินสะสมที่กองคลังรายงานแล้วก็คงจะใช้
เท่ าที่ มี ค วามจำเป็ น จะต้ อ งพั ฒ นาตามโครงการพั ฒ นาในพื้ น ที่ ข องหมู่ บ้ านของ
ท้องถิ่น 6) กลุ่ มงานกฎหมายแจ้งว่าการขอไม่ป ฏิบั ติตามระเบียบให้ ดำเนิ นการ
ตามขั้น ตอนและกฎหมายกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
งานสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ หากต้องการที่จะ
แปรญัตติก็ต้องยื่นขอแปรญัตติเช่นเดียวกับสมาชิกสภา ซึ่งจะใช้สิทธิของการเป็น
กรรมการฯ ไปพิจารณาโดยไม่ได้ยื่นคำขอไม่ได้ 7) การดำเนิน โครงการงานรัฐพิธี
หรืองานเฉลิมพระเกียรติขอให้ท้องถิ่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสมพระเกียรติ
8) การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลโดยเฉพาะ
เรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ด้วยโอกาสในแต่ละประเภทที่สามารถช่วยได้ตามอำนาจ
หน้าที่ หรือถ้าช่วยเหลือไม่ได้ให้ รายงานประสานหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง
ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
นายดำรงเดช วิชญสกุล (สท. เขต 2) กล่าวขอฝากผู้บริหารและปลัดเทศบาลเรื่องการพิจารณาโครงการ
ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยกรณีที่ยังไม่จำเป็นถึงขั้นที่ต้องดำเนินการทันที
ขอให้งดไว้ก่อนและไปพิจารณาดำเนินในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆ เนื่องจากเห็นว่า
ที่ผ่านมามีบางโครงการที่ยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณ
และอาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบกันระหว่างชาวบ้านด้วยกันหรือระดับหมู่บ้านได้
นายอุทัย กาวิโล (สท. เขต 1)
กล่าวฝากเรื่องการตัดหญ้าตามถนนน่าจะเปิดรับคนงานรับผิดชอบ
สองคนเพื่อดำเนินการไปตามหมู่บ้าน
นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม (ปลัดเทศบาล)
กล่ าวถึงประเด็น ในการพิ จารณาดำเนิ น โครงการต่ างๆ
เป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาที่จะต้องพิจารณาตั้งแต่ ระดับหมู่บ้าน ซึ่งสามารถ
เสนอและพิจารณาได้เพราะเป็นผู้แทนของประชาชน หรือในกรณีสมาชิกสภาเห็นว่า
มีโครงการใดที่ไม่จำเป็นก็สามารถแจ้งหรือเสนอที่ประชุมสภาได้ ส่วนการรับคนงาน
ตัดหญ้าข้างถนนนั้นเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่มียังเพียงพอ แต่อาจมีเวลาที่จำกัดหรืออาจมี
ภารกิจอื่น ที่จำเป็ นที่จะต้องดำเนินการก่อน อย่างไรก็ตามจะได้ประสานกองช่าง
ดำเนินการตามรอบหรือตามลำดับที่แจ้งมาต่อไป
นายอุดม สมจันทร์ (สท. เขต 1)
กล่าวว่าโครงการซอยเล็กซอยน้อยที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีความจำเป็น
ซึง่ ก่อนดำเนินการก็ได้มีการสำรวจและมีความเห็นร่วมกันแล้ว

