รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบึงสาโรง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1
วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบึงสาโรง
***********************************
สมาชิกที่มาประชุม
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายสุนทร หลายทวีวัฒน์

ตําแหน่ง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สุนทร หลายทวีวัฒน์

2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายเจียม เดชะบุรัมย์
นายสันต์ ตรวจนอก
นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว
นายวิชัย บุญค้ํา
นางสมพร อุ่นใจ
นายชิด แช่มช้อย
นายหนูเล็ก กวดนอก
นายประสิทธิ์ ไพเราะ
นายเหล็ด โกสุม

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

เจียม เดชะบุรัมย์
สันต์ ตรวจนอก
พินันท์ ดวงลูกแก้ว
วิชัย บุญค้า
สมพร อุ่นใจ
ชิด แช่มช้อย
หนูเล็ก กวดนอก
ประสิทธิ์ ไพเราะ
เหล็ด โกสุม

สมาชิกที่ไม่มาประชุม
นายพล โกสุม

หมายเหตุ

สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายพเยาว์ เพราะไธสง
นายฉลอง ตรวจนอก
นายปริวรรณ์ ภูลังกา
นายเหรียญทอง ก้อนแก้ว
นายสุริยา หาญจิตร
นางปวริศา บุญประสิทธิ์
นางพรรณี สุริยะ

ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง รักษาราชการ

ลายมือชื่อ
พเยาว์ เพราะไธสง
ฉลอง ตรวจนอก
ปริวรรณ์ ภูลังกา
เหรียญทอง ก้อนแก้ว
สุริยา หาญจิตร
จิตรลดา ชนะพาล
พรรณี สุริยะ

แทน ผู้อํานวยการกองศึกษาฯ

8

นางแววดาว อาพัดนอก

นั ก วิ ช า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แววดาว อาพัดนอก
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ

9 นายอภิวัชร์ กรึกกระโทก
10 นายอภิเดช นาอุดม
11 นายโกวิทย์ กวดนอก

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
สารวัตรกํานันตําบลบึงสําโรง

อภิวัชร์ กรึกกระโทก
อภิเดช นาอุดม
โกวิทย์ กวดนอก

หมายเหตุ

ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
น.ส.กรรณิการ์ บุญเหลือ
นายประพันพงศ์ ฟุ้งสวรรค์
นางสันทนา แฟมไธสง
นายวิษณุ ชนิดนอก
นายวินัย ชาวสวน
จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน
น.ส.ประนอม รัตนศาลาแสง
นางศิริประภา ภูแผ่นนา
น.ส.จิตรลดา ชนะพาล

ตําแหน่ง
นิติกร
คนงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาชุมชน

ลายมือชื่อ
กรรณิการ์ บุญเหลือ
ประพันพงศ์ ฟุ้งสวรรค์
สันทนา แฟมไธสง
วิษณุ ชนิดนอก
วินัย ชาวสวน
ชัยณรงค์ เทียบแสน
ประนอม รัตนศาลาแสง
ศิริประภา ภูแผ่นนา
จิตรลดา ชนะพาล

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี
พ.ศ. 2563 สมาชิกสภาเทศบาลมีทั้งหมด 11 ท่าน วันนี้มาประชุม 10 ท่าน ครบองค์ประชุม
ผมขอเปิดการประชุมครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีอยู่ 2
เรื่อง เรื่องแรกขอเชิญร่วมทําบุญผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ด้วยสํานักงาน
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครราชสีมา มีภารกิจ
ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น งานด้ า นการศึ ก ษาของโรงเรี ย นการศึ ก ษาคนตาบอด
นครราชสีมา ในวาระครบรอม 30 ปี มูลนิธิได้ดําเนินการสร้างอาคารหอนอนสําหรับนักเรียน
หญิงที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นแล้วเสร็จในต้นปี 2563 แล้วนั้น แต่ทางมูลนิธิยังขาด
งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ มูลนิธิและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ได้กําหนดจัด
โครงการผ้าป่าการศึกษาขึ้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดป่าสาลวัน โดยมีวัตถุประสงค์
นํารายได้จากการจัดผ้าป่ามาจัดซื้อครุภัณฑ์ในอาคารหอนอนหญิงและค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีม า จึงขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทําบุญผ้าป่าได้
นะครั บ เรื่ องที่ส องแจ้ งให้ ที่ ประชุ มทราบเกี่ย วกั บการออกระเบีย บของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ซึ่งระเบียบนี้ได้ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
และประกาศคณะกรรมการการเลื อกเรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลื อกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศนี้ก็ออกมาในช่วงเดือนมีนาคม 2563
เช่นกัน แต่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ได้มีการแก้ไขระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า
ด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ได้มีการเพิ่มข้อ 23/1 และข้อ 23/2
ข้อ ๒๓/๑ ห้ามผู้สมัครกระทําหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้นําหรือมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อ ๒๓/๒ ห้ามผู้สมัครกระทําหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทําการเปิดเผย
หรือเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่าง
/เวลาเจ็ดวัน...

-3เวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียง
เลือกตั้ง
นี่ก็คือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้มี
การออกมาล่าสุด สําหรับระเบียบกฎหมายต่างๆ ก็มีความเกี่ยวข้องกับท่านสมาชิกสภาและท่าน
คณะผู้บริหารทุกท่าน หากท่านใดมีความสนใจอยากศึกษาก็สามารถขอได้ที่งานนิติการ และ
กฎหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา ครั้งก่อนจะห้ามแค่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านไม่
ให้ช่วยหาเสียง แต่ครั้งนี้รวมถึงท้องถิ่นเราด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา ก็ไม่สามารถ
ช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ และผมได้ฟังข่าวตามสื่อต่างๆ การหาเสียงตามสื่อออนไลน์ เราก็ไม่สามรถ
กดถูกใจหรือกดแชร์ในการหาเสียงของผู้สมัครได้ ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นประการ
ใด ท่านปลัดมีข้อแนะนําเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องนี้หรือไม่ครับ
นายสุริยา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภา ในเรื่องนี้จะเข้าข่ายการช่วยหาเสียงเลือกตั้ง การกดถูกใจหรือกดแชร์ก็
เป็นการจูงใจให้คล้อยตาม จึงได้มีข้อห้าม และในเรื่องนี้ก็ห้ามไปถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน
ด้วย ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านปลัดครับ ระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงในครั้งนี้เข้มกว่าที่ผ่านมา ก็ขอให้ทุกท่าน
ได้ศึกษาและปฏิบัติตามด้วย รวมทั้งระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยนะครับ สําหรับเรื่อง
ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็มีเพียงเท่านี้

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

ที่ประชุม

-รับทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบึงสาโรงครั้งที่แล้ว
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีรายงานการประชุมที่เรา
ยังไม่ได้รั บ รองอยู่ 2 ครั้ง คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 วันที่ 18
สิงหาคม 2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม
2563 เราจะรับรองไปทีละสมัยนะครับ
2.1 การรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลบึ ง สํ า โรง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจําปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สําเนารายงานการประชุมได้ส่งให้ท่าน
สมาชิกสภาพิจารณาล่วงหน้าแล้ว มี สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําข้อความใดใน
รายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ
-ไม่ม-ี

ประธานสภา

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมนะครับ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์จะ
แก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม เชิญครับ

นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสําหนักปลัด

เรียนประธานสภา ขออนุญาตแก้ไขหน้า 2 นับจากข้างล่างบรรทัดที่ 2 ข้อความว่า “ด้วย
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เรื่องถนนลูกรังสายหน้าเทศบาลไปบ้านหนองเต่า ถนนเส้นนี้
/ส่วนใหญ่จะ...

-4ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ที่ได้รับความเดือดร้อนสัญจรไปมา
ลําบาก รถที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรสัญจรลําบาก ดังนั้นผลจึงคิดว่าอยากแก้ปัญหาให้พี่น้อง
ประชาชนในงบประมาณปีหน้า” อยากจะขอแก้ไขจากคําว่า “...ผล...” เป็นคําว่า “...ผม...” จะ
เห็นด้วยหรือไม่ ขอให้ท่านได้พิจารณาค่ะ
ประธานสภา

หน้า 2 บรรทัดที่ 2 จากข้างล่าง แก้ไขจากคําว่า “...ผล..” เป็นคําว่า “...ผม..” สมาชิกสภา
ให้แก้ตามที่เสนอนะครับ มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ เชิญครับ

นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสํานักปลัด

เรียนประธานสภา ขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ 7 ค่ะ เป็นคําพูดของท่านชิด แช่มช้อย คือดูแล้ว
ไม่ได้ใจความได้ ขออนุญาตอ่านข้อความเดิมค่ะ “เรียนประธานสภา ในเรื่องงบประมาณการ
ซ่อมแซมผมก็อยากขอเสนอดังนี้ ในปีท่านนายกบอกว่าตั้งอยู่ในงบกลาง ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจง
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําไม่ได้ซ่อมแซม ในปีนี้ผมก็อยากให้ระบุว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ที่จะนําไป
ซ่อมแซมถนนให้กับประชาชนขอบคุณครับ” จะขอเพิ่มคําว่า “..ในปีที่แล้ว ท่านนายก..” เพื่อให้
ข้อความมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะเหมาะสมหรือไม่ ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาร่วมกันค่ะ

ประธานสภา

ท่านชิด แช่มช้อย ตอนที่ท่านพูดท่านหมายถึงในปีที่แล้วหรือว่าในปีไหนครับ

นายชิด แช่มช้อย
สมาชิกสภาเทศบาล

ในปีที่แล้วครับ

ประธานสภา

เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็เพิ่มคําว่า “ที่แล้ว” เข้าไปนะครับ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มี
ถือว่าเห็นชอบตามเสนอนะครับ มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่ เชิญครับ

นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสํานักปลัด

เรียนประธานสภา ขอแก้ไขในหน้าที่ 6 ขออนุญาตอ่านขอความเดิมก่อนนะคะ “ก็เป็นการ
ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ต่อไปเป็นคําแถลง
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณา ซึ่งฐาน
ในการตั้งงบประมาณประจําปี 2564 จําเป็นต้องตั้งตามรายรับจริงของปีก่อนหน้า คือปี พ.ศ.
2562 รายรับจริง 32,899,396.04 บาท ปี พ.ศ. 2563 รายรับจริง 38,760,000 บาท
รายรับจริงน้อยกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้...” ข้อความว่า “ปี พ.ศ.2563 รายรับจริง..” ไม่น่าจะ
ใช่คํานี้ เนื่องจากในส่วนของปี พ.ศ.2563 ยังไม่มีการปิดงบประมาณของปี พ.ศ.2563 เป็น
เพียงการประมาณการรายรับ จึงขอแก้ไขในหน้าที่ 6 จากข้อความว่า “..ปี พ.ศ.2563 รายรับ
จริง...” แก้ไขเป็น “...ปี พ.ศ.2563 ประมาณการรายรับ...” ค่ะ

ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แก้ไขตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ-

นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสํานักปลัด

ขออนุญาตขอแก้ไขข้อความต่อไปนะคะ เป็นข้อความในหน้าเดียวกัน ข้อความเดิม “..รายรับ
จริงน้อยกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้ ปีนี้เจ้าหน้าที่จึงได้ตัดโครงการบางโครงการออกเพื่อให้ตัวเลข
ของประมาณการที่จะตั้งไว้ในปี 2564 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า คือปี 2564..” ในส่วนของ
/ “ปีก่อนหน้า...

-5“ปีก่อนหน้า” ที่กล่าวถึงนี้ น่าจะหมายถึงปี 2562 เพราะเราตั้งงบประมาณปี 2564 ต้องให้
ใกล้เคียงกับประมาณการปี 2563 และรายรับจริงปี 2562 เราจะตั้งงบประมาณปี 2564 ให้
ใกล้เคียงกับปี 2564 ไม่ได้ จึงขอแก้ไขจากเดิมข้อความว่า “...ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า คือปี
2564...” แก้ไขเป็น “...ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า คือปี 2562...” ค่ะ
ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แก้ไขตามเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ-

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่ม-ี

ประธานสภา

มติที่ประชุม

เมื่อไม่ มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติ มแล้ ว ผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุม สภา
เทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สมาชิกท่าน
ใดให้การรับรองโปรดยกมือขึ้นครับ
รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง
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เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ต่อไป 2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจําปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 20 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สําเนารายงานการประชุมได้ส่งให้
ท่านสมาชิกสภาพิจารณาล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดประสงค์จะแก้ไขถ้อยคําข้อความใดในรายงาน
การประชุมหรือไม่ เชิญครับ

นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสํานักปลัด

เรียนประธานสภา ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้ ให้ทุกท่านเป็นไปที่หน้าที่ 7
เป็นคําพูดของท่านประธานสภาในย่อหน้าสุดท้ายค่ะ จากเดิมข้อความว่า “ท่านใดเห็บชอบให้ตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ...” ขอแก้ไขเป็น “ท่านใดเห็ นชอบให้ ตั้งจ่ายรายการใหม่ . ..” ซึ่งน่าจะเป็น
ข้อความที่ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาค่ะ

ประธานสภา

เปลี่ยนจากคําว่า “เห็ บ” เป็นคําว่า “เห็น” ท่านสมาชิกสภาเห็ นชอบให้แก้ไขตามเสนอ
หรือไม่

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ-

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่ม-ี
/ประธานสภา...

-6เมื่อ ไม่ มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติ มแล้ ว ผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สมาชิกท่าน
ใดให้การรับรองโปรดยกมือขึ้นครับ

ประธานสภา

มติที่ประชุม

รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง

9
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือน
ตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 เรียนเชิญท่านนายกครับ

นายพเยาว์ เพราะไธสง
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48
ทศ วรรคห้า กําหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี วรรคหก คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย
ซึ่งมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
2.เพื่อรายงานการ รับ-จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ 2563 ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ
3. เพื่อให้การบริห ารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้
ในโอกาสนี้ผมก็จะขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการจั ด ทํ า วาระสารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเทศบาลตํ า บลบึ ง สํ า โรงเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ 20,000บาท
2 โครงการตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมวันสําคัญ เบิกจ่ายงบประมาณ 2,300 บาท
3 โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับชีวิตประจําวันของประชาชน เบิกจ่ายงบประมาณ
15,150 บาท
4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสําราญ เบิกจ่ายงบประมาณ 10,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 การช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง เบิกจ่ายงบประมาณ
49,061บาท
2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบิกจ่ายงบประมาณ 30,000 บาท
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เบิกจ่ายงบประมาณ
9,440 บาท
/4 โครงการ...

-74 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบั ติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่าย
งบประมาณ 115,600 บาท
แผนงานการศึกษา
1 โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตํา บลบึงสําโรง
เบิกจ่ายงบประมาณ 3,199 บาท
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงสําโรง เบิกจ่ายงบประมาณ
10,000 บาท
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณ 512,370 บาท
4 โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมต่ออาคารไปห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หนองปรือ) เบิกจ่าย
งบประมาณ 45,000 บาท
5 ค่าอาหารเสริม (นม) เบิกจ่ายงบประมาณ 1,043,250.56 บาท
6 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนโรงเรียนสัง กัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลบึงสําโรง) เบิกจ่าย
งบประมาณ 1,703,300 บาท
แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เบิกจ่ายงบประมาณ 1,700 บาท
2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เบิกจ่ายงบประมาณ 6,100 บาท
3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เบิกจ่ายงบประมาณ 97,919 บาท
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดในชุมชน เบิกจ่ายงบประมาณ 13,525 บาท
3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เบิกจ่ายงบประมาณ 49,300 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการกําจัดวัชพืชตามแหล่งน้ําในเขตเทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณ 20,000 บาท
2 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เบิกจ่ายงบประมาณ 26,042 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เบิกจ่ายงบประมาณ8,600 บาท
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตําบลบึงสําโรง เบิกจ่ายงบประมาณ 8,250 บาท
3 โครงการพัฒนาอาชีพและการฝึกอาชีพ เบิกจ่ายงบประมาณ 19,170 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการจัดงานวันดอกจานบาน เบิกจ่ายงบประมาณ 24,930 บาท
2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เบิกจ่ายงบประมาณ 40,000 บาท
3 โครงการวันท้องถิ่นไทย เบิกจ่ายงบประมาณ 7,110 บาท
4โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีเบิกจ่ายงบประมาณ39,950บาท
5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เบิกจ่ายงบประมาณ 49,950 บาท
6 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เบิกจ่ายงบประมาณ 16,260 บาท
แผนงานการเกษตร
1 โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เบิกจ่ายงบประมาณ 17,150 บาท
2 ค่ า กระแสไฟฟ้ า สถานี สู บ น้ํ า ด้ ว ยไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอน เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
361,785.59 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านกุดปลาฉลาดไปศาลปู่ตาบึงสําโรง หมู่ที่ 6 เบิกจ่าย
งบประมาณ 378,500 บาท
/2 โครงการ...

-82 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองบัวไปสามแยกบ้านหนองโน หมู่ที่ 1 เบิกจ่าย
งบประมาณ 495,000 บาท
3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองปรื อใหม่ ไปหนองบึงสําโรง หมู่ที่ 9 เบิกจ่าย
งบประมาณ 375,000 บาท
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
287,000 บาท
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านไปวัดป่าจตุพร บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 เบิกจ่าย
งบประมาณ 370,000 บาท
6 โครงการก่ อ สร้ า งถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่ บ้ า นโมกมั น หมู่ ที่ 7 เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
404,200 บาท
7 โครงการก่อสร้ างถนนหิ นคลุกสายบ้านหนองปรือ -โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม บ้าน
หนองปรือ หมู่ที่ 5 เบิกจ่ายงบประมาณ 412,000 บาท
8 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินแบบปิด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
15,000 บาท
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายรอบหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 เบิกจ่าย
งบประมาณ 335,000 บาท
10 โครงการยกระดับถมดินพร้อมลงลูกรังสายสามแยกหน้าวัดหัวหนอง - หนองบึงสําโรง บ้าน
หัวหนอง หมู่ที่ 4 เบิกจ่ายงบประมาณ 427,000 บาท
แผนงานงบกลาง
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบิกจ่ายงบประมาณ 6,563,500 บาท
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,642,400 บาท
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบิกจ่ายงบประมาณ 17,500 บาท
4 ชําระเงินกู้ของเทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณ1,310,000 บาท
5 ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ของเทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณ 144,606.38 บาท
6 เงินสํารองจ่าย เบิกจ่ายงบประมาณ 238,400 บาท
ต่อไปเป็นส่วนที่ 3 รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ 2563 โดยกองคลังได้แสดง
บัญชีรายละเอียด รายรับจริง -รายจ่ายจริงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ วันที่ 1
ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) เพื่อให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ
หมวดภาษีอากร ประมาณการ 185,000.00 บาท รับจริง 37,825.56 บาท รับจริง
น้อยกว่าประมาณการ 147,174.44 บาท
หมวดค่ าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการ 31,700.00 บาท รับจริง
54,973.00 บาท รับจริงเกินประมาณการ 23,273.00 บาท
หมวดรายได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น ดอกเบี้ ย ประมาณการ 100,000.00 บาท รั บ จริ ง
132,338.45 บาท รับจริงเกินประมาณการ 32,338.45 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการ 6,050.00 บาท รับจริง 1,971.00 บาท รับจริง
น้อยกว่าประมาณการ 4,079.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการ 20,240,000.00 บาท รับจริง 15,694,875.68
บาท รับจริงน้อยกว่าประมาณการ 4,545,124.32 บาท
/หมวดเงินอุดหนุน...

-9หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการ 18,197,250.00 บาท รับจริง 15,810,681.51
บาท รับจริงน้อยกว่าประมาณการ 2,386,568.49 บาท
รวมทั้งหมด ประมาณการ 38,760,000.00 บาท รับจริง 31,732,665.20 บาท
รับจริงน้อยกว่าประมาณการ 7,027,334.80 บาท
ต่อไปบัญชีรายละเอียดรายจ่า ย รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน
1 งบกลาง ไม่ว่าจะเป็น ค่าชําระหนี้เงินต้น ค่าชําระดอกเบี้ย เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ สํารองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยพิเศษ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) รวมงบกลาง ประมาณการ 12,419,600.00 บาท
รายจ่ายจริง 10,629,102.12 บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ 1,790497.88 บาท
2 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวมงบเงิน
อุดหนุน ประมาณการ 2,016,000.00 บาท รายจ่ายจริง 1,713,300.00 บาท รายจ่าย
จริงน้อยกว่าประมาณการ 302,700 บาท
3 งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน ประมาณการ 8,261,900.00 บาท รายจ่ายจริง 4,795,579.02 บาท
รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ 3,466,320.98 บาท
4 งบบุ ค ลากร หมวดเงินเดือ นฝ่ ายการเมือ ง เงิน เดือนฝ่ ายประจํา รวม งบบุคลากร
ประมาณการ 11,003,200.00 บาท รายจ่ายจริง 9,141,062.65 บาท รายจ่ายจริงน้อย
กว่าประมาณการ 1,862,137.35 บาท
5 งบรายจ่ายอื่น ประมาณการ 20,000.00 บาท รายจ่ายจริง 0.00 บาท รายจ่ายจริง
น้อยกว่าประมาณการ 20,000.00 บาท
6 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม งบลงทุน ประมาณการ
5,039,300.00 บาท รายจ่ายจริง 2,624,900.00 บาท รายจ่ายจริงน้ อยกว่าประมาณ
การ 2,414,400 บาท
รวมสุทธิ ประมาณการ 38,760,000.00 บาท รายจ่ายจริง 28,903,943.79 บาท
รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ 9,856,056.21 บาท
ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ e-LAAS เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2563 จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง บางครั้งก็มีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย ที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงทําให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด รวมทั้งไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามด้วย
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และกําลังแรงใจจากพี่น้องประชาชนตลอดจน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
ของ สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตําบลบึงสําโรง และความเป็นน้ํา
หนึ่งใจเดียวกันของที มผู้บริหาร กระผมและคณะผู้บริหาร พร้อมที่จะทุ่มเททํางาน อย่างเต็ม
กําลังและความสามารถ เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ชาวตําบลบึงสําโรง และสร้างตําบล
บึงสําโรงให้เป็น ตําบลที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนตลอดไป ขอบคุณครับ
ประธานสภา

ท่า นนายกเทศมนตรี ก็ไ ด้แ ถลงผลการปฏิ บัติ ง านตามนโยบาย ฯ แล้ ว รายละเอีย ดตาม
เอกสารที่ทุกท่านได้ดูควบคู่กันไป มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือมีข้อ
/เสนอแนะ...
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ประธานสภา

ผมขอสอบถามเรื่องบัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่าย การประมาณการของเรา ซึ่งในปีที่ผ่านมา เรา
ประมาณการไว้ 38 ล้านบาท เราประมาณการไว้สูง แล้วรายจ่ายจริงน้อยกว่าที่เราประมาณการ
ไว้ ยกตัวอย่างเช่นบัญชีรายละเอียดรายจ่าย หน้าที่ 8 งบกลาง ค่าชําระดอกเบี้ย ประมาณการไว้
240,000 บาท จ่ายจริง 144,606.38 บาท รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ 95,393.62
บาท อยากสอบถามว่าดอกเบี้ยไม่คงที่หรือครับ หรือเราต้องตั้งเผื่อไว้ และเกี่ยวกับงบบุคลากร
งบลงทุน อย่างงบดําเนินงานตั้งไว้ 8,261,900.00 บาท จ่ายจริง 4,795,579.02 บาท
รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ 3,466,320.98 บาท ก็คือเหลือเยอะ ผมจึงอยากถามว่าเรา
ประมาณการไว้สูงเกินไป หรือเป็นตามระเบียบที่เราต้องประมาณการไว้อย่างนี้ จึงอยากขอคํา
ชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับ

นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสํานักปลัด

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตตอบคําถามในประเด็น ที่สอง ในส่วนของงบดําเนินการ
ประมาณการไว้ 8,261,900.00 บาท แต่จ่ายจริง 4,795,579.02 บาท ยกตัวอย่างเช่น ค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซึง่ เงินส่วนนี้เป็นสิทธิประโยชน์ จะไปตัดออกไม่ได้ และเวลาเราตั้งก็จะดู
ว่ามีใครมีสิทธิได้รับบ้างและต้องคิดรวมถึงอัตราตําแหน่งว่างด้วย หากคนที่ย้ายมามีบุตร เราก็ต้อง
ตั้งเผื่อตําแหน่งที่ว่างด้วย และในส่วนของค่าใช้สอยในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมที่
แสดงตรงนี้ จะขอชี้แจงว่าบางตัวมีการดําเนินการ อย่างเช่นการซ่อมแซมอาคารสํานักงานอาคาร
ป้องกัน วันที่เรารายงานคือ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่ายังไม่มีการส่งมอบงาน
ยอดที่จ่ายตรงนี้คือยอดที่เบิกจ่ายจริงๆ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ฉะนั้นจะมีรายการบาง
รายการที่ท่านเห็นยอดสุดท้ายว่าเหลือตั้งเก้าล้านกว่าบาท เนื่องจากบางรายการอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย และในหมวดเงินเดือน เหมือนที่เคยชี้แจงให้สภาทราบแล้วว่า
ในการตั้งหมวดเงินเดือน ถ้าอัตราว่างในระดับสายปฏิบัติ เขาให้กําหนดอัตรากําลังดังนี้ อย่าเช่น
เจ้าพนักงานป้องกัน จะเป็นสายทั่วไป เงินเดือนสายทั่วไป ยกตัวอย่างว่าเงินเดือน 9,500 บาท
สายทั่วไปจะขึ้นไปสูงสุดคือระดับชํานาญงาน เราจะเอาเงินเดือนต่ําสุดของระดับปฏิบัติงานไป
บวกกั บ เงิ น เดื อ นสู ง สุ ด ของระดั บ ชํ า นาญงาน เช่ น เงิ น เดื อ นสู ง สุ ด 31,000 บาท ก็ เ อา
31,000+9,500 ได้เท่าไหร่ก็หารด้วย 2 ก็จะได้ค่าเฉลี่ย แล้วนําค่าเฉลี่ยไปคูณ 12 นี่ก็คือ
วิธีการคิดในการตั้งเงินเดือน ทําให้ดูเหมือนว่าในหมวดของค่าเงินเดือนพนักงานเหลื อเยอะ
เพราะยังมีตําแหน่งว่างที่เราไว้ แต่ว่าเราจะไม่ตั้งไว้ก็ไม่ได้ เพราะมีระเบียบกําหนดไว้ แต่ถ้าเป็น
ตําแหน่งในสายบริหาร เช่นตําแหน่ง ผอ.กองการศึกษา วิธีการคํานวณคือให้กําหนดตําแหน่งได้
แค่แ ท่ง เดีย วไม่ส ามารถกํ าหนดข้ ามแท่ง ได้ ผอ. กองการศึก ษา อยู่ ที่ ผอ.ระดับต้ น ก็จะเอา
เงินเดือนต่ําสุดของ ผอ.ระดับต้นบวกเงินเดือนสูงสุดของ ผอ.ระดับต้น หาร 2 และไปคูณ 12
ตราบใดที่ยังเป็นตําแหน่งว่างอยู่ก็ต้องคิดคํานวณแบบนี้ ก็ขอชี้แจงในส่วนนี้ให้สภาทราบ อีกส่วน
ที่ทําให้เหลือเยอะคือเรายังไม่ได้เบิกจ่าย ยังไม่ได้ล งในระบบ E-LAAS ดังที่ได้กล่ าวมาแล้ ว
ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ขอให้เป็น ผอ.กองคลังชี้แจงนะคะ ขอบคุณค่ะ

นางพรรณี สุริยะ
ผู้อํานวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงการตั้งงบประมาณ เกี่ยวกับการชําระดอกเบี้ย ซึ่ง
เกณฑ์ที่เราเอามาตั้งงบประมาณเราก็จะเอายอดสุดท้าย เช่นของปี 2563 เราก็จะเอายอด
/สุดท้ายของ...

-11สุดท้ายของปี 2562 ซึ่งจะเป็นยอดคงที่ เพราะในความเป็นจริงเราไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนเราจะ
ชําระดอกเบี้ยเท่าไหร่ อย่างของปี 2563 จะตั้งไว้ 20,000 บาท แต่เมื่อเราชําระแล้ว เขาจะ
ลดจากยอดต้น คือถ้าหากต้นเยอะดอกเบี้ยก็จะเพิ่ม แต้ถ้าต้นลดลงมา ดอกเบี้ยก็จะลดตาม และ
ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านหัวหน้าสํานักปลัดได้ชี้แจงไป กรณีที่ว่าประมาณการทําไมมากกว่า
รายจ่ายจริง คือมันเป็นรายจ่ายจริงที่ยังไม่รวมยอดที่เรากันงบประมาณไว้ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา

ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

-ไม่ม-ี

ประธานสภา
ที่ประชุม

ไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแล้ว ถือว่าท่านนายกได้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สภาได้ทราบแล้ว
-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภา

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายประสิทธิ์ ไพเราะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมอยากแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส่งหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล ผม
เพิ่งได้รับเมื่อเช้านี้เอง ถ้าผมไปธุระที่อื่นผมก็คงขาดการประชุม ผมจึงให้ท่านไปส่งให้ตรงเวลาด้วย
ผมก็ขอฝากในเรื่องนี้ครับ

นายชิด แช่มช้อย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภา วันนี้ทางชาวบ้านก็มีเรื่องฝากมา คือเรื่องน้ําในลําคลองแห้ง ก็อยากให้
ท่านนายกไปช่วยปิดกั้นน้ําที่ทํานบปากตก กั้นน้ําไหลลงแม่น้ําชี ซึ่งตอนนี้ก็ยังไหลอยู่ ก็ขอให้
ท่านนายกช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วย เนื่องจากกลัวว่าจะไม่มีน้ําใช้ทําการเกษตร และเรื่องที่สอง
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว คือเรื่องซื้อรถยนต์ สํานักงาน ที่สภาได้อนุมัติให้ความเห็นชอบ
แล้ว จึงอยากถามถึงความคืบหน้าในการดําเนินการจัดซื้อรถยนต์ว่าได้ดําเนิ นการถึงขั้นตอนใด
แล้ว เพราะก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นซื้อ ก็อยากให้ท่านชี้แจงเรื่องนี้ให้สภาได้ทราบด้วย

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นประธานสภา ดิ ฉั น อยากถามในส่ ว นของเงิ น ที่ เ หลื อ ซึ่ ง ก็ เ หลื อ เยอะอยู่ แต่ ต รงที่
เดือดร้อนก็ยังมี อยากให้ท่านนายกพิจารณาที่ถนนเส้นบ้านหนองบัว-หนองโน ที่จะเชื่อมต่อกัน ก็
อยากให้ทําให้เสร็จ ซึ่งเหลืออีกไม่มาก งบประมาณเราก็ตั้งไว้เยอะ แต่ใช้จ่ายจริงไม่ถึง แต่ละส่วน
ก็เหลือเยอะ หากดูตามเทศบัญญัติ ก็จะมีงบประมาณตั้งไว้อยู่ทุกหมวด แล้วตามที่เจ้าหน้าที่
อธิบายว่างบประมาณส่วนนี้จะต้องตั้งไว้ ท่านจะตั้งไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจําเป็นก็อยากจะขอให้
/ท่านนายก...

-12ท่านนายกหยิบงบประมาณออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนด้วย เดี๋ยวนี้ถนนที่ใช้สัญจรก็
ไม่ดี ทางด้านสมาชิกสภาหลายที่ก็พูดเรื่องถนนไม่ดี แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะทําแต่ถนนหรือ
ก็เลยเห็นกันไปคนละอย่าง เรื่องถนนประชาชนก็สอบถามมาเรื่อยๆ ว่าทางเละจะได้ทําเมื่อไหร่
ก็อยากให้ท่านดูแลตรงนี้ด้วย
นายเหล็ด โกสุม
เลขานุการสภา

เรียนประธานสภา ขอชี้แจงเรื่องการส่งหนังสือ ในวันนั้นท่านประธานสภาได้นัดหมายให้ทุก
ท่านได้เข้ามาที่สํานักงานเทศบาล ทุกท่านได้เข้ามากันหรือไม่ และในเรื่องของการส่งเอกสารท่าน
ประธานก็บอกว่านัดหมายท่านสมาชิกสภาทุกท่านมาเอาที่นี่ก็ได้ แต่ก็มากันไม่ครบ และเอกสาร
นัดประชุมผมก็ถือไปที่งานประชุมที่บึงพะไลด้วย ในเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมไม่ถึงมือท่าน
ผมก็ติดท่านไว้ก่อน แต่ก่อนผมไปส่งหนังสือไปสองวันสามวันก็ไม่เจอท่าน เพราะท่านก็มีธุระมาก
ผมบอกเลยว่าผมก็ออกไปส่ งได้ บางครั้งผมก็ฝ ากท่านผู้ ใหญ่บ้านท่านไป หรือเพื่อนสมาชิก
ด้วยกัน ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง ผมก็ต้องขอโทษท่านด้วย ที่ทําให้ได้รับหนังสือนัดประชุม
ล่าช้า

ประธานสภา

ผมในฐานะประธานสภาก็ต้องขอโทษท่านในเรื่องนี้ด้วย ที่ทําให้ได้รับหนังสือนัดประชุมล่าช้า
ก็จะขอแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไปนะครับ ทางท่านเลขานุการสภาก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่
แล้ว บางครั้งไปหาที่บ้านอาจจะไม่ได้เจอ เลยฝากท่านผู้ใหญ่บ้านไป บางครั้งท่านผู้ใหญ่บ้านก็มี
ภารกิจเยอะ อาจทําให้การส่งหนังสือล่าช้าบ้าง ท่านอาจจะไม่ทราบว่ามีระเบียบเกี่ยวกับการ
กําหนดวันเวลาในการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาไว้ ก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภาด้วย

นายสันต์ ตรวจนอก
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมก็ขอชมเชยว่าทุกท่านทําหน้าที่ของตัวเองได้ดี ไม่ว่าจะเป็นท่าน
สมาชิกสภาที่พยายามหางบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และคณะ
ผู้บริหารที่พยายามดําเนินการหางบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน แต่บางครั้งการทํางานก็มีข้อผิดพลาดบ้าง ซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิด ถ้า
หากมีข้อผิดพลาดมา เราก็ไม่ควรจะซ้ําเติมกัน ก็ขอให้เห็นใจซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน ขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีท่านสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อ
ไม่มีแล้วขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามครับ

นายพเยาว์ เพราะไธสง
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท่ านประธานสภา สมาชิก สภาทุก ท่า น ก็ต้ องขอขอบคุณท่ านสมาชิก สภาที่ไ ด้ใ ห้
คําแนะนําและสอบถามถึงเรื่องต่างๆ ทั้งที่ดําเนินการแล้วและยังไม่ได้ดําเนินการ อย่างแรกที่ท่าน
ชิดได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องที่มีการระบายน้ํา จากบึงสําโรง ลําห้วยขี้หนู หรือลําห้วยอื่น ๆ ไป
ยังคลองปากตบ ลงสู่ลําน้ําชี จากสถานการณ์น้ําหลากที่ผ่านมาทําให้ฝายคันดินของประชาชน
ขาดบางแห่ง ทําให้น้ําในคลองต่างๆลดระดับลง ก็ทําให้พี่น้องประชาชนเป็นห่วงว่าน้ําจะแห้ง ซึ่ง
ตอนนี้ก็ยังไหลอยู่ เรื่องนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาให้
ถูกจุด
และอีกเรื่องคือเรื่องรถยนต์สํานักงาน ที่ได้ขอให้สภาอนุมัติไปแล้ว ก่อนหน้านี้คือเงินยังไม่เข้า
มีอยู่ประมาณแสนกว่าบาท เงินเพิ่งจะเข้ามาเมื่อวันที่ 30 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย วันปิด
งบประมาณ ก่อนนั้นก็อยากดําเนินการ แต่กลัวว่างบประมาณจะไม่เข้า จึงได้ชะลอไว้ก่อน จึงทํา
ให้การซื้อรถยนต์ล่าช้าไป ตอนี้เมื่อเงินเข้าแล้วก็จะเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครับ
/เรื่องต่อมา...

-13เรื่องต่อมาที่ท่านสมพรได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องถนนในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ผมก็ต้องยอมรับว่าเรื่องถนนแก้ไขได้ไม่หมดจริงๆ ผมก็พยายามดําเนินการตามโครงการที่เรามีอยู่
ในแผนที่ผ่านการประชาคมมา แต่อาจจะมีบางโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ เช่นถนน
ลูกรังบ้านโนนอุดมบ้านหัวหนอง ท่านอาจจะมองว่างบประมาณเหลือเยอะเมื่อมองจากตัวเลข
ผมอยากขอเรียนว่าอย่างงบประมาณปี 2563 งบประมาณตั้งไว้ 38 ล้านกว่าบาท รับจริงอยู่ที่
31 ล้านกว่าบาท แต่ท่านไปดูที่รายจ่ายจริง ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จ่ายจริงอยู่
ที่ 28 ล้านกว่าบาท ซึ่งงบประมาณจะเหลืออยู่จริงๆประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก
หลายโครงการ เช่นโครงการถนนลูกรัง ที่บ้านหัวหนอง งบประมาณ 4 แสนกว่าบาท โนนอุดมก็
ประมาณ 3 แสนกว่าบาท แล้วก็มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอื่นๆอีก หลายโครงการที่ยังไม่ได้
เบิกจ่ายอยู่ระหว่างดําเนินการ เราก็ใช้จ่ายตามกรอบงบประมาณที่เรามี เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนที่จําเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้ผ่านการประชาคมจากประชาชนมา และ
เส้นทางที่ท่านสมพรพูดถึงนั้นที่ว่ามันยังไม่บรรจบกันเหลืออีกไม่กี่เมตรนั้น สายบ้านหนองบัวไป
บ้านหนองโน ซึ่งผมได้แก้ไขเบื้องต้นคือนํารถมาปรับเกรดทําเป็นหินคลุก ส่วนการหางบประมาณ
มาดําเนินการให้เป็นถนน ค.ส.ล. นั้น ช่วงนี้เรายังไม่มีงบประมาณมาดําเนินการได้ ยังอยู่ในไตร
มาสแรก เพราะเพิ่งตรวจรับงานกันไปไม่สามารถดําเนินงานให้เกิดความซ้ําซ้อนได้ ก็ขอให้ผ่าน
ไตรมาสแรกไปก่อน แล้วจะตรวจสอบว่ามีงบประมาณในส่วนใดที่จะสามารถนํามาดําเนินการได้
และขอขอบคุณท่านสันต์ที่ได้ให้กําลังใจสําหรับการทํางานที่ผ่านมา ในส่วนคณะผู้บริหารเอง
หากมี อ ะไรผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งประการใดก็ ต้ อ งขออภั ย ไว้ ณ โอกาสนี้ ด้ ว ย และต้ อ ง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันจนทําให้งานของเราสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ก็ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ
นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ขอเพิ่มเติม 2 โครงการ ที่ว่าใช้สัญจรไม่ได้จริงๆ คือเส้นหาดไทรสูงที่
จะไปสถานีสูบน้ํา และอีกเส้นคือของบ้านโมกมันโนนอุดม ตรงโสกเสี่ยวค่ะ ก็ขอฝากเส้นนี้ด้วย

นายประสิทธิ์ ไพเราะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมก็ขอฝากท่านนายกด้วยอีกเส้นหนึ่งจากฝายบึงสําโรงไป สัญจร
ไม่ได้เลยครับ ถนนขาดเพราะถูกน้ําที่ไหลจากบึงสําโรงเซาะ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ท่านนายกก็ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆแล้ว และช่วงนี้ก็หมดฤดูฝนแล้ว ท่านคง
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกสํารวจและดําเนินการต่อไป ผมขออธิบายเพิ่มเติมให้ท่านสมพร
ได้ เ ข้ า ใจเรื่ อ งงบประมาณที่ ว่ า เหลื อ ประมาณ เก้ า ล้ า นบาท เงิ น งบประมาณนั้ น เป็ น ของ
ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ 2563 ไปแล้ว จะสามารถนํามาใช้ได้ ก็
เฉพาะโครงการที่เราได้กันเงินงบประมาณไว้ หรือโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ เช่น โครงการ
ถนนลู กรั งของหมู่ 4 หมู่ 8 โครงการเจาะน้ําบาดาลของหมู่ 1 โครงการซ่อมแซมสํ านักงาน
เทศบาล เป็นต้น ที่เราได้ก่อหนี้ผูกพันและได้มีการกันเงินไว้ สามารถนํางบประมาณตรงนั้นมา
ใช้ได้ ส่วนที่เหลือก็จะตกเป็นเงินสะสม และที่ท่านสมาชิกสภาเสนอให้ท่านนายกไปแก้ไขปัญหา
เรื่องถนน เราต้องใช้งบประมาณของปี 2564 ซึ่งท่านนายกต้องไปดูในเทศบัญญัติฯปี 2564 ว่า
มีงบประมาณส่วนไหนที่จะนํามาดําเนินการได้ ผมก็ขออธิบายให้ท่านสมาชิกสภาได้เข้าใจเพิ่มเติม
ด้วย มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญครับ
/นางปวริศา...

นางปวริศา บุญประสิทธิ์
หัวหน้าสํานักปลัด

-14เรี ย นท่านประธานสภา เรื่ องแรกที่ อยากแจ้ งให้ ทราบคือ จากที่เราทราบข่ าวว่ าจะมีการ
เลือกตั้งท้องถิ่น จึงอยากให้ท่านได้ติดตามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน ซึ่ง
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เราต้องยื่นทั้งเมื่อพ้นจากตําแหน่งไปแล้ว และเมื่อเข้ามารับ
ตําแหน่ งใหม่ รอบนี้ เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ทัน เดี๋ยวครั้งหน้าจะมี
เอกสารข้อมูลมาแจกนะคะว่าผู้ใดบ้างมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สิน นี่คือประเด็นแรก
ที่อยากแจ้งให้ทุกท่านทราบ หรือท่านใดสนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถไปขอข้อมูลได้ที่งานนิติการ
นะคะ ประเด็นที่สองคือได้รับหนังสือจากจังหวัด มาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งนัก
ทรัพย์ก็ได้เตรียมข้อมูล เกี่ยวกับการขอเครื่องราชฯ ให้กับ ทุกท่าน การขอเครื่องราชฯ พิเศษกว่า
รอบอื่น คือให้เราตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ซึ่งเดิมนักทรัพย์สามารถตรวจสอบข้อมูลและเสนอ
รายชื่อทุกท่านไปที่จั งหวัดได้เลย แต่รอบนี้เขาให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของสมาชิกสภา ของผู้บริหาร ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเครื่องราชฯ หรือไม่ วันนี้
ในเบื้องต้นก็ได้มีการทําเอกสารเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วย ท่านประธานสภา
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านฉลอง ท่านศักดิ์ดา ท่านสมพร ท่านเหรียญทอง ท่านเจียม ท่าน
วิชัย ท่านพินันท์ ท่านเหล็ด ท่านพล ท่านชิด ท่านหนูเล็ก ท่านประสิทธิ์ และท่านสันต์
ตอนนี้เอกสารเราก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ขอแจ้งทุกท่านที่มี รายชื่อ หลังจากที่ปิดประชุม
แล้วขอให้ท่านมาลงนามในเอกสารที่นักทรัพย์ด้วยค่ะ และอีก เรื่องหนึ่งที่อยากจะขอขอเบอร์
โทรศัพท์ เพราะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมีท่านใดที่ได้เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรือไม่ ก็อยากให้
ท่านได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอบคุณค่ะ

ประธานสภา

มีท่านอื่นจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่ม-ี

ประธานสภา
ปิดการประชุม 12.20 น.
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