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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วัน พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา 10.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

************* 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล อินตา สุวรรณการ  
2 นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล ฐาณัฐพงษ์  อินศรี  
3 นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า  สุวรรณ์  
4 นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
5 นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
6 นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
7 นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์ มะโนค า  
8 นายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภาเทศบาล สมเกียรติ หวายค า  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ด ารงศักดิ์ ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า สมชาย ขวัญชัย  
3 นายอานนท์  วงษารัตน์ รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า อานนท์  วงษารัตน์  
4 นายตา  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตา  ภิราษร  
5 นายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี -  
6 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
7 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
8 นายสมศักดิ์  นันทะชัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สมศักดิ์  นันทะชัย  
9 นายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์  

10 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  
11 นางมลิกา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มลิกา  เกตุแก้ว  
12 นายพินิจพล  พรมวงค์ ครู คศ.1 รักษาการ ผอ.สถานศึกษา พินิจพล  พรมวงค์  
13 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
14 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
15 นายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล  
16 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ถวิล  เมืองสิงห์  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 

นายพินิจพล - เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า                
ให้เกียรตจิุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เรียนเชิญครับ 

ประธานสภา - เรียนนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ                    
เลขานุการสภา ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หน่วยงานสังกัดที่เก่ียวข้อง ทีแ่ละผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ           
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  วันพุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.  
จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ      - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 

ประจ าปี  พ.ศ.2562  วัน พุฤหัสบดี  ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ประธานสภา  - ตามที่ทางฝ่ายเลขานุการสภา งานกิจการสภา เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้จัดส่ง
เอกสารรายงานการประชุมไปให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ท าการตรวจสอบ ทวบทวน อ่านก่อนล่วงหน้า 
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดังนั้นที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงถ้อยค าอีกหรือไม่ ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป เชิญครับ เมื่อที่
ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม เพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  วันพฤหัสบดี ที่  15  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 
ดังนั้นผมจึงขอมติที่ประชุมกรุณายกมือขึ้นพ้นเหนือศรีษะเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรจึงขอความกรุณา ให้ยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะเชิญครับ  

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ  8  เสียง   งดออกเสียง   -   คน  

ประธานสภา  - มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จ านวน 8 ท่าน มีมติ  8 เสียง งดออกเสียงไม่มี                
เข้าสู่วาระท่ี 3 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง     3.๑  เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา    - ล าดับต่อไปเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3  
ญัตต ิ  ข้อ 51 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่ 2 เชิญครับท่านเลขานุการสภา 

นายสมเกียรติฯ   - เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าประชุม          
ทุกท่าน กระผมนายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภา ขออธิบายรายละเอียด   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 หมวด 3  ญัตติ   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนมตินั้นอีก ถ้าข้อความใน
ข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหา
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปร
ญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป 
สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม
เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการ  แปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น  การด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

ประธานสภา   - ขอบคุณเลขานุการสภา ที่ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ต่อไปผมจะได้ เชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงเพ่ิมเติม ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายบุญสอน  - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญสอน ปงรังสี ตามท่ีเทศบาลสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๑ วันที่ 15 
เดือน สิงหาคม พ.ศ.256๒ และค าสั่งสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่ ๐๐4/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 1. นายบุญสอน  ปงรังษี  ต าแหน่งประธานกรรมการ           
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2.นายสมเกียรติ  หวายค า  ต าแหน่งกรรมการ 3. นายสุค า  สุวรรณ์ ต าแหน่งกรรมการและ
เลขานุการฯ ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี- 

 

นายบุญสอน  - งบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ คงไว้ยังร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เดิม ดังนี้ 

            1. ค าแถลงงบประมาณ      ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     2.บันทึกหลักการและเหตุผล     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     3.ชื่อร่างเทศบัญญัติ     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     4.ประมาณการรายรับ     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     5.รายจ่ายตามแผนงาน     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     6.รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

     ดังนั้น ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ 
คงไว้ยังร่างเดิมครับ ผมขอรายงานให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้  

ประธานสภา   - ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ต่อประธานสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ  ล าดับต่อไปจะเป็นการสรุปรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ  บันทึกข้อความที่ ชร 54401.ส/001 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2562  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่องเดิม ตามที่คณะกรรมการ
แปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลาเปิดรับค าแปรญัตติ ระหว่างวันศุกร์ ที่ 16 , วันจันทร์ ที่ 19 และวัน
อังคาร ที่ 20 สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และได้มีการก าหนดการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256 3  ในวันพุธ                
ที่  21 สิงหาคม  2562   เวลา 10.00 – 11.30 น. โดยได้ เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้แก่ประธานสภาฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม  2562 นั้น ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการ
ประชุมเพ่ือแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  เรียบร้อยแล้ว ในวันพุธ ที่ 
21 สิงหาคม  2562   เวลา 10.00 – 11.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า   
คณะกรรมการแปรญัตติ มีผู้มาประชุม จ านวน 3 คน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน  - 



 

-๕- 
 

 

 

 

   ประธานสภา   - รายงานการประชุมมี จ านวน ๕ วาระ รายละเอียดจ านวน 3 หน้า ค าแถลง
ประกอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอต่อประธานสภาเทศบาล ในวันพฤหัสบดี 
ที่ 22 สิงหาคม 2562  ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มายื่นค าแปรญัตติ
แต่อย่างใด จึงยืนตามหลักการร่างเดิม เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ที่ท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า น าเสนอต่อสภาเทศบาล โดยมีเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้  

 1. ค าแถลงงบประมาณ      ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2.บันทึกหลักการและเหตุผล     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   3.ชื่อร่างเทศบัญญัติ     ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   4.ประมาณการรายรับ    ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   5.รายจ่ายตามแผนงาน      ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   6.รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

 ดังนั้น  ตามที่ สภาเทศบาลของเราก าลังด าเนินการพิจารณาอยู่ในขณะนี้ เพ่ือเป็นบทสรุปและท า
ความเข้าใจให้ตรงกันในการพิจารณาญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน ต่อประธานสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ได้ก าหนดระยะเวลาเปิดรับค าแปลญัตติ ตั้งแต่วันที่ ศุกร์ ที่ 16 , วันจันทร์ ที่ 19 
และวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม  2562  ไม่มีผู้ใดเข้ามายื่นค าแปรญัตติ ดังนั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 หมวด 3  ญัตติ   ข้อ 56 ให้ถือว่าญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของนายกเทศมนตรี ที่เสนอต่อสภา สมบูรณ์ครบถ้วน ผมจะขอมมติจากที่
สมาชิกสภา ตามหลักการร่างเดิม ขอให้ยกมือพ้นเหนือศีรษะ เชิญครับ  

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ  8  เสียง  งดออกเสียง - คน  

ประธานสภา  - ขอบคุณสมาชิกสภาผู้ใสประชุม จ านวน 8 คนครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ระเบียบ
วาระท่ี 3   เรื่องข้อ  3.2  เรือ่ง การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องข้อ  3.2  เรื่อง การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภา    - ล าดับต่อไปเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3  
ญัตต ิ  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3  เชิญครับท่านเลขานุการสภา 

 
นายสมเกียรติฯ   - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าประชุมทุกท่าน 

กระผมนายสมเกียรติ หวายค า ขออธิบายรายละเอียด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3  ญัตติ
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภา  -ขอขอบคุณเลขานุการสภา ที่ได้กรุณาชี้แจงระเบียบเพ่ิมเติม โดยบริบท  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ 52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
ถ้ามีเหตุอันควร  ในการพิจารณา ในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ได้ลงมติให้ความเห็นชอบและไม่
เห็นชอบเท่านั้น ล าดับต่อไปผมจะให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงมติในวาระที่ 3 ขั้นขอความเห็นชอบ
และอนุมัติ ญัตติร่างเทศบัญญัติประกอบงบประมาณรายจ่าย ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรุณาให้ยกมือพ้น
เหนือศีรษะ เชิญครับ  

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ  8  เสียง  งดออกเสียง - คน  

ประธานสภา  - ขอบคุณสมาชิกสภาผู้ใสประชุม จ านวน 8 คนครับ เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง
อ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา      - ต่อไปข้อ 4.1 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาท่านไหนมีข้อสงสัยหรือจะสอบถาม          
ฝ่ายบริหาร ซึ่งที่ได้ข้อมูลมาจากประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือแจ้งท่านนายกเทศมนตรี ด าเนินการแก้ไข 
เชิญครับ โดยบริบท หน้าที่สมาชิกสภา ตัวแทนของประชาชน คือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผมจะถาม
ประเด็นแรกคือปัญหาเกี่ยวกับการบริการสาธารณประโยชน์ และมีความสะดวกแก่ประชาชนมา
ติดต่อราชการ กรณีมีความจ าเป็นที่อยากพบท่านนายกเทศมนตรี หรือหน่วยงานสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
แต่บางทีเข้ามาไม่เจอคณะผู้บริหาร หรือหน่วยงานสังกัดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างที่ผมก าลังพูดอยู่           
ให้สมาชิกได้เตรียมข้อมูล เรื่องที่ 2 ตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนหากมีน้ าท่วมขัง พ้ืนที่บริเวณในบ้าน ที่ไม่
สามารถระบายออกได้ จึงร้องขอมายังเทศบาล หรือหน่วยงานสังกัดที่เก่ียวข้องที่รับผิดชอบติดตั้ง- 
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ประธานสภา   - เครื่องสูบน้ าให้ เรื่องที่ 3 ผมอยากจะสอบถาม ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ใน
กรณีจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภาเทศบาลขอทราบรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับงบเหลือ
จ่ายของปีงบประมาณ 2562 ว่าเหลือจ านวนเท่าไหร่ ฉะนั้นจึงขอให้ท่านปลัดเทศบาล หรือ
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรุณาชี้แจงเกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เชิญ
สมาชิกสภาท่านไหนที่มีข้อสงสัยจากซักถาม ฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เข้าไปด าเนินการแก้ไข เชิญท่าน           
สท.บุญสอน เกี่ยวกับเรื่องโรงสีข้าว ครับ 

นายบุญสอนฯ      - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายบุญสอน  ปงรังสี เกี่ยวกับเรื่องโรงสีข้าวที่ได้พูดคุยกันไปในการประชุมที่ผ่านมา ทางคณะ
ผู้บริหารจะช่วยสนับสนุนงบประมาณ และสมาชิกสภาช่วยอีก 3 ท่าน  ตามที่ผมได้แจ้งไปในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาว่ายังมีเงินประกันคงค้างที่การไฟฟ้าประมาณ 6,500 บาทนั้น ผมได้ติดต่อ
ประสานการไฟฟ้าแล้ว เงินจ านวนนี้ไม่มีแล้ว จึงไม่สามารถด าเนินการได ้ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา   - ประเด็นโรงสีข้าว หมู่ที่ 3 สืบเนื่องจาก ได้ด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ท่านประสงค์ 
เมืองมูล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้อนุมัติโครงการดังกล่าว งบประมาณประมาณ 300,000 
บาท ผมจ าได้ประมาณนี้ ได้ด าเนินการก่อสร้างหลายปีแล้ว ในส่วนของเงินประกันสัญญา ในเรื่อง
ซ่อมบ ารุง อยากสอบถามปลัด ว่าเราจะมีแนวทางไหนที่สามารถเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
แก้ไขให้ หมู่ที่ 3  ไดห้รือไม ่ เพ่ือให้โรงสีสามารถด าเนินการต่อไปได ้เชิญท่านปลัดชี้แจงด้วยครับ   

นายประสงค์     - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้
ถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้อนุมัติ ล่วงเลยการประกันสัญญาไปแล้ว เรื่องของเงินประกันจะเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง ประเด็นการซ่อมเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นประเด็นการก่อสร้างหรือไม่ หากไม่ใช่ไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องรับผิดชอบ ในส่วนของประเด็นการบริหารผมไม่สามารถตอบได้ เป็นหน้าที่ของ
ทางฝ่ายผู้บริหาร และในเรื่องของเงินเหลือจ่ายท่านผู้บริหารจะเป็นผู้ตอบ เพราะผมยังไม่ได้รับค าสั่ง 
ว่าจะให้ด าเนินการโครงการไหนบ้าง บทบาทในส่วนของสภากับข้าราชการมันมีเส้นแบ่งกันอยู่ครับ 
ระหว่างผู้บริหาร เพราะฉะนั้นเวลาสภาสอบถาม ต้องสอบถามผ่ านผู้บริหาร เว้นแต่ผู้บริหาร
มอบหมาย ประเด็นของผมสรุปว่า ในช่วงที่ผมอนุมัติให้ด าเนินการโครงการนี้คงจะล่วงเลยเงิน
ประกันสัญญาแล้ว ประเด็นที่ 2 ต้องกลับไปดูปัญหาที่เกิดขึ้น เท่าที่รับฟังไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมานั่ง
รับผิดชอบ เป็นการบริหารของหมู่บ้านการเข้าไปดูแล ผมจะยกตัวอย่างเช่นระบบประปาหมู่บ้าน 
เมื่อเทศบาลส่งมอบให้กับทางหมู่บ้านแล้วทางหมู่บ้านจะเป็นผู้บริหารเอง แต่หากว่าหมู่บ้านจะส่ง
มอบให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลต้องมาดูรายละเอียดอีกที หากให้มันชัดเจนท่านควรจะประสานเจ้าหน้าที่
ให้ชัดเจน ผมพอจะทราบปัญหาบางส่วน เมื่อท่านแจ้งในที่ประชุมสภาแล้ว แต่เมื่อจบการประชุม
ท่านก็ไม่ประสานในรายละเอียด แต่เมื่อมีการประชุมสภาจะต้องหาค าตอบมาให้ท่าน เหมือนของ 
หมู่ที่ 3 ผมพอจะทราบปัญหาเบื้องต้น แต่เมื่อประชุมสภาเสร็จท่านไม่ติดต่อประสานต่อผมเข้าใจว่า
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ผมจึงพิมพ์เอกสารหรือข้อมูลไว้ให้ไม่ทัน ผมไม่ได้ติดตามเข้าใจว่า
ด าเนินการแล้ว ผมขอเน้นย้ าในเรื่องการประสานงาน เนื่องจากผมไม่ได้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา 



 

-๘- 
 

นายประสงค์     - การประสานงานต่างๆ อาจจะไม่เหมือนเดิม เมื่อท่านเลือกเลขานุการสภาฯ  จาก
สมาชิกสภาขึ้นมาแบบนี้ ต้องมีการประสานงานใหม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการประสานงานให้
มากขึ้นกว่านี้ ท่านต้องประสานงานไปยังผู้บริหาร พยายามอย่าสอบถามค าถามมายังเจ้าหน้าที่     
หากท่านแจ้งในที่ประชุมแล้ว ไม่ส าเร็จอย่างไร ผมก็ไม่ได้รับการประสานงาน จึงเข้าใจว่าเรียบร้อย
แล้ว หากถามตอนนี้สามารถให้ข้อมูลได้เพียงเท่านี้ครับ หากมีปัญหาในส่วนไหนกรุณาย้อนประสาน
กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้มากกว่านี้ ผมจะได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา   - ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้น าเรียนเรื่องเบื้องต้น ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ประเด็นแรก เกี่ยวกับโรงสีข้าว และประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับงบเหลือจ่าย

งบประมาณ 2562 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์    - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ขอเป็นประเด็นแรก 
เกี่ยวกับการสอบถามของสภา วันนี้ฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมการประชุม  แต่ผมก็ตกใจที่ท่าน
ประธานสภาได้สอบถามไปยังท่านปลัด ข้าราชการคนอื่น ๆ   ถ้าในทางบริหารงาน ต้องถามผู้บริหาร
ก่อน หากต้องมีรายละเอียดเราอาจจะให้ผู้อ านวยการแต่ละกองเพ่ิมเติมได้   แนวทางการปฏิบัติ
อ านาจการบริหาร ข้อมูลจะอยู่ที่ฝ่ายบริหารเรื่องนี้จะเป็นประเด็นแรก ค าถามจะต้องจากท่าน
ประธานไม่ได้สอบถามตรงๆ ในเรื่องที่ว่าประชาชนมาหาผู้บริหารแล้วไม่พบ ผมอยากทราบว่าใคร
มาแล้วไม่เจอ มีเรื่องประเด็นอะไร หากแจ้งมาแบบนี้ ท่านสมาชิกสภาคนอ่ืนๆ สามารถน าไปพูดนอก
ที่ประชุมได ้ตามท่ีท่านประธานสภาพูดหมายความว่าอย่างไร ใครเข้ามาหาแล้วไม่เจอ เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลไม่อยู่ในส านักงานแม้แต่คนเดียวหรือไม่ ผมไม่สามารถตอบได้ว่าท่านสอบถามประเด็นไหน 
ประชาชนมาหาใครที่ไม่เจอ ผมไม่เข้าใจค าถาม ประเด็นต่อมาเรื่องเงินเหลือจ่าย ต้องสอบถาม
ผู้บริหารว่าเป็นอย่างไร หากมีการด าเนินการในเรื่องนี้จะต้องน าเข้าสู่สภาอย่างแน่นอน เพราะว่า
เดือนนี้จะต้องเตรียมการแล้ว อยู่ระหว่างที่เราจะต้องพิจารณากันในช่วงนี้ หากไม่มีหรืออย่างไรต้อง
มีการประสานกันก่อน ในเรื่องนี้ผมจะให้ท่านรองสมชายเป็นผู้ชี้แจงต่อไป  ในส่วนประเด็นโรงสีข้าว 
ต้องถามว่าตั้งแต่ต้น ในขณะนี้จะเห็นปัญหาไปพร้อมกัน ตามที่ได้พูดคุยล่าสุดที่วัดห้วยส้านดอนจั่น 
ท่านผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภา ท่านรับหน้าที่บริหารหมู่บ้าน ในการประชุมได้ลงมติว่าไม่รับ
บริหารโรงสีข้าว แนวทางการแก้ไขเทศบาลได้ด าเนินการตามที่ได้รับของเรียบร้อยแล้ว โรงสีข้าว
จะต้องด าเนินการเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานมีตัวตน ผู้ใหญ่บ้านไม่รับด าเนินการต่อแต่กลุ่มโรงสีข้าว
จะต้องด าเนินการต่อ ได้ข้อสรุปมาแบบนี้ ประเด็นสุดท้ายตามท่ีท่าน สท.บุญสอน แจ้งในการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาว่าหากมีการช าระเงินการไฟฟ้าสามารถด าเนินการต่อไปได้ กลุ่มยินดีที่จะด าเนินการต่อ 
ในเมื่อใช้งบของราชการไม่ได้ ในเมื่อประชาชนร้องขอมา คณะผู้บริหารจึงช่วยในเรื่องนี้เกี่ยวกับ
งบประมาณ เป็นประโยชน์แก่ประชาชน วันนี้ฝ่ายบริหารยืนยันว่าจะมอบเงินเพ่ือให้กลุ่มโรงสีข้าว
น าไปบริหารจัดการ ท่าน สท.บุญสอน ในฐานะผู้ประสาน เมื่อรับมอบเงินแล้วท่านก็จะได้ด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่เกิดประเด็นที่ว่าเงินไม่เพียงพอในการด าเนินการ ประเด็นต้องกลับไป- 



 

-๙- 
 

ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์    - ที่กลุ่มว่าทางสภาและคณะผู้บริหาร แสดงน้ าใจช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณแล้ว 
ทางกลุ่มมีแนวทางว่าอย่างไร หากกลุ่มมีความประสงค์ที่จะด าเนินการต่อผมก็คิดว่าสามารถ
ด าเนินการได้เลย ส าหรับเงินจ านวนนี้มีความจ าเป็นต่อกลุ่ม ทางกลุ่มคงจะมีแนวทางด าเนินการ
ต่อไปได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มยังแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องมาคุยในรายละเอียดให้มากกว่านี้ 
ท่าน สท.บุญสอน ต้องเป็นภาระในฐานะของผู้ประสาน ในฐานะที่อยู่ในพ้ืนที่มีรายละเอียดข้อมูล
มากกว่า ว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อ ผมให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ไม่แน่ใจว่าตอบตรงประเด็นหรือไม่ครับ
ท่านประธาน ดังนั้นจึงขออนุญาตให้ท่านรองสมชายชี้แจงต่อครับ  

ประธานสภา  -  เชิญท่านรองสมชายชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายสมชายฯ  - เรียนประธานสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบการสอบถาม
ประเด็นอย่างที่ท่านนายกได้แจ้งไป  ประเด็นที่ 1 การบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยหลักจริงๆ เรา
ไม่มีความจ าเป็นมานั่งบริหารในส านักงานเทศบาล เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ ในแต่ละส่วนงาน
เพราะฉะนั้นก็คงต้องย้อนกลับไปยังค าถามว่าประชาชนที่มาติดต่องาน มาติดต่อใคร และมาเวลา
ไหนที่ไม่เจอเจ้าหน้าที่ และเราได้เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ในส านักงานทุกท่าน ว่าถึงแม้ผู้บริหารไม่อยู่ใน
ส านักงานสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ ตั้งแต่ที่เราเข้ามาบริหารงานไม่เคยประสบปัญหาในการ
ติดต่องานจากประชาชนเลย เป็นกรณีที่ 1 กรณีถัดมาเรื่องงบเหลือจ่าย ต้องท าความเข้าใจแบบนี้
ครับทุกท่านจะได้เห็นภาพต้องแจ้งช้าๆ จะได้เข้าใจตรงกัน เหมือนปีที่แล้ว ปีงบประมาณ 2561  
ทุกท่านคงจ าได้วันสุดท้ายที่เราประชุมผมจ าได้คร่าวๆ ว่าเราประชุมกันประมาณวันที่ 28 เดือน
กันยายน 2561 ณ ปัจจุบันวันนี้วันที่ 28 สิงหาคม ในเรื่องของงบประมาณ ผมขอน าตัวเลขในวันที่ 
15 สิงหาคม 2562 ในวันที่เราประชุมสภาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการงบประมาณที่เราได้รับจัดสรร
มาอยู่ที่ประมานสี่สิบหกล้านกว่าบาท แต่ในปี 2561 เราตั้งงบประมาณไว้ที่ห้าสิบสองล้านบาท 
แสดงว่าขาดไปหกล้านบาท ตามหลักการบริหารงานเราไม่ได้ใช้ทั้งห้าสิบสองล้าน อย่างเช่นกรณีผม
ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพ โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาตั้งงบประมาณไว้ 10,000 บาทความเป็น
จรงิแล้วใช้งบประมาณเพียงแค่เจ็ดถึงแปดพันบาท ท าให้มีเงินเหลือสองพัน โครงการแต่ละโครงการ
จะใช้จ่ายไม่หมด เหมือนหมวดเงินเดือนของสมาชิกสภาก็เช่นกัน เราใช้ไม่หมดตอนนี้มีเพียง ๘ ท่าน 
จะใช้จ่ายไม่หมดตามที่ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้นห้าสิบสองล้านของปี ๒๕๖๒ นั้น ท่านจ าได้หรือไม่ใน
การประชุมปีที่แล้วในวันสุดท้ายก่อนการขอลงมติ ผมขอให้พัก ๑๕ นาที เพราะเงินโอนเข้ามา           
สามล้านบาท ปีนี้ก็เช่นกระบวนการเปิดประชุม สมัยวิสามัญ จะเป็นหน้าที่ของท่านนายก เพ่ือขอ
ประชุม ๑.เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณ ในหมวดต่างๆ ๒.การขอกันเงินงบประมาณ จะเป็นอ านาจ
ของท่านนายกด าเนินการในเรื่องนี้ ไปยังจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายนายอ าเภอ            
เป็นผู้อนุมัติ เสร็จแล้วจะเข้ามาสู่กระบวนการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ในส่วนการก าหนดวันประชุม
นั้นผมขอดูรายละเอียดก่อนว่าวันสุดท้ายของปีงบประมาณวันที่เท่าไหร่ และกระบวนการขอเปิด
วิสามัญ ต้องขอเปิด ๑๕ วัน ต้องขอดูรายละเอียดต่างๆ ให้ดีก่อน ในส่วนงบประมาณสี่สิบแปดล้าน
นั้น ตอนนี้เทศบาลติดลบอยู่หกล้านบาท ถามว่างบหกล้านตัวนี้เราอาจจะใช้เพียงแค่สามล้านบาท
เท่านั้น ที่ผมยกตัวอย่างไปในหมวดเงินเดือนจะอยู่ในส่วนนี้ เป็นหลักของการจัดท าเทศบัญญัติ – 

 



 

-๑๐- 
 

นายสมชายฯ  - จะไม่มีเพียงแค่นี้และอีกสองเดือนที่งบประมาณจะเข้ามา คือสิ้นเดือนสิงหาคม 
และสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ที่เราตั้งสมมุติฐานไว้อยู่ที่ตัวเลขกลมๆ สี่ล้านบวกกันจะอยู่ที่ห้าสิบ
สามล้านบาท การด าเนินการของเราจะคล่องมาก แต่ในระบบราชการนั้นจะคิดเป็นไตรมาสก่อนการ
โอนงบประมาณจะเป็นรอบไตรมาส ท าให้การโอนเงินงบประมาณมาสู่ท้องถิ่นล่าช้า เราจะคิดเงินใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม จะอยู่ที่ห้าสิบล้านบาท หากจะตั้งค าถามว่าตอนนี้มีเงินเหลือจ่ายหรือไม่ ยังไม่มี
ครับ ค าว่าเงินเหลือจ่าย คือจะเป็นเงินเกินจ านวนห้าสิบสองล้านบาท ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านมา 
สามารถด าเนินการในเรื่องเงินเหลือจ่ายได้ ค าว่าเหลือจ่ายของเราคือเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ 
อธิบายให้เห็นภาพ ดังนั้นขออนุญาตว่าจะไม่ขอใช้ค าว่างบเหลือจ่าย จะได้เข้าใจตรงกันถามว่าเหลือ
เท่าไหร่ของหมวดต่างๆ แต่ไม่ใช่งบเหลือจ่ายของปีงบประมาณนั้น กระบวนการต่อจากนี้ไปก่อนสิ้น
เดือนกันยายน ท่านนายกจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ต่อไปแจ้งให้สมาชิกสภาทราบก่อน ในส่วน
อ่ืนๆ จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการเพ่ือวางล าดับการด าเนินการ และเจ้าหน้าที่จะ
ประสานไปยังท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่งครับ ว่าจะมีวาระไหนบ้าง กรณีถัดมาโรงสีข้าวของบ้าน
ห้วยส้าน ตามที่ท่านนายกกล่าวมาเราจะยึดในการประชุม ในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา           
ทางฝ่ายบริหารได้เตรียมเงินไว้แล้ว จ านวน ๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจะมอบให้ท่านสมาชิกสภา มอบต่อ
กลุ่มต่อไป แต่วันนี้หลังจากที่แจ้งว่าเงินประกัน จ านวนหกพันบาทไม่มีแล้วนั้น เกินระยะเวลาสองปี
แล้ว หลังจากการไฟฟ้ามีการถอดหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าไปแล้ว ภายในระยะเวลาสองปีต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จ ตามระเบียบของทางการไฟฟ้า เลยท าให้เงินจ านวน ๖,๐๐๐ บาท ยึดไปแล้ว เมื่อไม่มีเงิน
ส่วนนี้ท าให้ยอดเงินที่ต้องด าเนินการกระโดดไป อยู่ที่ ๑๖,๕๐๐ บาท ท าให้ยอดเพ่ิมมากขึ้นกว่าที่
แจ้งไว้ ฝ่ายบริหารยังยืนยันมอบเงิน ๔,๐๐๐ บาทให้ในวันนี้ ในส่วนต่อไปผมไม่แน่ใจว่าสมาชิกสภา 
เขต ๒ จะด าเนินการอย่างไรต่อ เพราะหากรวมกันยังได้เพียงแค่ ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นแค่ครึ่งเดียว
เท่านั้น กระบวนการต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวไป เมื่อไม่เพียงพอไม่ใช่ว่าเราจะต้องเพ่ิมเงิน
ช่วยเหลือไม่ใช่แบบนั้น ต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปคือต้องน าเงิ นจ านวนนี้ ไปมอบให้ยัง              
กลุ่มโรงสีข้าว เมื่อทางกลุ่มรับมอบแล้วถึงแม้ว่าการด าเนินการเกี่ยวกับโรงสีข้าวจะมีก าไรน้อย แต่ว่า
ต้องมีก าไรบ้างในการด าเนินการ เป็นไปได้หรือไม่ทางสมาชิกกลุ่มรวบรวมเงินเพ่ือช่วยกันในเรื่องนี้ 
เพ่ือขอติดตั้งหม้อมิเตอร์ก่อน แล้วจดรายละเอียดไว้ เพราะทางฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาคงไม่เอา
เงินคืนอยู่แล้ว ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มควรช่วยเหลือตัวเองก่อน เพราะเมื่อโรงสีข้าวด าเนินการมี
ประโยชน์ต่อกลุ่มอย่างแน่นอน ขั้นตอนเป็นแบบนี้ผมได้อธิบายเพ่ือให้เข้าใจร่วมกัน แต่หากว่ากลุ่ม
ไม่รับบริหารโรงสีข้าวแล้ว ต้องแจ้งให้เทศบาลทราบว่าจะส่งคืนหรืออย่างไรต่อ กระบวนการเมื่อเรา
ย้อนกลับไปเครื่องจักรที่ต้องใช้หม้อไฟ ขนาดสามเฟสนั้นมันเป็นมอเตอร์ ผมจะให้กองช่างลงไป
ค านวณว่าเครื่องจักรนี้สามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้หรือไม่ ขนาดของมอเตอร์มีหนึ่งเฟสและสามเฟส 
เพราะเป็นเครื่องจักรขนาดเล็ก ผมไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ เป็นเพียงแนวคิดผม
เท่านั้น ตอนนี้งบประมาณบางส่วนได้มาแล้วตามท่ีผมกล่าวไป ตอนนี้ต้องน าไปเสนอต่อกลุ่มว่าจะท า
อย่างไร เป็นรายละเอียดเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว งานต่อไปที่ฝ่ายบริหารจะน าเสนอต่อฝ่ายสภาเทศบาล 
เป็นประเด็นส าคัญที่ท่านนายกความรับผิดรับชอบต่อเทศบาล อยู่ที่ผู้บริหารสูงสุดอยู่ที่ท่านนายก 
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ท่านนายกจะมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ไปยังเจ้าหน้าที่ ไปยังผู้อ านวยการกอง
ต่างๆ ดังนั้นเมื่อท่านนายกสั่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง คนไหนก็แล้วแต่ ต้อง
รายงานให้ท่านนายกทราบ เพราะเป็นผู้รับชอบโดยตรง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย-  



 

-๑๑- 
 

นายสมชายฯ  - ความรวดเร็ว รบกวนท่านสมาชิกสภาท่านไหนก็ตาม สามารถโทรศัพท์ประสาน
มายังคณะผู้บริหารโดยตรได้เลย เราจะได้สั่งการเจ้าหน้าที่ให้ แต่หากท่านสั่งการผ่านเจ้าหน้าที่เรื่อง
ไม่จบง่ายๆ และข้าราชการไม่กล้าเสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารทราบโดยตรง เรื่องจะจบเพียง
แค่นั้น หากท่านมีปัญหาจากชุมชนหรือมีข้อแนะน า ท่านต้องการให้งานในส่วนไหนได้รับการแก้ไข 
ท่านสามารถโทรศัพท์ แจ้งผู้บริหารโดยตรงผู้บริหารจะสั่งการด้วยวาจา หรือบันทึกข้อความ รบกวน         
ทุกท่านรับทราบด้วยในเรื่องนี้ เมื่อเราพูดคุยท าความเข้าใจกันแล้ว ต้องบอกเลยว่าความรับผิดรับ
ชอบคือท่านนายก จะได้ท าความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะหากท่านแจ้งเจ้าหน้าที่งานไม่คืบหน้า
เนื่องจากอะไร ผมได้แจ้งเหตุผลไปแล้ว น าเรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน การ
ท างานของข้าราชการเป็นแบบนี้ เห็นใจทางฝ่ายข้าราชการด้วย ตามที่ท่านปลัดประสงค์ กล่าวมา
ถูกต้อง เมื่อผม ท่านนายก ท่านที่ปรึกษา ไม่ได้สั่งการลงไป ท่านก็ไม่ก้าวล่วงในการท างานในส่วนนี้
ซึ่งเป็นหลักความจริงครับ หากมีเหตุส่วนไหนให้ประสานมายังฝ่ายบริหารโดยตรงได้เลยครับ             
ทางผู้บริหารจะได้สั่งการไปยังข้าราชการต่อไป เรียนท่านประธานเท่านี้ครับ  

ประธานสภา  -  ขอขอบคุณท่านรองสมชาย ที่ ได้กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติม ตามที่ได้สอบถามไป
งบประมาณเหลือจ่าย และโรงสีข้าว หมู่ที่ ๓ ประเด็นที่ผมได้ตั้งประเด็นค าถามไปยังท่านปลัด         
ผมไม่ได้หลงประด็น สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวท่านปลัดเป็นผู้อนุมัติงบประมาณ จึงได้สอบถาม
ท่านปลัดไปเบื้องต้น ซึ่งอยู่ท่ีท่านปลัดจะหาทางออกในเรื่องนี้ เป็นผู้ใดชี้แจงแถลงการณ์แทน ในส่วน
ของโรงสีข้าว ท่านรองสมชายได้ชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับบริหารจัดการของโรงสี ตามที่ผมรับฟัง
ทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสมาชิกที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะอยู่เขตไหน หากมีอะไรเพ่ิมเติมหาทางออกไปพร้อมกัน ที่จะช่วยเหลือชุมชนหมู่ ๓ เพ่ือให้
ด าเนินการเกี่ยวกับโรงสีข้าวได้ อยากรับฟังความเห็นเพ่ิมเติมของท่านสุค า สุวรรณ์ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการของโรงสีข้าว เชิญครับ 

นายสุค าฯ  -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน            
ผมนายสุสค า สุวรรณ์ สมาชิกสภา เกี่ยวกับโรงสีข้าว ชุมชนหมู่ที่ ๓ เป็นปัญหาที่ยาวนานแล้ว ตามที่
ได้รับมอบแล้วต้นตอปัญหาที่แท้จริงโรงสีไม่สามารถด าเนินการได้  ตอนนั้นไม่มีตู้คอนโทรล         
เพ่ือควบคุมกระแสไฟฟ้า เลยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดเสียหาย ประกอบกับทางกลุ่มไม่มีงบประมาณที่
น ามาซ่อมแซม จึงท าให้เกิดปัญหาเรื่องการด าเนินกิจการของโรงสีข้าว ได้ปล่อยทิ้งไว้ประกอบกับ
ปรับเปลี่ยนผู้น า การด าเนินการไม่ต่อเนื่องส่วนปัญหาที่จะแก้ไขผมคิดว่าตามที่ฝ่ายบริหารและ
สมาชิกสภา ได้ให้งบประมาณบางส่วนไป หรือว่าท่านสมาชิก เขต ๑ มีน้ าใจช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้
งบประมาณเท่าไหร่จะได้น ามาเป็นกองทุนไว้ก่อน และจะน ากลับไปปรึกษาหารือทางกลุ่มทางชุมชน
อีกครั้งว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป และจะได้กลับมาแจ้งต่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอีก ในการ
ประชุมสภาครั้งต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -  ขอบคุณท่าน สท.สุค า สุวรรณ์ สมาชิกสภา เขต ๒ ครับ ท่าน สท.บุณสอนมี
อะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  

 

 



 

-๑๒- 
 

นายบุญสอน     -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน       
ในเรื่องของโรงสีข้าว ผมไม่ได้ขี้แจงให้ทางฝ่ายผู้บริหารทราบโดยตรง ผมได้สอบถามไปยังท่าน   
ผอ.ณัฎฐสิทธิ์ เกี่ยวกับงบประมาณท่ีเราด าเนินการที่การไฟฟ้า ว่ายังเหลืองบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
แต่ภายหลังไปสอบถามปรากฏว่าไม่มีเงินส่วนนี้แล้ว ตามที่แจ้งไปในการประชุมที่ผ่านมาว่ าเงินขาด
ไปแปดพันบาท และได้ทางฝั่งผู้บริหาร และผม ท่านสุค า ท่านกิตติพิชญ์ ช่วยกันบริจาคในครั้งนี้  
รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท แต่ตอนนี้การด าเนินการต้องใช้เงินจ านวน ๑๖,๕๐๐ บาท ทางกลุ่มไม่มี
เงินเพียงพอในการด าเนินการ หากมีการด าเนินการและมีงบประมาณแล้วจะน าเรียนคณะผู้บริหาร
ทราบต่อไป ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับถนนหลังบ้านนายมนัส ซึ่งผู้น าหมู่บ้านบ้านห้วยส้าน ได้ขอ
งบประมาณเหลือจ่าย ที่ลงไปท าประชาคม และของบประมาณจากเทศบาล ในการประชุมผมไม่ได้
พูดอะไรเพ่ิมเติม ในตอนนั้นท่านนายก เอ่ยไว้ว่าให้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้แจ้งใน
รายละเอียดมากแต่ท่านได้แจ้งไว้ในที่ประชุม เพ่ือจะเทถนนหลังบ้านนายมนัส ระยะทาง ๓๕ เมตร 
ประมาณนั้น แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เท ตอนนี้มีประชาชนใช้วิ่งออกก าลังกายจ านวนมาก สามารถลงไป        
ดูได้ แต่ถนนยังเป็นดิน เป็นโคลนไม่ได้ด าเนินการลาดยาง หรือคอนกรีต ผมจึงอยากสอบถามท่าน
นายก ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เราจะสามารถด าเนินการโครงการนี้ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -  ก่อนที่ท่านนายกจะได้ชี้แจงเพ่ิมเติม เชิญท่านอินถา มะโนค า ครับ 
นายอินถาฯ  - เรียนท่านประธานสภา ผมนายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบล         

ป่าก่อด า ขออนุญาตท่านประธาน ออกจากการประชุมก่อนการปิดประชุม  
ประธานสภา  -  ด้วยเหตุผลอะไรครับ      
นายอินถาฯ  -  ผมจะไปร่วมงานศพครับ  
ประธานสภา  -  เป็นวาระอ่ืนๆ วาระสุดท้ายแล้วครับ และเนื่องจากสมาชิกสภาของเรามีจ านวน

น้อยอยู่แล้ว ขอให้ร่วมประชุมก่อนดีกว่าครับ  
นายอินถาฯ  -  ผมเห็นว่าอยู่ระหว่างวาระอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีอะไรที่ต้องลงมติครับ     
ประธานสภา  -  ผมอยากให้ร่วมการประชุมครับ และรับประทานข้าวเที่ยงร่วมกัน เพราะจะถึง

เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้วครับ และทางงานกิจการสภาได้เตรียมไว้แล้วครับ แต่หากมีความจ าเป็นก็ไม่
เป็นไรครับ เชิญครับ  

นายอินถาฯ  - ขอบคุณครับ  
ประธานสภา  -  มีใครจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
นายสมชาย  - ขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับถนนหลังวัด ตอนนี้เทศบาลได้ด าเนินการตามระเบียบ

งานพัสดุ และได้ด าเนินการท าสัญญาจ้างแล้ว สัญญาจ้างเริ่มเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒         
ถนน คสล. ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาจะหมดสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ครับ 
โครงการนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ไม่กี่วันผู้รับจ้างคงจะเข้าด าเนินการโครงการดังกล่าวครับ         
เป็นรายละเอียดที่ท่านได้สอบถาม ชื่อโครงการว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัด หมู่ที่ ๓ ต าบล
จอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ท่านได้สอบถาม 
และการท าสัญญาอยู่ที่  ๙๘,๐๐๐ บาท น าเรียนรายละเอียดที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม           
และน าเรียนท่านประธานสภา ต่อเนื่องจากที่ผมได้กล่าวไป ท่านนายก คณะผู้บริหาร จะได้มอบเงิน
ส่วนตัวเพ่ือให้สมาชิกสภา เขต ๒ รับมอบเพ่ือน าไปให้กลุ่มโรงสีข้าว บ้านห้วยส้าน เรียนเชิญท่าน
นายกส่งมอบให้ตัวแทนครับ   



 

-๑๓- 
 

ประธานสภา  -  เชิญท่าน สท.บุญสอน มีอะไรแจ้งเพิ่มเติมครับ 

นายบุญสอน  - ขออนุญาตท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมยังไม่กล้า
รับเงินไว้ เพราะน าไปปรึกษาที่กลุ่มแล้ว เงินอยู่ที่ท่านนายกและสมาชิกที่มีความประสงค์ช่วย          
ในเรื่องนี้ แต่หากทางกลุ่มได้เงินช่วยจากเทศบาลจนครบจ านวนแล้ว ผมถึงจะรับเงินส่วนนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -  ผมขอสอบถามท่านรองสมชาย ตามที่เข้าไปประเมินในเรื่องการซ่อมแซม         
โรงสีข้าว หมู่ที่ ๓ นั้น ประเมินการค่าใช้จ่ายของโรงสีข้าว ตามที่หมู่ที่ ๓ จะด าเนินการสีข้าวได้นั้น 
ขั้นตอนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจะด าเนินการเบื้องต้นอย่างไรครับ และจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ เท่าที่ผม
ทราบตอนนี้ มีเงินจ านวน ๘,๐๐๐ บาท แต่การด าเนินการต้องเป็น จ านวน ๑๖,๕๐๐ บาท           
สามารถด าเนินการได้ 

นายสมชาย  - ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภา เพ่ือความเข้าใจตรงกัน ผมจะยึดในการ
พูดคุยกันในวันที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านมาก่อน ที่ได้ตกลงกันตรงนั้นก่อน แต่ในส่วนที่ว่าจะเหลือเงิน     
หกพันบาทค่าประกันหม้อจะเหลือหรือไม่ ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนี้ ตอนนี้กระบวนการต้องไปทีละ
ขั้นตอน ขั้นตอนนี้เราไม่คุยในจ านวนหกพัน แต่เราจะพูดคุยกันในจ านวนแปดพันบาท แสดงว่าท่าน
สมาชิกสภาที่เป็นผู้ประสานกับกลุ่ม ต้องแจ้งว่าผู้บริหาร สมาชิกสภา รวบรวมเงินส่วนตัวได้จ านวน 
๘,๐๐๐บาท เพื่อที่จะน าไปมอบให้กับกลุ่มก่อน หากท่านไม่รับเงินไปกระบวนการไปต่อไม่ได้ กลุ่มจะ
มองว่าผู้บริหาร และสมาชิกสภา ในเขตพ้ืนที่ไม่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ เป็นกรณีที่หนึ่ง หากเรา
ไม่ยอมรับเงินในส่วนนี้ มองด้านการบริหารงาน เราต้องน าเงินในส่วนนี้มอบให้ทางกลุ่มก่อน กลุ่มจะ
ด าเนินการต่อหรือไม่เป็นขั้นตอนต่อไป ในอีกส่วนหนึ่งคณะผู้บริหารจะลงเข้าตรวจสอบอีกครั้ง แต่ว่า
จะให้เทศบาลช่วยเหลือด้านงบประมาณได้อีกหรือไม่ ไม่สามารถช่วยได้แล้วหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าเป็น
คู่สัญญาในการด าเนินการในโครงการนี้ ไม่สามารถเรียกร้องจากใครได้ แสดงว่าการช่วยเหลือมีอยู่
ด้วยกันสองทาง คือ ๑.กลุ่มโรงสีข้าวช่วยเหลือตัวเอง ๒.หาเงินจากภายนอกเข้าช่วยเหลือ เทศบาลไม่
สามารถหางบประมาณเข้าไปช่วยเหลือในการเช่าหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าให้ได้ ค าว่าเช่าความจริงท าได้ต้อง
เป็นกรณีไป อย่างเช่นกรณีไฟดับ เทศบาลสามารถเช่าหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า ให้การด าเนินงานต่อไปได้  
ในกรณีฉุกเฉิน ในกรณีโรงสีข้าวไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเช่าหม้อมิเตอร์ในระยะยาว ตามที่ผม
ได้น าเสนอไปนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนนี้ก่อน เมื่อรวบรวมเงินในจ านวนแปดพันบาท น าไปมอบให้
กลุ่มก่อนแต่ว่ากลุ่มจะรับเงินในส่วนนี้หรือไม่ เป็นเรื่องของกลุ่มแต่มันคือทางออก ตามที่ผมน าเรียน
ไปอีกครึ่งหนึ่ง ผมตีให้เป็นเลขกลมๆ คืออีกแปดพันกว่าบาท ทางกลุ่มคงจะมีวิธีการช่วยกันออกเงิน
คนละห้าร้อยคนละหนึ่งพัน แล้วจดชื่อบันทึกไว้ เมื่อสามารถด าเนินการสีข้าวได้แล้วมีรายได้เข้ามา 
กลุ่มก็บริหารในเรื่องนี้ด้วยการคืนเงินให้แก่คนที่ช่วยกันออกเงิน ผมว่าเป็นวิธีที่ง่ายมาก เช่นนาย ก 
ออกเงิน ๑,๐๐๐ นาย ข ๑,๐๐๐ จนครบ แปดพันบาท แล้วหลังจากนั้นเมื่อได้ผลก าไรก็เฉลี่ยคืนให้
ครบจ านวน โรงสีสามารถด าเนินการได้ แต่อีกกรณีหนึ่งหากกลุ่มไม่ยอมรับเงินจ านวนนี้ท่านสมาชิก
สภาที่เป็นผู้ประสานก็น าเงินจ านวนแปดพันบาทคืนให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
ไมใ่ช่ว่าจะไม่ยินยอมรับเงินจ านวนนี้ เป็นไปตามขั้นตอนตามนี้ก่อน น าเสนอรายละเอียดแบบนี้จะได้
เข้าใจตรงกัน ผู้บริหารมีเจตจ านงค์ที่จะบริจาคจริงๆ อยากให้กลุ่มคิดว่าอย่างน้อยผู้บริหาร             
สมาชิกสภา ทราบปัญหาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ในส่วนเรื่องต่อไปเกี่ยวกับ- 

 

 



 

-๑๔- 
 

 

นายสมชาย  - เครื่องจักรสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ ผมเพียงแต่จะหาช่องทางช่วยเหลือ 
ไม่ใช่ว่าจะสามารถท าได้ตามที่ผมแจ้งไป ว่าจากสามเฟสเป็นหนึ่งเฟส สามารถท าได้หรือไม่ยังไม่
สามารถทราบได้ หรือปรับเปลี่ยนขนาดของมอเตอร์ได้หรือไม่ เป็นหลายช่องทาง แต่ต้องให้กองช่าง
เข้าไปตรวจสอบก่อนครับ กระบวนการต้องควบคู่กันไม่ใช่มานั่งรอการเข้าตรวจสอบก่อนว่าเปลี่ยน
อะไรอันไหนไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้น จะได้เข้าใจตรงกัน ท่านสมาชิกสภาจะได้เข้าไปท าความเข้าใจต่อ
กลุ่มว่าเงินส่วนที่เหลือกลุ่มจะด าเนินการหามาเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนโดยวิธีไหน เพ่ือให้ด าเนินการ
ได้ ให้กลุ่มได้ปรึกษาหารือกันก่อน แต่กลุ่มจะรับเงินจ านวนนี้หรือไม่เป็นเรื่องของกลุ่มครับ น าเรียน
ต่อสภาเพียงเท่านี้ครับ 

 

 ประธานสภา  -  ขอบคุณท่านรองสมชายครับ กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรงสีข้าว เมื่อรับฟัง
หลักการและเหตุผลท่านรองสมชายได้ชี้แจงเพ่ิมเติม เป็นที่เข้าใจว่าท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือได้ ความจริงอยากช่วยเหลือติดขัดเกี่ยวกับคณะกรรมการกลุ่มโรงสีข้าว และผู้รับจ้างหมด
สัญญาจ้างไปนานแล้ว ดังนั้นนายกเทศมนตรี จึงไม่สามารถน าเงินไปช่วยเหลือได้ แต่คณะผู้บริหารมี
ความจริงใจที่จะช่วยเหลือน าเงินส่วนตัวเข้าช่วยเหลือ เพ่ือหาทางออกให้กับกลุ่มโรงสี หมู่ที่ ๓            
บ้านห้วยส้านดอนจั่น จะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เชิญท่านบุญสอน  

 

นายบุญสอน  - เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในเรื่องโรงสีข้าวนั้นผม
ได้เข้าไปชี้แจงให้ทางกลุ่มรับทราบเบื้องต้นแล้วว่าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เขต ๒ ช่วยเหลือ
จ านวนเงินแปดพันบาท ตามที่ผมได้กล่าวไป ดังนั้นผมจะน าเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มนาแปลงอีกครั้ง 
และในเรื่องนี้ผมอยากให้เป็นโรงสีข้าวของหมู่บ้าน แต่ทางผู้น าชุมชนไม่ยินยอม เมื่อทางผู้บริหารจะ
มอบเงินผมจะรับไว้ครับ เพ่ือเข้าไปปรึกษากับทางกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้
ช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภา  -  ในฐานะตัวแทนของประชาชนช่วยหาทางออกของกลุ่มโรงสีข้าวได้ จะมีแนวทาง
ในเรื่องนี้เช่นกัน หากทางกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผมจะสอบถามท่านรองสมชายเกี่ยวกับการลง
ประชาคมในพื้นที่ ที่ประชุมขอป้ายรณรงค์ทึ้งขยะของหมู่ที่ ๘ ตามที่ท่านรองสมชายได้รับปากว่าจะ
ด าเนินการจัดท าป้ายให้ ผมจะสอบถามว่าเรื่องป้ายได้ด าเนินการแล้วหรือยังครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสมชาย  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ต้องขอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบการจดบันทึกรายงานการประชุมว่าได้ด าเนินการแล้วหรือยัง เมื่อรับปากว่าท าให้แล้วท า
ให้ได้แน่นอน แต่ประเด็นความล่าช้าต้องขอโทษแทนเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะเราลงพ้ืนที่ทั้ง ๗ ชุมชน 
ต้องให้ความส าคัญทีละหัวข้อ เพราะฉะนั้นผมจะตามเรื่องให้ และก่อนปิดการประชุมผมขอเชิญท่าน
นายกส่งมอบเงินให้กับ ท่าน สท.บุญสอนครับ  

 

ประธานสภา  -  เรียนเชิญท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภา รับมอบเงินครับเพ่ือจะได้
ส่งมอบให้กลุ่มโรงสีข้าวต่อไป เชิญครับ เมื่อไม่มีประเด็นเพ่ิมเติมในวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม-่ 

 




