
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วัน ศุกร์  ที่ 29  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินตา สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาล อินตา  สุวรรณการ  
๒ นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล ฐาณัฐพงษ์ อินศรี  
๓ นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
๔ นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๕ นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
๖ 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 รองนายกเทศมนตรี สมชาย  ขวัญชัย  
3 นายประสงค์  เมืองมูล  ปลัดเทศบาล ประสงค์  เมืองมูล  
4 นายสมศักดิ์  นันทะชัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สมศักดิ์  นันทะชัย  
5 นางวาสนา  นันตระกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตระกูล  
6 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์   เครือวงค์  
7 นางมลิกา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มลิกา  เกตุแก้ว  
8 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
9 นายพิชัย  พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พิชัย  พรมสี  

10 นางสาวรัตติกาล  แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล  แสนอินทร์  
11 นายถวิล  เมืองสิงห์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถวิล  เมืองสิงห์  

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล  
2 นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล  
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

นายสมเกียรติ ฯ  เมื่อครบองค์ประชุม เรียนเชิญ นายอินตา  สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าจุด
เทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภา  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามระเบียบวาระ
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 2563 วันศุกร์ที่ 29  พฤษภาคม ๒๕๖3  เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรียนนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการสภา ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกท่าน หัวหน้าฝ่ายทุกคน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน      

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา    1.1 มีท่านสมาชิกสภา นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงชื่อเข้าประชุม 
แต่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ถือว่าขาดการประชุมในวันนี้ 

 1.2 เรื่อง ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 19 COVID-19 
เพราะฉะนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คงจะได้รับเอกสารที่แนบมาพร้อมวาระการประชุมรายละเอียดที่รับ
แจกไปให้กับทุกท่าน  

         1.3 ประชาสัมพันธ์ซื้อเสื้อสีขาวคอปกแชมป์ไทยลีก 2019 จ านวน 5 ตัวๆ ละ 500 
บาท  ซึ่งในจ านวน 5 ตัวนี้ ผมได้ซื้อ จ านวน 1 ตัว เพราะฉะนั้น 4 ตัวที่เหลือจะมี ไซส์ Lจ านวน 2 ตัว, 
XL  จ านวน 2 ตัว  หากที่ประชุมมีความประสงค์จะสนับสนุนซื้อหรือว่าสั่งจองสามารถติดต่อได้ที่
เจ้าหน้าที่งานกิจการสภา 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 ๒.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.25๖3                    
วัน ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ประธานสภา  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ งานกิจการสภา ได้ส่งเอกสารรายงานการประชุมให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจสอบทบมวนก่อนวันประชุมแล้ว ดังนั้น สมาชิกสภาท่านใด มีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง กรุณายกมือเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
เพ่ืองานกิจการสภา ได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเชิญครับ ในเมื่อไม่มี
สมาชิกสภาเพ่ิมเติม ผมขอให้รับรองด้วยการยกมือพ้นเหนือศีรษะสมาชิกสภาท่านใด เห็นควรรับรอง
รายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี 2563 วันศุกร์ ที่ 28 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 สมาชิกสภาท่านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมเชิญยกมือพ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม    -  รับรอง  6 เสียง  งดออกเสียง  -  คน  
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธานสภา   ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา ไม่มีครับ จะเข้าสู้วาระท่ีต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา  เรื่องอ่ืนๆน าเรียนนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอินตา 
สุวรรณการ ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าโดยไม่ลงไป
จากที่นั่งผมขอตั้งค าถาม จ านวน 3 เรื่อง ประเด็นที่ 4.1 ตามที่ผมได้ลงนามหนังสือเชิญประชุมสองครั้ง 
โดยครั้งที่ 1 ในระเบียบวาระได้ระบุการเสนอญัตติจากคณะผู้บริหาร วันนี้สภาเทศบาลอยากทราบว่า 
ด้วยเหตุผลจ าเป็นอย่างไรจึงถอนญัตติดังกล่าวประเด็นที่ 4.2 ติดตามโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ที่ด าเนินการไปแล้ว และคงเหลือที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
โดยเฉพาะหมู่ที่ 8 ป่าก่อด า โครงการก่อสร้างดาด คสล.ล าเหมืองเดิม หมู่ที่  8 ทุ่งนานายหนาย เครือใจ 
งบประมาณ 190,000 บาท โครงการนี้ด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว ในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มี
จ านวน 2 โครงการ 1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในชุมชนหมู่ที่ 8 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ 31/2562 งบประมาณ 500,000 บาท 2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมปั๊มสูบน้ า แบบจมน้ า หมู่ที่ 8 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ตั้งโครงการ
บริเวณบ่อขยะเทศบาลต าบลป่าก่อด า งบประมาณ 170,000 บาท เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลอะไร หรือ
ปัญหาอุปสรรคอย่างไรถึงได้เกิดความล่าช้า ประเด็นสุดท้าย 4.3 เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศห้องประชุม
สภาที่ใช้งานไม่ได้ ข้อสังเกตประเด็นที่ผมได้หยิบยกขึ้นมาตั้งค าถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในภาพรวมทั้งหมดและส่วนราชการอ่ืนที่มาขอใช้ห้องประชุมชั้น 3  แห่งนี้จากปัญหาที่
เกิดขึ้น ขาดความรับผิดชอบเนื่องจากเครื่องปรับอากาศดังกล่าวใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่การประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี 2562 เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลและเป็นหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลที่จะต้องเอาใจใส่ดูแล บ ารุงรักษาซ่อมแซม ให้
กลับมาใช้การได้เหมือนเดิมทั้งหมดที่ผมตั้งค าถาม 4.1 การเสนอญัตติ 4.2 ติดตามแผนงานโครงการที่
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 4.3 เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศห้องประชุม
สภาชั้น 3 จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้อง การชี้แจงเพื่อความเข้าใจต่อสภาครับขอบคุณครับ  

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับ
เรื่องญัตติที่จะด าเนินการเสนอต่อสภา อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่งบประมาณดูรายละเอียดประกอบ หาก
พร้อมแล้วจะขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เรื่องที่ 2โครงการที่บรรจุในเทศบาลจัดของหมู่ที่ 8 
ด า เนินการไปแล้ว  1 โครงการ และอีก 2 โครงการนั้ นอยู่ ระหว่ างการด า เนินการ เรื่ องที่ 
3  เครื่องปรับอากาศของห้องประชุมสภาแห่งนี้ รายละเอียดขอแจ้งว่าไม่มีความคุ้มค่าในการปรับปรุง
ซ่อมแซม ส าหรับเรื่องที่ 1 หากท่านจะสอบถามเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่งบประมาณ คือ
ท่านปลัดเทศบาล เรื่องที่ 2 โครงการในเทศบัญญัติ 2563 หากอยากได้รายละเอียดเพ่ิมเติมผมจะ
มอบหมายให้ท่านรองสมชายชี้แจง เรื่องที่ 3 เครื่องปรับอากาศจะมีเจ้าหน้าที่ส านักปลัดและกองคลัง 
สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติม  
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ประธานสภา  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านไหน มีใครจะ
สอบถามประเด็นอ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ 

นายประสงค์ฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่ท่าน
ประธานสภาได้สอบถาม จะได้ชี้แจงทั้งหมดจะได้เข้าใจว่าประเด็นมีอะไรบ้าง เรื่องการขอเสนอญัตติจ่าย
ขาดเงินสะสม ตั้งแต่แรกมานั้นได้มีการเสนอญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เรื่องที่ 2 จะเป็นเรื่องการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น และขอความ
เห็นชอบการรับบริจาคทรัพย์สินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 8 เครื่องได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล และกองการศึกษา ญัตติเดิมคือ 3.1 จะมีเครื่องพ่นสารเคมี เกี่ยวกับโควิด-19 และเรื่อง
ประปา ผมขออนุญาตให้เจ้าของเรื่อง เจ้าของโครงการได้ชี้แจงดีกว่าว่า ว่าเหตุผลไหนถึงถอดถอนญัตติ
เพราะมีเหตุผลอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงขอให้กองสาธารณสุขได้ชี้แจงก่อน 

นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตครับ ผู้ที่ถอดถอนญัตติคือฝ่ายบริหาร  

นายประสงค์ฯ   ตอนนี้ทางสภาอยากสอบถามสาเหตุที่ถอดถอนญัตติ  

นายกเทศมนตรฯี ผู้ที่ถอดถอนคือฝ่ายบริหารที่จะต้องชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณ ลงความเห็นว่า
องค์ประกอบการเสนอญัตติไม่ครบถ้วน ไม่สามารถเสนอญัตติได้ผมจึงได้ถอดถอน ดังนั้นเรื่องนี้จะกลับไป
ส่วนราชการ กลับไปท าเอกสารเพ่ิมเติม เสร็จเรียบร้อยผมจะเสนอญัตติแต่หากส่วนราชการไม่ท าเอกสาร 
ฝ่ายบริหารจะต้องลงไปท าเองหรือไม่ประเด็นนี้ครับท่านประธาน ผมถอนเนื่องจากองค์ประกอบไม่ครบ 

นายประสงค์ฯ   ผมขออนุญาตชี้แจงว่าองค์ประกอบที่ไม่ครบคืออะไร เพราะว่ามันไม่ครบตั้งแต่ผม
ตรวจสอบ การเสนอญัตติผ่านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผ่านเจ้าหน้าที่ต่างๆ และผ่านมายั งผมเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ญัตติไม่ครบถ้วนผมจึงจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงว่าเอกสารที่ไม่ครบเนื่องจากอะไร ทางสภา
เทศบาลเข้าใจแล้วจะเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  ประธานสภาจะได้เห็นตั้งแต่แรกว่าขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม หมวดครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ท่านไม่ทราบว่าเป็นโครงการไหนบ้าง ผมจึงแจ้งรายละเอียด
ว่าโครงการแรกเป็นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้กล่าวไป ผมสามารถชี้แจงแทนเองได้จะได้จบประเด็นนี้ไป ว่าทางกองยังไม่ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ซึ่งในเอกสารมีเพียงคุณลักษณะเท่านั้น ผมจะพูดให้เข้าใจว่า กอง
สาธารณสุขหากจะด าเนินการเสนอญัตตินี้จะต้องก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจน แต่ว่าคุณลักษณะมีอยู่แล้ว
ซึ่งขอจากห้างร้านที่ด าเนินการจัดจ าหน่าย และจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะว่า
จะจัดซื้อจัดจ้างตามคุณลักษณะไหน พร้อมทั้งแจ้งว่าราคากลางเท่าไหร่ ซึ่งทางกองสาธารณสุขจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการต่อไป จึงท าให้น าเข้าสู่การประชุมสภาในวันนี้ไม่ได้ ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับประปาเช่นเดียวกัน 
มีรายละเอียดว่าทางหมู่บ้านได้ขอโครงการเข้ามา แต่ว่าผมได้แย้งกลับไปว่าหากเป็นงบประมาณ ผมต้อง
แจ้งก่อนว่าจะไม่เกิดปัญหาเลยหากจะขอเป็นงบปกติทั่วไปหากจะขอบรรจุเข้าเทศบัญญัติหรือเงินเหลือ
จ่าย หรือขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ในการเสนอญัตติในครั้งนี้จะขอจ่ายจากเงิน
สะสม เงินสะสมมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็น 1.ต้องมีความจ าเป็น 2.มีความเร่งด่วน 3.ต้องเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือ ความเร่งด่วนความจ าเป็นหรือก่อเกิดรายได้ให้ท้องถิ่น            
แต่ปรากฏว่ากองช่างที่เสนอญัตติเข้ามา ขาดข้อที่ 3 ความจ าเป็นเร่งด่วนนั้นอาจจะสามารถใช้ในข้อนี้ได-้ 
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นายประสงค์ฯ   หากน าเรื่องของความรู้สึกมาเกี่ยวข้อง ควรใช้ดุลยพินิจให้มากแต่ว่าความเดือดร้อน
เสียหายนั้น หมู่บ้านไม่ได้แจ้งว่าเป็นใครที่ได้รับความเดือดร้อน จ านวนเท่าไหร่ คนกี่คน น าไปด าเนินการ
ในจุดไหน กองช่างได้ด าเนินการจัดท าประมาณการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเตรียมเอกสารในเรื่องนี้ไม่ทัน 
ต้องกลับไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้น าชุมชน อาจจะยังอยู่ระหว่างการส ารวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
อย่างไร เรื่องนี้ผมแจ้งเจ้าหน้าที่แปลว่าสามารถน าเข้าสู่สภาภายหลัง ไม่ใช่แล้วว่าบางเรื่องก็ไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน โครงการใหญ่อาจจะของบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้ แต่หากจะขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมจะต้องมีรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน กี่คนกี่รายเท่านี้เอง ที่ท่านสอบถามว่าท าไมผู้บริหาร
ถึงถอดญัตติจ่ายขาดเงินสะสมออกจากวาระการประชุม เนื่องจากผมได้ตรวจสอบและเอกสารไม่ครบถ้วน
ผมจึงให้ดึงเรื่องออกไปก่อน ต้องไปดูว่าเป็นอ านาจหน้าที่และความจ าเป็นต่างๆ แต่ละเรื่องจะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นเครื่องพ่นเมื่อไม่ตั้งคุณลักษณะก็จะไม่ทราบราคากลาง ผม
เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณผมจะเสนอราคาไหนเข้าสู่สภา ดังนั้นผมจึงแย้งกลับไป แต่เจ้าหน้าที่จะเสนอ
หรือไม่เสนอเป็นเรื่องของเขา แต่ที่ผมชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เรื่องท่ี 2 การขออนุมัติปรับปรุง
อาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน 4 ชั้น ส่วนเรื่องนี้อาจจะเข้าใจระเบียบผิดพลาด เนื่องจากว่ามติเรื่อง
นี้ต้องขออนุมัติด้วยกัน 2 ประเด็น การปรับปรุงอาคารเรียนอนุมัติและอาคารเรียน 4 ชั้น ขออนุมัติ 2 
อย่าง คือ อันแรกคือตัวโครงการที่จะขอปรับปรุงนึกภาพออกหรือไม่ครับ ตัวโครงการเป็นสิ่งก่อสร้าง เมื่อ
จะด าเนินการปรับปรุงจ านวน 150,000 บาท ให้เราตัดค าว่าปรับปรุงออกไปก่อน หากเราจะด าเนินการ
ในส่วนไหนจะต้องขออนุญาตจากสภาอยู่แล้ว ว่าจะด าเนินการอย่างไรในเรื่องนี้ก็มีการออกแบบและการ
ประมาณการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ทางเจ้าหน้าที่ลืมประเด็นที่ 2 คือ การขออนุมัติปรับปรุงนั้น ต้องมี
ระเบียบต้องมีบันทึก ไม่มีการท าบันทึก ในการด าเนินการปรับปรุงนั้นเป็นเรื่องของครุภัณฑ์ ท่านต้องนึก
ภาพว่าการจ าหน่ายครุภัณฑ์นั้น ความเข้าใจว่าหากจ าหน่ายใช้ไม่ได้จะต้องด าเนินการรื้อทิ้ง แต่หากเป็น
การปรับปรุงมีระเบียบในเรื่องนี้ ผมจึงแจ้งไปว่าจะต้องน าระเบียบเรื่องนี้เข้ามาด้วยต้องอธิบายให้เข้าใจ
ด้วยว่าเรื่องนี้จะต้องขออนุมัติ 2 มติ มติขออนุญาตปรับปรุงอาคารเพราะว่าเป็นครุภัณฑ์ระเบียบไม่เปลี่ยน 
หากงบประมาณต่ ากว่า 50,000 บาทเป็นอ านาจของนายก  เช่น สมมุติว่าการด าเนินการรื้อถอนโรงจอด
รถ จ านวนสามหมื่น แต่อาคารยังอยู่แบบนี้เรียกว่าการปรับปรุงไม่ถึงห้าหมื่นบาท นายกสามารถอนุมัติ
ด าเนินการได้ แต่หากเกิน 50,000 - 150,000 บาท เป็นอ านาจของสภาเทศบาล หลักการนี้มีมานาน
แล้วแต่ผมจ าไม่ค่อยได้ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือไม่ แต่หากเกินเกิน 150,000 บาท เป็น
อ านาจผู้ว่าราชการ  หลังจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ไปเตรียมเอกสารและด าเนินการให้ครบถ้วนและขออนุมัติสู่
สภาอีกครั้ง ส าหรับในการประชุมในครั้งนี้เตรียมเอกสารไม่ทันแต่ว่ากองช่าง มีแบบแปลน การประมาณ
การณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถขออนุมัติจากการประชุมตามที่ท่านนายกจะเปิดสมัยวิสามัญได้ เรื่องที่ 3 
การขอรับบริจาคทรัพย์สินครุภัณฑ์ในเรื่องนี้ เครื่องปริ้นเตอร์ ส าหรับเรื่องนี้สามารถน าเข้าได้เลย แต่
เนื่องจากว่าท่านนายกได้แจ้งว่าท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงท าให้ไม่มีผู้แถลงในญัตตินี้  
ซึ่งเป็นการบริจาคให้เทศบาลจากร้านที่จ าหน่ายหมึกเครื่องปริ้นให้เครื่องปริ้นเตอร์ โดยให้ฟรีแต่มีข้อแม้ว่า
ทางเทศบาลจะต้องซื้อหมึกปริ้นเตอร์จากร้านที่บริจาคมา เนื่องจากว่าเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลจะต้องรับ
และน าเข้าสู่สภาเพ่ือขออนุมัติเห็นชอบ เพ่ือรับงานเท่านั้น หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุก็ลงเลขคุมครุภัณฑ์
ไว้เพียงเท่านี้ ในวาระนี้ท่านนายกจะเสนอในวันนี้เป็นญัตติด่วนสามารถด าเนินการได้ เพราะญัตตินี้เรา
ด าเนินการเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยมีของส านักปลัดจ านวน 6 เครื่อง กองการศึกษาจ านวน 2 
เครื่อง ที่ผมกล่าวมาเป็นประเด็นที่ท่านประธานสภาได้สอบถามเข้ามา ต้องกลับไปที่ท่านนายกเทศมนตรี
ว่าท่านจะด าเนินการอย่างไรจะขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ น าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ ประเด็นแรกแบบนี้ครับเรียงความส าคัญเกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์เป็นเรื่องสุดท้ายอยู่แล้ว 
กระบวนการคือเป็นเรื่องของนโยบาย หลังจากที่เรารับทราบปัญหาจากประชาชนนโยบายออกมา
กระบวนการจะต้องอยู่ที่ข้าราชการ ประเด็นที่ท่านประธานสภาสอบถามว่าท าไมถึงถอนญัตติผมตอบได้
เลยว่าองค์ประกอบไม่ครบถ้วน เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณไม่ได้เสนออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นไป
ตามลายลักษณ์อักษร ผมจึงเสนอต่อไม่ได้ และประเด็นที่ 2 คือเราต้องเร่งด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อน 
ดังนั้นผมจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการกลับไปดูเอกสารให้มีความพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์ สมมุติว่าภายใน 
7 วันหรืออาทิตย์หน้าด าเนินการแล้วเสร็จทัน ผมก็จะเป็นผู้เสนอขอต่อท่านนายอ าเภอเพ่ือเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ จึงขอแจ้งท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ ทั้งนี้ทั้งนั้น
ความรับผิดรับชอบอยู่ที่ผู้บริหารอยู่แล้ว ถ้าเกิดความผิดพวกเราเสนอขึ้นมาเกิดความผิดผมก็จะต้องมี
ความผิดไปด้วย ผมให้เวลาทางข้าราชการ ตอนที่ให้นโยบายไปเป็นระยะเวลาเป็นเดือน แต่ว่าการ
ขับเคลื่อนช้า ผมจึงให้กลับไปท าอีก 1 อาทิตย์ หากเรียบร้อยผมตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว
ผมจะขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ เพ่ือประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด เรียนท่านประธานสภาครับ 

นายประสงค์ฯ   เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศของห้องประชุมสภาผมจะมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง 
ในเบื้องต้นไม่คุ้มค่าในการปรับปรุงซ่อมแซม ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างช่วยชี้แจงเรื่องนี้ 

นายณัฎฐสิทธิ์  เรียนประธานสภา ผม นายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องประชุมแห่งนี้ เนื่องจากห้องประชุมเราด าเนินการก่อสร้าง พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่ปี 2550 นับจากปัจจุบันมีอายุการใช้งานประมาณ 12-13 ปี แอร์ทั้งหมดนี้เป็น
ระบบแอร์รุ่นเก่า ที่ไม่มีฉลากเบอร์ 5 และไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์ ผมให้ช่างมาประมาณราคาการ
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว จากที่มีการแจ้งเข้ามาใช้งบประมาณประมาณ 70,000 - 80,000 
บาท จากการประเมินแล้วหลักความคุ้มค่า หากมีการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไปผมเห็นว่าควรด าเนินการ
จัดซื้อใหม่จะดีกว่า หากจะด าเนินการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมดงบประมาณจะอยู่ที่สองแสนกว่าบาท 
ผมคิดว่าคุ้มกว่าและใช้งานต่อไปได้อีก 10 กว่าปี หากเราด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตอนนี้เราไม่ทราบ
ได้เลยว่าปีหน้าจะเกิดความช ารุดเสียหายอีกหรือไม่ ตามหลักการแล้ว มูลค่าซากเกิน 10 กว่าปีจะเท่ากับ
ศูนย์ครับ แล้วตอนนี้ใช้มาเกิน 10 ปีแล้ว ผมเห็นว่าควรจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะดีกว่าครับ  

ประธานสภา  สมาชิกท่านอื่นสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายสมเกียรติ  ผมจะมีข้อสอบถาม 1 เรื่อง  ผมไม่ทราบว่าเรื่องนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน หรือ

ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้วแต่ข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาถือว่ายังไม่มีการด าเนินการ และไม่ทราบเรื่องราว
ที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องเงินผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เดือนมกราคม จ านวน 57 ราย เกิดความล่าช้า
เนื่องจากเหตุผลไหน หรือด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และขอฝากอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่าจะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ความถูกต้องคือทางฝ่ายท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ขอเปิดการ
ประชุมต่อนายอ าเภอแม่ลาว ทางเจ้าหน้าที่ข้าราชการเป็นผู้ด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือขอเสนอญัตติ แต่
สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะต้องอยู่ที่สภาเทศบาลเป็นผู้อนุมัติ สภาเทศบาลจะต้องศึกษาข้อมูลระเบียบ การ
ด าเนินการขออนุมัติโครงการต่างๆ ผมขอให้แจ้งสมาชิกสภาศึกษาหาข้อมูลในเรื่องนั้นๆ ไม่ใช่ว่าจะมีการ
ประชุมสภาแล้วเสนอให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบเพียงแค่สองหรือสามวันเท่านั้น หากจะมีการประชุมสมัย
วิสามัญจริงขอให้สภาได้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องญัตติขอโครงการต่างๆ เพ่ือที่จะได้
ตรวจสอบว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงหรือไม่ ไม่อยากให้เกิดกรณีที่ผ่านมาที่ได้น าญัตติเสนอ
ต่อสภาเกี่ยวกับฝายกั้นน้ า ผมแจ้งในที่ประชุมสภาแล้วว่าจะต้องดูรายละเอียดให้ดี - 
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นายสมเกียรติ  ซึ่งได้ผ่านมติเห็นชอบในการประชุมสภาเรียบร้อย ตอนนี้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่
ได้รับอนุมัติไป ผมทราบมาว่าจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ขอรายละเอียดที่ชัดเจนผมก็ยังไม่ทราบ 
ผมจึงขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่าพวกเราเป็นผู้อนุมัติแต่ละโครงการ ฝ่ายบริหารได้ยื่นเอกสารเสนอ
ขออนุมัติอย่างถูกต้อง แต่ผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบการน าเสนอแต่ละโครงการให้ดีผมขอฝาก
เรื่องนี้ให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับขอบคุณครับ  

ประธานสภา  ที่ประชุมก็ได้ อภิปรายให้ความเห็น กันอย่างหลากหลาย ตลอดถึงท่านนายกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการถอนญัตติ และชี้แจงเกี่ยวกับติดตามแผนการบรรจุโครงการในเทศบัญญัติ และ
เครื่องปรับอากาศตามที่ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมน าเรียนท่านนายกเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ถ้าหากขอเปิดวิสามัญยื่นญัตติต่อสภาเป็นงบภัยแล้งให้ท่านจงสังเกตว่า
ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน เพราะฉะนั้นหากเป็นงบภัยแล้งจะส่งผลตามมาเป็นการสุ่มเสี่ยงที่สภาเห็นชอบอนุมัติ
ในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ตอนแรกผมได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กิจการสภา ผมก าหนดประชุมสภา
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แต่ฝ่ายบริหารจะเสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม ผมจึงให้โอกาสเลื่อน
การประชุมเป็นวันที่ 29  พฤษภาคม 2563 และให้โอกาสชุมชนหมู่บ้านเพ่ือเตรียมเอกสาร ข้อมูลที่จะ
น าเสนอท่านนายกเกี่ยวกับการก่อสร้างติดตั้งถังแชมเปญในส่วนของหมู่ 10 จะมี 2 โครงการที่จะน าเสนอ
ประเด็นที่ฝ่ายบริหารจะขออนุมัติต่อสภา ขอให้ฝ่ายบริหารกลับไปทบทวนโครงการฝั่งตะวันออก           
ซึ่งขณะนี้ประชาชนฝั่งตะวันออกตั้งแต่หน้าตลาดไปถึงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า สามารถใช้งานได้ ไม่มี
การช ารุดเสียหาย แต่ในส่วนอ่ืนๆ ที่ท่านนายกเทศมนตรีจะด าเนินการติดตั้งใหม่ขอให้ท่านกลับไปศึกษา
รายละเอียด และอีกโครงการอยู่ฝั่งตะวันตกหลังสถานีอนามัย ในเรื่องของข้อมูลผมได้ประสานกับ ผู้น า 
หมู่ที่ 10 เกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบประชาคมหมู่บ้านที่เป็นมติเกี่ยวกับการร้องขอที่มีผลกระทบ เกี่ยวกับ
ระบบประปา ผมได้สอบถามว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มีจ านวนกี่คนด้วยกันให้ลงลายมือชื่อส่งข้อมูลไป
ยังฝ่ายบริหารเพ่ือฝ่ายบริหารจะได้พิจารณา ทางผู้น าได้แจ้งว่าด าเนินการเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ฉะนั้นใน
ส่วนที่จะขาดหรือบกพร่องในส่วนไหนไม่เกี่ยวกับสภาที่ไม่เห็นชอบอนุมัติในวันนี้ ท่านนายกจะต้องไปท า
ความเข้าใจกับชุมชนหมู่ที่ 10 ขอบคุณครับ  

นายฐาณัฐพงษ์  ขออนุญาตครับทางฝ่ายบริหารยังไม่ได้ตอบที่เลขานุการสภาได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงิน
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเงินในเดือนมกราคม 2563 

ประธานสภา  เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ทางเทศบาลไม่ได้จ่ายเงินในเดือนมกราคม 2563 
อยากทราบปัญหาอุปสรรคสาเหตุ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงต่อสภาด้วยครับขอบคุณครับ  

นายประสงค์ฯ   เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพ่ิมเติม ผมมีเอกสารในมือแต่ยังไม่ได้ดู
รายละเอียดที่ชัดเจน  

นายวิรัตน์  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกท่าน เรื่องการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากมีหนังสือสั่งการเมื่อเดือนธันวาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่กรมจะ
ด าเนินการจ่ายตรงให้กับผู้สูงอายุโดยตรง แต่ปรากฏว่าเนื่องจากเป็นเดือนแรกที่มีการเปลี่ยนจากที่
เทศบาลยืมเงินส ารองจ่ายเพ่ือน าเงินสดแจกให้ผู้สูงอายุและการน าเงินเข้าสู่บัญชีจ่ายโดยตรงให้แก่ผู้สูงอายุ 
เปลี่ยนมาเป็นกรมบัญชีกลางโอนมาให้เทศบาลบางส่วนและกรมโอนเข้าสู่บัญชีอีกบางส่วน ในเดือน- 
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 นายวิรัตน์  มกราคมนั้นเทศบาลได้ด าเนินการยืมเงินส ารองจ่ายทั้งหมด 503 คน 336,500 บาท 
แต่กรมโอนมาให้เทศบาล139,200 บาท ซึ่งข้อมูลนี้คลาดเคลื่อนกัน เนื่องจากจ านวนฐานข้อมูลไม่
ตรงกันจะมีผู้ที่เทศบาลยืมเงินมา น าไปจ่ายเป็นเงินสด กับรายชื่อ 503 คน บางคนมีชื่อรับเบี้ยจากกรมที่
โอนเข้าบัญชีโดยตรง แสดงว่าบางคนจะได้รับเงินซ้ าซ้อนรับเงิน 2 ต่อในเรื่องนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เรา
ตรวจสอบเจอปรากฏว่าจ านวน 57 คน ข้อผิดพลาดจากกรมโอนมาให้เทศบาล 139,200 บาท ซึ่งมีชื่อ
อยู่ในกรมบัญชีกลาง แต่รายชื่อที่เทศบาลยืมเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินสดไม่มี ท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนกัน ท าให้
ผู้สูงอายุ จ านวน 57 คน ไม่ได้รับเงินในเดือนมกราคม ท าให้เวลานี้ตั้งแต่ท่ีเราทราบว่าผู้สูงอายุไม่ได้รับเงิน 
เราได้ท าการตรวจสอบปรากฏว่ามียอดที่กระทบกัน ถึงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม เนื่องจากว่า 
เพ่ิมเติมในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ กรมโอนเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เดิมในเดือนมกราคม  โอนมาให้
เทศบาล 139,200 บาท เดือนกุมภาพันธ์ โอนทั้งหมด 821,500 บาท  ซึ่งบางคนที่ได้รับเงินในเดือน
มกราคม จะได้รับเงินตกเบิกของเดือนมกราคมด้วย แต่ 57 คนนั้นได้รับเงินของเดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อย
แล้วเวลานี้ไล่ตรวจเบื้องต้น ซึ่งได้ตรวจหลายรอบแล้ว ยังไม่ครบถ้วนในส่วนของที่กระทบกันว่ารายชื่อเดิม
ทีเ่ราตรวจเจอ จ านวน 57 ราย แต่เราตรวจเพิ่มอีก 1 ราย รวมทั้งหมดเป็น 58 ราย เจ้าหน้าที่ของเราได้
ส ารองจ่ายคนที่ 58 ไปแล้วคนนี้เพียงคนเดียว ส านักปลัดได้รายงานเรื่องเหตุผลที่ยังไม่ด าเนินการจ่ายให้
ผู้บริหารได้รับทราบจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือที่จะท าเรื่องเบิกจ่ายต่อไป เนื่องจากยังติดว่า
ข้อมูลยังมีคาดเคลื่อนกันอยู่ ตอนนี้เกรงว่าจะกระทบเยอะไปมากกว่านี้ แต่เบื้องต้นท่านผู้บริหารจะให้
เบิกจ่ายไปก่อนทั้ง 57 คนนี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายประสงค์ฯ   สรุปแล้วเดือนมกราคม ยังไม่ได้รับเงินแต่ในส่วนของกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมรับเงินไปแล้ว 
เดือนเมษายนก็ได้รับเรียบร้อยแล้ว จ านวน 58 รายแสดงว่าไม่ได้รับแค่เดือนมกราคมเท่านั้น แล้วกรมให้
ด าเนินการอย่างไร 

นายวิรัตน์  ความเป็นจริงแล้วกรมบัญชีกลางได้โอนเงินมาทั้งหมดแล้ว เพียงแต่เราไม่ได้เบิกจ่าย
ออกไป เพราะว่าไม่มีรายชื่อการเบิกจ่ายในเดือนมกราคม เทศบาลเข้าใจว่าได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง
โดยตรง  

นายประสงค์ฯ   ตอนนี้ยังสับสนกันอยู่หมายความว่า จ านวน 57 รายเดือนมกราคมคือยังไม่ได้รับเงิน
อย่างแน่นอน ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน ได้รับเงินหรือไม่  

นายวิรัตน์  ได้รับเงินครบทั้งสามเดือน  

นายประสงค์ฯ   แสดงว่าเดือนพฤษภาคมต้องได้รับเงินอย่างแน่นอน แสดงว่าเดือนเดียวคือเดือนมกราคม
ที่ไม่ได้รับเงิน สรุปแล้วต้องด าเนินการอย่างไร ผมอยากทราบว่าเงินอยู่ที่ไหน  

นายวิรัตน์  จ านวนเงินจะอยู่ที่ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินซ้ าซ้อน จากที่เราเบิกจ่ายเป็นเงินสดและกรมได้
โอนเงินเข้าบัญชี ตอนนี้ตรวจสอบและเรียกเงินคืนได้เกือบทั้งหมดแล้ว 

 

 

 



- ๙ - 

นายประสงค์ฯ   ทุกท่านต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเทศบาลต้องด าเนินการเรียกคืนเงินที่จ่ายซ้ าซ้อนไป 
กลับมายังเทศบาล ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับกรมแล้วเพราะกรมโอนมาทั้งหมดแล้ว แต่เรากลับท าเรื่องเบิกจ่าย
เป็นเงินสดให้ผู้สูงอายุแล้ว แต่ภายหลังกรมโอนเข้าบัญชีอีกครั้งท าให้เกิดการซ้ าซ้อน ยกตัวอย่างเช่น นาย 
ก รับเงินสดไป แต่กรมกับโอนมาอีกท าให้เกิดซ้ าซ้อน ดังนั้นต้องเรียกคืนจากนาย ก เพ่ือน าเงินไปจ่าย
ให้กับผู้ที่ไม่ได้รับเงินตอนนี้ผู้ที่รับซ้ าซ้อนจ านวนเท่าไหร่ 

นายวิรัตน์  จ านวนหลักร้อยครับ กรมจ่ายเงินขาด 191,000 บาท ที่เราจ่ายซ้ าไป ดังนั้นจึงต้อง
ด าเนินการเรียกคืนครับ 

นายประสงค์ฯ   เพราะเหตุผลไหนไม่จ่ายให้ผู้สูงอายุทั้ง  58 ราย    

นายวิรัตน์  ที่ไม่ได้จ่ายเนื่องจากไม่มีรายชื่อในบัญชีกรมบัญชีกลาง แต่ที่เรายืมเงินเพ่ือเบิกจ่ายไม่มี
ชื่อเขาเนื่องจากผู้สูงอายุทั้ง 58 ราย ประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีจึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดในจุดนี้  

นายประสงค์ฯ   จ านวน 58 ราย นี้จะด าเนินการอย่างไร เดือนมกราคมเดือนเดียวที่ไม่ได้รับเงิน เราจะ
เบิกจ่ายให้กลุ่มนี้อย่างไร  

นายวิรัตน์  ด าเนินการยืมเงินทดรองจ่าย เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ทั้ง 58 รายต่อไป   
นายประสงค์ฯ   ยืมเงินเพ่ือเบิกจ่ายผมเข้าใจ แล้วกระบวนการต่อไปจะด าเนินการอย่างไร จ านวนเงินที่

จะส่งใช้เงินยืมตามจ านวนที่ไม่ได้คืน  
นายวิรัตน์  จ านวนเงินเราเรียกคืนแล้วแต่เรายังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย  
นายกเทศมนตรีฯ ประเด็นของท่าน สท.สมเกียรติ ขอท าความเข้าใจอย่างนี้นะครับ ลักษณะของคนที่ไป

ร้องเรียนที่อ าเภอที่ศูนย์ด ารงธรรมนั้น เกิดจากการที่ไม่ได้เข้ามาประสานเรื่องนี้ต้องยอมรับ ต้องน าเรียน
ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกว่า เรื่องนี้รายละเอียดเกิดข้อผิดพลาดกันได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนทุก
เดือน เป็นเพียงแค่ไม่ได้รับในเดือนมกราคมเท่านั้น ซึ่งบางรายปรากฏว่าข้อเท็จจริง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2563 บางรายได้รับเงินซ้ าซ้อนของเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ เรียบร้อยแล้ว ประเด็นในตอนนี้คือ
เราจะเยียวยาอย่างไร กระบวนการผมสั่งงานไปแล้ว หากด าเนินการเบิกจ่ายไปได้ให้ด าเนินการไปก่อน 
แล้วกลับมาแก้ไขเอกสารภายหลัง เรื่องนี้ฝากทางประธานสภาและท่านสมาชิกด้วย ช่วยกันชี้แจง
ประชาชนให้รับทราบ แล้วหลังจากนั้นระบบจะเสถียรจะพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์  ไม่มีปัญหาใดๆเลย 
จนถึง ณ ปัจจุบัน ในรายที่มีปัญหาเพียงแต่ไม่ได้รับเงินเดือนมกราคม 2563 เท่านั้น เนื่องจาก
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงท าให้เกิดกรณีจ่ายเงินซ้ าซ้อนไปให้แก่คนอ่ืน ประเด็นที่ 2 ตามที่ 
ท่าน สท.สมเกียรติ ได้สอบถามมาว่าสุดท้ายอย่างไรต้องเป็นหน้าที่ของทางสภาเป็นผู้พิจารณาประเด็นได้
สอดคล้องกับท่านประธานสภาว่าผู้บริหารต้องระวัง คือเราต้องระวังหากเราไม่ได้รับการร้องขอจาก
ประชาชน เราจะจ่ายขาดจากเงินสะสมเพ่ืออะไร ใช่หรือไม่ครับ หมู่บ้านต้องบช่วยเราด้วยอย่างเช่น หมู่ที่ 
10 เราถามกลับไปว่าท าไมขอปรับปรุงล้านกว่าบาท ปรากฏว่าหมู่บ้านจะเปลี่ยนระบบท่อทั้งหมด เราได้
แจ้งไปว่าต้องตัดจุดนี้ออก สามารถใช้งบประมาณปกติได้นี้คือสิ่งที่พวกผมระวัง แต่สิ่งที่หมู่บ้านเดือดร้อน
คือชาวบ้านทั้งหมด สามร้อยถึงสี่ร้อยหลังคาเรือน ไม่มีน้ าสะอาดใช้เนื่องจากระบบประปาไม่มีระบบกรอง
น้ าที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมนี้คือเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องน้ า อุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในหมู่บ้าน ฝ่ายบริหารระวังอยู่แล้ว ส่วนข้าราชการต้องป้องกันตัวเอง เอกสารต้องพร้อมถึงขอ
อนุมัติมายังสภาเทศบาล ท่านต้องพิจารณากันว่ามีความเดือดร้อนกันหรือไม่ หากท่านคิดว่าไม่เดือดร้อน
ท่านก็ไม่ต้องอนุมัติ ประเด็นขั้นตอนมีเพียงเท่านี้ ทั้ง 3 ส่วนจะต้องช่วยกัน 

 



- ๑๐ - 

นายประสงค์ฯ   ขออนุญาตเพ่ิมเติม ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีน าเรียนผมพยายามตรวจสอบเอกสาร
หมู่บ้านได้ขอโครงการเข้ามาจ านวนงบประมาณเป็นล้านจึงให้กองช่างกลับไปดูรายละเอียดใหม่ว่าสามารถ
แยกได้หรือไม่ ซึ่งสรุปว่าตอนนี้จะของบประมาณเพียงระบบกรองน้ าเท่านั้น และจะน าเข้าสู่สภาเพ่ือขอ
จ่ายขาดเงินสะสม โครงการช่วยเหลือมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง กองช่างทราบดีในเรื่องนี้ แต่ว่าหมู่บ้านจะไม่
ค่อยแยกรายละเอียดเกรงว่าจะไม่ได้งบประมาณเพ่ือไปปรับปรุงแก้ไข ทางเราแยกแบบนี้ระบบกรองน้ า 
ใช้งบประมาณไม่มาก หากว่ามีความเดือดร้อนจริงๆ สามารถด าเนินการของบประมาณเข้ามาได้ สามารถ
น าเข้าสู่สภาหลังจากนั้นก็เป็นมติของทางสภาว่าจะอนุมัติหรือไม่ ตามที่ผมแจ้งไปอีก 2 โครงการซึ่ง
ยอดเงินงบประมาณจะค่อนข้างสูงสามารถขอจากงบประมาณเหลือจ่าย หรือขอบรรจุเข้าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 หรือสามารถขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสามารถด าเนินการได้ ประปา
ทั้งหมดเป็นการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งหมดไม่ใช่เงินของเทศบาล สามารถด าเนินการขอเงินอุดหนุนได้
โดยที่ไม่ต้องน าเรื่องความเดือดร้อนเข้ามากล่าวอ้างได้ เหมือนว่าเทศบาลขอโครงการเข้าไปยังกรมและ
ได้รับการอนุมัติงบประมาณกลับมา และด าเนินการก่อสร้างตามที่พวกท่านเข้าใจในส่วนของหมู่ 8 
ลักษณะเช่นเดียวกัน ผมตรวจสอบแล้วว่า 2 โครงการนี้ใช้งบประมาณสองล้านบาท ผมพยายามที่จะแยก
รายละเอียดออกมา ตามที่ท่านนายกกล่าวมาหากเป็นงบปกติทั่วไปจะดีมาก หมู่ที่ 10 อาจจะเกิดความ
สับสนเพราะเราขอรายละเอียดไปก็ยังไม่เข้าใจ และผมจะให้กองช่างเข้าไปท าความเข้าใจอีกครั้ง อาจจะ
ของบประมาณบางส่วนในเรื่องระบบกรองน้ าไปก่อน แต่ในส่วนที่เหลือผมรับปากว่าจะด าเนินการเสนอ
ผู้บริหารให้ว่าจะใช้จากงบประมาณเหลือจ่าย หรือขอบรรจุเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564  เนื่องจากว่าเดือนหน้าจะด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณประจ าปี 2564 แล้ว และจะขออุดหนุน
เฉพาะกิจจากกรมไปด้วย จะได้งบประมาณในส่วนไหนก็ว่ากันภายหลัง ผมขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง
อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับในเรื่องนี้ท่านสมาชิกสภาจะได้รับทราบ  

นายณัฎฐสิทธิ์  เรียนประธานสภา ผม นายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับกรณีขอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 4 โครงการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 จ านวน 1 
โครงการ หมู่ที่ 8 จ านวน 1 โครงการ และหมู่ท่ี 10 จ านวน 2 โครงการ ซึ่งผมได้ให้ความเห็นไปแล้วครับ 
ในรายงานว่ากรณีหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 สามารถท าได้เพราะใช้งบประมาณไม่เยอะแต่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
รายชื่อความเดือดร้อนจากประชาชนที่ชัดเจน ได้ประสานงานกับผู้น าชุมชน เพ่ือกลับไปท าในเรื่องนี้ใหม่
ว่าจะต้องมีการประชุมกันอีกครั้งเพ่ือให้ได้ความชัดเจน ที่ผ่านมาได้มีรายงานการประชุมแต่ในรายงานการ
ประชุมนั้นระบุเพียงแค่ขอโครงการเท่านั้น หากเป็นเช่นนี้จะเหมือนกับว่าทางหมู่บ้านขอโครงการเข้ามา
เพ่ือให้เทศบาลด าเนินการของบประมาณจากอ าเภอต่ออีกที หากหมู่บ้านจะขอจ่ายขาดเงินสะสมต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่ามีความเร่งด่วนมีความเดือดร้อนต่อประชาชนจ านวนกี่ราย พร้อมทั้งมีรายชื่อบ้านเลขที่
เท่าไหร่ เนื่องจากการขอเบิกจ่ายจากเงินสะสมไม่สามารถท าได้ง่ายๆ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ตัวผมเองเป็น
ข้าราชการก็จริงถามว่ากลัวที่จะด าเนินการในเรื่องนี้หรือไม่ ผมไม่ได้กลัวครับและไม่ได้ป้องกันตัวเองใน
เรื่องนี้เลย เพียงแต่ว่าหน้าที่เราเรียกว่าระวังการใช้จ่ายงบประมาณดีกว่าครับ เพราะเป็นภาพรวมที่ต้องมา
รับผิดชอบร่วมกันมันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังการใช้จ่ายงบประมาณ   ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มาชี้แจงให้ทุก
ท่านได้รับทราบ และเข้าใจกันถ้วนหน้า รวมทั้งผมได้ประสานงานไปยังผู้น าชุมชน ทุกหมู่บ้านต้องเข้าใจว่า
หมู่บ้านได้ท าเรื่องเข้ามาแสดงว่ามีความต้องการปรับปรุงและน างบประมาณไปใช้จ่ายจริงๆ ต้องดู
รายละเอียดว่าเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนอีกครั้ง ทุกคนทราบกันดีว่าเป็นโครงการที่เร่งด่ วนหรือไม่ จะใช้วิธี
ผลักโครงการกลับไปไม่สามารถท าได้ต้องมีการประนีประนอม ค่อยๆชี้แจงให้รับทราบ ต้องมีกระบวนการ
และวิธีการนิดหนึ่งครับ เพราะความสงบสุขในชุมชนส าคัญเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ  



- ๑๑ - 

ประธานสภา  ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ผมจะสอบถาม
หัวหน้าวิรัตน์ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความประสงค์ให้เทศบาล
โอนเข้าสู่บัญชีธนาคารถูกต้องใช่หรือไม่  

นายวิรัตน์  เดิมทีเดือนมกราคม จากที่ผมได้ตรวจสอบจากระบบมีช่องให้คลิกว่ารับเงินสดหรือเงิน
โอนเข้าสู่บัญชี ความจริงคือเราไม่เข้าใจระบบเพราะระบบดึงรายชื่อด าเนินการโอนเข้าบัญชีเองทั้งหมด
และบางคนจ่ายเป็นเงินสดปรากฏว่าในเดือนมกราคม มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ ระบบฐานข้อมูลของ
กรมบัญชีกลางและระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริม เนื่องจากกรมส่งเสริมได้ส่งมอบรายชื่อให้กับ
กรมบัญชีกลาง เงินที่โอนให้กับผู้สูงอายุจะเป็นเงินของกรมบัญชีกลาง ในเดือนมกราคมเราดึงรายชื่อจาก
กรมส่งเสริมมาใช้เทศบาลไม่ได้ดึงข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากว่าในเวลานั้นเทศบาลยังไม่ได้รหัส
เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ ท าให้ข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดและไม่มีรายชื่อทั้ง 58 รายที่กล่าวมา กรมบัญชีกลาง
โอนเงินเข้าเทศบาล โดยเข้าใจว่าทั้ง 58 รายรับเป็นเงินสด และหลังจากนั้นได้ด าเนินการเปลี่ยนเป็นโอน
เงินเข้าสู่บัญชีทั้งหมด ณ ตอนนี้ 100% ที่โอนเข้าสู่บัญชีทั้งหมดและไม่มีปัญหา  

ประธานสภา  ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้าวิรัตน์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดตามบ้านเลขที่ 
125 หมู่ 8 รายนายตุย ฉันทะ อยู่ในรายชื่อที่ไม่ได้รับเงินในเดือนมกราคมหรือไม่ เพราะมีสอบถามผมอยู่
เรื่อยๆ มีชื่อหรือไม ่ 

นายวิรัตน์  มีรายชื่ออยู่ในเดือนมกราคม ที่ยังไม่ได้รับเงินจ านวน 700 บาท 
ประธานสภา  ตอนนี้ยังไม่ได้รับ จะได้รับเงินเมื่อไหร่ 
นายวิรัตน์  อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มีผลกระทบ ตอนนี้มีผลกระทบไปยังเดือนกุมภาพันธ์ ที่บาง

คนรับซ้ าซ้อนไปครับ บางคนรับเป็นเงินสดในเดือนมกราคม แต่พอเดือนกุมภาพันธ์ได้เงินตกเบิก เดือน
มกราคม ที่เราเรียกเงินคืนในขณะนี้ครับ  

ประธานสภา  ประเด็นที่จ่ายซ้ าซ้อน ที่ขอใช้เงินสะสมไปจ่ายเป็นข้อผิดพลาดของหน่วยงานไหน 
นายวิรัตน์  เบื้องต้นเรายืมเงินส ารองจ่ายปกติอยู่แล้ว เทศบาลได้ดึงรายชื่อจากกรมส่งเสริมออกมา

ความจริงแล้ว ณ วันที่กรมบัญชีกลาง ให้เทศบาลดึงรายชื่อให้เราจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าสู่บัญชี  
สามารถเช็ครายละเอียดได้วันที่ 1-7 ส าหรับเดือนมกราคมเทศบาลไม่ได้รับรหัสเพ่ือเข้าไปตรวจเช็คใน
ระบบกรมบัญชีกลางเพ่ือดึงรายชื่อออกมา แต่เทศบาลมีรหัสเข้าตรวจสอบของกรมส่งเสริมเท่านั้น เราจะมี
รายชื่อทั้งหมด 503 คน ที่เราระบุว่าจ่ายเงินสดไป แต่ในของกรมบัญชีกลาง มีรายชื่อ 200 กว่าคน จึง
ท าให้มีข้อคลาดเคลื่อนในจุดนี้ ผมได้เข้าตรวจสอบในระบบของกรมส่งเสริม มีช่องให้คลิกและมีความ
คลาดเคลื่อนกันอยู่ว่าจะคลิกว่ารับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าสู่บัญชีโดยตรง  
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นายประสงค์ฯ   ขอเพ่ิมเติมเรื่องนี้มีด้วยกัน 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือเราต้องเรียกเงินคืนส าหรับผู้ที่
ได้รับเงินซ้ าไป เพื่อน ามาจ่ายให้กับรายที่ยังไม่ได้รับเงินจ านวน 58 รายที่ได้กล่าวกันมาปัญหาอยู่ที่ว่าเป็น
ธรรมดาที่ได้รับเงินไปแล้วมีความนิ่งเฉยไม่ยอมคืนเงินให้แก่เทศบาล ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการไล่เช็ค
รายละเอียดว่าใครที่รับเงินซ้ าซ้อนไป แต่จะยุ่งยากข้ันตอนตรวจสอบว่าใครที่รับเงินซ้ าซ้อนไปบ้าง ในเรื่อง
นี้ตามกฎหมายแล้วต้องคืนให้กับทางเทศบาล แต่เมื่อเทศบาลแจ้งไปว่าได้รับเงินซ้ าซ้อนบางรายก็ไม่มี
ปัญหาคืนเงินโดยดี แต่บางรายที่ไม่ทราบอาจเป็นเพราะโอนเข้าสู่บัญชีผมเข้าใจทั้งฝ่ายปฏิบัติและผู้สูงอายุ 
บางคนไม่ทราบว่าได้รับเงินเกินเข้ามายังบัญชี ข้อมูลเป็นอย่างนี้ครับว่าเงินอยู่ที่กรมบัญชีกลางแต่ว่ากรม
ส่งเสริมได้รับรายงานรายชื่อจากท้องถิ่นไป และได้ท าการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนของกรมส่งเสริมไป    
จะเกี่ยวกับวันที่ดึงข้อมูลปรากฏว่าเดือนมกราคมกรมบัญชีกลางดึงข้อมูลกรมส่งเสริมในวันที่ 20 ของ
เดือนธันวาคม แต่กรมส่งเสริมได้รายละเอียดที่ชัดเจนในวันที่ 26 แต่กรมบัญชีกลางกับไม่ดึงข้อมูลในวันที่ 
26 แต่กลับดึงไปก่อนที่ข้อมูลจะชัดเจน บางท้องถิ่นรายงานไปแต่กรมส่งเสริมรายงานไม่ทัน เทศบาลของ
เราน่าจะอยู่หลังวันที่ 20 เทศบาลเรารายงานไปยังกรมสงเสริม แต่ว่ากรมน่าจะด าเนินการไม่เสร็จสิ้น
เพราะท้องถิ่นมีจ านวนมาก แต่กรมบัญชีกลางกลับน าข้อมูลวันที่ 20 ของกรมส่งเสริมทั้งหมดไป
ด าเนินการท าให้ยอดเดือนมกราคมคลาดเคลื่อน พอเดือนต่อมากรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมรับทราบ
ปัญหาและตกลงกันว่ากรมส่งเสริมจะต้องกรอกรายละเอียดในระบบให้เสร็จสิ้น  และนัดวันว่าวันไหนที่
กรมบัญชีกลางสามารถดึงข้อมูล เพ่ือโอนเงินเข้าสู่บัญชีผู้สูงอายุโดยที่ไม่มีปัญหาตามมา  

ประธานสภา  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ประเด็นเกี่ยวกับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ในช่วงระยะเวลา มกราคม - พฤษภาคม จ านวน 5 เดือน ในเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับความเดือดร้อนโดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเทศบาลไม่ลงไปชี้แจงท าความเข้าใจแก่
ผู้สูงอายุจนก่อให้เกิดปัญหาตามมา ได้มีผู้สูงอายุไปร้องเรียนที่อ าเภอร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรม เหตุที่เกิด
ความเสียหายมีทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาล ท าไมฝ่ายบริหารถึงไม่ด าเนินการตรวจสอบ หากสภา
ไม่สอบถาม นายกเทศมนตรีปล่อยปะละเลยจนถึง 5 เดือนแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ 
เงินอุดหนุนที่โอนให้ไม่ครบถ้วน ในเมื่อสมาชิกสภาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนมีปัญหาเรื่องไหน
หาทางออกร่วมกันอย่าให้ไปถึงการร้องเรียนถึงศูนย์ด ารงธรรมจะดีมากครับขอบคุณครับ 

นายสมชาย  ขออนุญาตท่านประธานสภาชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม จะได้เข้าใจตรงกันประเด็นที่มี
ปัญหา 57 รายนั้น ผมก็มีประเด็นค าถามกับข้าราชการเช่นกัน คือเรื่องแรกพนักงานของเราไม่ถนัดใน
เรื่องนี้ เรื่องที่ 2 เป็นนโยบายใหม่ของรัฐบาลที่เปลี่ยนจากการรับเงินสดเป็นการโอนเข้าบัญชี ถามว่า
พนักงานปรับตัวทันไหมที่เกิดปัญหาเพราะเป็นเดือนแรกที่เปลี่ยนการด าเนินการ เพราะเริ่มใหม่ในเดือน
มกราคม ไม่ใช่มีเพียงแค่ 57 รายนี้เท่านั้น ประเด็นที่ได้รับเงินซ้ าซ้อนตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม เกือบ 
300 กว่าคน ไม่ใช่น้อยครับพูดตรงๆ คนที่ลงชุมชนคือผม ผมกล้าพูดได้เลยว่าประชาชนไม่เชื่อพนักงาน
กับข้าราชการต้องให้ฝ่ายการเมืองลงพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจแก่ประชาชน ผมลงชุมชน 7 ชุมชน กับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ใช้เวลา 10 วัน วันละ 2 ชุมชน ต้องให้ฝ่ายการเมืองลงไปประชาชนถึงเชื่อ ว่าให้
คนที่ได้รับเงินน าสมุดบัญชีมาด้วยเพ่ือท าการตรวจสอบ ผมค่อยๆ ชี้แจงประเด็นว่าท าไมถึงได้รับเงิน
ซ้ าซ้อนความจริงไม่ใช่ความผิดของเขาเหมือนได้รับเงินฟรีไม่มีใครน ามาคืน แต่พอเราได้อธิบายเขาก็เข้าใจ 
เรื่องท่ี 1 ผมได้อธิบายให้ผู้สูงอายุถึงเข้าใจว่าเรามีรายชื่อผู้รับเงินสดเดือนมกราคม คนที่ได้รับเงินโอนเข้า
บัญชีจากกรมบัญชีกลาง เรื่องท่ี 2 คนที่ได้รับเงินสดของเดือนกุมภาพันธ์และคนที่ได้รับเงินโอน- 
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นายสมชาย  จากกรมบัญชีกลางของเดือนกุมภาพันธ์ ขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ครับหลังจากนั้นรายชื่อ
จะปรากฏว่าได้รับเงินสดเทศบาล และจากได้รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลางเข้าสู่บัญชี ในวันที่ 10 ของ
เดือนจะมียอดเงินโชว์ในสมุดบัญชีอย่างชัดเจน และจะมียอดเงินของเดือนกุมภาพันธ์ที่ซ้ าจ านวนสองครั้ง 
ผมถึงให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วันที่ผมลงพ้ืนที่ให้แต่ละคนน าสมุดบัญชีของตัวเองมาด้วย 
ผู้สูงอายุถึงทราบว่าเกิดการจ่ายเงินซ้ าซ้อน ในเดือนมกราคมเงินจะไม่มีโชว์ในสมุดบัญชีแต่จะมีการจ่ายเงิน
ตกเบิกในวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ ประชาชนไม่เข้าใจว่าท าไมเงินถึงเข้าในสมุดบัญชีจ านวน 2 ครั้ง ผม
น าหลักฐานการรับเงินสดไปเปรียบเทียบจนท าให้ประชาชนยอมคืนเงินในส่วนที่จ่ายซ้ าซ้อนไป ล่าสุดที่ยัง
ไม่ยอมคืนจะมีจ านวน 20 กว่าคน ประเด็นอยู่ที่ว่าที่เราก าลังคุยกัน ผมอยากสอบถามข้าราชการมีวิธีการ
ไหนเงินที่รับคืนทั้งหมดเข้าสู่คลังเทศบาลเรียบร้อยแล้ว ผมอยากจะสอบถามเช่นกันว่าปล่อยปละละเลยมา 
4 เดือนแล้ว หากไม่นับเดือนมกราคม จะด าเนินการอย่างไรตอนนี้พูดกันเฉยๆ แต่ไม่มีบทสรุป หากทั้ง 
27 คนสามารถคืนให้เดือนธันวาคมแล้วอีก 57 รายจะได้เงินเมื่อไหร่ ท าไมเราไม่หาวิธีการแก้ไขปัญหา
เรื่องนี ้ทั้ง 27 คนไม่ยอมคืนเงินให้ก็พักเรื่องนี้ไว้ก่อนได้หรือไม่ แต่มาหาวิธีการแก้ปัญหาให้ทั้ง 57 รายได้
รับเงิน ได้เร็วที่สุดมีวิธีการไหน ฝากเป็นข้อคิดให้แก่ข้าราชการจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องรอ 27 คนกับคนที่
รอไม่ได้รับเงินทั้ง 57 ราย หลายคนมายังเทศบาลแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีค าตอบให้กับผู้ที่ไม่ได้รับเงิน ถึงได้มี
การร้องที่ศูนย์ด ารงธรรมถือเป็นเรื่องที่ปกติครับ วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ลาอีกผมถึงแปลกใจว่าท าไมปัญหาที่เกิด 
ไม่มีใครแก้ไขไม่มีใครด าเนินการในเรื่องนี้ถึงแม้เราเป็นฝ่ายบริหารเราเข้าใจในระบบราชการ ตอนนี้เรื่องนี้
ยืดเยื้อมาถึงเดือนพฤษภาคมแล้ว เมื่อผมลงพ้ืนที่เขาก็เข้าใจและยอมคืนกลับมา เป็นค าถามที่ดีมากครับที่ 
ท่าน สท.สมเกียรติ ได้สอบถามต่อที่ประชุมแห่งนี้ ผมไม่อยากให้โยงเรื่องนี้ไปทิศทางอ่ืน ผมอยากทราบ
วิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ดีกว่าครับ  

นายประสงค์ฯ   ขอเพ่ิมเติมเรื่องนี้พอจะเห็นปัญหาว่าคนที่ได้รับเงินซ้ าซ้อนที่ไม่ยอมคืนให้ จ านวน 27 
คน และคนที่ไม่ได้รับเงิน 57 คนคือใครบ้างต้องมาดูรายละเอียดรายชื่อให้ชัดเจนเรื่องนี้จะไม่จบ ผมจะ
ยกตัวอย่างให้ชัดว่าสมมุติว่าได้เงินซ้ าซ้อนจ านวน 100 คนแต่เรียกเก็บคืนมาได้ 73 คน เหลืออีก 23 จะ
ท าอย่างไร เช่นเดียวกันกับกรณีท่ีเราเจออยู่ เราต้องท าการอย่างไรว่าผู้สูงอายุยังไม่ได้รับเงิน จะหารือในที่
ประชุมตอนนี้ หากว่าจะให้ข้าราชการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับเงินอีก 57 ราย ใครจะเป็นคนระบุว่าเป็น
ผู้ใดที่ไม่ได้รับเงิน ส าหรับเทศบาลของเรานั้นเหลืออีก 27 รายที่ไม่ยอมคืนเงินตามที่ท่านรองสมชายกล่าว
มา เรื่องที่ส าคัญคือจะน าเงินส่วนไหนจ่ายให้กับคนที่ไม่ได้รับเงินทั้ง 57 ราย  ผมหมายถึงว่าจ านวนที่เรา
ไม่ได้รับคืน 27 ราย ดังนั้นเราจะเลือกไม่จ่ายจากจ านวน 27 รายคือคนไหนเพราะงบประมาณจ่ายได้
เพียง 30 รายที่ได้คืนเงินมา แต่ทุกคนมีความต้องการเช่นเดียวกันหมด หรือมีเงินส่วนไหนที่มาจ่ายให้ครบ
ได้ทุกคน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องหาเงินมาจ่ายให้ครบทุกคนจึงไม่ได้ด าเนินการใดๆ มี 2 ประเด็นคือ        
1.ได้รับเงินคืนทั้งหมดแล้วจ่ายเลย 2.หรือหางบประมาณเท่ากับจ านวนที่ไม่ได้รับเงินคืน 27 ราย เพ่ือ
น ามาจ่ายให้กับผู้ที่ไม่ได้รับเงินให้ครบ จ านวน 57 ราย หากไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถจ่ายได ้

นายกเทศมนตรีฯ ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานสภา ในเรื่องนี้สภาไม่เกี่ยวอยู่แล้วนโยบายผมเป็น
แบบนี้ครับที่ไม่ได้รับเงินจ านวน 57 ราย ข้าราชการต้องกลับไปคุยกัน จ่ายได้หรือไม่ต้องกลับไปดูระเบียบ 
หากสามารถจ่ายได้เรื่องนี้ก็จะจบไป ในส่วนที่ไม่คืนเงินจ านวน 27 รายเราคืนภายหลังได้หรือไม่  

 
 
 
 



- ๑๔ - 

 
นายประสงค์ฯ   ไม่ใช่ครับท่านนายก ตอนนี้ผู้ที่ไม่ได้รับเงินคือ 57 ราย และเงินที่เราได้คืนมาได้ไม่ครบที่

เราเรียกคืน เมื่อเงนิไม่ครบจ านวนเราถึงด าเนินการข้ันตอนอ่ืนไม่ได้ 
นายกเทศมนตรีฯ กระบวนการเป็นแบบนี้ครับ ผมได้สั่งนโยบายไปที่หัวหน้าวิรัตน์ เตรียมการถึงขั้นตอน

ไหน ที่เทศบาลจะต้องด าเนินการจ่ายให้กับทั้ง 57 ราย  
นายวิรัตน์ฯ   ผมได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับรายงาน

เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบและขอด าเนินการจ่ายเงิน ตอนนี้มีในส่วนของการคาบเกี่ยวกันอยู่เดือน
มกราคมเรียบร้อยแล้ว ของเดือนกุมภาพันธ์พบการรับเงินซ้ าซ้อนเพ่ิม รายละเอียดยังไม่ครบถ้วน  

นายกเทศมนตรีฯ เสนอบันทึกข้อความมาในวันที่ 14 ขั้นตอนต่อไปต้องด าเนินการอย่างไร 

นายประสงค์ฯ   ขอเพ่ิมเติมครับหัวหน้าวิรัตน์ อย่าแจ้งรายละเอียดเช่นนี้ว่าให้ด าเนินการยืมเงินทดรอง
ราชการเพ่ือจ่ายเงินทั้ง 57 ราย ซึ่งตอนนี้เราเรียกเงินคืนยังไม่ครบถ้วน หากเราด าเนินการยืมเงินเทศบาล
น าไปจ่าย แล้วเราจะน าเงินส่วนไหนมาส่งใช้เงินยืม ประเด็นนี้เป็นปัญหาหลัก มีจ านวน 27 รายชื่อยังไม่
คืนเงินให้กับเทศบาล ถ้าสมมุติว่าเราเรียกคืนมาทั้งหมดสามารถด าเนินการยืมเงินและน าจ่ายได้เลย แต่
ตอนนี้ยังไม่ครบถ้วน หากจะให้ด าเนินการยืมเงินทดรองจ่ายสามารถด าเนินการได้ แต่เมื่อยืมเงินไปแล้วจะ
น าเงินจากไหนมาใช้เงินส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ยืมเงินจะต้องหาเงินเพ่ือ
น ามาส่งใช้ ตามระเบียบต้องส่งใช้เงินยืมภายใน 30 วัน แล้วผู้สูงอายุจะคืนเงินให้เทศบาลเมื่อไหร่ หากคืน
ในเดือนธันวาคมตามท่ีท่านรองชายได้กล่าวมาเพ่ือรอส่งใช้จะผิดระเบียบ ตอนนี้ยอดเขย่งกันอยูจ่ริง  

นายกเทศมนตรีฯ หากเป็นแบบนี้ผมจะอธิบายต่อให้ชัดเจนว่า ผู้สูงอายุทาง 57 ราย ที่ไม่ได้รับเงินเบี้ย         
ยังชีพ ในเดือนมกราคมเทศบาลไม่สามารถหาวิธีจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุจ านวน 57 รายได้ ถูกต้องหรือไม่  

นายประสงค์ฯ   สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ ผมหมายความว่าหากเรายืมเงินทดรองจ่ายแล้วเมื่อถึง
เวลาส่งใช้เงินยืมเราจะน าเงินส่วนไหนมาคืนตามส่วนต่างที่ได้ได้คืนทั้ง 27 ราย เนื่องจากคนที่ยืมเงินน าไป
เบิกจ่ายจะเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ 

นายกเทศมนตรีฯ ดังนั้นจะต้องแยกประเด็นออกมา ยังไม่ได้รับเงินคืนจากผู้สูงอายุ 27 ราย และยังไม่ได้
รับเงินผู้สูงอายุในเดือนมกราคมจ านวน 57 ราย ค าพูดของฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลจะต้องน าเรื่องนี้
ไปชี้แจงและตอบค าถามให้กับประชาชน เพราะเราเจอเขาทุกวันหากว่าติดขัดที่เราที่ไม่สามารถจ่ายได้เรา
จะได้ตอบเขาไปได้ว่าไม่สามารถเบิกจ่ายให้กับเขาได้ เพราะวันนี้กระบวนการร้องเรียนไปแล้ว ผมจะต้อง
ชี้แจงต่อประชาชนในเรื่องนี้ 

นายประสงค์ฯ   ท่านต้องถามว่าจ านวน 27 รายที่ยังไม่คืนเงินมีใครบ้าง และเราต้องไม่จ่ายให้ใครในกลุ่ม 
57 รายนั้นตามที่ผมอธิบายไป เพราะส่วนที่เหลือเราไม่มีเงินส่งใช้เงินยืม หากด าเนินการเจ้าหน้าที่ที่ยืม
เงินต้องเป็นผู้รับผิดชอบน าเงินมาส่งใช้ตามระเบียบ สมมุติว่า 600 x 57 เท่ากับเงินจ านวนเท่าไหร่
สามารถยืมเงินน าไปจ่ายได้เลย  

นายกเทศมนตรีฯ ทั้ง 27 รายไม่ต้องเป็นห่วงครับท่านปลัด หากยอมคืนภายใน 1 ปี จะท าอย่างไร เรา
สามารถตัดประเด็น 27 คนนี้ออกได้หรือไม่ เพราะหาก 57 ราย มารอคนคืนเงิน 1 ปี เราหาค าตอบให้
ประชาชนไม่ได้  

 
 



- ๑๕ - 

นายประสงค์ฯ   ตอนนี้ 57 ราย แสดงว่าคืนเงินมาเทศบาล 30 ราย และเหลือไม่ยอมคืน 27 ราย           
เราต้องยืมเงินของเทศบาลไปจ่ายก่อน ทั้ง 57 ราย ก่อนสามารถท าได้ตามระเบียบแต่อีกหนึ่งเดือน
หลังจากนีต้้องส่งใช้เงินยืม เราจะน าเงินที่ไหนมาคืนให้กับเทศบาลท่านต้องใจเย็นๆ เพราะตอนนี้ยอดเขย่ง
กันอยู่ครับ  

นายกเทศมนตรีฯ หากระเบียบสามารถด าเนินการไดต้ามท่ีท่านปลัดแจ้งไว้ให้รีบด าเนินการ  

นายประสงค์ฯ   สามารถด าเนินการยืมเงินได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่ยืมเงิน ส านักปลัดจะเป็นหัวหน้าวิรัตน์ 
หลังจากที่ยืมเงินเบิกจ่ายแล้ว ภายใน 1 เดือน ต้องน าเงินมาส่งใช้เองนะครับ ตามจ านวน  27 รายที่
เทศบาลยังไม่ได้คืนจากผู้สูงอายุรายที่รับซ้ าไป หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องเดือดร้อน หากผู้สูงอายุไม่น า
เงินมาคืน หัวหน้าวิรัตน์จะต้องน าเงินส่วนตัวมาคืนให้แก่เทศบาล  

นายสมชายฯ  หากระเบียบสามารถด าเนินการได้ให้หัวหน้าวิรัตน์ท าเรื่องยืมเงินได้เลย หากภายใน         
1 เดือน ประชาชนไม่น าเงินมาคืน ผมจะช่วยเรื่องเงินตามส่วนต่างที่ยังไม่ได้รับคืนจากผู้สูงอายุ ผมจะรับ
เรื่องนี้ไว้เองครับ  

นายประสงค์ฯ   หากท่านรองสมชายรับปากแบบนี้สามารถด าเนินการได้เลย  

นายกเทศมนตรีฯ ท่านปลัดต้องชัดเจนแบบนี้ การเกษียนหนังสือก็เช่นกันต้องชัดเจนด้วย  

นายประสงค์ฯ   ที่ผมตอบไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้ค าตอบผมเช่นกัน จ านวน 27 ราย ที่เทศบาล
จะไม่จ่ายให้ตามที่ผมกล่าวมาข้างต้น  

นายสมชายฯ  ผมขอถามว่าเอกสารเรื่องนี้ติดอยู่ในขั้นตอนไหน ท าไมท่านไม่เกษียนหนังสือให้ชัดเจน 
เพราะวันนี้ไม่ใช่การทะเลาะกัน สั่งงานทุกขั้นตอนเอกสารติดที่ห้องท่านหมด เอกสารรายงานไปจ านวน   
3 ฉบับ เอกสารอยู่ที่ไหน  

นายประสงค์ฯ   เอกสารเสนอวันที่ 14 ผมลงนามเห็นชอบด าเนินการแล้ว เพราะผมแจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่า
จะท าการเบิกจ่ายหรือไม่ หาก 27 รายไม่ยอมคืนเงินให้เทศบาล  

นายสมชายฯ  เหตุผลไหนถึงไม่จัดท าฎีกาเพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ   

นายประสงค์ฯ   เรื่องนี้ไม่ไดต้ิดที่ผม  

นายกเทศมนตรีฯ เรื่องนี้ผมขอสั่งให้รีบด าเนินการโดยเร่งด่วน เรื่องนี้จะได้จบเพราะเหตุผลว่า 57 ราย 
เขาจะตายวันไหนไม่มีใครทราบได้  

นายประสงค์ฯ   ให้ด าเนินการยืมเงิน และภายใน 1 เดือนต้องให้ผู้สูงอายุ จ านวน 27 ราย คืนเงินเพ่ือ
น ามาส่งใช้เงินยืมเพียงเท่านั้น  เพราะเงินเยอะพอสมควร ตอนนี้ท่านรองรับปากจะจ่ายด าเนินการได้เลย 

นายสมชายฯ  ผมขอยืนยันภายใน 1 เดือน หากยังเรียกเก็บไม่ได้ ผมจะช่วยในเรื่องนี้เอง แต่ขอให้
ด าเนินการภายในวันนี้เกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่าย เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เอาแต่เถียงกันแบบนี้ 
โต้แย้งกันไปมา ทั้งๆ ที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ ผู้สูงอายุ 57 ราย  

 
 
 



- ๑๖ - 

ประธานสภา  ผมขออนุญาตในที่ประชุมในประเด็นเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เราจะต้องคุยกันให้
เข้าใจทั้งหมด แต่ในการประชุมวันนี้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่มาตอบโต้กันเอง ผมขอให้ยุติทั้งสองฝ่าย  

นายกเทศมนตรีฯ ในเรื่องนี้ท่านประธานสภาเป็นผู้บอกกับผมเองว่าผมไม่ติดตามในเรื่องนี้ สามารถย้อนฟัง
เทปบันทึกการประชุมได้  

ประธานสภา  ผมขอให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่พูดคุยกันให้เข้าใจก่อนเป็นการส่วนตัว ในวันนี้เรา
ด าเนินการประชุมกันต่อดีกว่าครับ ผมขอให้ฝ่ายบริหารและท่านปลัดเทศบาลท าความเข้าใจ เราอย่ามานั่ง
เถียงกันแบบนี้ดูไม่เหมาะสม 

นายกเทศมนตรีฯ คงจะต้องเป็นไปตามนี้ การประชุมสภาวันนี้ผมท าให้ท่านเห็นอย่างชัดเจน ผมสั่งการไป
แล้วและย้ าไปแล้วว่าวันนี้ให้ด าเนินการจัดท าการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น เพ่ือให้ท่านได้เห็นกระบวนการว่า 
เวลาท างานไม่ใช่ว่าเราไม่ติดตามงาน การท างานในตอนนี้ข้าราชการการขับเคลื่ อน เขาไม่เสนอให้ผม
รับทราบ ผมจึงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปไม่ได้ เมื่อประชาชนได้รับผลกระทบท่านก็มาต่อว่าผม 
จึงได้อธิบายให้ท่านฟังว่าหากครั้งนี้สั่งงานต่อหน้าท่าน ท่านสามารถกลับไปแจ้งต่อประชาชนทั้ง               
57 ราย ได้เลยถูกต้องหรือไม่  

นายประสงค์ฯ   ขออนุญาตเพ่ิมเติม เมื่อท่านรองสมชายยืนยันมาแบบนี้แล้วเรื่องนี้ก็จะด าเนินการโดย
เร่งด่วนผมก็ไม่มีปัญหา ผมเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ต้องมารับผิดชอบตอนส่งใช้เงินยืมเท่านั้น 

ประธานสภา  ผมว่าประเด็นที่เราโต้เถียงกันในห้องประชุม หากท างานแบบบูรณาการปัญหาที่จะมา
เถียงกันในห้องประชุมจะไม่เกิดขึ้น ผมดูแล้วว่าเรื่องการประสานงาน   มีการประสานงานกันอยู่แต่ไม่
ติดตามประมวลผลเรื่องที่สั่งการลงไป จึงท าให้เกิดการล่าช้าจนมาถึงตอนนี้ ประเด็นเรื่องนี้ให้จบไปก่อน 
ให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับไปคุยกันเป็นการส่วนตัวดีกว่าครับ ท่านสมาชิกสภาท่าน
อ่ืนมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 

นายประสงค์ฯ   ให้หัวหน้าวิรัตน์กลับไปด าเนินการให้แล้วเสร็จ และเสนอฎีกาภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ 
ไม่เกินอาทิตย์หน้า สามารถเบิกจ่ายเงินได้แล้วครับ เมื่อท่านรองชายสั่งการมาแบบนี้ทุกปัญหาจะจบไป ใน
ส่วนว่าเขาจะคืนตอนไหนก็ให้ไปด าเนินการติดตาม แต่ภายใน 1 เดือน หากยังไม่ได้รับคืนเงินขาดเหลือ
เท่าไหร่ท่านรองสมชายจะช่วยเหลือในเรื่องนี้ ให้เบิกจ่ายไปก่อน เรื่องนี้การเบิกจ่ายผมขอภายในอาทิตย์
หน้าครับเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ หากจะเสนอในวันนี้จะติดวันเสาร์อาทิตย์ ในเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมา
ขัดแย้งกัน เมื่อมีความเห็นต่างจะต้องมีการแจ้งให้ทราบ เนื่องจากฝ่ายบริหาร ผม และเจ้าหน้าที่ท างานอยู่
คนละห้อง ทราบกันหมดว่าใครท าอะไรที่ไหน แต่โอกาสที่จะมาพูดคุยกันแบบนี้จะไม่ค่อยมี ความ
บกพร่องมีกันบ้าง จะต้องเห็นใจเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบเช่นกัน 
ตามที่ท่านรองชายกล่าวมาเหลือยอดคนที่ไม่คืนเรียกเก็บมาได้เท่านี้ถือว่าดีมากแล้วเพราะยอด 500 -
600 คน ติดตามให้คืนเงินจนให้เหลือ 27 คน มีความยุ่งยากเช่นกัน ปัญหามีเพียงแค่นิดเดียวมองเป็น
ภาพรวม ผมเห็นว่าเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ าไปในการบริหารราชการเราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหากันไป 

 



- ๑๗ - 

นายกเทศมนตรีฯ ในประเด็นเรื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลง 3 ครั้ง เป็นล าดับความอาวุโสในการได้รับเงินเป็น
ปัญหาแรกที่เราเจอเมื่อย้อนกลับไป ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงระบบบัญชีกับเงินสด ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับการยืม
การคืนเงินแล้วจ่ายเงินทั้งหมด หากข้าราชการตั้งรับกันทันจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้น เพราะมีหนังสือแจ้ง
ล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้ว ปรากฏว่าผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการต้องลงไปชี้แจงแก่
ประชาชน กลับกลายเป็นผมและสภามาทะเลาะกัน ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมานั่งทะเลาะในเรื่องนี้ 
ประชาชนได้รับผลประโยชน์เรื่องนี้จะจบไป เมื่อก าชับไปแล้วข้าราชการจะต้องกลับไปคุยกันให้ชัดเจน ให้
นโยบายไปจะต้องรีบด าเนินการ หากไม่เป็นไปตามนั้นความเดือดร้อนก็จะมาตกที่ฝ่ายบริหาร  

ประธานสภา  ผมเห็นว่ากรณีที่ปัญหาเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพของเทศบาลของเรา มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนายก ท่านรองนายก และหน่วยงานสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
ที่ไม่มีโอกาสลงไปช่วยแจ้งแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความล่าช้ามีปัญหาเกิดขึ้นหรืออะไร
ก็แล้วแต่ ทางเทศบาลของเรามีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท่านนายกเทศมนตรีควรให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพที่เกิดการล่าช้านี้ กรณีปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นสาเหตุอะไรเขียนรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ผมเข้าใจทั้ง
สองฝ่ายทั้งท่านปลัดและท่านนายก หากท่านอื่นไม่มีอะไรจะสอบถามวันนี้มีเวลาเยอะพอสมควร ฝ่ายสภา
ได้ตั้งประเด็นค าถามว่า ในส่วนของงบประมาณที่ บรรจุในเทศบัญญัติปี 2563 โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ ทั้ง 7 ชุมชนของเราว่ายังเหลือโครงการไหนบ้าง หากมีข้อมูลให้ท่านชี้แจงต่อสภาด้วย จะได้ให้
สมาชิกสภาได้แจ้งต่อชุมชนต่อไป  

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ความจริงรองชายตอบประเด็นนี้ได้ แต่ผม
ได้ตอบไปแล้วบางส่วน ตามท่ีได้ตอบไปแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะได้รับงบประมาณลงสู่พ้ืนที่ในเรื่อง
โครงสร้างพ้ืนฐานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอน เนื่องจากว่าโรคระบาดโควิด-19 ต้องใช้งบประมาณมาก
เกี่ยวกับการขับเคลื่อน เรื่องนี้ตอบยากมากจริงๆ ครับ ต้องดูในเรื่องของงบประมาณ ต้องดูรายละเอียดว่า
งบประมาณจะเข้าเมื่อไหร่ เข้ามากเข้าน้อย เหมือนเดิมว่าความต้องการของประชาชนเรื่องความจ าเป็น
เร่งด่วน โครงสร้างพ้ืนฐานจะต้องไปดูกันอีกที หากเป็นเรื่องที่กระทบความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ 
สามารถด าเนินการตามงบประมาณของเทศบาลที่มีไปก่อน อันไหนที่ไม่มีความจ าเป็นเรามีโอกาสไปชี้แจง
ไปยังผู้น าชุมชนทั้ง 7 ชุมชนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปท าความเข้าใจกับประชาชนในเขตพ้ืนที่อาจจะไม่ได้รับ
ในเรื่องของงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ต้องรองบประมาณที่เข้ามา น าเรียนได้เท่านี้คงไม่มี
รายละเอียดมากไปกว่านี้ครับ  

ประธานสภา  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า กรุณาชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมจะได้แจ้งแก่ประชาชนต่อไป ผม
ฝากประชาสัมพันธ์ซื้อเสื้อสีขาวคอปกแชมป์ไทยลีก 2019 ราคาตัวละ 500 บาท  ซึ่งในจ านวน 5 ตัวนี้ 
ผมซื้อ 1 ตัว ตอนนี้เหลือ 4 ตัว จะมี ไซส์ Lจ านวน 2 ตัว, XL  จ านวน 2 ตัว หากที่ประชุมมีความ
ประสงค์จะสนับสนุนซื้อติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่งานกิจการสภา ในประชุมวันนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
ในเรื่องของการประชุม ในเรื่องการสัมมนาต่าง ๆ เน้นในเรื่องใช้เวลาให้มีการประชุมที่กระชับให้สั้นที่สุด - 

 




