บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสนม
วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม
********************
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ชื่อ - สกุล
นายหาญ ดวงสี
นายสุธี สมเสร็จ
นายเหมือนทม สายกระสุน
นายอวยชัย แสงกล้า
นายอำนวย แสงกล้า
นายประวิท สุธรรม
นายตรีเพชร จิตหนักแน่น
นางคำสิงห์ เมืองเจริญ
นางนิลพัตรา สอนดี
นายอาทิตยชัย สายธนู
นายอินทจักร ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม

ลายมือชื่อ
-หาญ ดวงสี-สุธี สมเสร็จ-เหมือนทม สากระสุน-อวยชัย แสงกล้า-อำนวย แสงกล้า-ประวิท สุธรรม-ตรีเพชร จิตหนักแน่น-คำสิงห์ เมืองเจริญ-นิลพัตรา สอนดี-อาทิตยชัย สายธนู-อินทจักร ศิลาอ่อน-

ผู้ไม่มาประชุม
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ - สกุล
นายเพชร แสนสุข
นายสุพัฒน์ เจริญพร
นางสาวจินตนา คำนุ
นางสาววีนัส อรรถสกุลรัตน์

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลสนม
รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม
รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

ลายมือชื่อ
-เพชร แสนสุข-สุพัฒน์ เจริญพร-จินตนา คำนุ-วีนัส อรรถสกุลรัตน์-

~๒~
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายเสมียน ประสมกล้า
นายบุญเพ็ง ผาสุข
นายขุน สินโท
นางแสงจันทร์ สระสม
นายกวีกร สานุสันต์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษากิตติมศักดินายเทศมนตรีฯ
เลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรีฯ
ท้องถิ่นอำเภอสนม
ปลัดเทศบาลตำบลสนม

-เสมียน ประสมกล้า-บุญเพ็ง ผาสุข-ขุน สินโท-ติดราชการ-กวีกร สานุสันต์/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลายมือชื่อ
-สายโรจน์ ยอด
อินทร์-นิษา นันทะพันธ์-ปราโมทย์ ดาทอง-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
๑๐. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์
๑๑.
12.

นางนิษา นันทะพันธ์
พ.จ.อ.ปราโมทย์ ดาทอง

๑3.
๑4.
๑5.
1๖.

นางประภัสสร ผิวหอม
นายอัธรินทร์ แจ้งสว่าง
นายวนัส พรหมบุตร
นางสาวสุภาพร บูรณ์เจริญ

๑๗.
๑๘.

นางสาววรัญญา บุญมาก
นางสุธาสินี พลเศพย์

๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

จ.อ.นิรันดร์ บุญเหลือง
นางสาวเพ็ญพิชชา ชัยช่วย
นางสาวลดาวัลย์ สุขเกษม
นางสาวจริยา แก้วเขียว
นายธราพงษ์ สาลีงาม

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นางสาวณัฐชิญา สมทิพย์
นางนวลละออง ภาชื่น
นางสาวบุษบา เจริญไข
นายนิคม งามวิไล
นายสุวิพล ศิลาอ่อน

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กำนันตำบลสนม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑

-ประภัสสร ผิวหอม-อัธรินทร์ แจ้งสว่าง-วนัส พรหมบุตร-สุภาพร บูรณ์เจริญ-ติดราชการ-สุธาสินี พลเศพย์-นิรันดร์ บุญเหลือง-เพ็ญพิชชา ชัยช่วย-ลดาวัลย์ สุขเกษม-จริยา แก้วเขียว-ติดราชการ-ติดราชการ-นวลละออง ภาชื่น-บุษบา เจริญไข-ติดภารกิจ-อุไรวรรณ- (แทน)

~๓~
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

นายอรรถวิทย์ ตระกูลสุข
นายบุญทัน แขวงซ้าย
นายประจักร ร่วมดี
นายอุไล ทองด้วง
นางพลอยมณี ศิลาอ่อน
นายสินถนอม ศิลาอ่อน
นางวันเพ็ญ ประสมกล้า
นายสารวย สะสม
นางอุไร ศรีวงศ์
นางสาวสมคิด แสงแก้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ประธานชุมชน ศรีธาตุสามัคคี
ประธานชุมชน ศรีนครร่วมใจ
ประธานชุมชน ร่วมใจพัฒนา
ประธานชุมชน หนองตาด
ประธานชุมชน โคกสะอาด
ประธานชุมชน หัตถชัยบ้านโดน

-ติดภารกิจ-บุญทัน แขวงซ้าย-สุดที ดวงดี- (แทน)
-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-สารวย สะสม-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ/ผู้เข้าร่วมประชุม...

~๔~

ลำดับที่
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
46.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
53.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.

ชื่อ - สกุล
นางวิไล จันดารักษ์
นายไพรัช จันดารักษ์
นางศิรวิ ฒ
ั น์ บุตมิ าลย์
นายบัวลา จันดารักษ์
นายเอกภาพ สะสม
นายโส นันทะพันธ์
นายประสิทธิ ์ สาราญสุข
นายอุทยั ชัยงาม
นางอาภาภรณ์ จิตหนักแน่น
นางเพ็ญแข จันทร์สุวรรณ
นางลาดวน เมืองเจริญ
นายวิจติ ร สะสม
นางพิน สมันสุข
นางเขียว หาญชนะ
นายบุบผา ประสมกล้า
นายธนกร ลามจันที
นางลาไย คงยืน
นางสาคร จันทร์สุวรรณ
นางฉวี ผิวสร้อย
นางสาวศิรริ ตั น์ ทองด้วง
นางกาญจนา กิง่ มาลา

ตำแหน่ง
ประธานชุมชน แสนสมบูรณ์
ประธานชุมชน หนองสิมสามัคคี
ประธานชุมชน บึงนครพัฒนา
ประธานชุมชน พัฒนกิจ
ประชาชน หมู่ท่ี ๑
ประชาชน หมู่ท่ี ๑
ประชาชน หมู่ท่ี ๑
ประชาชน หมู่ท่ี ๒
ประชาชน หมู่ท่ี ๒
ประชาชน หมู่ท่ี ๕
ประชาชน หมู่ท่ี ๕
ประชาชน หมู่ท่ี ๘
ประชาชน หมู่ท่ี ๘
ประชาชน หมู่ท่ี 11
ประชาชน หมู่ท่ี 11
ประชาชน หมู่ท่ี ๓
ประชาชน หมู่ท่ี ๑๔
ประชาชน หมู่ท่ี ๕
ประชาชน หมู่ท่ี ๕
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ
พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

ลายมือชื่อ
-ติดภารกิจ-ไพรัช จันดารักษ์-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-อุทยั ชัยงาม-ติดภารกิจ-เพ็ญแข จันทร์สุวรรณ-ลาดวน เมืองเจริญ-วิจติ ร สะสม-พิน สมันสุข-ติดภารกิจ-ติดภารกิจ-ธนกร ลามจันที-ลำไย คงยืน-สาคร จันทร์สุวรรณ-ฉวี ผิวสร้อย-ศิรริ ตั น์ ทองด้วง-กาญจนา กิง่ มาลา-

~๕~

/เริ่มประชุม..

~๖~

เลขานุการสภาฯ
(ปราโมทย์ ดาทอง)

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาฯ
ว่าสมาชิกสภาฯ มาพร้อมในที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมแล้ว ได้เชิญประธาน
สภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประกาศสภาเทศบาลตาบลสนม
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3
***********************************
ตามมติท่ปี ระชุมสภาเทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อ วัน ที่ 5 กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๖3 ได้ก าหนดให้ว ัน ที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖3 เป็ นวันประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 นัน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔, ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติม ถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ และข้อ ๒๑,
๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ บังคับการประชุมสภาท้อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 จึง เรีย กประชุ ม สภา
เทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตัง้ แต่วนั ที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖3 มีกาหนด ๓๐ วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
(นายหาญ ดวงสี)
ประธานสภาเทศบาลต าบล
สนม
ประธานสภาฯ

~๗~
(หาญ ดวงสี)

ขอบคุณท่านปราโมทย์ฯ เลขานุการสภาฯ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร คณะข้าราชการ
ท่านสมาชิกสภาฯ ตลอดจนพี่น้องที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่
๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งอยู่ในช่วงที่
เฝ้าระวัง เราจึงใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์เป็นสถานที่ประชุมสภาฯ เป็นการ
ป้องกัน การเว้นระยะของการแพร่ระบาด เพื่อสนองนโยบายป้องกันการแพร่ระบาด
/ในฐานะที่...
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของท้องถิ่น เราจึงได้ประชุมที่นี่ ขอนำท่านเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องของการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม และมีการประกาศใช้แผน
ดำเนินงาน ซึ่งแผนดำเนินงานในปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เลขานุการสภาฯได้
อ่ า นประกาศการใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ ่ ม เติ ม
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพิม่ เติม ฉบับ
ที่ 1 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 –
2565) รอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุล าคม พ.ศ. 2561 ถึง
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2)

ประกาศเทศบาลตาบลสนม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่ มเติ ม ครัง้ ที่ 1/2563
......................................................
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น แจ้งว่า ให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่นจัดตัง้ ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติป ระจ าองค์ก รปกครอ งส่ว น
ท้องถิ่น เพื่อเป็ นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพืน้ ที่ โดยให้ดาเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ใิ ห้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 นัน้

~๘~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตัง้ งบประมาณ
สาหรับฝึกอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ฯิ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิม่ เติมโครงการ/กิจกรรม สาหรับฝึ กอบรมชุดปฏิบตั ิการจิตอาสาภัย
พิบตั ฯิ และตัง้ งบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม สาหรับฝึกอบรม
ชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ฯิ
เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น การบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ มีป ระสิท ธิภ าพและเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาศัยอานาจตามความในข้อ 22/2 และ
ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลสนม

/จึงได้เพิม่ เติม...
จึงได้เพิม่ เติมแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ครัง้ ที่ 1/2563 โครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ปิ ระจาเทศบาลตาบลสนม และโครงการ
ฝึ ก อบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติป ระจ าเทศบาลต าบลสนม หลักสูต ร
ทบทวน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทัง้ นี้ส ามารถติดต่อ ขอ
ทราบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตาบล
สนม หรืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน สานักงาน
เทศบาลตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรนิ ทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4458 9038
ต่อ 26 หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตาบลสนม www.sanom.go.th ได้อกี ทางหนึ่ง
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

(ลงชื่อ)
(นายเพชร แสนสุข)
นายกเทศมนตรีตาบลสนม

~๙~
ประกาศเทศบาลตาบลสนม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนิ นงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เพิ่ มเติ ม ฉบับที่ 1
------------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ
๒7 แผนการด าเนิ น งานให้จ ัด ท าให้แ ล้ว เสร็จ ภายในสามสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่
ประกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รบั แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทีต่ อ้ งดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปี งบประมาณนัน้ การขยายเวลาการจัดทาและการ
แก้ไ ขแผนการด าเนิ น งานเป็ น อ านาจของผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น ประกอบหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ข้อ 1 การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิม่ เติมให้เป็ นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิน่
บัด นี้ น ายกเทศมนตรีต าบลสนม จึง ประกาศใช้แ ผนการด าเนิ น งาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1 เพื่อนาไปปฏิบตั แิ ละใช้เป็ น
แนวทางของ
/การจัดทา...
การจัด ท าแผนจัด หาพัส ดุ แผนการใช้ จ่ ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้า ย
ประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารของทางราชการเทศบาลตาบลสนม หรืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน สานักงานเทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม จังหวัด
สุรนิ ทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4458 9038 ต่อ 26 หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตาบล
สนม www.sanom.go.th ได้อกี ทางหนึ่ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายเพชร แสนสุข)
นายกเทศมนตรีตาบลสนม

~ ๑๐ ~
1.3 ประกาศเทศบาลตาบลสนม เรื่อง รายงานผลการติ ดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประกาศเทศบาลตาบลสนม
เรื่อง รายงานผลการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2)
**************************
ตามทีค่ ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลสนม ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสนม
รอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖2) ได้รายงานผลและเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีตาบลสนม ซึง่
นายกเทศมนตรีตาบลสนมได้เสนอต่อสภาเทศบาลตาบลสนม และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลสนม ตามขัน้ ตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่ เติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
ท้องถิน่ เสนอต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พร้อมทัง้ ประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ทีเ่ ปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ล ะหนึ่ง
ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นัน้
/เทศบาลตาบล...
เทศบาลตาบลสนม จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ รอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
2561 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบ และเพื่อให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็ นไปอย่างทัวถึ
่ งและแพร่หลาย ประชาชน
ทัวไปสามารถติ
่
ดต่อขอทราบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ
ทางราชการเทศบาลตาบลสนม หรืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการ
และแผนงาน สานักงานเทศบาลตาบลสนม อาเภอสนม จังหวัดสุรนิ ทร์ หมายเลข

~ ๑๑ ~
โทรศัพท์
0 4458 9038 ต่อ 26 หรือทางเว็บไซต์เทศบาลตาบลสนม
www.sanom.go.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
นายเพชร แสนสุข
นายกเทศมนตรีตาบลสนม
1.4 ประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ มเติ ม
ครัง้ ที่ 2/2563

ประกาศเทศบาลตาบลสนม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่ มเติ ม ครัง้ ที่ 2/2563
......................................................
ตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แจ้งว่า กรมโยธาธิการและผัง
เมืองได้จดั ส่งแบบป้ ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเ ษก เพิ่มเติม ให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ระดับอาเภอ พิจารณานาแบบป้ ายโครงการดังกล่าว ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พืน้ ทีต่ ่อไป นัน้
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.6/ว
5293 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งแบบป้ ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เพิม่ เติม กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่รบั ผิดชอบโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับอาเภอ พิจารณานาแบบป้ ายโครงการ
ดังกล่าว ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืน้ ทีต่ ่อไป
เพื่อ ให้การดาเนินการบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาศัยอานาจตามความในข้อ 22/2 และ
/ข้อ 24...

~ ๑๒ ~
ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลสนม จึงได้เพิม่ เติมแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ครัง้ ที่
2/2563 โครงการก่อสร้างป้ ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ ทัง้ นี้ส ามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ศูนย์ข้อ มูล
ข่าวสารของทางราชการเทศบาลตาบลสนม หรืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน สานักงานเทศบาลต าบลสนม อ าเภอสนม จังหวัด
สุรนิ ทร์ หมายเลขโทรศัพท์
0 4458 9038 ต่อ 26 หรือทางเว็บไซต์
เทศบาลตาบลสนม www.sanom.go.th ได้อกี ทางหนึ่ง
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
(ลงชื่อ)
(นายเพชร แสนสุข)
นายกเทศมนตรีตาบลสนม

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอนำท่านเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่
3 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม ๒๕๖2
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายงานการประชุมหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มผี มขอมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสนม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖2
โปรดยกมือรับรอง ด้วยครับ
มติ ทีป่ ระชุมสภา เทศบาลตาบลสนม มีมติ รบั รองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 (ครัง้ ที ่ 1) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
เมือ่ วันที ่ 1 สิ งหาคม ๒๕๖2
รับรอง
๑๑
เสียง
ไม่รบั รอง
๐
เสียง
งดออกเสียง ๐
เสียง
เรีย นท่ า นประธานสภาฯที่เ คารพ สมาชิก สภาฯ ผู้ท รงเกีย รติ และผู้เ ข้า ร่ ว ม
ประชุม ทุกท่าน ครับ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ครับ

~ ๑๓ ~

/2.2 รายงาน...
2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่
4ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖2
มีท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
รายงานการประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มผี มขอมติรบั รองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อ วันที่ 26
ธันวาคม ๒๕๖2 โปรดยกมือรับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม

มติ ทีป่ ระชุมสภา เทศบาลตาบลสนม มีมติ รบั รองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมือ่ วันที ่
26 ธันวาคม ๒๕๖2
รับรอง
๑๑
เสียง
ไม่รบั รอง
๐
เสียง
งดออกเสียง ๐
เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่
มี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญั ต ติ เรื ่ อ ง ขออนุ ม ั ต ิ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ

นายกเทศมนตรีฯ
เรียนท่านประธานสภาฯทีเ่ คารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติ คณะผูบ้ ริหาร และ
(เพชร แสนสุข)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
กระผม นายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรีตาบลสนม ขอเสนอ
ญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง) ต่อสภาเทศบาลตาบลสนม
หลักการ

~ ๑๔ ~
ตามที่ เ ทศบาลต าบลสนม ได้ จ ัด ท าร่ า งเทศบัญ ญั ติ เรื่อ ง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตาบลสนม เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตาบลสนม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 3) ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕62
ทัง้ นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุ รินทร์ได้พิจารณาเห็นชอบด้ว ยกับร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และเทศบาลตาบล
สนมได้ประกาศใช้ โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ๒๕62 เป็ นต้นไป

/เพือ่ ให้การ...
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบหนั งสื อ กรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ ่น ด่ว นที่ส ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เหตุผล
เพือ่ ให้การดาเนินการเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ จึง มีค วามจ าเป็ น ที่
จะต้อ งโอนงบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 3 ใน
หน่วยงาน ดังนี้
โดยโอนลดจากรายการ ดังนี้
1. แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า ง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง รายการ
1) ค่ าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง จานวน 171,600
บาท
- เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รัก ษาและปรับ ปรุ ง ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้าง
(รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็ นการ
ซ่อมแซมตามปกติ)
- ค่าปรับปรุงระบบระบายน้า ฯลฯ

~ ๑๕ ~
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ
่
ดังนี้
1) พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่
14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
3) หนัง สือ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ด่ ว นมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวัน ที่1 6 กรกฎาคม 2556 เรื่อ ง รูป แบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 120
ลาดับที่ 1
รวมโอนลดครัง้ นี้ ทงั ้ สิ้ น จานวน 171,600 บาท (-หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ งพัน
หกร้อยบาทถ้วน-)

/โดยโอนไปเพิ่ม...
โดยโอนไปเพิ่ มในรายการ ดังนี้
1. แผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า ง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ
1) โครงการก่อสร้างป้ ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก จานวน 171,600 บาท (ตัง้ จ่าย
เป็ นรายการใหม่)
- เพือ่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างป้ ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธบี รมราชาภิเษก จานวน 1 ป้ าย ขนาดและ
รูปแบบตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองกาหนด ตัง้ ไว้ 165,000 บาท
- เป็ นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5293 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เติม ครัง้ ที่
2/2563 หน้าที่ 4 ลาดับที่ 1
- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ตัง้ ไว้ 6,600 บาท
- เพื่อ จ่ า ยเป็ น เงิน ชดเชยสัญ ญาแบบปรับ ค่ า ได้ ตามหนัง สือ กค
(กวจ)0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั ใิ นการ

~ ๑๖ ~
กาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สญ
ั ญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง คานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง (165,000x4/100)
รวมโอนเพิ่ มครัง้ นี้ ทงั ้ สิ้ น จานวน 171,600 บาท (-หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ ง
พันหกร้อยบาทถ้วน-)
ระเบียบข้อกฎหมาย
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยวิธ กี ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่า ครุภ ัณฑ์ ที่ด ิน
และสิง่ ก่อ สร้า ง ที่ทาให้ล ัก ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ จ่าย
เป็ นรายการใหม่ ให้เป็ นอานาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่
จึ ง เสนอญั ต ติ ข ออนุ ม ัติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง) เพื่อให้สภา
เทศบาลตาบลสนมได้ทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

(ลงชื่อ)
ผูเ้ สนอ
(นายเพชร แสนสุข)
นายกเทศมนตรีตาบลสนม
/ขอบคุณ...
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง)
ที่ท่านนายกฯได้นาเรียนเสนอโครงการฯ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ข้อ ๒๗ ซึ่ง ถ้ า เป็ น เรื่อ งเกี่ย วกับ ค่ า ครุ ภัณ ฑ์ ที่ดิน และ
สิง่ ก่อสร้าง ต้องขออานาจสภา ซึง่ เป็ นการโอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่ อ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่ าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค ทัง้ หมด ๑๗๑,๖๐๐ บาท ซึ่งจะโอนไปเป็ น
ค่าก่อสร้างป้ ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และมีเรื่องแบบของกรม
โยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทย ซึง่ เจ้าหน้าทีก่ องช่างได้สง่ ให้ท่าน

~ ๑๗ ~

สมาชิกสภาฯ
(ประวิท สุธรรม)

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
ผอ.กองช่าง

ดู แ ล้ ว ท่ า นสมาชิ ก ฯท่ า นใดมีเ รื่อ งจะสอบถามเพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับ การโอน
งบประมาณหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่านสท.ประวิท สุธรรม ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกฯได้ขออนุมัติโ อน
งบประมาณในการจัดทำป้าย ผมก็สงสัย คือว่าผมได้รับแบบมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะ
อ่านแบบและรู้ขนาดของป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติได้ เพราะ
ตัวหนังสือมีขนาดเล็ก ผมก็เข้าใจว่าเป็นขนาดมาตรฐานสากล เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมี
ลักษณะอย่างไรก็ไม่ทราบครับ และสถานที่ตั้งในเทศบาล จะนำไปติดตั้งตรงบริเวณ
ไหนเพื่อความเหมาะสมและเป็นเกียรติ และในเรื่องการติดตามงบประมาณที่ใช้ในทุก
กิจกรรม อยากให้ท่านนายกฯ ติดตามและตรวจสอบให้ได้ตามรูปแบบ ให้ใกล้เคียง
คุ้มค่าที่สุดของงบประมาณทีไ่ ด้จ่ายไป ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุ ณ ท่ า น สท.ประวิ ท สุ ธ รรม ครั บ เรี ย นเชิ ญ ท่ า น สายโรจน์ ยอดอิ น ทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ ครับ

(สายโรจน์ ยอดอินทร์)

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องที่เข้าร่ว ม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน สำหรับป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เราได้เลือกสถานที่ใน
การตั้งป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ คือ สวนสาธารณะหนองสนม ซึ่ง
อยู่ฝั่งตะวันตกของปู่ตา ขนาดตามรูปแบบ คือ ขนาดฐาน ๑.๗๐ เมตร สูงถึงยอดป้าย
๓.๕๐ เมตร ยอดป้ายคือตราสัญลักษณ์ ส่วนความสูงของตัวป้ายคือ ๑.๗๐ เมตร
ข้อความบนพื้นป้ายก็คือ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
และมีส ่ว นต่อของหน่ว ยงาน พื้นสีแดง ถ้าหากท่านเห็นว่า ไม่เหมาะสม ก็ ขอให้
พิ จ ารณาปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆของพื ้ น ที่ แต่ ท ี ่ เ รารายงานก็ ค ือ บริ เวณนั ้ น บริ เ วณที่
นายอำเภอไปปลูกต้นไม้ นะครับ งบประมาณของกรมโยธาค่อนข้างแพง แต่เราก็ได้
พิจารณาปรับย่อในส่วนของค่าขนส่ง ค่าขนส่งคนงาน ส่วนเข็ม เราตัดออกไป

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
สมาชิกสภาฯ

/เนื่องจาก...
เนื่องจากว่ าพิจารณาแล้วพื้นที่ของเราไม่ได้ใช้เข็ม ทำให้ ยอดงบประมาณคงเหลือ
๑๗๐,๐๐๐ บาท ก็นำเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ

~ ๑๘ ~
(เหมือนทม สายกระสุน)

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอบคุณท่าน สายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่างครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะ
เพิ่มเติมไหมครับ เรียนเชิญท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ป้ายโครงการเฉลิม
พระเกียรติ ถ้าตั้งที่สวนสาธารณหนองสนมผมคิดว่าไม่เด่น ไม่สวยงาม เพื่อความ
สวยงามและเด่น ควรจะตั้งเลียบถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ หรือที่โคกสะอาด
ขอบคุณครับ

สมาชิกสภาฯ
(อำนวย แสงกล้า) ขอบคุณท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ครับ มีท่านใดที่จะให้คำแนะนำหรื อว่า
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เรียนเชิญท่าน สท.อำนวย แสงกล้า ครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
นายกเทศมนตรีฯ
(เพชร แสนสุข)

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านผู้มีเกียรติทุก
ท่านครับ ผมไม่อยากให้ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ไปตั ้ง อยู่ ทิ ศตะวันตกของปู่ ตา ผม
อยากจะเปลี่ยนมาตรงมุมที่เราทำสวนผักแล้วหันหน้าเฉียงไปถนนจะมีความเหมาะสม
สวยงามกว่า ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านอำนวย แสงกล้า ครับ มีท่านใดที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ท่านนายกฯ
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านที่เข้าร่วมการ
ประชุมครับ เรื่องป้ายเฉลิมพระเกียรติ ผมได้หารือกับ ท่านนายอำเภอ และผู้นำ
ท้องถิ่นหลายท่าน ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าพี่น้องประชาชนเข้าไปไหว้ป ู่ ตา
ไปออกกำลังกาย หรือไปชมสะพานแขวน ก็จะได้ชื่นชมพระบารมีและเคารพเทอดทูน
ป้ายเฉลิมพระเกียรตินี้ ด้วย เพราะโครงการนี้ดีกว่า ทุกโครงการที่ผ่านมาก็คือมีฐาน
เป็นหินอ่อน หินเกร็ดและตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ผมคิดว่าน่าจะตั้งอยู่ทิศตะวันตก
ของปู่ตา บางท่านก็อยากให้ไปตั้งที่หนองสิม แต่ระยะทางก็อยู่ไกล ส่วนในเรื่องของ
งบประมาณถ้ายังไม่พอก็ของบประมาณเพิ่มได้ ขอนำเรียนในที่ประชุมและท่ าน
ประธานสภาฯ ว่าอยากให้ท่านผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบ ได้แสดงความคิดเห็นว่าที่ผมเสนอไปเหมาะสมหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่ ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณท่านนายกฯครับ ผมจะขอมติในการโอนงบประมาณก่อน ส่วนเรื่องของการ
จัดวางป้ายเฉลิมพระเกียรติ ท่านนายกฯคงจะไปพิจารณาดู เรื่องของการโอนงบก็คง

~ ๑๙ ~

มติที่ประชุม

จะไม่มีปัญหา แต่ในการจัดตั้ง เพื่อความเหมาะสม เพราะโครงการที่เสนอมาเป็นป้าย
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ก็น่าจะตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะ ผมขอมติ
/ระเบียบวาระ...
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่าย เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 171,600 บาท โอน
ไปเพิม่ รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก จานวน 171,600
บาท ขอมติรบั รอง โปรดยกมือรับรองด้วยครับ
ที ป่ ระชุ ม สภาเทศบาลตาบลสนม มี มติ โ อนงบประมาณรายจ่า ย เรื่อง ขอ

อนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่า ย ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง รายการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก่ อ สร้ า ง จำนวน 171,600 บาท โอนไปเพิ่ ม รายการ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างไปแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้ าง
พื ้ น ฐาน งบลงทุ น หมวดค่ า ที ่ ด ิ น และสิ ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิ มพระ
เกี ย รติ เนื ่อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก จ านวน
เลขานุการสภาฯ 171,600 บาท
(ปราโมทย์ ดาทอง) เห็นชอบ
๑๑
เสียง
ไม่เห็นชอบ
๐
เสียง
๐
เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง
(หาญ ดวงสี)
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เ คารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เ ข้าร่ว ม
ประชุม ทุกท่าน ครับ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ครับ

~ ๒๐ ~
สมาชิกสภาฯ
ขอบคุณท่าน ปราโมทย์ ดาทอง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสนม ครับ ขอนา
(อวยชัย แสงกล้า) ท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิม่ เติมสอบถามไหมครับ
เรียนเชิญท่าน สท.อวยชัย แสงกล้า
เรียนประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ ตลอด
ทัง้ พี่น้องที่เข้าร่วมฟั งการประชุมในครัง้ นี้ ทุกท่าน ในวาระอื่น ๆ ผมขออนุ ญาต
ท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้เกี่ยวข้อง คือเรื่องของรางระบายน้ าถนน 2333
หน้า ธ.ก.ส. ที่กาลังจะดาเนินการก่อสร้างในขณะนี้ ซึ่งผมเป็ นคนที่อยู่ใ นพื้นที่
ตรงนัน้
/และก็ได้...
และก็ได้สอบถามไปยังเขตข้างเคียงทีจ่ ะดาเนินการก่อสร้าง ได้รบั คาตอบจากทุก
ท่านในเขตข้างเคียงว่าไม่ทราบเรื่องการก่อสร้างครัง้ นี้ ไม่ทราบว่าจะดาเนินการ
อย่ า งไร ซึ่ ง ในการประชุ ม ที่ผ่ า นมาเคยได้ เ สนอแล้ ว ว่ า การด าเนิ น การที่ มี
ผลกระทบต่ อ พี่น้ อ งประชาชนให้ทาหนัง สือ เรีย นเชิญ ผู้ท่ีได้ร ับ ผลกระทบมา
ปรึก ษา หาแนวทางที่จ ะด าเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามนโยบาย ให้เ ป็ น ไปตาม
งบประมาณที่เทศบาลฯได้อนุ มตั ิไป แต่จนกระทังถึ
่ งวันนี้ก็ยงั ไม่มีหนังสือเชิญ
เพื่อที่จะแจ้งให้พ่นี ้อ งได้รบั ทราบว่าจะดาเนินการก่อสร้างในเรื่องนี้ เพราะว่า
บริเวณซอยตรงนัน้ มีต้นไม้ทเ่ี ป็ นอุปสรรคต่อการทางานและพีน่ ้องก็ไม่อนุญาตให้
ตัดต้นไม้ เพราะฉะนัน้ แล้วหลังจากการประชุมครัง้ นี้เสร็จ ผมขอความกรุณาผ่าน
เรื่องนี้ไปยังท่านประธานสภาฯไปยังผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ให้ออกหนังสือเรียนเชิญ พี่
น้องที่ได้รบั ผลกระทบมาปรึกษากัน และมาดูว่า ปร.๔ ปร.๕ ที่ออกไปนัน้ เป็ น
อย่างไร มีผลกระทบกับพีน่ ้องหรือไม่ ตอนนี้กเ็ ป็ นช่วงฤดูฝนและพีน่ ้องก็รออยู่ยงั
ไม่ได้หว่านข้าว ก็ขอนาเรียนท่านที่เกี่ยวข้องให้รบี ดาเนินการแล้วแจ้งไปยังพี่
น้องได้รบั ผลกระทบให้รบั ทราบเพื่อที่จะทาความเข้าใจ เพื่อหาแนวทางร่วมกัน
ในการพัฒนาชุมชนของเราให้เจริญยิง่ ขึ้น และที่สาคัญที่สุดก็คอื เพื่อแก้ปัญหา
เรื่องน้ าท่วมถนน สาย ๒๓๓๓ ให้ได้เพราะมีการใช้งบประมาณในส่วนนี้ครัง้ แรก
ก็ม าก ครัง้ ที่ส องก็ม าก และครัง้ ที่ส ามก็ม าก แต่ ก็ไ ม่ ไ ด้ป ระโยชน์ เ ท่ า ที่ค วร
อย่างไรก็ให้รบี ดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนทีช่ ่างจะได้ขดุ เจาะและเข้ามาวางแบบ
แปลน เรื่องที่ ๒ เรื่องการเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลฯ เรามีมติแล้วว่าให้พน่ี ้องนา
สัต ว์ท่ีมีมลภาวะในเรื่อ งของอากาศออกไปเลี้ ยงข้างนอก ซึ่ง ได้อ านวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆให้แล้ว ควรทีจ่ ะนาสัตว์เลีย้ งออกไปไว้นอกเขตเทศบาลฯ ซึง่ พี่
น้องก็ได้ดาเนินการตามที่เราได้พูดคุยกัน แต่ก็ยงั มีสตั ว์เลี้ยงอยู่ในเขตเทศบาล
ซึ่งเป็ นสัตว์ท่คี ่อนข้างจะมีมลพิษ มากพอสมควร เพราะฉะนัน้ ก็ขอร้องว่าให้ทา
ตามมติทเ่ี คยตกลงกันแล้วด้วยนะครับ เรื่องที่ ๓ เรื่องความปลอดภัยของพี่น้อง
ทีม่ าใช้บริการทัง้ ส่วนราชการและห้างร้านต่าง ๆ ในช่วงต้นเดือนพี่น้องจะมาใช้

~ ๒๑ ~

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

บริการมาก เพราะฉะนัน้ เราควรจะมีมาตรการสร้างความปลอดภัยให้กบั พี่น้อง
มากกว่านี้และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้รถใช้ถนน ผมเคยเสนอไปแล้วในเรื่อง
ของการตีเส้นจราจร เส้นจราจรทีอ่ ยากให้ทาก็คอื ตรงสีแ่ ยกไปสาโรงให้มเี ส้นรถ
หยุดตรงไหน ชะลอตรงไหน งบประมาณคงไม่มาก สิง่ ที่ผมนาเรียนมาทัง้ ๓
เรื่องนี้ ควรจะได้รบั การแก้ไขและดูแลภายในต้นเดือนนี้เป็ นอย่างช้า ขอนาเรียน
มาด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ

ขอบคุณท่าน สท.อวยชัย แสงกล้า ครับ ท่านก็ได้แถลงปั ญหาทีเ่ ป็ นงบประมาณ
ของเทศบาลฯ ที่ได้อนุ มตั ใิ นการแก้บญ
ั หา ซอยอู่ช่างเปิ้ ล ก็ให้ท่านผู้บริหารได้
ชี้แจงให้กบั สมาชิกสภาฯ ได้รบั ทราบนะครับ ในเรื่องที่ ๒ คือเรื่องการเลี้ยงสัตว์
ให้ผเู้ กีย่ วข้องกับเรื่องนี้ได้ช้แี จงให้กบั ท่าสมาชิกสภาฯได้รบั ทราบด้วยนะครับ ว่า
เรื่อ งของเทศบัญ ญัติท่ีเ ราได้ออกรายการควบคุ มว่ามีอ ะไรบ้าง ต้อ งปรับปรุง
นายกเทศมนตรีฯ
อะไรบ้างทีพ่ อจะปรับปรุง เพราะว่าเราได้ออกข้อบัญญัตไิ ปหลายข้อทีน่ านแล้ว ก็
(เพชร แสนสุข)
ไม่สอดคล้องกับการพัฒนา การปรับตัวของเขตเมือง และเรื่องที่ ๓ คือเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เรื่องการจราจร เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ
/เรียนท่าน...
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิก สภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านที่เข้าร่วม
รับฟั งการประชุมในครัง้ นี้ ขอบคุณไปยังท่าน สท.อวยชัย แสงกล้า ครับ โครงการ
แต่ละโครงการมีปัญหาทุกที่ ท่านก็เป็ นตัวแทนของภาคประชาชน ก็ได้รบั ทราบ
ปั ญหาฝากท่านว่าถ้าการดาเนินการใดทาให้พ่นี ้องประชาชนเดือดร้อน และถ้า
สมมุติว่าเดือดร้อน ๑ แต่ว่าได้รบั ประโยชน์ ๑๐ ก็คุ้ม ค่านะครับ เรื่องที่ต้องทา
หนังสือเชิญ พี่น้องที่ได้รบั ผลกระทบจากการทารางระบายน้ า ผมจะเข้าไปพบ
เอง และเชิญผูร้ บั จ้างเข้าไปด้วย เพราะได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เรื่องเลีย้ ง
ประธานสภาฯ สัต ว์ผ มได้รบั หนังสือ ร้อ งเรีย นแล้ว จะให้คุ ณประภัส สร ผิว หอม รก.ผอ.กอง
(หาญ ดวงสี) สาธารณสุขฯ ได้ช้แี จงในเรื่องนี้นะครับ ในเรื่องการตีเส้นจราจร ผมจะมอบหมาย
ให้ท่าน สายโรจน์ ยอดอินทร์ ผูอ้ านวยการกองช่าง ได้ช้แี จงให้กบั สมาชิกสภาฯ
รก.หน.กองสาธารณฯ ได้รบั ทราบนะครับ ขอบคุณครับ
(ประภัสสร ผิวหอม)

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญ ท่านประภัสสร ผิวหอม รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯ ได้รบั ทราบเกีย่ วกับการเลีย้ งสัตว์ เรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ผูม้ เี กียรติทเ่ี ข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องร้องเรียนล่าสุด
คือขยะอินทรีย์ หมู่ท่ี ๕ ยังไม่ได้รบั หนังสือเรื่องร้องเรียนของการเลี้ยงสัตว์ ส่วน
สัต ว์ท่ีว่ า นี้ เ ป็ น สัต ว์ช นิ ด ไหน ขอดูร ายละเอีย ดก่ อ นยัง ตอบไม่ ไ ด้ เรีย นท่ า น
ประธานสภาฯเท่านี้ขอบคุณค่ะ

~ ๒๒ ~
(สายโรจน์ ยอดอินทร์)

ขอบคุ ณ คุ ณ ประภัส สร ผิว หอม ครับ เรียนเชิญ ท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้
อานวยกรกองช่างครับ เกี่ยวกับเรื่องถนน ซอยอู่ช่างเปิ้ ล และเรื่องตีเส้นจราจร
เรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่ นาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน สำหรับเรื่องของรางระบายน้ำซอยอู่ช่างเปิ้ล ก่อนจะดำเนิน
โครงการเทศบาลฯได้มีการพูดคุยกัน ทั้งพี่น้องที่อยู่ติดเขต โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่
อำเภอสนม แต่ก็มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เปลี่ยนมือบ่อย เป็นพื้นที่ที่ติดทางหลวงและตรงนัน้
ผมไม่ ส ามารถไปตามตัว ได้ ได้ส อบถามว่ า จะให้เ ทศบาลท าขยายหรือ ไม่ ก็
สรุปว่าให้ขยายถึงรางยูต่อจากผิวจราจรเลย ตามทีท่ ่านได้ชแ้ี จงว่าไม่ให้ตดั ต้นไม้
ผมก็อ ยากฝากท่ า นว่ า ถนนในเทศบาลฯที่ใ ช้ กัน อยู่ มีค วามคับ แคบทุ ก เส้ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้นไม้ เวลาทาถนนเสร็จจะปลูกทันที ท่านปลูกในเขตของ
ท่านแต่กงิ่ ก้านของต้นไม้ท่แี ผ่ออกมานัน้ สร้างความลาบากให้กบั ผู้ใช้ถนนเป็ น
อย่างยิง่ ก็อยากฝากทุกท่านช่วยกันว่าอย่าทาต่อจากผิวจราจรเลย ขอเพิม่ เติม
อีกครับ จุดเริม่ ต้นตรงหน้าปั ม๊ บางจาก จุดตรงสามแยกต่ากว่าจุดเริม่ ต้นประมาณ
35 เซนติเมตร และจากสามแยกไปที่จุดทุ่งนาจุดสามแยกสูงกว่าจุดทุ่งนา 70
เซนติเมตร แต่ภาพรวมคือ หัวท้ายต่างกันประมาณ 1 เมตร และก่อนทีน่ ้าจะไหล
ลงทุ่งนา ก็จะมีบ่อพักใส่ฝาตะแกรงกัน้ เศษสิ่งปฏิกูล เพื่อให้สามารถเอาออกได้
ส่วนเรื่องนี้ท่านนายกฯ บอกว่าจะไปพูดคุยเอง ก็ดคี รับ เพื่อให้ผู้รบั จ้างสามารถ
ทางานได้รวดเร็วไม่เกิดปั ญหา ส่วนเรื่องของการตีเส้นจราจร ทีเ่ ทศบาลฯได้รบั
เงินอุดหนุนทีผ่ ่านมา 2 โครงการ ตอนแรกผมตัง้ ใจว่าจะเอาเงินส่วนที่
/เหลือมาตี...
เหลือมาตีเส้นจราจรผิวทางหลักให้เป็ นมาตรฐาน แต่ตอนนี้เงินทีเ่ หลือจ่ายจาก 2
โครงการ เหลือ 55,000 บาท ผมได้ปรึกษากับท่านนายกฯ ว่าจะไปเพิม่ ถนน
คอนกรีตทีห่ นองตาดครับ ถ้าเพิม่ ก็ได้ 20 เมตร เนื่องจากว่ายอดเงินน้อย ก็ตงั ้ ใจ
ว่าจะไปลงตรงนัน้ ถ้าไม่มขี อ้ โต้แย้งครับ ส่วนเรื่องไฟทีส่ แ่ี ยกสาโรง ผมขอพูดเป็ น
ภาพรวมว่ า พี่น้ อ งบ้า นเรา อยากได้เ สาไฟทุ ก ต้น โดยอ้า งว่ า การใช้ส ัญ จร
ประธานสภาฯ ยวดยานไม่ปลอดภัย แต่บางทีเ วลาขอมาเทศบาลฯต้อ งส่งเจ้าหน้ าที่อ อกไป
(หาญ ดวงสี) สารวจ ตรงหน้าบ้านท่านไม่มโี คมไฟ แต่ดา้ นข้างมี ซึ่งจริง ๆ แล้วเทศบาลฯก็ไม่
สามารถให้บริการได้ทุกต้น ก็ต้องเป็ นตามมาตรฐานความเหมาะสม แต่ ในจุดที่
รองประธานสภาฯ เป็ นเรื่องของภูมทิ ศั น์ หรือมุมมองทีเ่ ป็ นมุมอับ ทาให้เกิดการสัญจรไม่ปลอดภัย
(สุธี สมเสร็จ) ก็จะพิจารณาเป็ นกรณีไปครับ ก็นาเรียนทีป่ ระชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ

~ ๒๓ ~
ขอบคุณท่าน สายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้อานวยการกองช่าง มีสมาชิกท่านใดที่จะ
เพิม่ เติมไหมครับ เรียนเชิญท่าน สท.สุธี สมเสร็จ ครับ
เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร เจ้าหน้าที่และพี่น้อง
ทีเ่ ข้าร่วมรับฟังการประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมก็มีเรื่องที่จะนำเสนอ ปรึกษาหารือ
และมีเรื่องสอบถามอยู่ ๓ เรื่องครับ เนื่องจากว่าที่ผ่านมา โอกาสที่เราจะได้พูดคุยกัน
นั้นน้อย เนื่องจากความจำเป็นหรือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เรื่องแรกที่ผมอยากจะฝากก็คือ ในการทำงาน
การบริหาร ต้องเรียนว่าท้องถิ่นเราไม่เหมือนรัฐบาลที่เป็นภาพใหญ่ของประเทศ คือ
ถ้ า ใครก็ ต ามที ่ ไ ด้ ร ั บ การเลื อ กตั ้ ง เข้ า มาแล้ ว ก็ ถ ื อ ว่ า เป็ น ผู ้ น ำ ความหมายก็ คื อ
การดำเนินการทุกอย่างเราต้องรู้ นั่นคือความเข้าใจที่ปฏิเสธไม่ได้ ผมถึงพูดมาตลอด
ว่ า หลั ก ของกฎหมายนั ้ น พยายามที ่ จ ะเน้ น ไปในแนวทางที ่ จ ะแยกภาพของการ
ดำเนิน งานต่าง ๆ การบริห ารงานเป็นสิทธิ ์ข องคณะผู้ บริห าร เจ้าหน้าที่จะเป็ น
ผู้ดำเนินการ กิจกรรม โครงการ ซึ่งที่ผ่านมาในเรื่องของการพิจารณาช่วยเหลือเรื่อง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนก็ไม่ได้มีโอกาส
ที่จะร่วมรับฟัง และไม่ได้ประสงค์จะไปแทรกแซงการบริการของท่าน แต่ประเด็นที่จะ
ช่วยท่านได้ก็คือ เวลาพี่น้องถามในฐานะที่เป็นผู้นำก็จะได้ช่วยขยายความเจตนารมณ์
ของท่าน แต่เผอิญว่าที่ผ ่านมาผมก็ไม่ได้มีโ อกาส ก็ตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกั นว่า
ผู้ใหญ่บ้าน อ.ส.ม. ได้เข้าร่วม แต่สมาชิกสภาฯ ไม่เคยได้เข้าร่วมรับทราบปั ญหา
ขอฝากไว้ให้ท่านคิด เพราะถ้าหากยังทำงานในลักษณะนี้ หลายเรื่องก็จะไม่สามารถ
ไปสู่ความสำเร็จได้ ก็ฝากเป็นข้อคิดด้วยอาจจะเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเพื่อ
ความรวดเร็วหรือสถานการณ์บังคับ ต้องทำให้รวดเร็ว การนำเสนอครั้งนี้ก็เพื่อจะได้
พิจ ารณาว่ า ถ้ าเป็ นประโยชน์ จ ะได้ป รั บแก้ ไ ขร่ว มกัน ในการพิ จารณา เรื่องที ่ ๒
สืบเนื่องมาจากตลาด เป็นเรื่องที่มีปัญหาต่อเนื่องก่อนที่จะเกิด เรื่องการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะตลาดอยู่ด้านหน้า ซึ่งเป็นข้อบกพร่องอย่างหนึ่ง
ผมไม่โทษว่าเป็นของเทศบาลฯ หรือของอำเภอฯ ก็จะนำไปสู่ประเด็นที่ผมเรียนต่อ
ท่านประธานสภาฯ ผ่านผู้บริหาร และพี่น้องที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่า ตอนที่มีการ
/จัดงานรื่นเริง...
จัดงานรื่นเริงกันก็มีการเชิญสภาฯ มาประชุมปรึกษาหารือกัน หลายฝ่าย แต่เวลามี
ปัญหาสมาชิกสภาฯ ไม่มีโอกาสได้รับรับเชิญ ทางอำเภอก็ดี ในเทศบาลฯเคยเรียก
ประชุมครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็มี แต่ไปแบบไม่มีหนังสือ เพราะฉะนั้นการที่จะปรึกษา
กันในปัญหาที่พี่น้องเป็นห่วง ผมเข้าใจถึงเจตนา แต่บางครั้งผมก็อยากเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารว่าความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน

~ ๒๔ ~
ไม่มีใครไม่เป็นห่วง แต่ถ้าเป็นห่วงแล้วเหตุการณ์ที่เป็นห่วงนั้นไม่ ได้เกิดขึ้นง่ายๆ แล้ว
ทำให้การค้าขาย ทำมาหากินของพี่น้องประชาชนต้องลำบากอย่ างนี้ ผมว่าในการ
ลำดับความจำเป็นก็ต้องดูด้วย เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นนโยบายของทางรัฐไม่ต้องการให้มาพบปะกัน ผมคิดว่า
ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนก็ควรจะแนบหนังสือสั่งการให้ผมได้รับรู้บ้าง เพราะทุกวัน
หนังสือที่เรารู้จะรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทางไลน์ บางทีก็เจอข่าวปลอม เพราะฉะนั้น
ข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมจะให้ข้อมูลพี่น้องไม่ค่อยได้ ขอฝากว่าถ้ามีปัญหาอะไรหรือ
ว่าในอนาคตเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องประสานงานกัน ก็อยากให้ได้มีการวิเคราะห์
พิจารณามากกว่านี้ครับ เรื่องที่ ๓ อยากเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่าน
ผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่มีปัญหาท่านจะดำเนินการอย่างไร
เพราะมีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่ท่านประธานฯท่านได้เกริ่นนำไป
เรื่องเทศบัญญัติ ก็เหมือนกัน บางที่ไม่เหมาะกับบริบทในปัจจุบัน แต่เราก็ ไม่มีการ
ปรั บ เปลี ่ ย นแก้ ไ ข จริ ง ๆ ก็ เ ป็ น หน้ า ที ่ ข องประธานสภาฯ แต่ ด ้ ว ยหน้ า ที ่ แ ละ
องค์ประกอบของกิจการสภาฯ ธุรการอยู่ไหน สภาฯ มีกี่คนที่พิมพ์คอมพิวเตอร์เป็น
สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในเรื่องของอุปสรรค จริง ๆ เรามีนิติกรอยู่ก็ช่วยกันดูแก้ไข
ประธานสภาฯ ปรับ ให้มัน เข้ากับบริบท แม่บทกฎหมายหลัก บางทีไม่เข้ ากับ บ้านเรา ใช้ไม่ ไ ด้ ก็
(หาญ ดวงสี) อยากจะให้ปรับ อยากจะฝากว่าถ้าเรามีฝ่ายกฎหมายแล้วไม่แนะนำ หรือว่าแนะนำ
แล้วการแก้ปัญหาไม่เป็นไปตามขั้นตอน ก็จะเกิดปัญหาที่เราไม่ได้รับการแก้ไข เรื่อง
นายกเทศมนตรีฯ สุดท้ายเรื่ อ งรถรั บส่ง เด็ กนั ก เรี ยนเรามี การแก้ ไ ขปั ญหาหรื อ ไม่ ก็อยากจะเรี ย น
(เพชร แสนสุข) สอบถามเบื้องต้นเท่านี้ เพื่อที่จะให้เราได้มีข้อมูล รับรู้คำตอบของท่านผู้บริห ารจะ
ดำเนินการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน สท.สุธี สมเสร็จ ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี
ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

เรียนท่านประธานฯทีเ่ คารพ ท่านสมาชิกฯผูท้ รงเกียรติ ท่านทีเ่ ข้าร่วมรับฟั งการ
ประชุมในครัง้ นี้ นะครับ ในเรื่องของที่ดินสาธารณะ ผมขอมอบหมายให้ ท่าน
ปราโมทย์ ดาทอง ผู้อานวยการกองวิชาการ และเรื่องรถรับส่งนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผมมอบหมายให้ท่าน อัธรินทร์ แจ้งสว่าง รก.หน.สำนักปลัด ในเรื่อง
ของตลาดผมจะชี้แจงเองเพราะผมได้เข้าร่วมประชุมกับทางอำเภอฯ และสถานีตำรวจ
ฯ เรื่องตลาดผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหลาย ๆ ท่าน ซึ่งแต่ละท่านได้เสนอ
ได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราก็ต้องรอประกาศของจังหวัดสุรินทร์
ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ ที่จะประกาศในรอบที่ ๓ และเราก็ต้องดูว่า

~ ๒๕ ~
/การประกาศ...
เลขานุการสภาฯ การประกาศจะเป็นอย่างไร หลังจากนั้น เราจะเรียกประชุมอีก ครั้งและถ้าประกาศ
(ปราโมทย์ ดาทอง) ออกมาแล้ว ถ้าท่านไม่ทำตามเงื่อนไขที่ จังหวัดประกาศท่านเลือกที่จะขาย ท่านจะถูก
ปรับทันที และราคาสูงด้วยนะครับ ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญท่านปราโมทย์ ดาทอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ชี้แจงในเรื่องที่ดินสาธารณะ เรียนเชิญครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
ผอ.กองช่าง
(สายโรจน์ ยอดอินทร์)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องที่ดินสาธารณะมีปัญหาอยู่ ๒ ที่ ก็คือ
ที่ดินบ้านโคกสะอาดและที่ดิน สวนสาธารณะหนองสนม ซึ่งที่ ดินบริเวณบ้า นโคก
สะอาดอยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องศาลและศาลได้ตัดสินแล้ว จะเกี่ยวพันกับเทศบาลฯ
คือเรื่องของเสาไฟฟ้า ซึ่งเจ้าของที่ไม่ประสงค์จะใช้ไฟฟ้า ก็ให้เทศบาลฯไปดำเนินการ
รื้อออก แต่ในระหว่างนี้ต้องรอกระบวนการทางศาลแพ่งสิ้นสุดก่อน ถ้าได้รื้อคงต้อง
ขออำนาจสภาฯ ครับ ส่วนแนวเขตก็ขออนุญาตให้ท่าน ผอ.สายโรจน์ ยอดอินทร์
ได้อธิบ ายและชี้ แจงเพราะท่า นมี ข้ อ มูล ชั ด เจนกว่า ผม ส่ว นอีกแปลงคื อ น.ส.ล.
สวนสาธารณะหนองสนม ทางที่ดินก็ได้ขอเอกสารมาก็คงต้องรายงานไปทางที่ดินถึง
เหตุผลความจำเป็นที่ทางเทศบาลฯ ดำเนินการ ขอนำเรียนที่ประชุมเท่านี้ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านปราโมทย์ ดาทอง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม ครับ เรียนเชิญ
ท่าน ผอ.สายโรจน์ ยอดอินทร์ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ประธานสภาฯ สำหรับเรื่องที่ดินสาธารณะที่ หมู่ ๕ น่าจะเรียบร้อย เพราะที่ดินได้ประกาศครบ ๓๐
(หาญ ดวงสี) วัน แล้ว เทศบาลฯต้องไปรับเอกสาร ส่ ว นพื้นที่ด้านหน้าที่กั้นไว้ไม่ ให้รถเข้าออก
เจ้าของที่ได้สร้างเงื่อนไขว่าให้เทศบาลฯย้ายเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งเรื่องเสา
รก.หน.สำนักปลัด ไฟฟ้าผมได้ทำเรื่องย้ายแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ประมาณการ
(อัธรินทร์ แจ้งสว่าง) เรื่องที่ดินหนองสนม ทางที่ดินขอทราบข้อมูลที่เทศบาลฯได้ประชุมสภาฯ แล้วผลเป็น
อย่างไร ที่ดินจะได้สานต่อ ขอนำเรียนเท่านี้ครับ
ขอบคุณท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ ในเรื่องของรถรับส่ง
นักเรียน เรียนเชิญท่าน อัธรินทร์ แจ้งสว่าง ครับ

~ ๒๖ ~

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องรถรับส่งนักเรียน ได้
มีการซ่อมหลายครั้ง เริ่มแรกคือแอร์เสีย ซึ่งรถคันนี้เป็นรถประกอบ เครื่องยนต์
ค่อนข้างเล็ก เทศบาลฯติดตั้งแอร์ตัวใหญ่ทำให้เกิดการดึง ส่งผลให้แอร์เสีย เมื่อซ่อม
มาแล้ ว ใช้ ไ ด้ ป ระมาณหนึ ่ ง เทอมก็ เ สี ย อี ก แต่ ค รั ้ ง นี ้ ท ี ่ เ สี ย น่ า จะเป็ น การผุ ข อง
เครื่องยนต์ด้านล่างที่เป็นแท่นเครื่องยนต์น่าจะใช้เวลานานในการซ่อม และได้ปรึกษา
ท่านเหมือนทมฯให้ช่วยดู ซึ่งได้สอบถามร้านสมเกียรติแล้วบอกว่าซ่อมแล้วไม่คุ้ม
/ถ้าซ่อมเครื่องได้...
ถ้าซ่อมเครื่องได้แอร์ก็ไม่เย็น ต้องติดเครื่องไว้เป็นชั่วโมงแอร์ถึงจะเย็น บางครั้งก็เปิด
กระบังลมช่วย ก็มีบางท่านเสนอว่าให้ตัดกระจกเปลี่ยนเป็นแบบเปิดกระจกได้ แต่ก็
เกรงว่าจะไม่คุ้ม ขอนำเรียนเท่านี้ครับ

รองประธานสภาฯ
(สุธี สมเสร็จ) ขอบคุณท่านอัธรินทร์ แจ้งสว่าง รก.หน.สำนักปลัด ครับ เพราะเราไม่มีผู้ดูแลโดยตรง
เบื้องต้นถ้าบอกว่ามีปัญหาที่แท่นเครื่องยนต์ ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะแท่น
เครื่องยนต์เป็นยาง ราคาไม่แพง ปัญหาจริงๆคือเรื่องของช่างผู้ชำนาญงานในการซ่อม
แล้วเบิกค่าซ่อมเกินความเป็นจริง ทำให้เรามองว่าซ่อมไม่ได้ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ซึ่ง
อยากให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจน เชิญท่าน สท. สุธี สมเสร็จ ครับ
เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ คณะบริหาร เจ้าหน้าที่และพี่น้องที่เข้า
ร่วมรับฟังการประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติให้ชัดเจน จากการให้ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในการออก น.ส.ล. สวนสาธารณ
หนองสนม อยากให้ฝ่ายนิติกรผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายให้คำแนะนำว่าหลักปฏิบัติใน
การออก น.ส.ล. ในกรณี ข องหนองสนมนี ้ ม ี ข ั ้ น ตอนอย่ า งไร เพราะระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบอำนาจให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญในการออกที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงใดได้
เนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิม โดยไม ปรากฏว่ามีผู้บุ กรุก ให้ออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวงตามผลการรังวัดดั งกล่าวไปก่อน เสร็จแล้วให้ นายอำเภอสอบสวน
ข้อเท็จจริงว่าที่ดินสาธารณประโยชน แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด มีจำนวนเนื้อที่
เท่ า ใด โดยขอความเห็ น ต่ อ สภาตำบลหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น เพื่ อ
ประกอบการพิ จ ารณา หากสภาตำบลหรื อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ ่น ไม มี
ความเห็นเป็นอย่างอื่นภายในสามสิบวัน ให้ดำเนินการต่อไป นี่คือขั้นตอนที่ผมอ่านใน
ระเบียบฯ แต่ที่ดินพยายามจะให้สภาฯ รับรองก่อนแล้วค่อยมาออก น.ส.ล. ผมเกรง
ว่าการสื่อสารจะทำให้เข้าใจไม่ตรงกันเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจะกลายเป็นว่าสภาฯ ไม่

~ ๒๗ ~

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

สมาชิกสภาฯ
(เหมือนทม สายกระสุน)

รับรองจึงออก น.ส.ล.ไม่ได้ ผมจึงอยากสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าขั้นตอนปฏิบัติ
เป็นอย่างไรเพื่อความเข้าใจไปในทางเดียวกันครับ และจากกรณีที่ท่าน ผอ.สายโรจน์
ยอดอินทร์ แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือแล้วจะนำไปเทคอนกรีตที่หนองตาด ผมขอ
เสนอว่าเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนตอนนี้คือเรื่องของการระบายน้ำ
ทีบ่ ริเวณทางแยกบ้านท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน อยากให้ปรับ เพราะน้ำมาจาก
ถนนสาย ๒๓๓๓ ไหลไม่ทัน ซึ่งผมได้ข่าวมาว่าจะมีการทุ บรางระบายน้ำตรงราษฎร์
อุทิศ ผมเคยคัดค้านในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ว่ าน้ำไหลมาถึงบ้านท่าน
สมหมายฯ แต่ไม่สามารถไหลออกไปได้จึงเป็นที่มาของการตัดถนนเพื่อเปิดทางน้ำลงสู่
ลำห้วย
ก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่วันนี้ท่านจะรื้อรางระบายน้ำ
ผมว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องระบายน้ำได้ยังไงน้ำก็ต้องลงลำห้วย และจะมีการทำโอเวอร์
เลย์ ถนนแล้ ว ถ้ า เราไม่ ท ำก่ อ นเราก็ ต ้ อ งตั ด ถนน จึ ง ขอนำเรี ย นว่ า ถ้ า เรามี
งบประมาณเพื่อ
/ไม่ให้ถนน...
ไม่ให้ถนนเกิดความเสียหายอยากจะให้ทำก่อนที่จะมีการทำโอเวอร์เลย์ ส่วนตรง
สวนสาธารณะหนองตาดก็มีความจำเป็น ถ้าเรามีงบประมาณเราค่อยจัดสรรเพิ่มเติม
ขอนำเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน สท.สุธี สมเสร็จ ครับ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องของที่ดินสาธารณะ ขอเรียน
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบเกี่ยวกับการรังวัด หนองสนม ซึ่งที่ดิน
หายไปจากเดิมกว่า ๑๐ ไร่ หายไปเพราะสาเหตุใดก็ไม่ทราบ โดยที่ดิน แนะนำให้
นำเข้าสภาฯเพื่อให้สภารับรองแต่สภาไม่รับรอง เพราะถ้ารับรองไปแล้วเมื่อเวลาผ่าน
ไปเราก็จะไม่รู้สาเหตุว่าที่ดินหายไปเพราะเหตุใด ก็อยากให้ดำเนินการตามที่ท่านสุธีฯ
ได้เรียนไปว่า ได้ออกมารังวัดแล้วเหลือเท่านี้ ส่วนที่ดินที่หาย หายไปเพราะเหตุใด
เพราะจากการตรวจสอบพบว่ามีที่ดินบางส่วนที่อยู่ทางทิศใต้ และทิศตะวันออก
หายไปเนื่องจากการทำถนน ตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะดำเนินการ ส่วนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ผู้ใหญ่ บ้านที่อยู่ในพื้นที่ ท่านได้ดูแลได้รับรู้สาเหตุการ
หายไปของที่ดิน มีเอกสารรับรองอ้างอิง เทศบาลฯก็จะได้รับรองว่าที่ดินเหลือเท่านี้
นั่นคือส่วนของสภาฯที่จะดำเนินการรั บรอง ส่วนเรื่องที่ท่านผอ.กองช่างเสนอจะนำ
งบประมาณที่เหลือไปเทคอนกรีตที่หนองตาด อยากให้มีการพูดคุย ประสานงานกัน
ว่าเรื่องไหนเร่งด่ว นและสำคัญเพื่อลดปัญหาในการทำงาน มีส มาชิกท่านใดจะ
เพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ครับ

~ ๒๘ ~
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอต่อ
ประธานสภาฯ จากท่าน สท.สุธี สมเสร็จ เนื่องจากท่านประธานชุมชนศรี นครร่วมใจแจ้งว่าจะปิด
(หาญ ดวงสี) ไม่ให้น้ำไหลผ่านเพราะเจ้าของทุ่งนาที่อยู่ตรงน้ำไหลลงท่านไม่ให้น้ำไหลลงนาท่าน
เราต้องเร่งแก้ไขด้ว ยนะครับ ผมขอเสนอให้ตัดถนนวางท่อตรงบริเวณมุมวัดธาตุ
ตัดลงไปทางทิศเหนือและทางน้ำจากนำโชคประชามีสุขผ่านไปทางชุมชนศรีนครร่วม
สมาชิกสภาฯ
(อำนวย แสงกล้า) ใจอยากให้รื้อใหม่หมดยกระดับถนนก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ครับ จากการที่ผมได้
ติดตามประเมินผลการลอกรางระบายน้ำทางไปบ้านสำโรง เจ้าของที่ถมดินยังไม่ได้
ลอกรางระบายน้ำถ้าน้ำมาก็จะเกิดน้ำขัง อีกเรื่องคือขอกิ่งโคมไฟสามแยกการไฟฟ้า
เพราะมีอุบัติเหตุบ่อย ผมขอนำเรียนที่ประชุมเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ เชิญท่าน สท.อำนวย แสงกล้า ครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
สมาชิกสภาฯ
(ประวิท สุธรรม)

เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีข้อเสนออยู่ ๒ เรื่อง
คือเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ของพี่น้อง ซึ่งเราเอาไฟฟ้าแรงสูงไปแล้วแต่
ไม่เกิดประโยชน์ ผมได้นำสมาชิกสภาฯ ๘ ท่าน ไปขอไฟฟ้าทำเกษตร ซึ่งเกษตรกำลัง
ดำเนินการยู่ เรื่องที่ ๒ คือ เรื่องขอขยายเขตน้ำประปา มีอยู่ ๒ ที่คือหมู่ที่ ๕ ขยายไป
ที่สวนยาง หมู่ที่ ๒ ซึ่งคุณพิทักษ์ จิตสุภาพ อยู่ฝั่งหนองตาด ไม่มีน้ำประปาใช้
/เจ้าหน้าที่...
เจ้าหน้าที่ไปวัดทางทิศตะวันตกแล้วแต่เปลี่ยนมาทางทิศตะวันออกก็ไม่ทราบว่าเป็น
เพราะสาเหตุใด ผมขอฝากเรื่องไว้เพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณท่าน สท.อำนวย แสงกล้า ครับ เรียนเชิญท่าน สท.ประวิท สุธรรม ครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้ร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามท่านผู้บริหารในเรื่องของการใช้งบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในงบซ่อมแซม การจ้างผู้รับเหมาลอกท่อระบายน้ำแต่ละชุมชน
ทางชุมชนพัฒนกิจได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการจ้างผู้รับเหมาผมคิดว่าท่านสามารถ
จ้างได้หลายชุด การจ้างผู้รับเหมารายเดียวจนฤดูฝนจะผ่านไปก็ยังไม่ได้ทำ เรื่องที่ ๒
ตรงหัวมุมที่หนองสนมผมเห็นหลุมเกิดขึ้น นานแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ใคร แต่เหตุเกิดในพื้นที่ของเทศบาลฯเราต้องแก้ไข เราน่าจะมีการดำเนินการตั้งแต่

~ ๒๙ ~
สมาชิกสภาฯ
เหตุที่เกิด ไม่ใช่รอให้ประชาชนร้องเรียน ส่วนเรื่องปัญหาการระบายน้ำเราต้องทำงาน
(อวยชัย แสงกล้า) ร่วมกัน พี่น้องก็อยากให้ชุมชนของตัวเองปลอดภัยจากน้ำท่วม อีกเรื่องขอขอบคุณ
กองสาธารณสุขฯ ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือในวันที่เกิดเหตุครับ แต่ต่อมาพี่น้องตัดกิ่งไม้
หน้าบ้าน ผ่านไป ๓ วัน กิ่งไม้ก็ยังอยู่ที่เดิม ขอนำเรียนท่านว่าถ้าผ่านหูผ่านตาก็ขอให้
ท่านจัดการด้วย ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน สท.ประวิท สุธรรม เรียนเชิญท่าน สท.อวยชัย แสงกล้า ครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
สมาชิกสภาฯ
(ตรีเพชร จิตหนักแน่น)

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร พี่น้องที่เคารพทุก
ท่านครับ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องน้ำประปา ผมได้ขอไป ๒ ที่ คือจากสวนยางมาทางทิศ
เหนือสวนของคุณศักดิ์ฯ และจากสามแยกหนองตาดมาทางทิศใต้แล้วแยกไปทางทิศ
ตะวันตก แต่การดำเนินการเขียนแบบแปลนก็ให้ ช่างเป็นผู้ดำเนินการ หลังจากที่ช่าง
ดำเนิ น การแล้ ว ก็ ไ ด้ม าสอบถามว่ าที ่เ ขี ยนแบบแปลนมานั้ นถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ ซึ่งที่
โคกสะอาดนั้นถูก แต่ที่หนองตาดไม่ถูกเพราะว่าคนที่ขอมาครั้งแรกคือบ้านทางทิศ
ตะวันออก ได้ทำการวัดจากสามแยกมาทางทิศใต้จะได้ ๒๐๐ เมตร และวัดจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกอีก ๑๔๐ เมตร แต่ช่างดำเนินการทางทิศวตะวันตก
เลยบ้านคุณพิทักษ์ฯ ไปจนเกือบถึงโรงสี ซึ่งไม่ตรงตามระยะทางที่กำหนด ผมเลยให้
ช่างดำเนินการทางนี้ก่อนส่วนบ้านของคุณพิทักษ์ฯ ผมเพียงแค่ให้สำรวจความต้องการ
ของท่ า น ซึ ่ ง ท่ า นก็ ส ำรวจมา แต่ ง บประมาณเรามี อ ยู่ จ ำกั ด เลยทำได้ แ ค่ น ี ้ ใน
งบประมาณปี ๒๕๖๔ ก็อยากให้ทำต่อไปจนถึงโรงสี ขออนุญาตท่านอำนวยฯว่าทางนี้
เป็นผู้ขอมาก่อนแต่ทางนั้นเป็นผู้สำรวจ เพื่อความเข้าใจ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณท่าน สท.อวยชัย แสงกล้า เรียนเชิญท่าน สท.ตรีเพชร จิตหนักแน่น ครับ

/เรียนท่าน...
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้เข้าร่ว ม
เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะเสนอคือพี่น้องประชาชนเสนอว่าให้ทำฝ้าเพดานของปู่
(ปราโมทย์ ดาทอง) ตาที่หนองสนมเพื่อความสวยงาม ผมก็มีเรื่องเสนอเท่านี้ครับ
ขอบคุณท่าน สท.ตรีเพชร จิตหนักแน่น ขอให้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องที่สมาชิกได้
สอบถามมา เรื่องของกฎหมายของที่ดิน ที่ท่าน สท.สุธี สมเสร็จ สอบถามมา เพราะ
สภาฯ ก็ไม่กล้าที่จะรับรองในส่วนของที่ดินที่หายไป เรียนเชิญท่านปราโมทย์ ดาทอง

~ ๓๐ ~
ผู ้ อ ำนวยการกองวิ ช าการและแผนงาน ตามด้ ว ย ท่ า นสายโรจน์ ยอดอิ น ทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง และท่านสุพัฒน์ เจริญพร รองนายกเทศมนตรีฯ เรียนเชิญครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
ผอ.กองช่าง
(สายโรจน์ ยอดอินทร์)

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
สำหรับเรื่องของการรังวัดหนองสนม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ อำนาจหน้าที่ ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน ให้
อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน ร่วมกัน
เช่น การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงการตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
การดำเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทำแผนที่การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณ
ประโยชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเราได้เรียนทางอำเภอแล้วแต่ท่านผู้เกี่ยวข้องไม่ตอบกลับมา
ท่านให้เทศบาลดำเนินการ ที่ดินจึงให้ขอมติที่สภารับรอง จึงได้มีการเสนอญัตติให้
สภาพิจารณา ส่วนเรื่องแนวทางการปฏิบัติเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ผมขออนุญาต
ไปศึกษา ได้ความอย่างไรจะนำเรียนในที่ประชุมสภาครั้งต่อไป ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน ปราโมทย์ ดาทอง เลขานุการเทศบาลตำบลสนม ครับ เรียนเชิญท่าน
สายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ รับทราบครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
รองนายกฯ
(สุพัฒน์ เจริญพร)

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
เรื่องแรกคือ งบประมาณที่จะเทคอนกรีตที่หนองตาด งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท ขอ
ชี้แจงให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่างบประมาณนี้ได้มาจากการทำถนนถ้าเราจะนำมาใช้ก็
ต้องใช้ในวัตถุประสงค์เดิม คือการทำถนนครับ ผมจึงดูจากแผนที่วางไว้ได้ข้อสรุปว่า
จะนำมาเทคอนกรีตที่หนองสนมครับ เรื่องที่ ๒ คือ การลอกรางระบายน้ำ เทศบาลฯ
ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการหลายที่ แต่ความคืบหน้าก็ล่าช้า ส่วนที่ท่าน
สมาชิกให้ความเห็นว่าให้มีผู้รับเหมาหลายคน ซึ่งอาจเกิดการแบ่งชุดลูกจ้าง เราต้อง
ดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบ อาจมีความล่าช้าแต่จะเร่งผู้รับเหมาทำให้เต็มที่ เรื่อง
ที่ ๓ คือ ถนนชำรุดตรงสี่แยกบึงหนองสนม กองช่างก็ได้ไปสำรวจ ถนนค่อนข้างแผล
ใหญ่ประมาณ ๓ จุด งบประมาณที่เราคำนวณอยู่ที่ ๒๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งกำลังหา
/งบประมาณ...

~ ๓๑ ~
งบประมาณในการซ่อมแซมเพราะงบประมาณที่เราได้รับหมดแล้ว มีโครงการที่ผม
รวบรวมมาขอแจ้งให้ทุก่านทราบเรื่องของการซ่อมแซมตรง ๔ แยกหน้าอำเภอ คือ
ทำความสะอาดวัชพืช ๑ โครงการ ส่วนโครงการน้ำประปา ท่านอวยชัยฯ ได้อธิบาย
ไปแล้ว ด้วยงบประมาณของเทศบาลฯที่มีค่อนข้างจำกัด ปัญหาต่าง ๆ ก็ต้องแก้ไข
อาจทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ครับ เรียนเชิญท่านสุพัฒน์ เจริญพร รองนายก
เทศมนตรีฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้มีเกียรติ
ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ จากภารกิจที่เทศบาลฯได้ดำเนินการมาแล้วมีหลาย
เรื่อง และปัญหาอุปสรรคก็มีมากเช่นกัน แต่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและสภาที่ต้อง
ร่วมกันแก้ไข ก็มีหลายเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กรณี
ประธานสภาฯ ที่สาธารณะหนองสนม ตามอำนาจหน้าที่แล้วเป็นหน้าที่ของอำเภอที่จะต้องดูแลรักษา
(หาญ ดวงสี) และคุ้มครองป้องกันที่ดิน แต่ท่านก็มอบให้เทศบาลฯเป็นผู้ดำเนิ นการ เนื่องจากว่า
ที่ดินหายไปจำนวนมากก็ไม่มีใครกล้าทีจ่ ะรับรอง แบกภาระตรงนี้ไว้ ผมขอเสนอว่าให้
สมาชิกสภาฯ
เทศบาลฯตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการร่วมกัน และดำเนินการต่อด้านกฎหมายเพื่อ
(นิลพัตรา สอนดี) ทำความจริงให้ปรากฏ ต่อมาเรื่องของการทำมาหากินของพี่น้องในการค้าขาย เป็น
หน้าที่ของเทศบาลฯที่จะดูแลแต่การดูแลนั้นพี่น้องก็ต้องทราบด้วยว่ามีกฎหมายเข้า
มาเกี่ย วข้อง ขอเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังสมาชิกสภาฯแจ้งพี่น้องที่จะ
ประกอบกิจการเหล่านี้ ต้องปฏิบัติ และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมี
ปัญหาอุปสรรค ก็สามารถมาปรึกษาเทศบาลฯจะได้แนะนำวิธี การดำเนินการ เพื่อ
เทศบาลของเราจะได้เป็นบ้านที่น่าอยู่เมืองน่ามองต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอบคุณท่านสุพัฒน์ เจริญพร ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
เรียนเชิญท่าน สท.นิลพัตรา สอนดี ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
รก.ผู้อำนวยการ ท่าน ขออนุญาตเสนอเกี่ยวกับผู้รับเหมาลอกรางระบายน้ำ เพราะการทำงานล่าช้า
กองการศึกษา อยากให้ผู้รับเหมาเพิ่มจำนวนคนทำงาน เพราะคนทำงานคนเดียวคงไม่สามารถทำให้
(วนัส พรหมบุตร) สะอาดได้ในครั้งเดียว บ้างครั้งเจ้าของบ้านก็เป็นผู้เก็บกวาดทำความสะอาดเอง อีก
เรื่องฝากท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง อาหารกลางวันของศูนย์เด็ก
ต้องทำอาหารทุกวันหรือไม่ มีเด็กกี่คนที่มารับอาหารกลางวัน เพราะเด็กบางคนก็ไม่

~ ๓๒ ~
ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

เห็นมารับโดยเฉพาะเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาลฯคงจะไม่มารับ หรือว่าเทศบาลฯทำ
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ขอบคุณค่ะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ
นายกฯ

ขอบคุณท่าน สท. นิลพัตรา สอนดี ครับ เรียนเชิญท่านวนัส พรหมบุตร ได้ชี้แจงเรื่อง
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครับ
/เรียนท่าน...
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ เรื่องอาหารกลางวันของศูนย์เด็ก
ตามหนังสือสั่งการ คือ ให้สำรวจผู้ที่จะมารับอาหารกลางวัน ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๖๖ คน
ที่มารับ บางวันก็มารับเต็มบางวันก็ไม่เต็ม ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่รับสมัคร
นักเรียนใหม่ ตอนนี้มีประมาณ ๑๐๐ คนครับ ขอบคุณครับ

(บุญเพ็ง ผาสุข)

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอบคุณท่านวนัส พรหมบุตร ครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรื อไม่ครับ เรียนเชิญท่าน
บุญเพ็ง ผาสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ ครับ

ผอ.กองช่าง
(สายโรจน์ ยอดอินทร์)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขยะ ซึ่งมีมาก รถเกือบจะเข้าไม่ได้ กลัวว่าเดี๋ยวจะ
เกิดไฟไหม้ขึ้นอีก อยากให้กำจัดให้เร็วที่สุด เรื่องต่อไปคือเรื่องฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
ถ้าพี่น้องท่านใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้แจ้งผมได้ผมจะไปฉีดให้ เรื่องต่อไปคือถนนหน้า
ธกส.อยากขอกำลังตำรวจไปดูแล ช่วงเช้าพี่น้องจะมาใช้บริการเยอะ เกิดอุบัติเหตุ
บ่อย เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านบุญเพ็ง ผาสุก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ ครับ เชิญท่าน
สายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าครับ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
เรื่องขยายเขตไฟฟ้า มี ๕ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนเลี่ยงเมือง ไปทางบ่อกำจัดขยะบ้านสนม
หมู่ที่ ๑ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนศรีนครร่วมใจ)
๒. โครงกการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเลียบลำห้วยไผ่ ฝั่งตะวันออก บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ ๕ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนโคกสะอาด)
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโดน ไปทางบ้านนาศรีสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนหัตถชัยบ้านโดน)

~ ๓๓ ~
ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
ผู้เข้าร่วมประชุม
(วิจิตร สะสม)

๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทิศเหนือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านสนม
หมู่ที่ ๒ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนหนองตาด)
๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสนม อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์ (ชุมชนโคกสะอาด)
ส่วนเรื่องท่านสมาชิกสอบถามเรื่องไฟเกษตร ส่วนตัวผมก็ได้ขอเหมือนกัน เราก็เอา
หลักฐานสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แล้วก็ไปกรอกข้อมูล แต่โครงการ
ไฟฟ้าเกษตรถ้าไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โครงการก็จะเป็นปีต่อปี แต่ถ้าเป็นโครงการที่
งบค่อนข้างเยอะ อาจล่าช้าไปบ้าง ประกอบกับมีหนังสือของท่าน ส.ส.พรรคไทยรัก
ไทยท่านได้ตอบข้อหารือในเรื่องของงบประมาณ รัฐบาลได้สนับสนุนการไฟฟ้าปีละ
ประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อขยายเขตไฟฟ้ า เทศบาลฯ ก็ตั้งงบประมาณไว้
๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ
/ขอบคุณ...
ขอบคุณท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ครับ เรียนเชิญท่านวิจิตร สะสม ครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

เรีย นท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริห าร
ข้าราชการ พี่น้องผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอความเห็นในเรื่องของป้ าย
สมาชิกสภาฯ
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ควรจะตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะครับ ต่อมา
(อำนวย แสงกล้า) คือเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีหลายที่ เช่น บ้านโดนหอพักที่
ซ่อมคืน ท่านปลัด ฯบอกว่าจะดูให้ก็ไม่รู้ว ่าดูแบบไหนครับ ถนนเส้นทิศตะวั นตก
โรงพยาบาลสนม อยากให้ทำเป็นถนนลูกรัง โดยเฉพาะหน้าฝนรถมอเตอร์ไซค์เดินทาง
ลำบากมาก ก็ฝากท่านบริหารพิจาณาด้วยว่าทำได้หรือทำไม่ได้รบกวนแจ้งด้วยจะได้
ประธานสภาฯ ประสานตอบพี่น้องประชาชนครับ เขตบ้านโดนชาวบ้านแจ้งว่ามีบ่อน้ำตื้นเขิน อยาก
(หาญ ดวงสี) ให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ ทิศตะวันตกหนองตาดมีสระเล็กๆอยู่ซึ่งมีวัชพืชขึ้น ปกคลุม
อยากให้เทศบาลฯสำรวจว่าใช่ที่สาธารณะหรือไม่ถ้าใช่ก็อยากให้ช่วยดูแล ขอฝากท่าน
ประธานสภาฯผ่านไปยังท่านผู้บริหารได้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านวิจิตร สะสม เชิญท่าน สท.อำนวย แสงกล้า ครับ
ผอ.กองช่าง
(สายโรจน์ ยอดอินทร์)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร พี่น้องที่เคารพทุก
ท่านครับ โครงการขยายไฟฟ้า ๕ โครงการที่ท่านกล่าวมาส่วนมากเป็นโครงการใหม่

~ ๓๔ ~
ไม่มีที่ผมขอไปซึ่งเป็นโครงการเก่า เทศบาลน่าจะยึดหลักที่ว่าตรงไหนมีความต้องการ
มากก็จัดสรรไปตรงนั้น เพื่อประโยชน์ของพี่น้อง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)
สมาชิกสภาฯ
(เหมือนทม สายกระสุน)

ประธานสภาฯ
(หาญ ดวงสี)

ขอบคุณท่าน สท.อำนวย แสงกล้า ครับ เรื่องไฟฟ้าผอ.กองช่าง แจ้งว่ามีงบประมาณ
คงเหลือ ฝากท่านพิจารณาด้วยเพราะเสนอมาหลายครั้งแล้ว ในส่วนของท่านวิจิตรฯ
ที่เสนอมา ท่านนายกฯก็คงจะพิจารณาโครงการไหนสามารถทำได้ทำไม่ได้ ถ้าทำได้ก็
เสนอบรรจุในแผน ส่วนเรื่องที่สาธารณะเชิญท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ได้ชี้แจง เชิญ
ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ขอย้อนเรื่องที่ท่านวิจิตฯได้สอบถามมา ท่านผู้บริหารได้ตระหนักถึงความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชน แต่เทศบาลฯมีเขตรับผิดชอบที่ชัดเจนตามระเบียบ กฎหมาย แต่
ก็สามารถที่จะดำเนินการนอกเขตที่รับผิดชอบได้ แต่การดำเนินการก็อาจล่าช้า ผมก็
รับไว้ทุกเรื่องที่แจ้งมาครับ ส่วนที่สาธารณะตอนนี้ที่เราทำอยู่มี ๓ เรื่อง อยู่ในระหว่าง
การดำเนินการทั้ง ๓ เรื่อง ผมดำเนินการติดตามอยู่แต่ก็ทยอยทำให้เสร็จที่ละเรื่อง ซึ่ง
ตอนนี้เราก็ติดค้างอยู่คือ โคกสะอาด หนองตาดที่ท่านเสนอมาและหนองสนม มุมที่
เป็นศาลเจ้าไม่สามารถทำได้เพราะเป็นที่ เขตของลำน้ำ แต่ก็มีฝั่งตรงข้าม ก็ขอทำให้
เสร็จที่ละเรื่อง ขอบคุณครับ
/ขอบคุณ...
ขอบคุณท่านสายโรจน์ ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
เพิ่มเติมไหมครับ เรียนเชิญท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โรงเรียนสนม
ศึกษาคาร ขอให้ทำถนนเลียบกำแพงเทศบาลฯ และอยากได้ทุนปรับปรุงสระว่ายน้ำ
ฝากท่านผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน สท.เหมือนทม สายกระสุน ครับ เราก็ได้ข้อเสนอแนะในการทำงาน
พอสมควร เรื่องร้องเรียนพี่น้องประชาชนก็สามารถร้องเรียนด้วยตนเองหรือ ฝากผ่าน
ท่านสมาชิกสภาฯมาก็ได้ ฝ่ายบริห ารและสมาชิกสภาฯที่เป็นตัว แทนของพี่น้อง
ประชาชนก็จ ะได้ร่ว มกันแก้ไขปัญหา แต่การแก้ไขนั้นก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่ให้ไว้ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ตลอดจนพี่น้องที่
ร่วมรับฟังการประชุม ขอปิดการประชุมครับ

~ ๓๕ ~
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น.
(ลงชื่อ).พ.จ.อ........................................... เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสนม
(ปราโมทย์ ดาทอง)
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ ...................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย แสงกล้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุ ม
(นายอวยชัย แสงกล้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม
(นายตรีเพชร จิตหนักแน่น)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม

/(ลงชื่อ)...
(ลงชื่อ).......................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม
(นายประวิท สุธรรม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการตรวจรายงานการการประชุม
(นายอินทจักร ศิลาอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม

~ ๓๖ ~

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางนิลพัตรา สอนดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนม
รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลสนม สมัย สามัญ สมัย ที่ ๒ ประจ าปี
พ.ศ. 256๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 256๒ ที่ประชุม สภามีมติรบั รองรายงาน
การประชุม แล้ว ในการประชุม สภาเทศบาลตาบลสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงได้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสนมเพือ่ ให้ประชาชนทัวไปได้
่
ทราบ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายหาญ ดวงสี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสนม

~ ๓๗ ~

