
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1/2557 
วันท่ี 27  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557 

เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
ผูมาประชุม 
ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร ประธานสภาฯ สมบัติ  บุตรเพ็ชร  
2 นายประจวบ  ประสงคดี รองประธานสภาฯ ประจวบ  ประสงคดี  
3 นายพนมไพร  บุตรเพชร สมาชิกสภา ทต.เขต1 พนมไพร  บุตรเพชร  
4 นายเยือน  ทวีฉลาด สมาชิกสภา ทต.เขต1 เยือน  ทวีฉลาด  
5 นายจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ สมาชิกสภา ทต.เขต1 จิราภรณ  ยุวดีนิเวศ  
6 นางปจจรี  ประสงคดี สมาชิกสภา ทต.เขต1 ปจจรี  ประสงคดี  
7 นายอนุสรณ  ภาคเดียว สมาชิกสภา ทต.เขต2 อนุสรณ  ภาคเดียว  
8 นายศรีนิจ  กมลรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 ศรีนิจ  กมลรัมย  
9 นยสิทธิพงษ  อะภิรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 สิทธิพงษ  อะภิรัมย  

10 นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ สมาชิกสภา ทต.เขต2 เสกสรรค  เพ็ชรเลิศ  
11 นายทวี  กมลรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 ทวี  กมลรัมย  
12 นายวรชัย  วิชัยรัมย เลขานุการสภาฯ วรชัย  วิชัยรัมย  

     
 
ผูไมมาประชุม  - 
ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย 

เหตุ 
1 นายชยพล  วงษทอง นายก ทต.สองช้ัน ชยพล  วงษทอง  
2 นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ รองนายก ทต.สองช้ัน พิทยา  ยุวดีนิเวสศ  
3 นายชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย เลขานุการ นายกฯ ชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย  
4 นายจันท ิ กิรัมย ที่ปรึกษา นายกฯ จันทิ  กิรัมย  
5 นายกฤชพล  แสงสุนานนท ปลัดเทศบาล ทต.สองช้ัน กฤชพล  แสงสุนานนท  
6 นายประเสริฐ  กิรัมย ผญ.ม.13 ประเสริฐ  กิรัมย  
7 นางสุนันทา  กุมรัมย ผญ.ม.15 สุนันทา  กุมรัมย  
8 นางปญญา  เจริญรัมย ประธานแมบาน ปญญา  เจริญรัมย  
9 นางยงค  โกรัมย แมบาน ยงค  โกรัมย  

10 นางพลวย  สุขสําราญ แมบาน พลวย  สุขสําราญ  
11 นางลําเพ็ญ  ตรวจมรรคา แมบาน ลําเพ็ญ  ตรวจมรรคา  
12 นางคําบศ  กอนรัมย แมบาน คําบศ  กอนรัมย  
13 น.ส.รื่น  การกระสัง แมบาน รื่น  การกระสัง  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
14 นางทรงมิตร  โกรัมย แมบาน ทรงมิตร  โกรัมย  
15 นางพวย  หลอแหลม อ.ส.ม. พวย  หลอแหลม  
16 นางสังเวียน  เนืองนา แมบาน สังเวียน  เนืองนา  
17 นางสุขใจ  โกรธรัมย แมบาน สุขใจ  โกรธรัมย  
18 น.ส.นีรนุช เหยิบไธสง นวก.สาธารณสุข นีรนุช  เหยิบไธสง  
19 นางลําพอง  ประเสริฐศร ี อ.ส.ม. ลําพอง  ประเสริฐศร ี  
20 นางทรงศร  การะรัมย อ.ส.ม. ทรงศร  การะรัมย  
21 นายอัฑฒกร  ศักด์ิศรีตระกูล ผญ.ม.4 อัฑฒกร  ศักด์ิศรีตระกูล  
22 นายวิโรจน  เกรัมย ผญ.ม.8 วิโรจน  เกรัมย  
23 นางทองหลัก เหลากระโทก แมบาน ทองหลัก เหลากระโทก  
24 นางจันทรฉาย  นิชิกุล ผช.ม.4 จันทรฉาย  นิชิกุล  
25 นางพานยิน  ตรวจมรรคา แมบาน พานยิน  ตรวจมรรคา  
26 นางสุรินทร  อินทรมณี แมบาน สุรินทร  อินทรมณี  
27 นายสุนทอง  มีมาก ผอ.รร.บานเสม็ด สุนทอง  มีมาก  
28 นางละเอือย  สุนโทรัมย แมบาน ม.5 ละเอือย  สุนโทรัมย  
29 นางรันจร  สุนโทรัมย แมบาน รันจร  สุนโทรัมย  
30 น.ส.อัญชลี  เผือกพันธ รองปลัด ทต.สองช้ัน อัญชลี  เผือกพันธ  
31 นายประพิทศ  สุภาวหา ผอ.รร.บานตาราม ประพิทศ  สุภาวหา  
32 นางจํารัส  การกระสัง แมบาน ม.17 จํารัส  การกระสัง  
33 นางนวล  การกระสัง แมบาน ม.17 นวล  การกระสัง  
34 นางสุดใจ  แกวรัมย แมบาน ม.17 สุดใจ  แกวรัมย  
35 น.ส.สุเพียบ  โคกรัมย แมบาน ม.17 สุเพียบ  โคกรัมย  
36 นางนัยนา  สมใจเรา แมบาน ม.10 นัยนา  สมใจเรา  
37 นางประกอบ  เปลี่ยน แมบาน ม.10 ประกอบ  เปลี่ยน  
38 นายวุฒิชัย  โคกรัมย ผญ.ม.17 วุฒิชัย  โคกรัมย  
39 นางคิน  กมลรัมย แมบาน ม.5 คิน  กมลรัมย  
40 นางเกียรต์ิ  กางรัมย แมบาน ม.5 เกียรต์ิ  กางรัมย  
41 นางสุภาพ  กางรัมย แมบาน ม.5 สุภาพ  กางรัมย  
42 นางสัญญา  นภาคเวช แมบาน ม.2 สัญญา  นภาคเวช  
43 น.ส.พวย  เลิศรัมย แมบาน ม.2 พวย  เลิศรัมย  
44 นางละหน  กุยรัมย แมบาน ม.6 ละหน  กุยรัมย  
45 นางดวงใจ  คะรุรัมย แมบาน ม.6 ดวงใจ  คะรุรัมย  
46 นางรัชนี  กางรัมย แมบาน ม.6 รัชนี  กางรัมย  
47 นายบรรทม  สุทินรัมย ผช.ม.3 บรรทม  สุทินรัมย  
48 นางอารีรัตน  ฉัตรทัน แมบาน ม.6 อารีรัตน  ฉัตรทัน  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
49 นางสุนิน  กองรัมย  แมบาน ม.6 สุนิน  กองรัมย  
50 นายเสมอ  กึมรัมย ผช.ม.6 เสมอ  กึมรัมย  
51 นางสุวรรณ  โบราณรัตน แมบาน ม.11 สุวรรณ  โบราณรัตน  
52 นางเรณู  ถือดีย่ิง แมบาน ม.11 เรณู  ถือดีย่ิง  
53 นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา ทศพร  ปานมน  
54 นายสุริยา  ดวงเลิศ นายชางโยธา สุริยา  ดวงเลิศ  
55 นางกิมเชียง  ฉัตรทัน แมบาน ม.14 กิมเชียง  ฉัตรทัน  
56 นางสุริเย็น  ตรวจมรรคา แมบาน ม.14 สุริเย็น  ตรวจมรรคา  
57 นางสุนาน  ประสงคดี แมบาน ม.14 สุนาน  ประสงคดี  
58 นางเหมือน  วิเทียรรัมย แมบาน  ม.6   เหมือน  วิเทียรรัมย  
59 น.ส.กิ่งกาญจน  แตงนอย หัวหนากองชาง กิ่งกาญจน  แตงนอย  
60 นายประกิจ  จารัมย   ผญ.ม.11 ประกิจ  จารัมย  
61 นางแสงเดือน  มวงทอง ผอ.รร.บานโคลด แสงเดือน  มวงทอง  
62 นายบุญทิง  ก่ํารัมย ผญ.ม.16  บุญทิง  ก่ํารัมย  
63 นายธวัชชัย  กิรัมย ผอ.รร.บานหนองรักษ ธวัชชัย  กิรัมย  
64 นายพินิจ  จริตรัมย ผญ.ม.14 พินิจ  จริตรัมย  
65 นางขวัญใจ  มีมาก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ขวัญใจ  มีมาก  
66 นายอนุชา  อาณาเขต ผญ.ม.1 อนุชา  อาณาเขต  
67 นางสาลิกา  ผิวคํา แมบาน ม.10 สาลิกา  ผิวคํา  
68 น.ส.นรินทร  ทองไสย แมบาน ม.10 นรินทร  ทองไสย  
69 นายสมศักด์ิ  เพประโคน ผอ.รร.บานนาราใหญ สมศักด์ิ  เพประโคน  
70 นางสพุิน  อาญาเมือง ผญ.ม.9 สุพิน  อาญาเมือง  
71 นางศริภาภรณ  ฉัตรทัน ผช.ม.7 ศริภาภรณ  ฉัตรทัน  
72 นางบุณยานุช  ประเสริฐศร ี แมบาน ม.7 บุณยานุช  ประเสริฐศร ี  
73 นางวันภา  อภิรัมย แมบาน ม.7 วันภา  อภิรัมย  
74 นางละออง  แกวรัมย แมบาน ม.7 ละออง แกวรัมย  
75 นางสมจิตร  ชัยสุวรรณ แมบาน ม.7 สมจิตร  ชัยสุวรรณ  
76 นายสํารวล  กะรัมย ผญ.ม.5 สํารวล  กะรัมย  
77 นายต๋ี  เการัมย ผญ.ม.10 ต๋ี  เการัมย  
78 นายขุนไกร การงานดี นายชางไฟฟา ขุนไกร การงานดี  
79 นายสําเริง  ประเสริฐศร ี ผญ.ม.3 สําเริง  ประเสริฐศร ี  
80 นางวรรณาพร กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ วรรณาพร  กีรติตระกูล  
81 น.ส.ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง จนท.บริหารงานทั่วไป ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  
82 น.ส.กัลยา  วงษเตมีย จนท.วิเคราะหฯ กัลยา  วงษเตมีย  
83 น.ส.ปราณี  ศิริผล นักวิชาการพัสดุ ปราณี  ศิริผล  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
84 น.ส.นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร นักพัฒนาการทองเที่ยว นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร  
85 นายเกรียงไกร  สระภู นายชางโยธา เกรียงไกร  สระภู  
86 น.ส.จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี จนท.บริหารงานทั่วไป จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี  
87 น.ส.ณิชาภา  ฉัตรพิกุลทอง จพง.เทศกิจ ณิชาภา  ฉัตรพิกุลทอง  
88 นายวินัย  ประเสริฐศร ี นักพัฒนาชุมชน วินัย  ประเสริฐศร ี  

     
 
 
 
ผูมาประชุม 12   คน 

    ผูขาดประชุม - คน 
    ลา  - คน 
    ผูเขารวมประชุม   88 คน 
   
  เมื่อถึงเวลา  09.00  น. เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ  ที่มาประชุม
ปรากฏวามีผูมาประชุม  12  คน  ถือวาครบองคประชุม   
เลขานุการสภาฯ -  บัดน้ีไดเวลาเริ่มประชุมแลว  เพื่อเปนศิริมงคลในการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ันขอ
  เรียนเชิญทานสมบัติ  บุตรเพ็ชร ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  กอนเริ่มประชุมสภา  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงระเบียบขอบังคับการประชุมสภากอน 
เลขานุการสภาฯ -  เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายวรชัย  วิชัยรัมย  เลขานุการสภาฯ  และสมาชิกสภา
  เทศบาลตําบลสองช้ัน เขต 1 ในเบื้องตนขอขอบคุณผูนําชุมชน ผูนําสวนราชการตาง ๆ  
  ตลอดจนประชาชนที่เขารวมฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ันในครั้งน้ี 
  สืบเน่ืองมาจากประธานกลุมแมบานตําบลสองช้ันไดทําหนังสือถึงทานประธานสภาฯ วามี
  ความประสงคนํากลุมแมบานตําบลสองช้ัน จํานวน 50 คน ขอเขารวมรับฟงการประชุมสภา
  เทศบาลตําบลสองช้ัน  ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอแจงในเรื่องของคําสั่ง และหลักเกณฑให
  วิธีการเขารับฟงการประชุมสภา  ในการเขารวมรับฟงการประชุมสภาประธานสภาฯมีอํานาจ
  ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน อยากใหผูเขารวมรับฟงการประชุมทุกทานได
  ปฏิบัติตามคําสั่งของประธานสภาฯ อยางเครงครัด  การแตงกายดวยชุดสุภาพปดเครื่องมือ
  สื่อสาร  ตลอดจนไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนการประชุมสภา และสืบเน่ืองจากมี
  ผูเขารวมรับฟงจํานวนมากในการพักรับประทานอาหารวางของเชิญดานหนาหองประชุม  ซึ่ง
  มีเจาหนาที่จัดเตรียมไวใหแลว  และขอบพระคุณอยางย่ิงที่เขามารวมรับฟงการ  
  ประชุมสภาในครั้งน้ี 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
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วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1  ประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 
  2557 
ประธานสภาฯ -  แจงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําป  
  2557   กําหนด  30  วัน  ต้ังแตวันที่   5  มกราคม 2557 - 3  กุมภาพันธ  2557   
  จึงขอใหพิจารณา  ขอราชการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 

วาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -  ใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  ช้ีแจงวามีขอ 
  แกไขอยางไรหรือไม 
นายทวี กมลรัมย สท.เขต 2 -  เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 ในฐานะ
  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดประชุมเมื่อวันที่   26 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  
  2556  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุม สมัย
  สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 ประจําป 2556  ในคราวประชุม เมื่อวันที่  20   
  พฤศจิกายน 2556  อยางละเอียดรอบคอบ  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติรับรองการ 
  ประชุมแลว จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและรับรองตอไป 
ประธานสภาฯ -  ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2556  
  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2556  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ หรือไม 
ท่ีประชุม -  รับรอง   

วาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  3.1  การกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําป 2557-2558 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ช้ีแจง 
เลขานุการสภาฯ -  ตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3.1 การกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ 
  ประจําป 2557 - 2558  ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา ๒๔ ในปหน่ึงใหมีสมัย
  ประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  และตาม
  ระเบียบขอบังคับการประชุม  ขอ 11 (2) สําหรับเทศบาลใหกําหนดวาสมัยประชุมสามัญ
  ประจําปแตละสมัยน้ันจะเริ่มเมือ่ใด และแตละสมัยกําหนดกี่วันกับใหกําหนดสมัยประชุมสมัย
  สามัญสมัยประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจง มีทานใดสอบถามหรือไม  เชิญทานทวี  กมลรัมย 
นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 -  เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2  ตามที่
  เลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงระเบียบขอกฎหมายเกี่ยวการกําหนดสมัยประชุมน้ัน  กระผมเห็นวา
  การกําหนดสมัยประชุมสมัยที่ 3 ที่เคยกําหนดไวในระหวางวันที่ 3 สิงหาคม - 1 กันยายน  
  จากที่ประชุมในป 2556 ซึ่งเปนชวงที่จะตองพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
  ประจําปที่ผานมามีความกระชันชิดกับระยะเวลาที่จะตองรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ  ตาม
  ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาในการพิจารณารางเทศบัญญัติฯได  จึง
  ขอเสนอใหกําหนดระยะเวลาเริ่มประชุมสมัยสามัญที่ 3 เลื่อนข้ึนมาใหเร็วข้ึน  ดวยเหตุผล
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  ดังกลาวอยากใหที่ประชุมชวยพิจารณา  สวนสมัยประชุมอื่น ๆ กระผมเสนอเห็นควรกําหนด
  ไวเหมือนเดิม 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
  3.2  การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญทานนายกฯ ช้ีแจง 
นายกฯ  -  เรียนทานประธานสภาฯ  ในสวนของการปรับปรุงแผนพัฒนาสามปฯ เน่ืองจากในการ 
  จัดทําโครงการตาง ๆ จะตองบรรจุในแผนพัฒนาสามปกอนถึงจะสามารถดําเนินการได  ขอ
  ช้ีแจงให สท. ผูนําชุมชน และกลุมแมบาน  ในสวนของรายละเอียดการปรับปรุง 
  แผนพัฒนาสามปขอใหทานปลัดช้ีแจงเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญทานปลัดฯ ช้ีแจงเพิ่มเติม 
ปลัด ทต. -  ในเรื่องของการปรับปรุงแผนพัฒนาสามปฯ เน่ืองจากคณะผูบริหารมีความจําเปนที่จะ 
  จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาตําบล  ในการจัดทําแผนที่ผานมาแลวมีบางยุทธศาสตรที่ยังขาดการ
  พัฒนา  ซึ่งที่ขอเปลี่ยนแปลงมีอยู 3 ยุทธศาสตร 
  1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ในดานการสงเสริมอาชีพซึ่งยังไมไดมีบรรจุไวใน
  แผนพัฒนาฯ 
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  ซึ่งเปนการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานใหมี
  การคมนาคมที่สะดวก 
  3.  ยุทธศาสตรการทองเที่ยว หากดูจากแผนแลวยังขาดงบประมาณในการพัฒนาดานน้ีอยู 
  คณะผูบริหารและคณะกรรมการจัดทําแผนจึงไดปรับเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปใหครอบคลุม
  ทุกดาน  รายละเอียดไดจัดสงให สท.เพื่อไดรับทราบไปแลว  ซึ่งคณะกรรมการจัดทํา 
  แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลสองช้ันไดประชุมและมีมติใหความเห็นชอบและคณะผูบริหาร
  ก็ไดประกาศใชแผนเรียบรอยแลว  จึงขอช้ีแจงคราว ๆ เพียงเทาน้ี 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
นายกฯ  -  กอนอื่นขอตอนรับกลุมแมบานตําบลสองช้ันที่ไดขอรวมเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล
  ตําบลสองช้ัน  ขอช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาฯ ในปถัดไปขอความรวมมือผูนํา
  หมูบาน ผูนําชุมชน  กลุมแมบาน  ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  มีความยินดีที่กลุมแมบาน
  เขารวมรับฟงในครั้งน้ีจะไดรับทราบแนวทางในการพัฒนาจะไดชวยกันหาแนวทางในการ
  พัฒนาตําบลของเรา  หรือกลุมแมบานสนใจทีจ่ะสงเสริมใหกลุมมีความเขมแข็งข้ึนก็สามารถ
  ทําโครงการเขามาได  ซึ่งคาดวาภายใน 1-2 เดือนน้ี  เทศบาลจะออกประชาคมหมูบานใน
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  อยากใหผูนําชุมชน  กลุมแมบาน  ไดประสานกันวาจะทํา 
  โครงการใดเพื่อพัฒนาหมูบาน  มีแนวทางใดรูปแบบไหนในการพัฒนาตําบล  ณ  ตอนน้ี 
  หลักเกณฑตาง ๆ  ที่ใหทางเทศบาลหรือทองถ่ินวางกรอบการพัฒนาตองรับฟงเสียงจากชุมชน
  ในตําบล  ทุกอยางตองทํารวมกัน  ในสวนของแผนพัฒนาสามปที่ไดปรับปรุงเพิ่มเติมน้ัน  ก็
  ตามยุทธศาสตรที่ทานปลัดไดช้ีแจงไปแลว  ยุทธศาสตรที่ขอเพิม่เติมในแผน ดังน้ี 
  -  โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุกสายถนนหินคลุกเดิมบานสองช้ัน หมูที่ 1 - 
  บานติม  หมูที ่ 11  เสนทางน้ีมีระยะทางที่ยาวมาก 
  -  โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุก บานเสม็ดนอย หมูที่ 12 - สามแยกบาน 
  หนองปุน  หมูที ่ 15  ซึ่งถนนเสนน้ียังเปนถนนดินและคอนขางตํ่า 
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  -  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองช้ัน  หมูที่  3  สายจากถนนคอนกรีต
  เสริมเหล็กเการอบบานหมูที ่1 ดานทิศตะวันตก -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปบานโคลด 
  -  โครงการลานสงเสริมการกระจายสินคาตําบลสองช้ัน บริเวณดานหนาอาคารพิพิธภัณฑ
  และอนุสรณสถานตําบลสองช้ัน  ซึ่งเปนโครงการที่กลุมแมบานคงไดรับประโยชนอยางมาก  
  ซึ่งจากที่ผานมาที่เรานําสินคาภายในตําบลไปจําหนายในงานของอําเภอหรือจังหวัด  แตใน
  พื้นที่ของเราไมมีสถานที่ที่จะใหกลุมแมบานหรือกลุมอาชีพ  และสินคา ตาง ๆ มา 
  จําหนวย  และเปนจุดพักรถระหวางจังหวัดคือจังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย จึงขอเชิญ
  ชวนกลุมแมบาน กลุมอาชีพตาง ๆ หากโครงการไดรับการอนุมัติจากสภา เมื่อโครงการเสร็จก็
  จะวางเต็นทและจะเชิญตัวแทนกลุมแมบานมาประชุมเพื่อรวมกันวางแนวทางอีกครั้งหน่ึง 
  -  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองช้ัน  หมูที่ 3 สายหนาขวัญนทีรีสอรท-
  หนาสํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ัน (ทางเขาสํานักงานหลังอนามัย) 
  -  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองช้ัน  หมูที่  3  สายถนนคอนกรีตเกา
  หลังวัดโพธ์ิทองถนนรอบบานหมูที่ 1 ดานทิศตะวันตก 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  มีทานใดสอบถามอีกหรือไม   
ท่ีประชุม -  ไมมี 
  3.3  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
         พ.ศ.2557 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญทานนายกฯ ช้ีแจง 
นายกฯ  -  ในการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2557  ใน 
  รายละเอียดเปนเรื่องของงานชาง  ขอเชิญหัวหนาชางช้ีแจง 
ปลัด ทต. -  ขออนุญาตช้ีแจง  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557  ที่ได
  ตราไปแลวน้ัน  ทางเจาหนาที่ไดพิมพผิดในเรื่องของรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให  จาก
  โครงการซอมแซมหินคลุกภายในหมูบานสองช้ัน หมูที่  2  งบประมาณ  37,000  บาท  
  จากหนา บานนางระเบียบ  นิเวศรัมย  ถึง  บานนายเย้ือน  ตรวจมรรคา  ขนาดกวาง  3.00  
  เมตร ยาว  200.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ในเทศบัญญัติจะกําหนดไววาปริมาตรงาน
  หินไมนอยกวา  600.00  ลูกบาศกเมตร  ซึ่งเจาหนาที่ไดพิมพผิดไป  ตองแกไขเปน   
  ปริมาตรงานหินไมนอยกวา  60.00  ลูกบาศกเมตร  น้ีคือขอที่  1 
  ขอที่  2  กอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่  16  บานอโณทัย  งบประมาณ   
  98,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเกา  
  บริเวณพื้นที่บานนายบรรจง  ซึ่งขอความน้ีเจาหนาที่พิมพผิด  ตองแกไขเปน  จากถนน 
  คอนกรีตเกา  จึงขอนําเสนอที่ประชุมทราบกอนวาโครงการไมไดเปลี่ยน  งบประมาณไมได
  เปลี่ยน  เพียงแตเจาหนาที่พิมพผิด เพื่อจะไดใหสภาพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
  เทศบัญญัติฯ  ในวาระตอไป 
ท่ีประชุม -  รับทราบ  
เลขานุการสภาฯ -  ขอเพิ่มเติมจากที่ทานปลัดไดช้ีแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงเทศบัญญัติงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ 2557  ตามระเบียบ มท วาดวยวิธีการงบประมาณ ของ อปท.
  พ.ศ.  2541  ขอ  29  การแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดิน
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  และสิ่งกอสราง ทีท่ําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง
  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  ก็ขอช้ีแจงในเรื่องของระเบียบกฎหมายใหสมาชิกทราบ
  ในเบื้องตนกอน   แตสมาชิกจะพิจารณาอยางไรเปนการพิจารณาในวาระที่  4 
ท่ีประชุม -  รับทราบ  
  3.4  การเสนอโครงการขอจายขาดเงินสะสม  ครั้งท่ี  1  ประจําปงบประมาณ 2557 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญทานนายกฯ ช้ีแจง 
นายกฯ  -  ขอเชิญทานปลัดช้ีแจงรายละเอียดการจายขาดเงินสะสมใหที่ประชุมไดรับทราบกอน วามี
  ระเบียบอยางไร  สามารถจายไดเทาใด 
เลขานุการสภาฯ -  กระผมในฐานะเลขานุการสภา ฯ  ในสวนของวาระที่ 3.4  เปนวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  การเสนอโครงการขอจายขาดเงินสะสม  ตามระเบียบ มท วาดวยการรับเงิน  ฯ พ.ศ. 2547 
  เงินสะสมคือเงินที่เหลือจายจากรายรับตามงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณ
  รายจายเพิ่มเติมและหมายรวมถึงเงินหรือรายรับอื่นที่ อปท. ไดรับไวในวันสิ้นปงบประมาณ
  หลังจากที่หักทุนสํารองสะสมไวแลว  และรวมเงินสะสมปกอน ๆ ดวย  อีกทั้งตามระเบียบวา
  ดวยการรับเงิน ฯ ขอ 89 ในการจายขาดเงินสะสมน้ันใหจายไดไมเกินรอยละ 40  ของ 
  งบประมาณเพื่อการลงทุนของปงบประมาณน้ัน  โดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
ปลัด  ทต. -  ขออนุญาตประธานสภาฯ  เน่ืองจากระเบียบขอ 89  ดังกลาว  ไดยกเลิกขอความที่วา จาย
  ไดไมเกินรอยละ 40 ไปแลว  ข้ึนอยูกับสถานะทางการคลัง  จึงขอแจงใหทราบ 
เลขานุการสภาฯ -  การขอจายขาดเงินสะสมตองไดรบัอนุมัติจากสภา ในเบื้องตนจึงขอช้ีแจงระเบียบ 
  กฎหมายใหสมาชิกทราบในวาระน้ี  สวนสภาจะพิจารณาเปนเอยางไรก็เปนการพิจารณาใน
  วาระที่ 4 
ท่ีประชุม -  รับทราบ  
ปลัด ทต. -  ตามที่ทานนายกฯ ไดใหช้ีแจงสถานะทางการคลังของเทศบาลตําบลสองช้ัน  ตามเอกสารที่
  แจกใหทุกทาน  มีแบบรายละเอียดประกอบการอนุมัติขอใชเงินสะสมซึ่งเปนแบบฟอรมใหม  
  เงินสะสมที่สามารถนํามาบริหารได 8,848,033  บาท  น้ันคือเงินสะสมที่เราสามารถใชได
  แตใหคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  เราก็ตองดูวาในการบริหารเทศบาลในชวงระยะเวลาที่เงิน
  งบประมาณยังไมเขาเราก็ตองกั้นไวในระยะยาวพอสมควร  จึงขอใหสภาพิจารณาโครงการที่
  นายกฯ เสนอมาวามีความเรงดวนหรือไม  ใชเงินสะสมไดประมาณ 8 ลาน  แตก็ตองกั้นไว
  สําหรับเปนรายจายที่มีความจําเปนที่จะตองจาย เชน  ดอกเบี้ยหรือเกิดเหตุตองบรรเทา    
  สาธารณภัยตาง ๆ ถาเราจายหมดทั้ง 8 ลาน ก็ไมมีงบประมาณในการดําเนินการดังกลาวได  
  แตก็เปนอํานาจของสภาที่จะอนุมัติโครงการตามที่ทานนายกฯ เสนอ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ  
ประธานสภาฯ -  ก็ใหสมาชิกรับทราบตามที่ทานปลัดช้ีแจงงบประมาณเงินสะสมที่สามารถใชได 
  มีผูใดสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม เชิญทานนายกฯ 
นายกฯ  -  ขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ตามรายละเอียดที่เสนอ  โครงการจายขาดเงินสะสม 
  ประจําป 2557  ครั้งที ่ 1   
  1.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองช้ัน  หมูที่ 3 สายหนาขวัญนทีรีสอรท-
  หนาสํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ัน (ทางเขาสํานักงานหลังอนามัย)  งบประมาณ  
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  786,000  บาท  ขนาดความกวาง 4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
  เมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลสองช้ัน) 
  2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองช้ัน  หมูที่  3  สายถนนคอนกรีตเกา
  หลังวัดโพธ์ิทองถนนรอบบานหมูที่ 1 ดานทิศตะวันตก  งบประมาณ 206,000  บาท   
  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  81.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร (ตามแบบเทศบาล
  ตําบลสองช้ัน) 
  3.  โครงการกอสรางยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุกสายถนนหินคลุกเดิม บานสองช้ัน หมู
  ที่ 1 - บานติม  หมูที ่ 11  งบประมาณ 3,499,000  บาท  ขนาดกวาง 6.00  เมตร  ยาว 
  6,200  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลสองช้ัน) 
  4.  โครงการกอสรางยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุกสายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบาน
  เสม็ดนอย หมูที ่12 - สามแยกบานหนองปุน  หมูที่  15  งบประมาณ 1,000,000  บาท  
  ขนาดกวาง 6.00  เมตร  ยาว  1,800  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50  เมตร (ตามแบบเทศบาล
  ตําบลสองช้ัน) 
  5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานสองช้ัน  หมูที่  3  สายจากถนนคอนกรีต
  เสริมเหล็กเการอบบานหมูที ่ 1  ดานทิศตะวันตก - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปบานโคลด  
  งบประมาณ 631,000  บาท  ขนาดกวาง 5.00  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  (ตามแบบ
  เทศบาลตําบลสองช้ัน) 
  6.  โครงการกอสรางลานสงเสริมการกระจายสินคาตําบลสองช้ัน  บริเวณดานหนาอาคาร
  พิพิธภัณฑและอนุสรณสถานตําบลสองช้ัน งบประมาณ 500,000  บาท  (ตามแบบเทศบาล
  ตําบลสองช้ัน) 
  นายกฯ แสดงรายละเอียดแผนที่และช้ีแจงใหสมาชิกและผูเขารวมประชุมดู  ถนนดินจะสราง
  ต้ังแตหมูที่  1  จนถึงหมูที่  11  เปนถนนดินที่เรายังไมไดยกระดับจะทําการเช่ือมถนนหมูที่  
  1  จะผานดานหลังหมูที่ 17   ดานหลังหมูที่ 15  ยาวประมาณ 6,200  เมตร  เปนถนนที่
  ยังไมไดรับการพัฒนาถนนคอนขางตํ่า  เวลานํ้ามาก็จะทวมถนนเสนน้ี  งบประมาณ  
  3,499,000  บาท เสนที่สอง ยกระดับถนนดิน หมูที่  12  เลยวัดหมูที่ 12  เช่ือมหมูที่ 15  
  งบประมาณ 1,000,000  บาท  ถนนคอนขางกวางเพื่อสะดวกในการขนสินคาทาง 
  การเกษตร ชาวบานที่มีที่นาบริเวณน้ันก็จะไดรับประโยชนอยางมากและการเดินทางระหวาง
  หมูที ่11  มายังตําบลไมตองผานหมูที่ 8 หมูที่ 4  ว่ิงมาทางตําบลไดเลย  สวนกอสรางถนน
  คอนกรีตเสริมเหล็ก   อีก 3 โครงการ   เน่ืองจากเทศบาลตําบลสองช้ันไดยายมาอยูสํานักงาน
  ใหม  ทางเช่ือมระหวางหมูบานตาง ๆ ยังไม เรียบรอย  ทางคณะผูบรหิารจึงคิดที่จะกอสราง
  ถนนเช่ือมหมูบานบริเวณหนาขวัญนรีรีสอรทถึงหนาเทศบาล  ระยะทางคอนขางไกล  
  ประมาณ 400.00  เมตร  เสนที่สองหนาวัด  ชาวบานขอมาหลายครั้งแตยังไมไดดําเนินการ
  ให  ลงจากหมูบานบริเวณวัดเช่ือมกับคอนกรีตซึ่งเปนของ อบจ.  เราก็ดําเนินการเช่ือม  อีก
  เสนหน่ึงทําคอนกรีตเช่ือมไปจนถึงหมูที่ 6  ซึ่งเปนถนนที่อดีตทาน สส.ทําไวใหก็จะดําเนินการ
  เช่ือมใหสามารถสัญจรสะดวกย่ิงข้ึน  ก็ 5  โครงการที่เปนเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน  ในสวน
  ของการกอสรางลานกระจายสินคาตรงน้ีก็เปนโครงการที่ทางเจาหนาที่วิเคราะหฯ ไดออก
  ประเมินหมูบาน  เมื่อเทศบาลเราไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองยังขาดเรื่องการที่ใหกลุมสตรี 
  กลุมแมบาน  หรือชาวบาน  ไดเอาสินคามาจําหนายในจุดกลางจึงไดเล็งเห็นวาในหมูที่  1  
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  ที่เปนที่สาธารณะนาจะทําโครงการเปนจุดทีนํ่าสินคามาวางขายโดยการต้ังเต็นทใหนําสินคามา
  จําหนาย  และยังเปนจุดกึ่งกลางของตําบลดวย   ซึ่งคณะผูบริหารจึงขอจายขาดเงินสะสม
  เน่ืองจากเงินสะสมของเทศบาลเราสามารถนําเงินบริหารไดประมาณ 8,800,000 บาท  จึง
  ขอจายขาดประมาณ 6,600,000  บาท  ก็ยังไมเต็มจํานวนที่สามารถที่จะจายได  ก็ขอให
  สมาชิกไดพิจารณาโครงการซึ่งเปนประโยชนกับพี่นองตําบล 
ท่ีประชุม -  รับทราบ  
ประธานสภาฯ -  ที่ประชุมก็ไดรับทราบเหตุผลที่นายกฯขอจายขาดเงินสะสม  ซึ่งถนนแตละสายก็เปน 
  ถนนที่มีความสําคัญของตําบลเรา  ซึ่งจะเช่ือมแตละหมูบานอยางหมูที ่11  เช่ือมหมูที่ 15 
  หมูที ่12 มีทานใดสอบถามอีกหรือไม   
ท่ีประชุม -  ไมมี 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1  พิจารณากําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําป 2557 - 2558 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ช้ีแจง 
เลขานุการสภาฯ -  ตามที่ไดแจงใหสมาชิกทราบเบื้องตนไปแลวเมื่อวาระที่ 3.1  เรื่องการกําหนดสมัยประชุม
  ในการประชุมตองกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป 2557  วาจะกําหนดกี่สมัย  
  กําหนดเมื่อใด  และมีระยะเวลาเทาใด โดยใหกําหนดไมเกินสามสิบวัน  และกําหนดสมัย
  ประชุมสมัยแรกในปถัดคือป 2558  ในเรือ่งดังกลาวเสนอเพื่อพิจารณาน้ัน  ในฐานะที่ 
  กระผมเปนเลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา เขต 1 ตามที่เราไดประสบในสมัยประชุมน้ัน  
  ในเบื้องตนขอช้ีแจงใหทราบสมัยประชุมเดิมทีกําหนดไว จํานวน 4 สมัย  ดังน้ี 
  สมัยที ่1  วันที่ 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 
  สมัยที ่ 2  วันที่ 8 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 
  สมัยที่  3  วันที่  3  สิงหาคม - 1  กันยายน 
  สมัยที ่ 4  วันที่  2  พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 
  ตามที่แจงใหสมาชิกทราบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ผานมา  ที่
  ผูบริหารตองจัดทําแผนพัฒนาสามป  หรือรางเทศบัญญัติตองเสนอใหสภาทราบภายในวันที่  
  15  สิงหาคม  และในการจัดทําแผนน้ันผูบริหารตองจัดทําใหเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  
  ปญหาที่เกิดข้ึนคือในหวงระยะสมัยที่  3  วันที่  3  สิงหาคม - 1 กันยายน มีความกระชันชิด 
  ในเรื่องของการพิจารณาเกรงวาจะกระทบระยะเวลาตามกฎหมาย  อยากเสนอใหทางที ่
  ประชุมชวยพิจารณาในเรื่องของสมัยประชุม  โดยเฉพาะสมัยที่  3  สวนสมัยประชุมที่ 1,2,4  
  ในความเห็นของผมในฐานะสมาชิกสภาเห็นวาควรคงไวดังเดิม  ขอช้ีแจงใหทราบเบื้องตน 
ท่ีประชุม -  รับทราบ  
ประธานสภาฯ -  มีทานใดสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม  เชิญทานอนุสรณ 
นายอนุสรณ  ภาคเดียว  สท.เขต 2 -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายอนุสรณ  ภาคเดียว  
  สท.เขต 2  ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดสมัย
  ประชุมสมัยสามัญ และที่ทานทวี  ไดรับทราบปญหาที่ผานมาน้ันผมเห็นดวยปญหาที่เกิด 
  ข้ึนน้ันอยูในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาและการจัดทํารางงบประมาณประจําปของ 
  ผูบริหารที่ผานมามีความบกพรองในเรื่องกระบวนการและสงผลใหมีผลกระทบในเรื่องการ
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  พิจารณาของสภา   เพราะการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณมีความสําคัญ และตองพิจารณาเปน 3 วาระซึ่งตองใชระยะเวลาทําใหการ 
  ประชุมสภามีปญหาในกระบวนการมีผลกระทบตอสภา  ดังน้ัน  ผมเห็นดวยกับทานทวี   
  เพื่อรองรับปญหาดังกลาวอยากใหที่ประชุมชวยพิจารณาและกําหนดสมัยประชุมใหเร็วข้ึน 
นายกฯ  -  ขออนุญาตประธานสภาฯ ขอพาดพิง ทานอนุสรณ  การกําหนดสมัยประชุมสภาเปนเรื่อง
  ของสภาที่ตองกําหนด  เพราะฉะน้ันเมื่อสภากําหนดผูบริหารตองทําตามที่สภากําหนด  จะ
  บอกวาการที่ประชุมแลวมีขอผิดพลาดเกิดความเสียหายไมไดเกี่ยวของกับคณะผูบริหาร  ซึ่ง
  ผมไดทําตามหวงระยะเวลาที่สภากําหนด  ขอใหทานเปลี่ยนแปลงและถอนคําพูด  ที่กลาวมา
  ไมไดเกี่ยวกับผูบริหารเลย  สภากําหนดสมัยประชุมสภา 4  สมัย  สภากําหนดเองผมไมได
  เปนผูกําหนดวาจะตองประชุมวันไหน 
ประธานสภาฯ -  ตามที่ทานนายกฯ พาดพิง  ขอใหทานอนุสรณถอนคําพูดดวยครับ 
นายอนุสรณ  ภาคเดียว  สท.เขต 2 -  ขอถอนคําพูดที่วา “ผูบริหารที่ผานมามีความบกพรอง”  ครับ 
ประธานสภาฯ - ทานอนุสรณ  ไดถอนคําพูดที่พาดพิงถึงทานนายกฯ แลวครับ  เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ตามที่ช้ีแจงในเรื่องของการกําหนดสมัยประชุมสภา     ในเบื้องตนที่ช้ีแจงไววาสมัยที ่3 มี
  ผลกระทบเพราะจะตองมีการพิจารณาในสวนของสภา  สืบเน่ืองจากการจัดทําแผนและการ
  จัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเจาหนาที่หรือของผูบริหาร  เหตุที่
  นําเสนอใหที่ประชุมเพราะวาที่ผานมาผูบริหารจัดทําแผนเสนอสภาในหวงระยะเวลาที่กระช้ันชิด  
  ในสวนของสภาจะตองพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหเสร็จภายใน
  วันที ่15 สิงหาคม  ตอไปก็ขอแจงใหผูบริหารทราบ  ถาแจงเขามาไมทันชวงระยะเวลา 
  ดังกลาวแลวก็จะพิจารณาในสมัยที่  4  ซึ่งลวงเลยระยะเวลาของปงบประมาณก็ไมเปนไร  
  เพียงแตหารือใหที่ประชุมรับทราบเทาน้ัน  ในเบื้องตนเห็นควรเสนอกําหนดในสวนของสมัย
  ประชุมสภาสามัญ  สมัยที่  3  ขยับข้ึนมา  จากเดิมวันที่ 8 มิถุนายน  - 7  กรกฎาคม   
  เพื่อใหการพิจารณาของสภาเปนไปอยางรอบคอบในเรื่องของรางงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณและหวงระยะเวลาในการเสนอของทางผูบริหารก็ตองใหแลวเสร็จภายใน
  วันที ่15 สิงหาคม  ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาสามญั  สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 25   
  กรกฎาคม  2557 - วันที่ 23  สิงหาคม  2557  ซึ่งไมเกิน 30  วัน  ตามที่กฎหมาย 
  กําหนด  สวนสมัยประชุมที่ 1,2,4  ในความเห็นของผมในฐานะสมาชิกสภาเห็นวาควรคงไว
  ดังเดิม  จึงเรียนมาเสนอเพื่อใหสภาพิจารณา 
ท่ีประชุม -  รับทราบ  
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอแนะอีกหรือไม  เชิญทานนายกฯ 
นายกฯ  - สอบถามทานปลัดฯ  ตามระเบียบการประชุมสภา  ตามเงื่อนไขกําหนดไดกี่วัน 
ปลัด ทต. -ไมเกิน  30 วัน 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอแนะอีกหรือไม   
ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุมเพื่อกําหนดวันประชุมสามัญสมัยที่ 3  วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่  
  23  สิงหาคม 2557 
เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม   
  เห็นชอบ  11  เสียง 
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  ไมเห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง 
  สรุปมติที่ประชุมในเรื่องการกําหนดสมัยประชุมใหทราบอีกครั้ง  คือ   
  การกําหนดสมัยประชุมประจําป พ.ศ. 2557   
  สมัยที ่ 2  เริ่มวันที่ 8 มิถุนายน 2557  ถึงวันที่  7  กรกฎาคม 2557  
  สมัยที ่  3  มติที่ประชุมมีการเปลี่ยนสมัยประชุมโดย   
  สมัยที ่ 3 เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2557   
  และสมัยที่  4  เริ่มวันที่  2  พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2557   
  ตอไปเปนการพิจารณาสมัยประชุมประจําป พ.ศ. 2558  เสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งวา
  จะใชสมัยประชุมคงเดิมตามป พ.ศ. 2557  หรือไมก็ตามแตที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกทานใด คิดวาสมัยประชุม ประจําป 2558 ใหใชคงเดิมตามป พ.ศ. 2557 ขอใหลงมติดวย 
เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม  เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจําป 2558 ตาม สมัยประจํา 
  ป 2557 
  เห็นชอบ  11  เสียง 
  ไมเห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง 
  สรุปมติที่ประชุมในเรื่องการกําหนดสมัยประชุมใหทราบอีกครั้ง  คือ  การกําหนดสมัย 
  ประชุมประจําป พ.ศ.2558  คือ วันที่ 5 มกราคม 2558 - 3  กุมภาพันธ 2558 
  4.2  พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจําป   
  พ.ศ. 2557  
ประธานสภาฯ  - เชิญทานนายกฯ  ไดอภิปรายช้ีแจง 
นายกฯ   -   ขอใหทานปลัด ทต.  ไดช้ีแจงในขอที่จะมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
ปลัด ทต.   –  ตามที่ไดช้ีแจงไปแลวมี  2  กรณี  คือ  1. ขอเปลี่ยนแปลงระยะทางในการกอสราง  2.ขอ
  เปลี่ยนแปลงจากถนนลาดยางเปลี่ยนเปนถนนคอนกรีต  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงในเทศ
  บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557  ที่ไดทําไปแลวซึ่งพิมพขอความผิดพลาด 
เลขานุการสภาฯ  -  ขอช้ีแจงระเบียบขอกฎหมายเพิ่มเติมใหทราบอีกครั้ง  ในวาระที่ 4.2   เรื่องพิจารณา
  แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2557  ตาม
  ญัตติที่ทานผูบริหารเสนอมาในเรื่องของการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  
  ในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ 
  เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจของสภาฯ  ขอช้ีแจงระเบียบเบื้องตนใหทางสมาชิก
  สภาฯ ทราบระเบียบกอน  สวนการพิจารณาอยางไรก็ตามแตสภาฯจะอนุมัติ 
ประธานสภาฯ  - ทานใดมขีอเสนอแนะอื่นหรือไม  เชิญทานสิทธิพงษ 
นายสิทธิพงษ อะภิรัมย สท.เขต 2  -   ตามที่เลขานุสภาฯไดช้ีแจงระเบียบ ทต.  วาดวยวิธีการงบประมาณป 
  พ.ศ. 2541  ในเบื้องตน  ญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร  ขอ 2(2) จาก 
  ถนนลาดยางเกาเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกา  เปนการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณที่
  เปลี่ยนตําแหนงสถานที่กอสราง  จึงอยากสอบถามเจาหนาที่กองชางหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
  วาการที่แกไขดังกลาวทําใหตําแหนงกอสรางเปลี่ยนแปลงหรือไม  อยางไร 
ประธานสภาฯ  -  เชิญทางกองชางไดช้ีแจงรายละเอียดที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงดวย 
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ปลัด ทต.   –  เปนที่เดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงแตอยางใด   เดิมเปนถนนคอนกรีตอยูแลวแต
  พิมพผิดพลาดเปนถนนลาดยางเทาน้ัน  จะใหชางช้ีแจงอีกครั้งวาเปนบริเวณไหน 
นายเกรียงไกร สระภู นายชางโยธา -  ขอความเดิมจากถนนลาดยางเกาบริเวณบานนายบรรยงค      
  โกรัมย  ถึงระบบประปาบานหนองแคร หมู 16  ขนาดกวาง 5 เมตรยาว 39 เมตรมีพื้นที่
  กอสราง 195 ตารางเมตรพรอมไหลทางหินคลุกตามแบบของ ทต.สองช้ัน  ขอแกไขขอความ
  จากถนนลาดยางเกาเปนถนนคอนกรีตเกาซึ่งพิมพผิดพลาด 
นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สท.เขต 2 -หากไมทําใหเน้ืองานของโครงการเปลี่ยนแปลงก็อนุมัติใหแกไขขอความ
  ได  อยากใหกองชางและเจาหนาทีผู่รับผิดชอบไดตรวจสอบใหรอบคอบมากกวาน้ี 
นายกฯ  - เทศบัญญัติน้ี  ไดผานการพิจารณาตรวจทานจากสมาชิกแลวเพราะฉะน้ันในการทําเทศ
  บัญญัติทุกครั้งจึงไดใหสมาชิกชวยตรวจดูความถูกตองของโครงการตางๆอีกครั้ง   
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1  - ตามระเบียบ มท วาดวยการงบประมาณป พ.ศ. 2541  ที่ 
  เลขานุการสภาไดช้ีแจงในเบื้องตนตามญัตติของผูบริหารขอ 2(1)  จากเดิมปริมาตรงานหินไม
  นอยกวา  600 ลบม.แกไขเปนปริมาตรงานหินไมนอยกวา 60 ลบม. การแกไขเปลี่ยนแปลง
  ดังกลาวทําใหปริมาณงานเปลี่ยน  ถามจนท.กองชางวางบประมาณในเทศบัญญัติ 37,000 
  บาทหากคิดที่ปริมาณงาน  600 ลบม.คิดเปนเงินงบประมาณเทาไหร  หากพิจารณาจากงบ
  ที่ต้ังไวแลวปริมาณงานเทาใดที่จะถูกตอง 
นายเกรียงไกร  สระภู นายชางโยธา    -  หากคิดในปริมาณงานหิน  600 ลบม.เปนเงิน  370,000 บาทซึ่ง
  พิมพผิดพลาดที่จุดทศนิยม  เพื่อใหถูกตองจึงขอแกไขเปนงานปริมาณหินที่  60 ลบม. 
  งบประมาณ 37,000 บาท 
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1  - เปนการช้ีแจงเพื่อขอแกไขขอมูลใหถูกตอง  เห็นควรอนุมัติ 
นายกฯ  -ฝากถึงสมาชิกฯทุกทาน  ในรายละเอียดของการประชุมสภาทุกครั้ง  มี คกก.ตรวจสอบ 
  รายงานการประชุมสภาฯมีรายนามดังตอไปน้ี 

1. นายทวี  กมลรัมย    ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
2. นางปจจรี  ประสงคดี     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
3. นายพนมไพร  บุตรเพชร    กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
4. นายวรชัย  วิชัยรัมย     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
5. นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย    กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
6. นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 

  กอนที่ คกก.จะเซ็นตเอกสารตรวจรายงานการประชุมขอใหตรวจสอบโดยละเอียด  เพื่อให
  เกิดความถูกตองและปองกันความผิดพลาดทีอ่าจจะเกิดข้ึนไดอีก ไมใชสักแตเซ็นต 
ประธานสภาฯ  - ทานใดมีขอเสนอแนะอื่นหรือไม 
ปลัด ทต.     –   ในเรื่องของการออกเทศบัญญัติอยางที่ทานนายกเรียนไปแลววาสมาชิกก็มีหนาที ่
  ตรวจสอบในเรื่องรายละเอียดการประชุม แตในฐานะที่ผมเปนเจาหนาที่งบประมาณและผูที่
  เกี่ยวของในเรื่องของการจัดทําเทศบัญญัติ บางครั้งก็ตองโทษเจาหนาที่ดวย โทษทางผูบริหาร 
  ทางสมาชิกดวย เพราะอยาลืมวาบางครั้งจังหวัดเองตรวจก็หาไมเจอเหมือนกัน เพราะวา  1. 
  บางทกีารพิมพคอมพิวเตอร บางครั้งอาจตกหลนไปบาง ซึ่งบางทีจุดทศนิยมมันอาจจะผิด ผม
  เช่ือวาทําทุกครั้งก็ผิดทุกครั้ง แตอยากใหคํานึงถึงเจตนา วาอันที่ผิด มันออกจากข้ันตอนไหน 



 14 

  สวนที่เราช้ีแจงวาเจาหนาที่พิมพผิด ชัดเจนวาเจาหนาที่พิมพผิดจริงๆ  เพราะบางครั้ง ใน
  รายงานการประชุมถูกก็จริง แตเวลาพิมพเครื่องก็ผิดมันก็มีโอกาสผิดเหมือนกัน ตรงน้ีเราก็
  ไมไดโทษทางทานผูบริหารและสมาชิกนะครับ เพียงแตวาเจาหนาที่ก็พิมพผิดไปบาง ก็ยอมรับ
  ครับ บางทีเอกสารชางสงมาตอนที่ประชุม คนทํางบประมาณก็เปนอีกคนหน่ึง พิมพไปมันก็
  ผิดจุด ถึงแมจุดทศนิยมก็สามารถผิดพลาดได บางที่  กอบป ไป กอบป มา ขอความมัน 
  เปลี่ยนและบางครั้งก็สงใหจังหวัดตรวจก็โทษจังหวัดเหมือนกันวา ทําไมยังบอกวาถูก มันก็
  เปนข้ันตอนแตผมก็ยืนยันวาเทศบัญญัติมันมีโอกาสผิดไดทุกป เน่ืองจากมันใชคอมฯ แลว
  เอกสารเยอะทําใหตัวเลขอาจคลาดเคลื่อน  แตขอใหทานเขาใจในเรื่องของเจตนาวามันไม
  ไดมาเปลี่ยนแปลงสถานที ่หรือไปทําอะไรที่มันผิดนอกเหนือจากระเบียบ  ผิดไปแลวเราก็มา
  แกไขตามระเบียบใหถูกตอง น่ันคือสิ่งที่อยากช้ีแจงใหทุกทานไดรับทราบ วามีโอกาสผิดทุก
  ข้ันตอน  อยางครั้งน้ีทางเจาหนาที่ขอยอมรับวาผิดจากเจาหนาที่เพราะชางสงมาแลว 
  เจาหนาที่พิมพอีกแบบทําใหเกิดความผิดพลาด    
ประธานสภาฯ  - ทานใดมีขอเสนอแนะอื่นหรือไม 
เลขานุการสภาฯ     - ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาฯเขต 1  ตามที่ทานนายกไดช้ีแจงและระบุรายช่ือ
  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาวมาขางตน  เมื่อดูจากระเบียบวาระ 4.2 น้ัน
  เปนเรื่องที่ผูบริหารขอใหสภาฯแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป   
  ความผิดพลาดดังกลาวการสํารวจโครงการดังกลาวเปนเรื่องของฝายบริหารเปนเรื่องของฝาย
  กองชางในเรื่องการคํานวณยอดเงินคํานวณปริมาณความกวางความยาวเปนวิชาชีพทางการ
  ชาง ซึ่งเปนพนักงานอยูภายใตอํานาจปกครองของฝายบริหารและที่ทานเสนอมาวา คกก.
          ไมใชสักแตเซ็นต  ซึ่งผมเปนหน่ึงใน  คกก. ตรวจรายงานการประชุมถือวาทานพาดพิงผม  
  กอนที่จะมีการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ทางคณะผูบริหารไดจัดทําแบบ
  โครงการหรือรายละเอียดแบบกอสรางใหสภาฯพิจารณา  ในการเสนอแบบแตละครั้งจะตอง
  ผานกระบวนการตรวจสอบตามวิชาชีพการชางและระบบราชการ  ยกตัวอยางเชน  การ 
  ประมาณการ  เมื่อประมาณการเสร็จแลวหัวหนากองชาง  น.ส.กิ่งกาญจน  แตงนอย  จะทํา
  การตรวจสอบโครงการกอนตามดวยความเห็นชอบของนายกฤชพล  แสงสุนานนท   
  ปลัดเทศบาลตําบลสองช้ัน  และผูที่อนุมัติโครงการก็คือ  นายชยพล  วงษทอง   
  นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ันอนุมัติโครงการตามแบบที่เสนอมา การที่ทานกลาววา คกก.
  ไมใชสักแตเซ็นต  หากยอนกลับไปกอนที่จะอนุมัติทานไมใชสักแตเซ็นตควรตรวจสอบ 
  กระบวนการ  สมาชิกสภาฯมิไดมีวิชาชีพทางการชางในการคํานวณปริมาตรของโครงการฯจึง
  ขอช้ีแจงใหทราบ  ตามที่ทานพาดพิงขอใหทานถอนคําพูด วาคณะกรรมการไมใชสักแตเซ็นต 
  ขอบคุณครับ 
นายกฯ - ขอบคุณที่ทานชวยอภิปราย  ขอถอนคําพูดที่พูดไปเมื่อสกัครูน้ีเพราะวาสุดทายผมก็อนุมัติอยู
  ดีแตเบื้องตนอยากจะบอกวา  โครงการที่ทุกทานไดเสนอมาใหคณะผูบริหารพิจารณากอน
  หนาน้ันผมไดใหทุกทานดูกอนหากมาถึงผมก็คือโครงการที่ทุกทานเสนอมา  ผมจะทํา 
  โครงการโดยที่ไมดูขอเสนอของทางสมาชิกก็ไดสามารถใชโครงการที่ทางประชาคมนํามาเสนอ
  เลยก็ได แตเพื่อเปนการใหเกียรติแกทางสมาชิกวาไดสอบถามโครงการที่สมาชิกกอนวา 
  โครงการที่ทานสมาชิกเห็นวามีความสําคัญก็นําเสนอเขามา  เมื่อไดโครงการแลวก็พวกทานได
  ตรวจสอบความถูกตองกอนใชหรือไมพอมาผมถึงไดเซ็นตอนุมัติ  ตรงน้ีก็ขอรับผิด ผมเซ็นต
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  อนุมัติไปเองตรงน้ีก็คงจะตองแจงใหทานปลัดฯซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการไดควบคุมดูแลอยา
  ใหผิดพลาดมาจนถึงตองสอบถามกันในสภาในครั้งตอๆไป 
ประธานสภาฯ  -   ขอมติในที่ประชุมที่ทาง ทานสิทธิพงษ  และ ทานพนมไพร  ไดสอบถามสภาฯเชิญ 
  เลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ   -  ในสวนของมติที่ทานประธานสภาฯไดแจงเมื่อครูน้ี  ขออธิบายเพื่อความชัดเจนอีกทีวา
  ญัตติที่จะพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงมี  2  โครงการ  คือ  1.การเปลี่ยนแปลงโครงการใน
  เรื่องปริมาตรงานหินจาก 600 ลบม.เปน  60 ลบม.ตามที่ ทานพนมไพร  วาหากปริมาณ
  ผิดพลาดจากการพิมพเล็กนอยก็ทํา  2.การแกไขโครงการจากถนนลาดยางเกาเปนถนน 
  คอนกรีตเสริมเหล็กเกา  ตามที่ ทานสิทธิพงษ วาหากไมทําใหตําแหนงเปลี่ยนแปลงก็ให 
  พิจารณาแกไข 
ประธานสภาฯ  -  ขอใหลงมติในญัตติที่ 1.  ตามที่ ทานพนมไพร  เสนอพิจารณาการแกไขโครงการฯ 
เลขานุการสภาฯ    -   เรียนทานสมาชิกในการลงมติหรือไมลงมติ  ตามระเบียบขอบังคับในการประชุมสภาฯ
  กรุณายกมือใหพนศีรษะ  ขอบคุณครับ 
ปลัด ทต.   –  ทางเจาหนาที่ไมสามารถนับมติได  เน่ืองจากทานสมาชิกที่ไมยกมือคือไมลงมติหรืองดออก
  เสียง  อยากใหทานประธานสภาฯ  ขอใหลงมติเปนเห็นชอบ ไมเห็นชอบหรืองดออกเสียงดวย 
ประธานสภาฯ   - ขอใหลงมติในญัตติที่ 1.  ตามที่ ทานพนมไพร  เสนอพิจารณาการแกไขโครงการฯ  เห็น
  ดวยหรือไม 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุม   
  เห็นดวย  10  เสียง 
  ไมเห็นดวย 1 เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557  การเปลี่ยนแปลงโครงการในเรื่องปริมาตรงานหินจาก 
  “600 ลบม.เปน  60 ลบม.” 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -  ขอใหลงมติในญัตติที่ 2.  ตามที่ ทานสิทธิพงษ  เสนอพิจารณาการแกไขโครงการฯ   
  เห็นดวยหรือไม 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุม   
  เห็นดวย  11  เสียง 
  ไมเห็นดวย - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557  การแกไขโครงการจาก”ถนนลาดยางเกาเปนถนน 
  คอนกรีตเสริมเหล็กเกา” 
ท่ีประชุมฯ   -   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   -  สรุปการลงมติในที่ประชุมสภาฯเห็นดวย  ใหแกไขทั้ง  2  โครงการ 
ท่ีประชุมฯ   -   รับทราบ 
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  4.3  พิจารณาโครงการขอจายขาดเงินสะสมครั้งท่ี  1  ประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ.  2557   
ประธานสภาฯ  - เชิญทานนายกฯไดช้ีแจง 
นายกฯ    -  มีทั้งหมด  6  โครงการ  ตามที่ไดเสนอต้ังแตครั้งแรกในวาระที่  3.4  และช้ีแจง 
  รายละเอียดวามีโครงการถนนในเสนหมูบานตางๆ   ซึ่งเปนประโยชนตอชาวบานที่จะไดรับใน
  เรื่องของการพัฒนา  ฝากทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาโครงการตามที่เห็นเหมาะสม   
  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  -  ขอใหพิจารณาโครงการดังกลาว  และลงมติในที่ประชุมสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ    -   ในระเบียบวาระที่  4.3  เรื่องพิจารณาโครงการขอจายขาดเงินสะสมครั้งที่  1   
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ตามที่ทางผูบริหารไดช้ีแจงไปเบื้องตนในที่วาระ  3.4  
  จํานวน  6  โครงการเปนเงิน  หกลานหกแสนกวาบาท   ขอช้ีแจงใหทางสมาชิกสภาฯได
  ทราบในเรื่องของขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องการพิจารณาการจายขาดเงินสะสม  
  ตามระเบียบวาดวยการรับเงิน  เงินสะสมก็คือเงินที่เหลือจายจากรายรับ  ในการพิจารณา
  ตามระเบียบขอ  89  การจายขาดเงินสะสมตองไดรับอนุมัติจากสภาฯ  และหนังสือสั่งการ
  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย  มท 0808.4/ว3161  ลงวันที ่ 12  
  ตุลาคม  พ.ศ. 2553 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจายเงินสะสมขององคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ิน  ไมทราบวาทางสมาชิกสภาฯและทานผูบริหารไดรับเอกสารจาก 
  เจาหนาที่ครบหรือไม 
ท่ีประชุมฯ  -   สมาชิกสภาฯ  และคณะผูบริหารไดรับเอกสารจากเจาหนาที่ครบทุกทานแลว 
เลขานุการสภาฯ    -   เอกสารระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจายเงิน
  สะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งรวมถึงเทศบาลตําบลสองช้ันน้ีดวย  และหนังสือ
  สั่งการฉบับลาสุดอีกฉบับหน่ึงคือ  หนังสือสัง่การของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  กระทรวงมหาดไทย  มท 0808.2/ว2150ลงวันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  เรื่อง 
  ซักซอมความเขาใจเกีย่วกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะช้ีแจงให
  ทานสมาชิกสภาฯไดเขาใจในเรื่องของระเบียบดังกลาว  วาที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ
  สั่งการกําชับตามเอกสารที่แจกทั้ง  2  ฉบับน้ันจะเห็นไดวา  กระทรวงมหาดไทยเนนในเรื่อง
  ของการพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ซึ่งเงินสะสมน้ันเปนเงินนอกงบประมาณสวนเงินที่อยูใน
  งบประมาณ  คือเงินที่อยูตามเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2557  ดังน้ัน
  ตามหนังสือสั่งการดังกลาวอยากใหทางสมาชิกสภาฯ  พิจารณาอยางระมัดระวังไดกําชับเนน
  มาวา  การกอสรางที่ไมใชกรณีเรื่องเรงดวนใหต้ังงบประมาณรายจายประจําป  หรือรายจาย
  เพิ่มเติม  หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  และในการจัดทําพิจารณาเงินสะสมใหจัดทํา
  รายละเอียดประกอบการพิจารณาทุกครั้ง  จะเห็นไดวาหนังสือสั่งการทั้ง  2  ฉบับมุงเนนให
  พิจารณาอยางรอบคอบโครงการดังกลาวหากมีมูลคาสูงหรือมีงบประมาณที่ตองใชสูง  ให
  คํานึงถึงเสถียรภาพหรือสถานะทางการเงินของเทศบาลดวย  ตลอดจนคํานึงระยะเวลา  การ
  ที่ทางผูบริหารเสนอมาน้ันจะเปนโครงการจําเปนเรงดวนหรือไมก็แลวแตทางสมาชิกสภาฯจะ
  ไดพิจารณา  หากไมใชโครงการที่จําเปนเรงดวนหรือชาวบานไดรับความเดือดรอนก็เห็นควร
  บรรจุเขาแผนพัฒนาประจําปที่จะตองจัดทํางบประมาณรายจายตอไป  ในการพิจารณาก็
  อยากกําชับวา  นอกจากการพิจารณาอยางรอบคอบแลว  ในการตรวจสอบของ  สตง.   
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  ตลอดจนพนักงานตรวจสอบภายในจังหวัดซึ่งเนนเปนนโยบายหลักของการตรวจสอบเงิน
  สะสมเปนอยางย่ิง  เพราะเงินสะสมน้ันเปนเงินที่ไวใชจายกรณีฉุกเฉิน  กรณีมีความจําเปน
  เรงดวน  งบประมาณรายจาย  งบประมาณเงินสะสมคงเหลือของเราทางเจาหนาที่ไดแจก
  เอกสารไปแลววามีประมาณ  แปดลานกวาบาท  และทางผูบริหารขอใชเงินสะสม  หกลาน
  หกแสนกวาบาท  เทากับวาเราจะมีเงินคงเหลืออยูประมาณ  ลานเศษๆ  หากสมาชิกสภาฯ
  พิจารณาอนุมัติ  ใหคํานึงถึงสถานะคงคลังนับจากน้ีไปจนถึงสิ้นปงบประมาณซึ่งเหลือ 
  ระยะเวลาอีก  9  เดือนหากมีเหตุฉุกเฉินมีเหตุจําเปนกรณีงบประมาณของรัฐบาลกลางไมเขา
  ตามกําหนดเวลา  อาจจะไมมีเงินใชยามฉุกเฉิน  เชน  การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  เงินเดือน
  ขาราชการ  ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ในการพิจารณาจึงแจงใหทางสมาชิกสภาฯทราบ
  และพิจารณาอยางรอบครอบ  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  -  ทานใดมีขอเสนอแนะอื่นหรือไม    เชิญทานนายกฯ 
นายกฯ    -   ขอช้ีแจงเพิ่มเติมจากรายละเอียดที่ทานไดรับเอกสาร  ยอดเงินสะสมวันที่  30  กันยายน  
  2556  ทั้งหมด 17,629,679 บาท  ปกติเงินสะสม  คือ  เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือเปน
  รายไดที่เขามายังเทศบาลในปน้ันๆ  ในปที่แลวเราใชเงินไมหมด  เงินก็จะตกเปนเงินสะสม  
  เงินสะสมก็คือเงินที่เราสามารถจะนํามาพัฒนาใหเกิดสิ่งตางๆที่ดีข้ึนกับทางในตําบลได   
  ยอดเงินสะสมจริงที่บริหารซึ่งทางกองคลังทํามาถาทานเห็นแลวยอดเงินสะสมที่นําไปบริหาร
  ไดตามเอกสารกอนขอที่  2  ประมาณ  สิบลานเจ็ดหมื่นสองพันกวาบาท  หลังจากหัก 
  ยอดเงินสะสมที่ไดใชไปคราวกอน  จะเหลือเงินสะสมคงเหลือที่นําไปใชได  ณ  วันที่  27  
  มกราคม  2557  คือ  8,848,033 บาท  เพราะฉะน้ันถาเราใชเงินไปทั้งหมด   
  6,600,000  บาท  ก็จะเหลือเงินอีก  สองลานสองแสนกวาบาท  มาบวกกับเงินทุนสํารอง
  เงินสะสม  ที่เราสามารถที่เรายังเก็บอยูที่สามารถเอามาใชในเหตุกรณีที่ฉุกเฉินซึ่งจะขออนุมัติ
  กับทางผูวาฯไดอีก  11,316,000  บาท  เพราะฉะน้ันเงินตรงน้ีสามารถเอามาใชไดไม 
  เดือดรอน  ในสวนของการคลังที่เหลืออีก  9  เดือนถาเราขาดก็ยังสามารถเอาเงินสํารองเงิน
  สะสมมายังใชอยูแตตองขออนุมัติจากผูวาฯในการที่จะเกิดเหตุอยางภัยพิบัติอยางที่ทานเลขา
  สภาฯไดกลาว  ตรงน้ีก็ฝากใหกับทางทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณาวาโครงการดังกลาวเปน
  ประโยชนกับทางชาวบาน  รัฐบาลใหเงินมาเพื่อใชพัฒนาในเสนถนนหนทางหรือแมแตจะเปน
  โครงสรางซึ่งตามระเบียบที ่ มท 0808.4/ว3161  ตรงน้ีเปนระเบียบที่ซักซอมความเขาใจ
  ที่อยากใหทุกตําบลไดดูวาการใชเงินสะสมไดใชไปในเรื่องของประโยชนหรือใชไปแบบ 
  สุรุยสุราย  ในระเบียบของการคลังของเรามีเงินพอที่เราจะใชอยูจนถึง  9  เดือน   
  เพราะฉะน้ันสมาชิกสภาฯก็คงไมตองกังวลถึงเงินเดือนของตัวเองเทาไหรทานไดรับเงินเดือน
  ครบถึงสิ้นปงบประมาณน้ีแนไมตองกังวล  ในสวนของเบี้ยผูสูงอายุรัฐบาลก็ใหมาทุก  6  
  เดือนถึงแมไมใหมาเราก็ยังยืมเงินสะสมเมื่อตนปที่ผานมาจายได  เพราะยังมีเงินคงคลัง 
  หลังจากใชไปแลวเงินสํารองเงินสะสมอยู  11,000,000  บาท  เพราะฉะน้ันฝากทาน 
  สมาชิกสภาฯไมตองกังวลในเรื่องเงินเดือนตัวเองที่จะไมไดรับอีก  9  เดือนหวงพี่นองวาจะมี
  ถนนหนทางดีหรือไม  หวงวาพี่นองจะมีสถานที่ขายสินคาที่ตัวเองจะเอาออกมาขายหรือไม  
  ตรงน้ีก็ฝากสมาชิกสภาฯทุกทานไดชวยพิจารณา 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาฯ  ทานใดมีขอสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
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นายสิทธิพงษ อะภิรัมย สท.เขต 2 -  ตามที่ดูแบบขอเสนอญัตติที่นายกฯ  ที่ไดเสนอมา  จริงๆแลวก ็
  อยากอนุมัติแตตัวเลขที่อยูในแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติมฉบับที่  1  กับแบบขอเสนอญัตติที่
  ทานนายกฯเสนอมาตัวเลขมันผิดพลาดกันมาก  ใหทานไปดูขอที่  4  ขอเสนอญัตติกอสราง
  ปรับถนนดินญัตติเดิมจากบานเสม็ดนอย  หมูที่ 12  ถึงบานหนองปุน  หมูที่  15  จํานวน  
  1,000,000  บาทแตในแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปน  1,467,000 บาท  และขอที่  5   
  กอสรางถนนคอนกรีต  จริงแลวก็เห็นใจเน่ืองจากวัดโพธ์ิทอง  ไปบานโคลด  จํานวนเงินใน
  แบบย่ืน ญัตติ  631,000 บาท  แตในแผนพัฒนา  931,000 บาทตรงน้ีคิดวาผิดพลาด
  ทางเจาหนาที่พิมพผิดหรือไม  เรียนใหทราบเทาน้ีกอนขอใหทานตรวจสอบดูเน่ืองจากม ี
  ขอผิดพลาดหลายโครงการ 
นายกฯ    -   อธิบายเพิ่มเติมจากโครงการที่  5  ถนนคอนกรีตในโครงการที่ขออนุมัติแผนพฒันาฯ 
  931,000 บาทเปนโครงการที่คิดในสวนของทอลอดเปนสวนของบล็อกคอนเวิส  จะตองทุบ
  ทําใหมและขยายเขตใหกวางเพิ่มจากเดิม  แตเน่ืองจากผมไดเห็นแลววาในการที่จะทําถนน
  กวางแค  5  เมตรขนาดบล็อกคอนกรีตเดิมยังใชไดอยูถาไปทุบทอในขณะที่นํ้ายังทวมอยู
  ตอนน้ีก็ยังทําทอลอดและขยายใหญข้ึนไมได  ก็เลยใชเฉพาะวางคอนกรีตไมรวมบล็อกคอน
  เวิส  ตอนที่วางไวในแผนฯมีรวมบล็อกคอนเวิสดวย  สามแสนกวาบาท  ซึ่งขยายแคบล็อก
  คอนเวิสมันแพงไปก็เลยตัดบล็อกคอนเวิสออก  พื้นที่ตรงน้ันก็เหลือเฉพาะคอนกรีต  สวน
  โครงการที ่ 4  ถนนดินต้ังแต  หมู 12  จนถึงสามแยก  หมู 15  ตอนแรกต้ังไวที่  
  1,400,000  กวาบาทก็เลยใหชางกําชับในเรื่องของระยะทางที่กอสรางจากสามแยกแลว
  ยอนมาทาง  หมู 12  ไดดูวาระยะทางจริงๆ  โดยไมไปทับระยะทางเกาที่เคยทําลงหินคลุก
  มาแลวไมตองทําซ้ําที่เดิม  ใหทําเฉพาะสวนที่ยังไมไดรับการพัฒนาก็เลยสามารถลดรายจาย
  ลงไปได 400,000 กวาบาท  ก็เลยเหลือ  1,000,000 บาทถวน  ขอช้ีแจงตามน้ี 
ประธานสภาฯ  -  ทานใดมีขอเสนอแนะอื่นหรือไม    เชิญปลัดเทศบาลฯ 
ปลัด ทต.   –  ในเรื่องของการนําแผนไปใชในการปฏิบัติ  ทานสมาชิกสภาฯยังคงเขาใจผิดอยูซึ่งจะช้ีแจง
  ใหรับทราบวาเรื่องการจัดทําแผน  จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ในเรื่องของการจัดทํา
  แผนเปนการประมาณการราคา  ซึ่งจัดทําแผนในเดือนน้ีประมาณคาวัสดุตางๆอาจราคาเดิม  
  ถาทําเทศบัญญัติปหนาคาวัสดุอาจจะเพิ่มข้ึน  คานํ้ามันเพิม่ข้ึน  ฉะน้ันอยาไปยึดติดกับ 
  จํานวนงบประมาณใหตรงกับในเทศบัญญัติที่จะอนุมัติ  เพราะการทําแผน  คือ  การประมาณ
  การราคาคราวๆวายอดเดิมเทาไหร  จึงไมจําเปนตองตรงกับงบประมาณที่ขออนุมัติเพราะ
  งบประมาณที่ขออนุมัติก็คือขออนุมัติตามงบประมาณที่ดําเนินการจริงๆตามแบบแปลนจริงๆ
  ราคาวัสดุจริงที่ทํา ณ ปจจุบัน  เพราะฉะน้ันไมตองไปคํานึงถึงยอดเงินตามแผน กับยอดเงิน
  อนุมัติตามเทศบัญญัติเพราะอาจจะลดหรือเพิ่มก็ได  แตขอใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนอยูใน
  โครงการแลวอีกอยางที่นํามาจัดทําเทศบัญญัติตองคํานึงถึงเรื่องเงิน  ในแผนอาจบอกวาทํา  
  300  เมตรแตประมาณการรายรับแลวทําไดแค  200  เมตรอาจจะปรับลดเหลือ 200 
  เมตรก็ไดน้ันคือเทศบัญญัติ  สิ่งที่ทานตองดูก็คือ  แบบรายละเอียดประมาณการที่ทางฝาย
  บริหารเสนอมา  เมื่อทานอนุมัติแลวหลังจากน้ันตองยึดถือตามแบบและประมาณการที่เสนอ
  อนุมัติไมใชยอนกลับไปดูแผนจึงอยากใหสมาชิกสภาฯเขาใจถึงระบบของการนําแผนมาสูการ
  ปฏิบัติจริง  ฉะน้ันแผนเปนเพียงประมาณการคราวๆ การจัดทําแผนวาเปนประมาณแบบน้ี  
  สวนในการทํารายละเอียดอาจจะลวงหนาเพียง 5 เดือน 8 เดือนหรือ 1 ป  ซึ่งคาวัสดุอาจ
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  เพิ่มข้ึนใหยึดแบบน้ี  แตสิ่งที่ทานดูคือ ณ ปจจุบันวาแบบแปลนเทาไหร  ประมาณการเทาไหร
  คือทําจริงแลว  เทศบาลมีเงินเทาไหรก็ทําเทาน้ัน  ตามแผนก็คือตามเปาหมายเดิมวาจากบาน
  นายน้ีถึงบานนายน้ีอาจลดระยะเวลาไดเพราะเงินอาจไมพอก็อาจทําแค 600 เมตรก็ไดจาก
  เดิมแผน 700 เมตรน้ันก็คือ  การดูแผนการนําเอาแผนไปสูการปฏิบัติไมยึดติดวาแผน 800 
  เมตร ตองทําตามแผน  800 เมตรไมใชครับ  ขอเรียนใหสมาชิกสภาฯเขาใจตามน้ี 
นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สท.เขต 2  -  ขอขอบคุณทานนายกฯ  และทานปลัด ทต.  ที่ไดช้ีแจงใหทางสมาชิก
  สภาฯ  ทางผูใหญบาน  ชาวบานไดรับทราบและเขาใจย่ิงข้ึน  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  -  มีทานสมาชิกใดมีขอเสนอแนะอื่นหรือไม     
นายทวี  กมลรัมย  สท.เขต 2- ตามที่ทานเลขานุการสภาฯไดช้ีแจงขอกฎหมายตลอดจนหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ
  ใชจายเงินสะสมของเทศบาลน้ัน  ซึ่งมุงเนนใหสภาฯเปนผูพิจารณาอนุมัติเงินสะสมถือปฏิบัติ
  ตามระเบียบอยางเครงครัด  โดยที่มีตามเจตนารมณจายเงินสะสมน้ันใหถูกตองเปนไปตาม
  ระเบียบกฎหมายของกรมการปกครอง  ตลอดจนเนนการตรวจสอบการจายขาดเงินสะสม
  ของ  สตง.  และของจังหวัดดวย  จากที่ผานมาสมาชิสภาฯชุดน้ีไดเคยอนุมัติจายขาดเงิน 
  สะสมใหคณะผูบริหารไปเมื่อวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2556  เปนเงิน  สองลานเศษ  จาก
  โครงการที่สภาฯอนุมัติไปแลวน้ันปรากฏวาเกือบจะครบ  1  ปแลวแตโครงการยังดําเนินการ
  ไมเสร็จสิ้น  ยังคางคาอยูอยางเชน  โครงการขุดคลองทีจ่ะทําเปนทางนํ้าไปยังโรงสูบนํ้าหมู 
  13  และโครงการขุดสระขางชลประทาน  ที่ไมสามารถทําไดก็ยังไมเสร็จและไมสามารถ 
  แกปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนไดทันทวงที  เพราะการพิจารณาการจายเงิน
  ขาดสะสมน้ันเปนการพิจารณาโดยใชหลักการที่วาตองแกปญหาความเดือดรอนของ 
  ประชาชนโดยเรงดวน  แตสภาพปญหาที่ทางผูบริหารไดดําเนินการน้ันยังเปนปญหาอยู 
  มากมายยังมีปญหาการดําเนินโครงการที่ผูบริหารพยายามจะแกไขเปลี่ยนแปลงตําแหนง 
  โครงการตางๆ  เพื่อที่จะเบิกจายเงินสะสมโดยไมผานกระบวนการตามระเบียบขอกฎหมาย  
  ซึ่งปญหาดังกลาว  ที่เกิดข้ึนขณะน้ัน  เปนปญหาของผูบริหารขอจายเงินสะสม  ดังน้ัน  เปน
  การทําโครงการที่ใชจายเงินอยางฟุมเฟอย  ในการประชุมสภาฯแตละครั้ง  สภาฯไดติดตาม
  สอบถามและเสนอแนะ  แตทางผูบริหารตลอดจนเจาหนาที่ยังเพิกเฉยในความระมัดระวังใน
  การจายขาดเงินสะสมปลอยทิ้งจนระยะเวลาลวงเลยมาเนินนาน  ซึ่งเขาขายเปนการละเมิด  
  การละเวนปฏิบัติหนาที่ในการจายขาดเงินสะสมโดยมิชอบ  ทําใหเกิดความเสียหายตอภาษี
  ของพี่นองประชาชนชาวตําบลสองช้ัน  ดังน้ันในการที่ผูบริหารมาขอจายขาดเงินสะสมในครั้ง
  น้ีผมถือวาเปนการขอใชจายเงินสะสมที่มีโครงการคากอสรางสูงมาก  ในการพิจารณาของ
  สมาชิกสภาฯไดโปรดพิจารณาอยางระมัดระวังและรอบคอบ  โดยคํานึงถึงขอกฎหมายและ
  ระเบียบฯตลอดถึงผลประโยชนของพี่นองประชาชนชาวตําบลสองช้ันเปนสําคัญ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  -  ทานใดมีขอเสนอแนะอื่นหรือไม    เชิญทานนายกฯ 
นายกฯ    -  ขอใหทานปลัด  ทต.  ไดช้ีแจงถึงกฎระเบียบในเรื่องของการจายขาดเงินสะสมกอน  และ
  ตามดวยระเบียบของพัสดุ  ในการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ 
ประธานสภาฯ  -   เชิญปลัด ทต.  ไดช้ีแจงกฎระเบียบในเรื่องของการจายขาดเงนิสะสม 
ปลัด ทต.    –  ขอใหอานระเบียบในเรื่องของการจายขาดเงินสะสมตามเอกสารที่แจกไป  ไดช้ีแจงบอยซึ่ง
  เลขานุสภาฯก็ไดช้ีแจงใหทางสมาชิกสภาฯไดรับทราบแลวเบื้องตน  ตามที่กรมสงเสริมการ
  ปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไวคือ  การจายขาดเงินสะสมตองเปนเรื่องเรงดวนที ่
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  บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่และมีกําหนดไวใน
  แผนพัฒนาประจําป  น้ันคือระเบียบเบื้องตน  สวนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติการดําเนินการ  
  หลังจากที่สภาฯอนุมัติงบประมาณรายจายขาดเงินสะสมแลว  จึงเปนข้ันตอนของเจาหนาที่
  พัสดุไดไปจัดทํากระบวนการจัดซื้อจัดจางตามชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดมา  ซึ่งอยางที่ทานได
  ช้ีแจงมาวาประสบปญหาในเรื่องของการทํางานลาชา  ในฐานะ  ปลัด ทต.  ไดเรียกชางผู
  ควบคุมงานมาพบแลวก็ดําเนินการสั่งการใหทําบันทึกเรียกผูรับจางมาดําเนินการตามระเบียบ
  พัสดุ  ซึ่งไดเนนเจาหนาที่พัสดุในเรื่องผลของการทํางานลาชาเปนผลเสียหายของทางราชการ
  และชางผูควบคุมงานก็ตองดูแลในเรื่องของการปฏิบัติ  ซึ่งตอนน้ีทุกเรื่องอยูในข้ันตอนของ
  การเรงรัดผูรับจางมาดําเนินการใหแลวเสร็จ  ซึ่งอาจจะเลยระยะเวลาที่กําหนดก็จะมีคาปรับ
  ตามระเบียบพัสดุ  หรือคนงานที่มีปญหาทําใหโครงการลาชาก็ใหเจาหนาที่พัสดุไดช้ีแจงวาถึง
  ข้ันตอนการดําเนินการใดแลว 
ประธานสภาฯ  -   เชิญเจาหนาที่พัสดุ  ไดช้ีแจงกฎระเบียบของพัสดุและการแกไขปญหาที่งานลาชา 
น.ส.ปราณี ศิริผล นักวิชาการพัสดุ  -  สําหรับโครงการขยายเขตประปาเหลืออีก  4  โครงการที่ผูรับจาง 
  ดําเนินการได  80 - 90 %  ซึ่งไดดําเนินการเรงรัดโดยการทําหนังสือสงไปแลว  และ 
  โทรศัพทติดตอสอบถามการเขาทํางานตลอดซึ่งถึง ณ ตอนน้ีก็ไดปรึกษากับทานนายกฯวาจะ
  ดําเนินข้ันตอไปอยางไร  ซึ่งก็ไดสอบถามไปยัง  สตง.  และไดแนวทางในการปฏิบัติมาแลว  
  สวนโครงการขุดลอกคูคลองที่ยังดําเนินการไมเสร็จ  เน่ืองจากทางชลประทานไมอนุญาตให
  ขุดขอใหทางชางผูควบคุมงานเปนผูช้ีแจง  โครงการขุดลอกคลองสําหรับที่จะขุดน้ันเห็นวา
  ไมได  เน่ืองจากชลประทานไมอนุมัติใหขุด  ซึ่งรองปลัดก็ไดถามจังหวัดคราวๆ แลว  ก็ใหรอง
  ปลัดเปนผูช้ีแจงในสวนน้ี  สําหรับที่ไมมีที่ขุดเราก็สามารถหาทางออกเพื่อใหพี่นองประชาชน
  ไดรับประโยชนหากเรารวมมือกัน 
นายกฯ  - ขอช้ีเจงเพิ่มเติม  จากที่ทานสมาชิกสภาไดอนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสมในรอบที่ผาน
  มาแลวก็จะเหลือประมาณ 3-4 โครงการที่ผูรับเหมายังทําไมแลวเสร็จ  ก็ขอช้ีแจงในเรื่องของ
  ระเบียบเราไดทําถูกตองทุกอยางแลว  เราสอบราคาเรียบรอยผูรับเหมารายแรกโครงการขุด
  สระฯในชวงทีเ่ราขาดแคลนนํ้าก็ไดทิ้งงานไมมาทํางาน  ตามระเบียบก็ตองยกเลิก  และ 
  ประกาศสอบราคาใหมในขณะที่สอบราคาใหมนับระยะเวลาจากที่สอบราคาครั้งแรกกับสอบ
  ราคาครั้งที่สอง  ประมาณ 6-7  เดือน  ในขณะที่เรารอติดขัดในสวนของบริษัทมาประมูลครั้ง
  ที่สองน้ัน   ก็ยังทําไมเสร็จ  ก็เปนหนาที่ของเจาหนาที่  ซึ่งสมาชิกสภาใหเกียรติสนับสนุนใน
  สวนของงบประมาณอนุมัติเงินสะสมไปดูแลพี่นองสวนน้ันก็ขอขอบคุณแทนประชาชนตําบล
  สองช้ัน  ที่สมาชิกอนุมัติงบประมาณไปการดําเนินการน้ันข้ึนอยูกับบริษัทดวยไมไดข้ึนอยูกับ
  เจาหนาที่เพียงอยางเดียว  เราไดเรงรดัติดตามใหบริษัทเขามาทํางาน  ซึ่งในรายละเอียดผมก็
  ใหเจาหนาที่สอบถามไปที่ สตง.  และหารือจังหวัด  วาจะดําเนินการอยางไรไดบาง    ไม
  นาจะมีปญหาหรือขอบกพรองอะไร  ในสวนของระบบประปาที่ขยายเขตไปก็อยากใหม ี
  ประปาสงไปถึงพี่นองตามหมูบาน  บริษัทก็มาประมูลๆ ไปก็ไมเขามาทํางานก็ไดช้ีแจงไปใน
  การประชุมครั้งที่แลว  เราก็ตองทําตามระเบียบทางเจาหนาที่ไดสอบถาม สตง. ไป สตง.ก็แจง
  วาตองรอจนปรับเงินประกันสัญญาจนกวาจะหมด  จึงจะยกเลิกสัญญาได  และสอบราคาใหม
  ใหแลวเสร็จลุลวงตามที่สมาชิกอนุมัติงบประมาณไปในคราวที่แลว  ในสวนน้ีเปนเรื่องของ
  เจาหนาที่ที่จะตองติดตามในสวนงบประมาณก็ขออธิบายเพิ่มเติมเพียงเทาน้ี 
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ท่ีประชุม -  รับทราบ  
รองปลัดฯ -  ขออนุญาตประธานสภาฯ  สําหรับโครงการขุดสระไดประสานงานกับกลุมงานกฎหมายของ
  จังหวัด  ซึ่งไดอธิบายถึงข้ันตอนการจายขาดเงินสะสมและประสบปญหาเรื่องการขออนุญาต
  ใชพื้นที่ ก็ไมอยากกาวลวง  เพียงแตวากลุมงานกฎหมายของจังหวัดไดแนะนําเมื่อเราทํา 
  สัญญาแลวเราก็ตองทําตามสัญญา  แตเมื่อเกิดปญหาเราไมสามารถสงมอบพื้นที่ใหกับ 
  ผูรับเหมาเพื่อเขาดําเนินการได  แตคูสัญญาเราก็ไมไดระบุจุด  ถาอยากใหชาวบานไดสระไป
  ใชในการบรรเทาภัยแลงก็ข้ึนอยูกับหมูบานวาจะหาจุดใหมเพื่อใหเราสงมอบพื้นที่ใหกับ 
  ผูรับเหมา  แตถาไมไดจริง ๆ ทางเทศบาลก็งดคากอสรางในจุดน้ันไป   
ท่ีประชุม -  รับทราบ  
ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ขอช้ีแจงในฐานะของเลขานุการสภาฯ  ตามที่ผูบริหารและเจาหนาที่ไดช้ีแจงเรื่องของ 
  โครงการจายขาดเงินสะสมในป 2556  ต้ังแตเดือนมีนาคม 2556  น้ัน  หลังจากที่สภา
  อนุมัติแลว  ขณะน้ันทางผูบริหารแถลงตอสภาวาเปนเรื่องความจําเปนเรงดวน คําวาเรงดวนก็
  คงไมตองอธิบายความหมายวาจําเปนเรงดวนขนาดไหน  ปจจุบันลวงเลยระยะเวลามากวา 1
  ปแลว    ตามระเบียบ มท วาดวยการรับเงินฯ  เมื่อไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว  
  เทศบาลตําบลดําเนินการเบิกจายและกอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 
  ถัดไป  หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการจายขาดเงินสะสมตกเปนเงินสะสม
  ของเทศบาล  ก็คงไมมีปญหาอะไรเงินไมไดรั่วไหลไปไหน  เพียงแตสมาชิกสภาสอบถาม 
  เน่ืองจากโครงการดังกลาวมีระยะเวลาเน่ินนาน  จึงขอช้ีแจงรายละเอียดเพียงเทาน้ี 
นายกฯ  -  อยากสอบถาม ผญ.บ.ม.13  มีความตองการสระนํ้า  และมีบริเวณใหขุดสระนํ้าหรือไม 
  เพิ่มเติมในเรื่องของสัญญาจาง  ซึ่งทางเทศบาลไดทําสัญญาเอาไวแลว  และไมมีขอไหนที่จะ
  ไปยกเลิกสัญญาได  ซึ่งถาเราทําไมไดขอผิดพลาดก็คงตกไปที่ผูสํารวจ 
รองปลัดฯ -  กอนที่จะมีโครงการกอสรางเขาสูสภา  ชางผูสํารวจตองสํารวจพื้นที่กอน  ถาเกิดพื้นที่ๆมี
  เจาของหรือเปนที่ราชพัสดุก็ตองขอใชพื้นที่กอนที่จะทําโครงการ  ทําประมาณการเพื่อที่จะไห
  สภาพิจารณาเห็นชอบก็คงผิดพลาดต้ังแตกระบวนการแรก 
นายกฯ  -  สอบถาม ทาน ผญ.บ.ม.13 มีพื้นที่ในการขุดสระหรือไม  อยากจะไดสระนํ้าหรือไม  จริง ๆ 
  ใหเจาหนาที่สอบถามแลว  ผช.บอกไมอยากได  เมื่อประชุมสภาครั้งน้ีแลวเลยอยากสอบถาม
  ทาน ผญ.บ. วาอยากไดหรือไม  ถาไมอยากไดก็จะทําตามระเบียบตอไป 
นายประเสริฐ  กิรัมย  ผญ.บ.ม.13 -  พื้นที่ขุดสระบริเวณสระเพลงเกา 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. 
เมื่อถึงเวลา 13.00  น.  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเขาประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ขอช้ีแจงระเบียบกฎหมายในเรื่องการพิจารณาระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ขอ  
  29  เดิมตามระเบียบที่ขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงดังกลาว  หากมีปริมาณ  คุณภาพ  หรือ 
  เปลี่ยนแปลงตําแหนงที่กอสรางตองขออนุมัติสภา  เหตุที่ขออนุมัติสภาน้ัน  เน่ืองจาก 
  โครงการกอสรางน้ันมีความสําคัญตองผานสภา  ก็ไมแตกตางอะไรกับโครงการกอสรางที่จาย
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  ขาดจากเงินสะสม  หากผูบริหารจะขอเปลี่ยนแปลงตําแหนงโครงการ ก็ตองย่ืนญัตติตอ 
  ประธานสภาอีกครัง้  จึงอยากเรียนใหทราบในเบื้องตน  และอยากช้ีแจงระเบียบขอบังคับการ
  ประชุมสภาทองถ่ิน  เน่ืองจากญัตติดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ไม
  เห็นควรใหสภาพิจารณาในเรื่องอื่นจากที่เสนอมา 
นายกฯ  -  เมื่อ ทาน ผญ.บ.ยินยอมใหขุดสระนํ้าบริเวณสระเพลงเกา  ตอเน่ืองจากเมื่อสักครูที่ทานทวี  
  สอบถามข้ึนมา ผมสอบถามลวงหนาวาสภามีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม 
เลขานุการสภาฯ  -  ในฐานะเลขานุการสภาฯ  ขอช้ีแจงระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
  2547 ระเบียบขอบังคับดังกลาว  คณะสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ันไดจัดต้ังและแจก
  คณะผูบริหารใหทราบแลว ขณะน้ีที่ประชุมสภากําลังพิจารณาญัตติที่ผูบริหารเสนอมา ทาน
  ไมไดเสนอญัตติดังกลาวเขามาในวาระน้ี  ดังน้ันการที่ทานนายกฯ ใหสภาพิจารณาตาม 
  ระเบียบขอบังคับ ขอ 37,38  ญัตติดังกลาวตองเสนอเปนหนังสือลวงหนาใหประธานสภา
  พิจารณากอนครับ 
นายกฯ  - ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ  ซึ่งผมไดถูกพาดพิงโดยทานทวี  สท.เขต 2 ซึ่งดูแลเขต
  พื้นที่อยูแลว  ตรงน้ันเปนผลประโยชนของตําบล  ทานซึ่งเปนสมาชิกสภา  ไมดูแล 
  ผลประโยชนของหมูบาน  ไมดูแลผลประโยชนของตําบลของทาน  ตรงน้ีที่เกิดข้ึนมาอางแต
  ระเบียบอยางเดียวผมก็ไมวา  ทําตามระเบียบ  ผมก็จะย่ืนขอนําเขาประชุมสภามาเรื่องเดียว
  ถายากขนาดน้ัน  ถาทานทวีเห็นวาการขุดสระไมมีประโยชนในหมูบาน  ไมมีประโยชนกับ
  ตําบลก็ยกเลิกไป 
ประธานสภาฯ -   สอบถามมีผูใดเสนอแนะหรือสอบถามอีกหรือไม  เชิญทานทวี 
นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2   -  เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2  สืบเน่ือง
  จากที่ทานนายกฯ กลาววาผมไมเห็นประโยชน  กระผมเห็นประโยชนต้ังแตแรก  ผมบอก
  นายกฯ หมูที ่13  สระตรงน้ันมันแลงนํ้าที่จะสูบไปทําประปามันไมพอ  ผมเรียนทานนายกฯ
  วาทานกรุณาสั่งเจาหนาที่ไปสํารวจดู ทานนายกฯ บอกไมเปนไรใหเจาหนาที่ไปดูแลว   
  เจาหนาที่ก็ไปดูแลวจนนํ้าทวมและสภาก็อนุมัติเงินสะสมไปแลว  แตก็ยังทําไมสําเร็จ  แลวมา
  ประเด็นที่อยากไดสระนํ้า  อยากไดแตไมไดอยากขัดกับระเบียบ  ที่บานเมืองมีปญหาเพราะ
  คนเราไมเคารพกฎระเบียบ  ผมอยากจะใหสิ่งที่ชาวบานไดอิงระเบียบกฎหมาย  ถาหากเรา
  ดําเนินการไปตามสิ่งเหลาน้ีมันก็เปนระเบียบกับสังคมตอไป  อยางการเมืองทุกวันน้ีเราไมได
  อยากใหเปนขนาดน้ัน  แตวาถาหากนายกฯ ยืนยันที่อยากจะทํา  ผมก็ไมอยากจะทําใหมันขัด
  ระเบียบ  ไมอยากใหเดือดรอนไมวาจะเปนผูอนุมัติ  หรือคนทํา  ผมยินดีที่จะอนุมัติ 
นายกฯ  -  อยางที่บอกเราทําตามระเบียบในการสอบราคาระเบียบพัสดุ  ในเมื่อผูรับเหมาทิ้งงาน  เรา
  ก็รอจนถูกระเบียบ  จะประมูลใหมทําใหมทุกอยางตามระเบียบ  สรุปสุดทายนํ้ามาแต 
  โครงการยังอยูเพราะเราไดเปดประมูลไปแลว  ถายกเลิกโดยบอกวามันไมแลงแลวไมตองทํา  
  เปนการพิจารณาของสภา  แลงแลวมีนํ้ากอนหนาน้ันหลายปก็มีนํ้าแลวสุดทายก็ไมมี  เวลานํ้า
  หมดหรือแลงก็บนแตเวลามีนํ้าไมมีคนบนมีแตคนชอบ  เวลาทําโครงการตองพิจารณาวาเวลา
  เราทําสมมติเวลาเกิดภัยแลงเราก็ตองทําใหมีนํ้า  แตในเมื่อเงื่อนไขของการประมูลมันตองใช
  เวลา  ไมใชวาเสร็จภายในวันสองวันเรียบรอย  ใชเวลาเปนเดือนในการทําตามระเบียบ  ตรง
  น้ีก็ตองใชระยะเวลาในการพิจารณาเหมือนกัน  แตในเมื่อ ผญ.บ. อนุมัติแลวก็จะนําเรื่องเขา
  สภาใหพิจารณาอีกครั้ง 
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ประธานสภาฯ -   สอบถามมีผูใดเสนอแนะหรือสอบถามอีกหรือไม  เชิญทานอนุสรณ 
นายอนุสรณ  ภาคเดียว  สท.เขต 2  -  ตามที่เลขานุการสภาฯ ช้ีแจง กฎระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่ง
  การเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลสองช้ัน และที่ทานทวี ไดช้ีแจงใหสภา
  รับทราบเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสมที่ผานมาเห็นวาระเบียบหนังสือสั่งการอยางเครงครัด    
  จากที่ผานมาไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมต้ังแต วันที่ 26 มีนาคม  2556  เปนเงินประมาณ 2 
  ลานบาท  แตจากการดําเนินการโครงการที่อนุมัติน้ัน 1  ป  แลว  การดําเนินการยังไมเสร็จ
  แตอยางใด  เชน  โครงการวางทอประปายังไมแลวเสร็จ   เทาที่ประชาชนไดรับความ 
  เดือดรอนแตกลับเดือดรอนมากกวาเดิมสองเทา  เพราะดินที่โกยข้ึนมาน้ันอยูบนถนน 
  ประชาชนหลีกเลี่ยงยาก  และมีการควบคุมงานแตกลับไมดําเนินการใหแลวเสร็จ  ไมทําตาม
  แบบที่เสนอตอสภาแตยังลดคาใชจายที่ต้ังไวและไมไดมาตรฐานตามแบบที่เสนอตอสภา  
  พยายามที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงตําแหนง  เพื่อทําการเบิกจายเงินสะสมโดยไมผาน 
  กระบวนการตามระเบียบขอกฎหมาย  สภาไดตรวจสอบและเสนอแนะแลวแตทางผูบริหาร
  หรือเจาหนาที่กลับเพิกเฉยและปลอยทิ้งเปนระยะเวลาลวงเลยมาเน่ินนาน ในการที่ผูบริหาร
  ใชเงินสะสมอีกครั้ง  ทั้งที่โครงการเดิมยังมีปญหาอยูและยังไมแลวเสร็จ  ตลอดจนโครงการ
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2557  ซึ่งมีงบประมาณอยูแลว แตก็ยังไมได
  ดําเนินการแตอยางใด  กลับมาขอใชเงินสะสมซึ่งเปนเงินนอกงบประมาณ  ทั้งที่ปญหายังมีอยู
  อยากใหสมาชิกพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ  อยาใหประสบการณที่ผานมาซ้ํารอยความ
  บอบชํ้าจากการขอใชเงินสะสมจากผูบริหาร  ซึ่งเปนเงินภาษีของประชาชนชาวตําบลสองช้ัน 
นายกฯ  -  ช้ีแจงที่พาดพิง  ไมทราบวาสมาชิกไดอานรายงานการประชุมสภาครั้งที่แลวหรือไม  ใน
  หนาที ่ 17  สอบถามมาแลวก็ช้ีแจงไปแลว  เพราะกอนที่จะใหเพิ่มเติมการที่เราอนุมัติ 
  โครงการรอบที่แลวบริษัทไมไดเขามาทํางานไมตองหวงครับ  เงินไมไดออกไปไหนเหมือนที่
  ทานเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง  เงินยังคงอยู  บริษัทไมมาทําแคมาขุดรองเพื่อที่จะวางทอแลวก็
  หาวัสดุไมไดยังไมไดเบิกเงินสักบาทเดียว  เราพยายามเรงรัดใหงานมันเกิดข้ึน  อยาง หมูที่ 
  14 ขอระบบประปาเพื่อจายประปาใหครบทุกครัวเรือนเราก็พยายามทําใหเพราะเห็นแก
  ประโยชนของพี่นองจะไดมีประปาใช  แตในเมื่อบริษัททําไมไดเงินก็ตกเปนเงินสะสม 
  เหมือนเดิม  ทานไมตองเปนหวงวาผมจะเบิกจายอยางไรใหมันถูกตอง  เปนไปไมไดตรงน้ี
  ขอใหสมาชิกพิจารณาตามความจําเปน  ทานเห็นวาโครงการที่เสนอมาไดประโยชนก็อนุมัติ  
  แตถาเห็นวาโครงการที่เสนอไปพี่นองไมไดประโยชนเลยทําออกมาแลวชาวบานไมได 
  ประโยชน  ชาวบานไมไดสัญจร  ก็ไมตองอนุมัติ  ฝากใหทานปลัดอธิบายเรื่องพัสดุอีกครั้ง
  หน่ึง  อธิบายเรื่องการประมูลใหเรียบรอยจะไดไมตองเอาเขาที่ประชุมสภาอีก  การยกเลิก
  สัญญา  ไมตองหวงครับถายังไมไดทําเงินก็ยังอยูกับเทศบาล  ไมไดออกไปไหนไมตองกังวลใน
  เรื่องเงินเดือนของทาน 9 เดือน  ทานไดรับแนๆ 
ปลัด ทต. -  เรื่องการจัดซื้อจัดจาง  ทางเทศบาลก็ไดทําตามระเบียบอยางถูกตอง  แตในเรื่องการ 
  บริหารสัญญาซึ่งประกอบดวยชางผูควบคุมงาน  คณะกรรมการตรวจรับงานจาง  ผมไดเรียก
  มาคุยแลวใหทานเรงรัดกับกรรมการ  และชาง  ทานตองแยกแยะใหออกวาเรื่องการจัดซื้อจัด
  จางไมใชนโยบายแตเปนกฎหมายที่ตองทํา  สวนการบริหารสัญญาก็อยูที่การบริหารของ 
  เทศบาล  และเราพยายามเรงรัดใหเร็วที่สุด  แตเราก็ไมทราบปญหาของผูรับจางวามีอะไร
  เพราะถาเลยสัญญาก็ปรับตามสัญญา  ข้ันตอนกระบวนการยกเลิกสัญญาก็ตองแจงนายกฯ 
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  ตามกระบวนการ  ข้ันตอนพัสดุไมมีปญหากระบวนการเรงรัดคณะกรรมการตรวจฯและชางผู
  ควบคุมงานก็ตองรายงานใหผมทราบเปนระยะๆ  ซึ่งไดเรียกมาตักเตือนในเรื่องน้ีแลว  หากไม
  ทําหนังสือถึงผูรับจางใหมาทําตามสัญญาใหเสร็จ  หากเกิดขอรองเรียนก็ใหเปนไปตาม 
  ระเบียบวาผิดข้ันตอนไหน  เพราะไดกําชับเจาหนาที่แลว  น้ันก็คือระเบียบซึ่งก็คงจะนอก
  ประเด็นที่ทานอภิปรายโตแยงกัน  ผมจะไมไปยุงเกี่ยวถึงเหตุผลความจําเปนอยางไร  เพราะ
  ทานเปนสมาขิกทานไดอนุมัติตามความจําเปนจายขาดเงินสะสมไปแลว  ทานนายกฯเสนอ
  โครงการมาทานก็ยกมือ  ผมเปนเจาหนาที่ก็ตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุ  สวนข้ันตอนที่
  มีการละเวนทานสามารถดําเนินการไดต้ังคณะกรรมการสอบสวนได  ผมยินดีทําตามที่ทาน
  ตองการ  ถาผิดจากพนักงานก็ตองต้ังกรรมการสอบเหมือนกัน ผมยืนยันตามน้ี 
รองปลัด -  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ขอเพิ่มเติมขาราชการทุกคนคือขาของแผนดินทุก 
  คนรับเงินเดือนจากภาษีของราษฎร  ก็ตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน  และอีก
  อยางก็ตองเคารพกฎระเบียบที่ทางกฎหมายมีบัญญัติไว  เราทํางานตามระเบียบทุกข้ันตอน
  ไมใชเพิกเฉยเราทําทุกอยางทําถูกดวยระเบียบ  ไมใชทําถูกใจไมถูกระเบียบ  อาจจะลาชาบาง
  แตก็ทําใหถูกระเบียบ  อยากจะช้ีแจงใหทุกทานไดเขาใจ  ขาราชการเรามีระเบียบวินัยครอบ
  หัวอยู  ไมใชวาอยากทําอะไรก็ได  ไมไดเพิกเฉยตอปญหาของชาวบาน  เพราะเราทํางานตรง
  น้ีมาหลายป  บางทานก็ 10-20  ป  ก็ทราบปญหาของประชาชนตามพื้นที่ของจังหวัดเรา  
  ซึ่งมีปญหาอะไรบาง  ทุกคนพรอมใจที่จะบริการประชาชนไมใชเพิกเฉย 
ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายกฯ ไดช้ีแจงระเบียบขอกฎหมายใหที่
  ประชุมทราบ  ตลอดจนการถกเถียงกันของสมาชิกสภาและผูบริหาร  การช้ีแจงของผูบริหาร
  จริงๆในสวนของการอภิปรายสมาขิกสภาที่ผานมาไมใชการอภิปรายซ้ําซอนจากการประชุม
  ครั้งที่แลว  สืบเน่ืองจากการขอใชเงินสะสมดังกลาว  น้ัน  มีประวัติการขอใชเงินสะสมมาครั้ง
  หน่ึง  และการขอใชน้ันเทาที่ผานมามีสมาชิกสภาอภิปรายตลอดจากสภาพปญหาที่เจาหนาที่
  ไดช้ีแจงมันลวงเลยระยะเวลามาพอสมควร   การที่ทานบอกวาเพิกเฉยหรือละเลยมันเปน
  เรื่องของพฤติกรรมจะสอเจตนาหรือไมเปนเรื่องของการช้ีมูลอีกเรื่องหน่ึง  ในสวนของสภาไม
  สามารถช้ีถูกช้ีผิดกับทานได  ที่ผานมาการจายขาดเงินสะสมโครงการก็ยังคางนอกจากการขุด
  สระโครงการวางทอไมเปนไปตามแบบ  เจาหนาที่พยายามมาขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 
  พยายามมาขอเปลี่ยนแปลงหรือขอแกไขแบบขุดลอกคลองซึ่งยังไมไดดําเนินการ  เพียงแตเท
  คอนกรีตวางทอแลวบอกวาดําเนินการเรียบรอยแลว  ขยายเขตประปาปญหาที่เกิดข้ึนคือ  
  ม.2,8,10,14,16  ปญหาดังกลาวเราตองการนํ้าใหประชาชน  เพียงแตวาทานไปขุดดินแลว
  ไปถมไวบนถนนและไมไดรับการขยายเขตประปา  ยังไมพอแลวยังสรางปญหาการสัญจรของ
  ชาวบานตลอดจนประสบอุบัติเหตุ  ผมพบกับตาวามีรถบรรทุกถอยหลังตกในพื้นที่ที่ทานขุดไว  
  ซึ่งอยูติดกับคอนกรีต  น้ีคือปญหาที่เกิดข้ึนการที่สมาชิกสภาอภิปรายสืบเน่ืองจากที่ผูบริหาร
  ขอใชเงินสะสมดังกลาวมาอีก  ความเดือดรอนของพอแมพี่นองชาวตําบลสองช้ันเงินในเทศ
  บัญญัติฯ จริง ๆ แลวทานทําโครงการเขาป 2557  ซึ่งสภาอนุมัติไปแลวเงินก็มีเขามาบาง
  แลวซึ่งก็สามารถดําเนินการตามโครงการดังกลาวได  ทานไมจําเปนตองขอใชเงินสะสมแต
  อยางใด  ตลอดจนการพิจารณาของสภาน้ันตามที่เจาหนาที่ไดช้ีแจงไมวาจะเปนทานปลัด 
  รองปลัด  เจาหนาที่พัสดุ  สภาเขาใจวาทานปฏิบัติตามระเบียบในสวนของเจาหนาที่  แตทาน
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  ลองยอนกลับไปวาในขณะที่สภาพิจารณาน้ัน  สภาไมไดกลาวอางการปฏิบัติหนาที่ของทาน
  น่ันคือการปฏิบัติหนาที่หลังจากที่สภาอนุมัติ  แตเปนระหวางที่สภาพิจารณาน้ันสภาไดใช
  เพียงระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  ตลอดจนหนังสือสั่งการเทาน้ัน  สวน 
  กระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนของผูบริหาร  การบริหารสัญญาทางปกครองเปนเรื่องของพัสดุ  
  การติดตามงานเปนเรื่องของผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  ทานครับ 
  ขาราชการทั้งน้ันทานเปนผูควบคุมทําไมทานไมติดตามงานที่ทานดําเนินโครงการเลยเปนไป
  ตามที่สมาชิกอภิปราย  ไมเปนไปตามแบบไมตรงตามตําแหนงของโครงการ  ชลประทานจะ
  ดําเนินคดีกับเทศบาลหากขุดสระ ม.13  น้ีคือปญหาที่เกิดผมอยากใหพอแมพี่นองที่เขารวม
  ประชุมเขาใจสมาชิกสภา ในการพิจารณาที่ผานมา 2 ลานกวาบาท  ปญหาที่เกิดข้ึนเปนปญหา  
  จริง ๆ  ทานครับหากขณะขอใชเงินสะสมเปนภัยนํ้าทวม  ผูบริหารขอซื้อเรือสภาพิจารณาเห็นวามีความ
  จําเปนตองซื้อเรือมันเดินทางไมไดตามที่ช้ีแจงแลว เมื่อนํ้าลดเงินอนุมัติไปแลวทานจะซื้อเรือทําไม
  ผมวาซื้อจักรยาน มอเตอรไซตดีกวาใหประชาชนไดใชจะไดประโยชนกวาน้ีคือปญหาที่ทานแถลง
  ตอสภาแตการขอใชเงินไมสอดคลองใหสภาวะปจจุบันเทาน้ันเอง  สวนโครงการที่เสนอมา 
  หนังสือสั่งการน้ัน  สั่งการกําชับในการพิจารณาของสภาในสวนของสมาชิกสภา ทานครับ 
  สมาชิกสภาไมไดหวงเรือ่งเงินเดือนของสมาชิก ผมยกตัวอยางเงินเดือนขาราชการ  ผูบริหาร 
  ตลอดจนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ผานมาทานจะเห็นไดวาไมมีการจายเงินผูสูงอายุขาดชวง 2 -
  3 เดือน เหตุที่ไมมีเพราะไมมีเงินสะสมใหยืม แตเทาที่ผานมาสามารถใหยืมเงินสะสมไดหาก
  เรามีเงินเหลือใหยืมสามารถจายใหผูสูงอายุไดทันทีไมลาชาแลวโครงการที่ผูบริหารเสนอมา
  น้ันเปนโครงการกอสรางทั้งน้ัน  จากที่สอบถามทางชาวบานในเบื้องตนยังไมไดลงภาคสนาม
  ไมวาจะเปนโครงการยกระดับถนนดิน ม.1-ม.11 ไมมีความจําเปนเรงดวนเดือดรอนเลยครับ  
  เปนความตองการก็จริงแตไมใชปญหาความเดือดรอนระดับตนๆ หรืออนัดับแรกๆของ 
  ชาวบานแตอยางใดสวนถนนคอนกรีต  ทานครับความจําเปนเรงดวนคือตองทําถาไมทําคือใช
  ทางไมไดไมมีทางไป  แตผมวามันไมเกินวิสัยที่ผูบริหารจะบรรจุเขาแผนพัฒนานํางบประมาณ
  รายจายประจําปมาใช  ซึ่งเปนอํานาจของผูบริหารไมตองขอสภาหรอกครับทาน   ทาน 
  ขอใหสภาพิจารณารายจายประจําปซึ่งมีงบประมาณเกือบ 50 ลานบาท  เงินสะสมเปนเงินที่
  ควรเก็บไวในยามฉุกเฉินหรือยามจําเปนจริงๆ เทาน้ันเอง  จากเอกสารที่ผมและสมาชิกสภาดู
  ในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมแผนตามที่ผูบริหารแจงใหสภาทราบน้ัน  ทางปลัดทานได
  ช้ีแจงวาตัวเลขในเรื่องของงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนตามที่นายกฯ ช้ีแจง สภาไมซีเรียส
  แตทานครับโครงการของทาน ทานลืมไปหรือเปลาวามีความบกพรองหรือเปลา  บกพรอง
  แนนอนครับ  ดูรายละเอียดของแผน  ขอ  2  ทานวาถนนหินคลุกสายบานเสม็ดนอย หมูที่ 4 
  - สายแยกบานหนองปุน  หมูที่ 15  งบประมาณ  1,600,000  บาท ทานไมตองดู 
  งบประมาณครับ  ทานดูญัตติที่ทานเสนอญัตติขอ  4  จากบานเสม็ดนอย หมูที่ 12 - สาม
  แยกบานหนองปุน หมูที่ 15 ทานครับน้ีคือรายละเอียดโครงการที่ทานบกพรองอีกแลวครับ  
  ผมบอกแลววาไมซีเรียสเรื่องงบประมาณ เพียงแตวาการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาน้ัน  
  จะนํางบประมาณไปใชไดน้ันก็ตองอยูในแผนพัฒนาแลวในเมื่อแผนพัฒนากับญัตติที่ทานเสนอ
  มันผิดพลาด  ในเบื้องตนก็คงพิจารณาใหไมได  อีกโครงการหน่ึง โครงการที่ 5 คอนกรีตเสริม
  เหล็ก หมูที ่3 ถนน คสล.เการอบ หมูที่ 1 ใชงบประมาณ 931,000 บาท  แตในญัตติงบ
  ประมาณ 631,000 บาท  ไมซีเรียสครับ แตทานดูในรายละเอียดโครงการทานบอกวา คสล.
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  เกา รอบ หมูที ่1 ดานทิศตะวันตกถึง คสล.ไปบานโคลด  ผมยังไมเขาใจวามันตรงกันตรงไหน
  มันคนละตําแหนง  น้ีคือรายละเอียด  โครงการที่ทานบกพรองในการเสนอใหสภาพิจารณา
  ตลอดจนหนังสือสั่งการวันที่ 27  พฤษภาคม 2556  ไดกําชับอยางเครงคัดวาในการอนุมัติ
  จายขาดเงินสะสมให อปท. จัดทํารายละเอียดการขออนุมัติจายเงินสะสมเสนอตอผูมีอํานาจ
  อนุมัติ  ทานครับทานทํารายละเอียดมาก็จริงแตรายละเอียดการขออนุมัติมีความบกพรองมี
  ความคลุมเครือไมชัดเจน  ตลอดจนการอภิปรายของสมาชิกสภา ที่ผานมาผมเห็นวาปญหา
  จากการใชเงินสะสมที่ผานมายังไมไดรับความไววางใจจากสภา  แตเพื่อมิใหการพิจารณาเงิน
  สะสมกระทบตอความเดือดรอนของพี่นองชาวตําบลสองช้ัน  อยากใหทานผูบริหารไปดําเนิน
  โครงการตามเทศบัญญัติฯ  ซึ่งมีเงินเขามาแลวจะดีกวา  ในเบื้องตนผมขอเสนอใหทางสภา
  เลื่อนการพิจารณาจายขาดเงินสะสมครั้งน้ีไปสมัยถัดไป  ที่ประชุมจะมีมติหรือเสนอเปน 
  อยางไรแลวแตที่ประชุม 
นายกฯ  -  ขอใหทานปลัดช้ีแจงงบประมาณที่สมาชิกสภากลาวถึง 
ปลัด ทต. -  งบประมาณทางสมาชิกไมไดกลาวถึง  แตสมาชิกพูดถึงรายละเอียดโครงการที่นายกฯ มอบ
  เจาหนาที่พิมพแลวไมตรงกับขอมูล 
เลขานุการสภาฯ -  แผนพัฒนาดังกลาวนายกฯ ไดประกาศใชแลว 
นายกฯ  -  ช้ีแจงรายละเอียดตามแผน ขอ 2 รายละเอียด จากบานเสม็ดนอย หมูที่ 12  พิมพผิดเปน
  บานเสม็ดนอย หมูที ่4 ขอ 5 มันเช่ือมจากถนน หมูที่ 3 รอบหมูที่ 1  ซึ่งเปนของหมูที ่3 
  ถูกตองแลว  สอบถามทานปลัด  กรณีที่พิมพผิด ตองดําเนินการอยางไร 
ปลัด ทต. -  ผมแนะนําใหเขาสูกระบวนการปรับแผน  ที่เจาหนาที่พิมพหมูบานผิดตัวเลขหมูบานไมมี
  ปญหาเพราะบานเสม็ดนอยเรารูกันอยูแลววาเปนหมูที่ 12 เราไปแกไขในรับรองรายงานการ
  ประชุม คกก.พัฒนาแผนฯ ก็ได  วาเราพิมพผิดไมใชปญหา  เพราะช่ือบานถูกแลว 
เลขานุการสภาฯ -  ตามที่ทานปลัดฯ ช้ีแจง เรื่องของรายละเอียดโครงการตามแผน และที่ผูบริหารเสนอญัตติ
  มาน้ันมันเปนเรื่องของสาระสําคัญในการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการงบประมาณ เมื่อ 
  เอกสารที่ผูบริหารเสนอมามีความคลุมเครือไมชัดเจน ไมวาตําแหนงของโครงการ จะใหสภาที่
  ไมไดเปน  คกก.พัฒนาแผนฯ และไมใช คกก.สนับสนุนแผนฯ ไปใชวิจารณญาณในเบื้องตน
  เขาใจเองเหมือนกันคงไมได ในเมื่อโครงการของทานผูบริหารยังคลุมเครืออยูผมเสนอเห็นควร
  เลื่อนการพิจารณาจายขาดเงินสะสมไปประชุมสมัยถัดไป 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดสอบถามหรือเสนออยางอื่นอีกหรือไม 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมี  ขอมติที่ประชุมเห็นดวยกับที่ทานเลขานุการสภาฯ เสนอใหเลื่อนการประชุม 
  ออกไปสมัยถัดไปหรือไม 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุม  
  เห็นดวย 8  เสียง(นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายพนมไพร บุตรเพชร,นางปจจรี  ประสงคดี, 
  นายอนุสรณ  ภาคเดียว,นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ,นายทวี  กมลรัมย,นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย, 
  นายศรีนิจ  กมลรัมย) 
  ไมเห็นดวย - เสียง   
  งดออกเสียง  4  เสียง (นาสมบัติ  บุตรเพ็ชร,นายประจวบ  ประสงคดี,นางจิราภรณ   
  ยุวดีนิเวศ.นายเยือน  ทวีฉลาด) 
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ประธานสภาฯ -  สรุปญัตติเสนอโครงการจายขาดเงินสะสมเลื่อนการพิจารณาเปนสมัยประชุมถัดไป 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เชิญ ประธานกลุมแมบาน 
นางสุนันทา  กุมรัมย  ประธานกลุมแมบาน -  ขอขอบคุณทานประธาน ความหวังของเราคืออยากได
  ตลาดในการขายสินคา  ตามที่ไดเสนอแผนมากับทานนายกฯ แตวันน้ีนาจะไดรับความกรุณา
  จากสมาชิกสภา รูสึกผิดหวัง 
ประธานสภาฯ -  เน่ืองจากเลื่อนการพิจารณาออกไปยังไมไดพิจารณา  จึงขอใหที่ประชุมรับทราบ 
เลขานุการสภาฯ - ขอขอบคุณทานประธานกลุมแมบาน  ตลอดจนพอแมพี่นองที่เขารวมประชุมทุกทาน   
  ตามที่ประธานกลุมแมบานบอกวาผิดหวังกับการพิจารณาของสภา  สภายังไมไดอนุมัติหรือ
  อนุมัติ  ทานเขารวมรับฟงการประชุมทานนาจะทราบปญหาที่เกิดข้ึนวาเปนอยางไร  ในการขอกู
  เงินจากธนาคารหรือสถาบันตาง ๆ   ทานก็ทราบอยูแลววาถาเอกสารไมถูกตองก็คงไมไดรับ 
  การอนุมัติหรือไมอาจจะใหสงเอกสารใหม    ขอบกพรองดังกลาวไมไดเกิดที่สมาชิกสภา  ขอ
  ช้ีแจงใหรับทราบ 
ประธานสภา -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เชิญ ผญ.บ.ม.17 
นายวุฒิชัย  โคกรัมย ผญ.บ.ม.17  -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร ผมวาหากเราเถียงกัน
  มันมากตําบลสองช้ันของเราก็จะไมพัฒนา  ถนนสายน้ีผมเปน ส.อบต.ขอเสนอมาหลายครั้ง
  แลวถนนจาก ม.1-ม.11 ผานหมูที่ 17  ซึ่งหมูที ่17 ไมมีทางออกจริง ๆ แตไมเคยไดรับการ
  สนับสนุนสักที ไมทราบเปนเพราะอะไร  เสนทางน้ีเปนเสนที่ยังไมมีการพัฒนา หนาน้ียังพอใช
  การไดบางแตหนาฝนอยากใหสมาชิกหรือผูบริหารเขาไปดูวาชุมชนมีความเดือดรอนขนาด
  ไหน  เสนทางน้ีก็เคยมีการซอมแซมบอยครั้งเพราะไดรับความเดือดรอนมาก  และขอเพิ่มเติม
  โครงการที่จะนําเขาแผนพัฒนาคือ ม.17  มีประปานํ้าบาดาลแตระบบเสียไมสามารถใชงาน
  ได อยากใหเขาแผนเพิ่มเติมเพื่อบํารุงซอมแซมเพื่อชุมชน ม.17 จะไดใชนํ้า  มีเรื่องเสนอเพื่อ
  ทราบเทาน้ี 
ประธานสภา -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เชิญครับ 
นางคิน  กมลรัมย -  หมูที ่5 บานหนองครอบ (บานตะแบก) ถนนเช่ือมไปถนนใหญ มีดินทรายไหลไปกลับ 
  ทําใหรถที่ขับข่ีผานไปมาเกิดอุบัติเหตุ  ขอใหแกไขดวย 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เชิญครับ 
นางสุริเยน  ตรวจมรรคา   - หมูที ่14 ปญหาเกี่ยวกับฟารมไก  ชวงน้ีไมเหม็นและฟารมไดทําสแลนดักกลิ่น
  แลว แตตามที่ประชุมประชาคมที่วาจะนัดประชุมอีกครั้งเพื่อติดตาม  ขอแจงใหทราบเพียง
  เทาน้ี 
ประธานสภาฯ -  ขอใหทานเยือน  ช้ีแจงเบื้องตนใหที่ประชุมรับทราบ 
นายเยือน  ทวีฉลาด  สท.เขต 1  -  ผมไดเขาไปดูทุกวันวาเคาดําเนินการไปถึงไหนแลว  ตอนน้ีทําเกือบทุก
  โรงเรือนแลว  ทําทั้งหมด 7 โรงเรือนเหลืออีก 2 โรงเรือนที่กําลังทําอยู  และก็ไดเขาไปเรงรัด
  ใหเจาหนาที่ในฟารมเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ  ขอแจงใหที่ประชุมรับทราบเทาน้ี   
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เชิญ ผญ.บ.ม.16 
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นายบุญทิง  กํ่ารัมย ผญ.บ.ม.16 -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร  ผมเปนตัวแทนชาวบาน  ผมได
  มีโอกาสเขารวมประชุมแผนในปที่ผานมา และมาปน้ีเปนครั้งแรกหลังจากประชุมไปแลว 
  ชาวบานสอบถามวาโครงการที่เราทําแผนจากการประชาคมของหมูบานที่จัดลําดับ 1,2,3 
  น้ัน ไดทําอะไรไปบางแลว  อยากฝากสมาชิกสภา เขต 1,2  หากทานมีโอกาสเขาไปใน 
  หมูบานใหทานไดเขาไปแจงใหชาวบานไดรับทราบบางวาไดมีแผนอะไรที่ผานแลว  ทานมีมติ
  ที่จะทําอะไรบาง  เพราะชาวบานก็จะถามแต ผญ.บ.  ถา ผญ.บ.ไมไดเขามารวมประชุมกไ็ม
  สามารถที่จะทราบวาแผนทีเ่สนอทําหรือยังไมไดทํา เพราะวาไดมาประชุมทุกครั้งก็มีการ 
  ถกเถียงในเรื่องระเบียบและผิดระเบียบ  ทางชาวบานไมเขาใจเรื่องระเบียบหรือไมระเบียบ
  หรอกครับ  อยากใหทานทราบเมื่อเราทําแผนก็ที่เดือดรอนจริง ๆ  เชน  นํ้า  ถนน คือ 
  เดือดรอนจริง ๆ  ที่เราประชาคมมา  มันอาจจะซ้ําซอนหรือไมถูกตองเราก็ไมทราบ แตเมื่อ
  ทานประชุมสภาแตละครั้งก็อยากใหมีคําตอบให ผญ.บ.บาง จะไดไปช้ีแจงใหชาวบานไดรับ
  ทราบวาทําแลวหรือยัง 
เลขานุการสภาฯ -  ตามที่ ผญ.บ.ม.16 ไดสอบถาม  เรื่องของแผนที่ชุมชนไดเสนอมาในเรื่องกระบวนการทํา
  แผน ไดมีการเสนอปญหาชุมชน  ซึ่งทานนายกฯ ไดเชิญผูนําชุมชนมาประชุมทบทวนแผน
  และนําเสนอแผนแลว  แตตองเขาใจในเรื่องขอจํากัดของงบประมาณ  สวนในเรื่องวา 
  โครงการใดไดดําเนินการหรือไมในสวนของสภา  ไดพิจารณารางเทศบัญญัติฯไปเสรจ็สิ้นแลว  
  หากชุมชนมีความประสงคสอบถามหรือคัดถายเอกสารสามารถดําเนินการไดที่สํานักปลัด งานกิจการ
  สภา เพื่อขอดูเทศบัญญัติฯวามีโครงการใดบาง เปนนิมิตหมายอันดีจะไดรวมกันตรวจสอบ 
  และดูแลการดําเนินโครงการของชาวตําบลสองช้ัน ก็ยินดีใหบริการในการขอขอมูล   เอกสาร
  ตาง ๆ อยากฝากใหที่ประชุม  ผูบริหาร  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานกิจการสภารวมถึงการ
  ประชุมสภาแตละครั้งผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ที่ไดรับตําแหนงใหม  ไดกําชับเจาหนาที่
  รายงานการประชุมสภาหลังจากที่ คกก.ตรวจรายงาน ตามที่ทานนายกฯไดประกาศรายช่ือ
  เมื่อสักครูน้ี  หลังจากที่ตรวจสอบรายงานการประชุมแลวใหดําเนินการปดประกาศให 
  ประชาชนทราบ  ทานเขามาก็เปดอานประกาศไดเลย  หากเจาหนาที่ทานใดบริการไม 
  ประทับใจสําหรับงานกิจการสภาก็สามารถแจงที่ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ได ก็ยินดีรับใช
  บริการประชาชนเกี่ยวกับงานกิจการสภา ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เชิญครับ 
นางรื่น  การกระสัง -  ยายจากสระบุรีมาอยูที่ตําบลสองช้ันไดเกือบ 3 ปแลว  บานอยูบริเวณถนนไป
  บานโคลด  อยากขอกอสรางถนนปน้ีไมไดอยากใหทําปหนา  เพราะสงสารนักเรียนที่ใช 
  เสนทาง ตองยกจักรยานไปมาตลอด 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เน่ืองจากสมาชิกอาจจะดูแลไมทั่วถึงก ็ 
  ขอใหแจงใหที่ประชุมรับทราบ  เชิญครับ   
นายกฯ  -  ฝากทุกทาน  โครงการตาง ๆ ที่ผมเสนอมาก็เน่ืองจากไดรับเรื่องรองเรียนจากชาวบาน  ก็
  พยายามที่จะทําใหเกิดข้ึน  ตําบลเราก็เหลือไมกี่เสน  อยางที่ ผญ.บ.ม.17 กลาว  เหลือถนน
  หลัก ๆ ที่จะใชขนสินคาทางการเกษตรไมกี่เสน  ก็เหมือนที่แจงชวงตนประชุมวาใน 
  งบประมาณที่จะเกิดข้ึนในปหนา  ถามีโครงการใดที่ผมไมเห็นและเปนโครงการทีผู่นําชุมชน
  และกลุมแมบานเห็นแลววามีความจําเปน  ก็ขอใหเตรียมแผนของบประมาณปหนาไว   
  หลังจาก ประชาคมแลวก็จะนําโครงการของทานมาทําวามีตรงไหนที่ยังไมครบยังขาดอะไร  
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  ที่สามารถทําใหได  เงินสะสมมีงบประมาณที่สามารถนํามาทําโครงการเปนโครงการขนาด
  ใหญ  อาจจะถามวากอนหนาน้ัน เทศบาลมีงบประมาณไมมากพอและก็พยายามขอรับการ
  สนับสนุนจากหลายหนวยงาน  ก็ยากที่จะได  ในเมื่อเรามีเงินที่สามารถทําได  ที่จะทําถนน 
  สาย ม.1- ม.11  ก็เลยเสนอโครงการจายขาดเงินสะสมข้ึนมา เพื่อใหถนนตางๆ ในตําบลแลว
  เสร็จ  ก็ขอขอบคุณกลุมแมบาน ผูนําชุมชน ที่เขารวมรับฟงการประชุมในครั้งน้ี 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เชิญครับ 
นายธวัชชัย  กิรัมย  ผอ.รร.บานหนองรักษ -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร  ขอขอบคุณ
  ทานประธานสภาฯ ที่ไดใหเขารวมรับฟงการประชุมสภา  เปนนิมิตหมายที่ดีเปนการ 
  ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ก็อยากใหมอง ใน 2-3 เรื่อง  ก็มีดานที่เกี่ยวของ  เรื่องแรกพืน้ฐาน
  เหมือนกัน  อาจจะไมใชงบของเทศบาลแตอยากใหมองสักนิดถนนตรงปายอาง ม.16 ถนนที่
  เกิดอุบัติเหตุ  ผมมองวาบริเวณน้ันนากลัวเหมือนทางข้ึนรถไฟทางเล็กและแคบ  ฝากทาน
  นายกฯ  เรื่องที่สองถนนจากบานจอม ไปบานสระเพลงมีระยะทางไมมากเปนทางที่แยมากๆ
  หากนายกฯ ของบประมาณจาก สส.ได ก็อยากที่จะได  เรื่องสุดทายคือถนนจากบานจอมถึง
  บานเกตุเปนทางถนนลูกรังซึ่งมีกอนหินขนาดใหญ  สาเหตุที่ขอบริเวณน้ี เพราะมีลูกหลาน
  ของเราใชเดินทางไปเรียนลําบากมาก  และมีระยะทางที่สั้น  และเปนเขตตําบลสองช้ัน  ทั้ง 
  3 โครงการก็อยากฝากไวในฐานะที่สมาชิกสภารับผิดชอบในทุกหมูบาน  จะทําอยางไรที่จะ
  ทําใหหมูบานของเรามีความสุขรวมกัน  น้ีคือสุดยอดของการบริการประชาชน  สุดทายถนน
  ภายในโรงเรียนครับอยากใหเทศบาลทําใหดวยครับ  และประชาสัมพันธ งานกีฬากลุม 
  โรงเรียน วันที่ 17-21 กุมภาพันธ  2557  ขอเชิญพอแมพี่นองรวมเชียรลูกหลานของทาน 
นายกฯ  - ช้ีแจงเรื่องแรกถนนปายอางเปนความรับผิดชอบของชลประทาน  คงตองขออนุญาต 
  ชลประทานกอนเพื่อทําการซอมแซม  เรื่องที่ 2 ถนน ม.13- ม.7  อยูในแผนเรียบรอยแลว 
  ซึ่งผมขอ อบจ.เช่ือมจากอนามัยเช่ือมกับถนน คสล.เกา  ถนนม.13-ม.7  ใชงบประมาณของ
  เทศบาล  สวนถนนจากบานจอม-บานเกตุขอตรวจสอบกอนวาอยูในความรับผิดชอบของ
  เทศบาลหรือไม  ในขอรองเรียนทั้งหมดก็ขอใหพี่นองทําเปนหนังสือเขามาและตองใหสภา
  พิจารณา  อยากทําใหทุกที ่ ซึ่งในเรื่องงบประมาณกเ็ปลี่ยนไป  การซอมแซมที่งบประมาณ 
  เกิน 5,000  บาท  จะตองต้ังอยูในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ซึ่งเงินที่ต้ังในเทศ
  บัญญัติฯ ในแตละปก็มีจํากดัอยูแลว  ผมจึงไดขออนุมัติจายขาดเงินสะสมดังกลาว 
นายธวัชชัย  กิรัมย  ผอ.รร.บานหนองรักษ -  ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดช้ีแจงใหรับทราบ พวกเราก็
  มารวมประชุมกันตามที่มีหนังสือเชิญประชุมและไดคลายขอสงสัย  เพราะเราเปนสวนหน่ึง
  ของประชาชนตําบลสองช้ัน  ทําใหเราทราบวาถนนน้ันมีอยูในแผนแลว ฝากทานประธานสภา
  ทานนายกฯ ใหเราไดเขารวมประชุมบอยๆ เพราะเราสามารถเปนปากเสียงใหทานได   
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เชิญ ผญ.บ.ม.16 
นายบุญทิง  กํ่ารัมย ผญ.บ.ม.16  -  ขอขอบคุณ ผอ.ธวัชชัย  เรื่องถนนหมูที่ 16  ขอเสริมอีกหาสมาชิกสภา
  หรือผูบริหารผานไป  คนขับรถจากบานจอม-สระเพลงบริเวณหนาหมูบานของผมรถอาจจะ
  ชนเด็กและอาจเกิดอุบัติเหตุได  อีกอยางเคยขอมาแลวหลายครั้ง  สมาชิกสภาบอก 
  งบประมาณซ้ําซอนเกี่ยวกับการขุดลอกสระ  เน่ืองจากสระนํ้าใชระหวาง ม.14,16,9  ซึ่งนํ้า
  ไมพอเพียง  ผมก็ไดเสนอแผนเขามา  เพื่อใหพอใชทั้ง 3 หมูบาน แตสมาชิกสภาบอกวา 
  งบประมาณซ้ําซอน  ผมก็ไดรับไปประชาคมบอกชาวบานวาทําไมได 
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นายกฯ  -  อยากใหแจงเปนหนังสือรองเรียนเขามาวาตองการอะไร เดือดรอนอะไร  ถามีงบประมาณที่
  สามารถทําไดก็จะดําเนินการให  ถางบประมาณมากเกินไปก็จะจัดไวในแผนปหนา  และ 
  สําหรับหมูที ่16  สระนํ้าถายังอยากไดอยูก็ขอใหทําเรื่องเขามาเพื่อสภาพิจารณา  ฝาก 
  สมาชิกสภาเห็นความสําคัญดวย 
นายธวัชชัย  กิรัมย  ผอ.รร.บานหนองรักษ -  สอบถามเคยทําหนังสือมาขอหญาแฝกและพันธุปลากับ
  ทางเทศบาล  เพื่อปลูกและปลอย หมูที่ 10  ไมทราบวาถึงข้ันตอนไหนแลว 
ปลัด  ทต. -  ก็ขอใหทําหนังสือเขามาใหม  เน่ืองจากหญาแฝกและพันธุปลาเราไดรับแลวและได 
  ดําเนินการปลูกและปลอยพันธุปลาแลว 
ประธานสภาฯ - ตามที่นายกฯ ไดแจงใหแจงความเดือดรอนเขามาหรือเสนอเรื่องตาง ๆ ก็ขอใหทําเปน 
  หนังสือเขามา  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดเสนออีก  ขอขอบคุณผูบริหาร  ผูนําชุมชุมชน กลุมแมบาน เจาหนาที่ และ
  ผูเขารวมรับฟงการประชุมทุกทาน  ที่เขารวมประชุมในครั้งน้ี 
  ขอปดการประชุม  เวลา  14.30  น. 
(ลงช่ือ)    ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  ผูจดบันทึก  (ลงช่ือ)    วรชัย  วิชัยรัมย   ทาน 
       (นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง)            (นายวรชัย  วิชัยรัมย) 
    จนท.บริหารงานทัว่ไป       เลขานุการสภาฯ   
       (ลงช่ือ)   สมบัติ  บุตรเพ็ชร   ผูรับรองรายงาน 
                (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร) 
          ประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  
สภาเทศบาลตําบลสองช้ันไดมีมติรับรองรายงานการประชุมแลว  เมื่อวันที่  17  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 
 
(ลงช่ือ)          ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม          
 (นายทวี  กมลรัมย)    
 (ลงช่ือ)         กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นางปจจร ี ประสงคดี) 
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายพนมไพร  บุตรเพชร) 
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม          
 (นายวรชัย  วิชัยรัมย)    
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย) 
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ) 
 
             (ลงช่ือ)         
               (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน 


