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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  1/2557 
วันท่ี 7  เดือน  สิงหาคม  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 นายสิทธิพงษ  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  

 
ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชยพล  วงษทอง นายก ทต.สองช้ัน ชยพล  วงษทอง  
2 นายสมจิต  ประจันบาล รองนายก ทต.สองช้ัน สมจิต  ประจันบาล  
3 นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ รองนายก ทต.สองช้ัน พิทยา  ยุวดีนิเวศ  
4 นายชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย เลขานุการ นายกฯ ชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย  
5 นายกฤชพล  แสงสุนานนท ปลัดเทศบาล ทต.สองช้ัน กฤชพล  แสงสุนานนท  
6 นายทองสุข  โกติรัมย เจาหนาที่การประปา ทองสุข  โกติรัมย  
7 นายทัศนัย  แพทยประสาท นายชางเขียนแบบ ทัศนัย  แพทยประสาท  
8 นายสุริยา  ดวงเลิศ นายชางโยธา สุริยา  ดวงเลิศ  
9 น.ส.ปราณี  ศิริผล หัวหนาฝายปองกัน ปราณี  ศิริผล  

10 นางศิริลักษณ  แอมปรัชฌาย จพง.จัดเก็บรายได ศิริลักษณ  แอมปรัชฌาย  
11 น.ส.รุงอรุณ  บุญปก จนท.วิเคราะหฯ รุงอรุณ  บุญปก  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
12 น.ส.นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร นักพัฒนาการทองเที่ยว นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร  
13 น.ส.อัญชลี  เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล อัญชลี  เผือกพันธ  
14 นางบุญสง  สุขรัตน นักบริหารการศึกษา บุญสง  สุขรัตน  
15 น.ส.กัลยา  วงษเตมีย จนท.วิเคราะหฯ กัลยา  วงษเตมีย  
16 นางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย นักพัฒนาชุมชน นรีกานต  ดาวเรืองรัมย  
17 น.ส.ปณาลี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ปณาลี สีทะโล  
18 นางสาลิกา  ผิวคํา ผช.ผญ.ม.10 สาลิกา  ผิวคํา  
19 นางนุยนา  สมใจเรา กรรมการหมูบาน ม.10 นุยนา  สมใจเรา  
20 น.ส.กิ่งกาญจน  แตงนอย หัวหนากองชาง กิ่งกาญจน  แตงนอย  
21 นายคัมภีร  หลอดหลง นายชางโยธา คัมภีร  หลอดหลง  
22 นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา ทศพร  ปานมน  
23 นางจุฑารัตน  กมลรัมย ผอ.รพสต.บานสองช้ัน จุฑารัตน  กมลรัมย  
24 นายทรงวุฒ ิ สุธีร นวก.ประชาสัมพันธ ทรงวุฒิ  สุธีร  
25 นายเกรียงไกร  สระภู นายชางโยธา เกรียงไกร  สระภู  
26 นายขุนไกร  การงานดี นายชางไฟฟา ขุนไกร  การงานดี  
27 นางขวัญใจ  มีมาก ผอ.รพสต.บานจอม ขวัญใจ  มีมาก  
28 นายปฐม  สุทารัมย ผอ.รร.บานเสม็ดประชาฯ ปฐม  สุทารัมย  
29 น.ส.นันทนภัส  แพทยเจริญ บุคลากร นันทนภัส  แพทยเจริญ  
30 น.ส.ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง จนท.บริหารงานทั่วไป ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  
31 น.ส.จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี จนท.บริหารงานทั่วไป จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี  
32 น.ส.วรรณาพร  กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ วรรณาพร กีรติตระกูล  

 
ผูมาประชุม 12   คน 

    ผูขาดประชุม - คน 
    ลา  - คน 
    ผูเขารวมประชุม   32 คน 
   
  เมื่อถึงเวลา  09.00  น. เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ  ที่มาประชุม
ปรากฏวามีผูมาประชุม  12  คน  ถือวาครบองคประชุม   
เลขานุการสภาฯ -  บัดน้ีไดเวลาเริ่มประชุมแลว  เพื่อเปนศิริมงคลในการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ันขอ
  เรียนเชิญทานสมบัติ  บุตรเพ็ชร ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับ 
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วาระท่ี 1 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  1.1  การเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2557 
ประธานสภาฯ -  ประกาศ ทต.สองช้ัน เรื่อง ที่ประชุมสภาฯ ทต.สองช้ัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 
  2557 จากที่สภาฯ ทต.สองช้ัน ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2557 ไป
  แลวน้ันเมื่อคราวประชุมสภาฯ ทต.สองช้ัน สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 257 น้ัน 

ดังน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ 12 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 กําหนดเรื่อง
ประชุมสภาฯ ทต.สองช้ัน สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2557 กําหนด
เรียกประชุมวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถึง 23 สิงหาคม 2557 กําหนดระยะเวลา 30 วัน  
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557  เรื่องระเบียบวาระได
แจงในประกาศของ ทต.สองช้ัน 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -   เชิญ สท.ทวี ช้ีแจงครับ 
นายทวี  กมลรัมย  สท.เขต 2 -   เรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายทวี  กมลรัมย  สมาชิกสภาเขต ๒ 

ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดประชุมเมื่อ  วันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดดําเนินการตรวจรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2    ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   ประจําป ๒๕๕๗   ในการประชุม   เมื่อ
วันที ่19  มิถุนายน ๒๕๕๗   ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติรับรองการประชุมแลว  จึงเรียนมา
เพื่อใหที่ประชุมรับทราบและรับรองตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2557  
  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน 2557  ตามคณะกรรมการตรวจรายงานฯ หรือไม 
ท่ีประชุม -  รับรอง   
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  3.1  การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) 
ประธานสภาฯ -  เชิญทานนายกฯ ไดช้ีแจง 
นายกฯ  - จากการที่ไดออกประชาคมหมูบานและไดรับทราบปญหาของแตละหมูบานและเชิญ 

 คณะกรรมการหมูบานมาประชุมในเรื่องแผนพัฒนา 3 ป  จากขอตกลงที่ไดคุยก็จะใหหมูบานจัด
 โครงการตางๆ ตามความตองการโดยแบงเฉลี่ยใหเทาๆ กัน คือหมูบานละประมาณ 500,000.- 
 บาท ใหเสนอโครงการที่มคีวามจําเปนเรงดวน  สวนโครงการที่นอกเหนือศักยภาพกจ็ะไดทํา
 โครงการขอองคกรหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  สวนการประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป  

  พ.ศ.  2558  –  2560    ในรายละเอียดขอเชิญทานปลัดฯ ไดช้ีแจงเพิ่มเติม เชิญครับ 
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ปลัด ทต. - ขอใหเจาหนาที่วิเคราะหที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป ไดช้ีแจง 
น.ส.รุงอรุณ  บุญปก จนท.วิเคราะหฯ - เรื่องแผนพัฒนา 3 ป หลังจากที่ไดออกประชาคมหมูบาน 

แผนพัฒนา 3 ป ของ ทต.สองช้ัน คือแผนพัฒนาป พ.ศ.2558 -2560 ไดประกาศใชเมื่อ
วันที ่24 มิถุนายน 2557 และไดรายงานทางอําเภอไปเรียบรอยแลว 

เลขานุการสภาฯ - เรียนถามเจาหนาที่ไดประกาศใหประชาชนไดทราบหรือไม 
น.ส.รุงอรุณ  บุญปก จนท.วิเคราะหฯ - ในสวนของประชาชน ไดทําหนังสือแจงไปทางผูนําชุมชน คือ
  ผูใหญบานพรอมแบบสําเนาประกาศไปใหดวย ขอบคุณคะ 
  3.2 การแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสองชั้น 
เลขานุการสภาฯ - ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 

สองช้ันเปนญัตติทางผูบริหารไดเสนอมา เชิญทานช้ีแจงดวยครับ 
นายก ฯ  - ขอใหทานปลัดช้ีแจงดวย 
ปลัด ทต. - ทางผมจะไมไดช้ีแจงเอง จะใหเจาหนาที่ของเทศบาลที่รับผิดชอบไดช้ีแจงกอน เพื่อใหทุก

ทานไดเขาใจกอน เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบช้ีแจง 
นายทรงวุฒิ  สุธีร นักวิชาการประชาสัมพันธ - ไดรับมอบหมายใหดูแลงานเกี่ยวกับกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ในระเบียบเกาคณะกรรมการจะหมดวาระ 2 ป แตระเบียบใหมหลักประกันสุขภาพป 
พ.ศ. 2557 จะใหคณะกรรมการชุดเกาหมดวาระภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และจะ
แตงต้ังคณะกรรมการชุดใหมเพื่อเริ่มทํางานในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เปนตนไป  ซึ่งใน
ประกาศน้ีจะมีคําสั่งใหแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม โดยจะมีสมาชิกสภาฯ ที่คัดเลือกกันเอง 
2 คน เขารวมเปนคณะกรรมการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีหนาที่กํากับดูแลในการ
พิจารณาออกแบบตรวจสอบโครงการ ของชุมชน 

ปลัด ทต. - ในเรื่องของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตอนน้ีที่ตองแตงต้ังใหมคือ 2 สวน ที่
ยังขาดอยูก็คือขาดสมาชิกสภาฯ อีก 2 คน ผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวน 2 คน ซึ่งผูทรงคุณวุฒิใน
พื้นที่ก็จะไดรับเลือกจากคณะกรรมการทั้งหมดทีโ่ดยจะไปประชุมกันและคัดเลือกกันเอง 2 
ทาน จึงจะครบองคประกอบ ซึ่งตอนน้ีองคประกอบแตละสวนก็ไดแลว คือผูบริหารสูงสุด 
ทานนายกฯ เปนประธาน อํานาจปฐมภูมิก็คืออนามัย 2 แหง อสม. 2 ทาน ก็ไดรับเลือกแลว 
และก็ตัวแทนของชาวบานคือ ผูใหญบานก็ไดรับเลือกแลว สวนผูแทนในสวนประสานงานใน
พื้นที่ไมมีก็ไมไดใช สวนกรรมการและผูชวยเลขามีปลัด และเจาหนาที่(คุณทรงวุฒิ สุธีร) เปน
กรรมการและผูชวยเลขา ก็ยังเหลืออีก 2 คนคือสวนของสมาชิกสภาฯ ที่ไดรับมอบหมายอีก 
2 ทานที่ไดรับคัดเลือกจากที่ประชุมสภาฯ ก็จะนัดประชุมในวันหลัง  เอาคณะกรรมการ
ทั้งหมดมาเลือกผูทรงคุณวุฒิในสวนผูทรงคุณวุฒิก็ไดคุยกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แลววาควรจะเลือกทานรองนายกฯ หรือสมาชิกสภาฯ เปนผูทรงคุณวุฒ ิน่ีคือในสวนของการ
ประชุมคัดเลือกตอไป ทั้งน้ีใหทางสภาฯ ได คัดเลือกสมาชิกสภาฯ ที่ไดมอบหมายมา 2 ทาน
ดวย ขอบคุณครับ 
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เลขานุการสภาฯ - ตามญัตติดังกลาวที่ทางทานผูบริหารไดเสนอมาในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ซึ่งเดิมจะเปน สท.ศรีนิจ และ สท.ปจจรี โดยมีหนังสือสั่งการมา ขอเสนอ 
 ทางเจาหนาที่ใน เรื่องของหนังสือสั่งการดังกลาว ขอใหมีหนังสือสรุปใหเลขาฯ ก็ไมเปนไร 

หากยืนยันวามีหนังสือสั่งการดังกลาว ก็ใหสภาฯ คัดเลือกในวาระ 4.1 ในเบื้องตนก็แจงเพื่อ
ทราบกอน ขอบคุณครับ 

  3.3 การแตงต้ังคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดิน พ.ศ. 2554- 2557  
ประธานสภาฯ - รายละเอียดขอใหทานเลขาฯ ช้ีแจงสภาฯ ทราบ 
เลขานุการสภาฯ - ญัตติดังกลาวเปนญัตติที่ทานผูบริหารเสนอมา เน่ืองจากมีหนังสือสั่งการมาถึง แจงใหมี
  คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน  พ.ศ. 2554  –  2557 มีขอเสนอแนะในสวนของ
  สภาฯ ทองถ่ินทุกแหง ใหเลือกผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 คน โดยทางจังหวัดไดเสนอแนะวาควร
  เลือกและเสนอช่ือผูที่ความรูดานประเมินทุนทรัพยจากสํานักงานธนารักษพื้นที่เปนกรรมการ  

ในเบื้องตนสวนของสภาฯ เองไดรับแจงทางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดประสานงานในสวนของ
บุคคลที่จะเสนอใหสภาฯ พจิารณา ในสวนของเจาหนาที่ธนารักษและพนักงานเทศบาลมี
ตําแหนงระดับหัวหนาสวน จึงแจงใหทราบกอนในวาระน้ีและจะพิจารณาในวาระ 4.2 ครับ 

  3.4 การสอบสวนขอเท็จจริง  
ประธานสภาฯ  - เชิญทานเลขาฯ ช้ีแจงครับ 
เลขานุการสภาฯ - กระผมนายวรชัย วิชัยรัมย สท.เขต 1 และเลขานุการสภาฯ สืบเน่ืองจากการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เมือ่วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ไดมีกระทูถามสด
ผูบริหาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2557 จํานวน  5 โครงการ ซึ่งในการประชุมดังกลาวทานนายกฯ ติดภารกิจไมไดเขารวม
ประชุมเพื่อตอบหรือช้ีแจง กระทูถามเปนเหตุใหสภาฯ ไมไดรับการช้ีแจงใดๆ และสภาฯ มีมติ
ใหคณะกรรมการสภาฯ ประจําสํานักปลัดดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงแลวรายงานสภาฯ 
เพื่อทราบน้ัน กระผมเองในฐานะประธานคณะกรรมการสภาฯ สามัญประจําสํานักปลัด ได
ดําเนินการประชุมแลวเมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2557 ที่ประชุมมีความเห็นวากรณีการจัดซื้อ
จัดจางจํานวน 5 โครงการดังกลาวไดมรีาษฎรรองเรียนและอยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการสอบสวนของจังหวัด ซึ่งไดมอบหมายใหอําเภอกระสังเปนผูดําเนินการแลว 
เห็นวาการจัดซือ้จัดจางดังกลาวไดถูกตรวจสอบตามระเบียบกลไกของกฎหมายแลว เพื่อไมให
เกิดความซ้ําซอนหรือลาชาที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯ สามัญประจําสํานักปลัดจึงมีมติเอก
ฉันท ใหงดหรือยุติการสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาว จึงรายงานมาเพื่อใหสภาฯ ทราบ ขอบคุณ
ครับในสวนของวาระ 3.4 ที่จะแจงใหทราบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจางดังกลาว สืบ
เน่ืองมาจากการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2557  ไดมีกระทูถามผูบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางจํานวน 5 โครงการ และสภาฯ ไดให
นายชางผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดช้ีแจงสภาพปญหาของทัง้ 5 
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โครงการเปนหนังสือใหสภา ฯ ทราบและไดมีการทําบันทึกขอความแจงใหสภาฯ ทราบทั้ง 5 
โครงการสรุปไดดังน้ี 

  1. นายชางทศพร  ปานมน  เปนนายชางผูควบคุมงาน 2 โครงการ 
- โครงการซอมแซมและปรับแตงคันสระนํ้าบานตาราม ม.8 โดยตกลงจาง หจก.เอส พี
อินเตอรคอนเนคช่ัน ระยะเวลาดําเนินการ 25 กุมภาพันธ 2557 ถึง 3 มีนาคม 2557 
ผูรับจางสงมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจางแลวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 
ปริมาณงานครบตามสัญญาจางและอยูในระยะเวลาการจาง  
- โครงการซอมแซมพรอมลงหินคลุกบานสระเพลง ม.13 โดยตกลงจาง หจก.เอส พี อินเตอร
คอนเนคช่ัน สัญญาจางลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 แตงต้ังชางผูควบคุมงานวันที่ 6 มีนาคม 
2557 เปนการแตงต้ังกอนมีการทําสัญญา  ระยะเวลาดําเนินงาน 8 มีนาคม 2557 ถึง 14 
มีนาคม 2557  ผูรับจางสงมอบงานในวันที ่13 มีนาคม 2557 แตคณะกรรมการตรวจรับ
งานจางเห็นวาปริมาณหินคลุกไมไดตามแบบจึงไมตรวจรับ และใหนายชางผูควบคุมงานแจง
ใหผูรับจางใหเขาดําเนินการแกไขใหเรียบรอย  ซึ่งผูรับจางไดเขาดําเนินการแกไขเรียบรอย
แลวและสงมอบงานในวันที่ 31  มีนาคม 2557  ซึ่งลวงเลยจากระยะเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญาเปนเวลา 17 วันปรับไปวันละ 211.75 บาท รวมเปนเงินคาปรับ 3,599.75 บาท 

  2. นายชางเกรียงไกร  สระภู  เปนนายชางควบคุมงาน 2 โครงการ  
- โครงการซอมแซมพรอมลงหินคลุก ม.9 โดยตกลงจาง หจก.เอส พี อินเตอรคอนเนคช่ัน  
ทําสัญญาวันที่ 24  กุมภาพันธ 2557 แตงต้ังนายชางควบคุมงานวันที่ 24 กุมภาพันธ 
2557  ระยะเวลาดําเนินงาน 25 กุมภาพันธ 2557 สิ้นสุด 3 มีนาคม 2557  ผูรับจางสง
มอบงานวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 และคณะกรรมการตรวจรับงานจางวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2557 ปริมาณงานครบถวนตามแบบและสัญญา 

  - โครงการซอมแซมและเช่ือมถนนบานโคกพริก ม.2 และบานหนองรักษ ม.10 โดยตกลงจาง 
  หจก.เอส พี อินเตอรคอนเนคช่ัน  สัญญาจางลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 แตงต้ังนายชางผู
  ควบคุมงาน 28 กุมภาพันธ 2557 เริ่มสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2557 สิ้นสุด วันที่ 7  

มีนาคม 2557 ผูรับจางสงมอบงานจางวันที่ 4 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจรับ
งานวันที่ 4  มีนาคม 2557 ปริมาณงานครบถวนและอยูในระยะเวลาตามสัญญาจาง  
ในสวนของทั้ง 4 โครงการที่นายชางผูควบคุมงานไดช้ีแจงมาน้ี  ทางที่ประชุมสภาฯ มีขอ
สงสัยใด อยากจะสอบถามหรือไม 

ประธานสภาฯ  - ในที่ประชุมสภาฯ มีผูใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม 
นายกฯ   - ผมขอเอกสารบันทึกขอความที่นายชางผูควบคุมงานไดช้ีแจงมา เน่ืองจากในการประชุมสภาฯ 
  ครั้งน้ี สภาฯ กําหนดระเบียบและตารางที่จะประชุมแตรายละเอียดในเรื่องขอรองเรียนและ 

การสอบสวนเมื่อสักครู ไมมีเสนอมาใหผูบริหารเลย ชวยแจงดวย เห็นวาไดรับเอกสารต้ังแต
วันที่เทาไรครับ 
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เลขานุการสภาฯ - เอกสารอะไรครับ 
นายกฯ   - เอกสารที่ทานถือในมือน้ันแหละครับ 
เลขานุการสภาฯ - ของใครครับ 
นายกฯ   - ก็ของที่ทานแจงมาน่ันไง 
เลขานุการสภาฯ - มีครับ เรียนทานนายกฯ เอกสารที่แจงประธานสภาฯ เปนสวนของเอกสารทางราชการ 
นายกฯ - แตการที่คุณจะมาระบุในระเบียบวาระ คุณตองแจงใหทานผูบรหิารทราบดวย ถูกไหมครับ 

ไมใชคุณไปเก็บหมกเอาไวคนเดียว  สภาฯ ไดรับรูไหมครับ คุณแจกเอกสารใหสภาฯ ไหม 
เลขานุการสภาฯ - ทานนายกฯ ครับ วาระน้ีเสนอเพื่อทราบครับ 
นายกฯ  - เสนอเพื่อทราบน้ี ไมใหคนอื่นทราบเลยใชไหมครับ 
เลขานุการสภาฯ - เสนอใหทราบครับ 
นายกฯ  - คุณตองสงเอกสารดวย  เขาจะไดตรวจสอบได 
เลขานุการสภาฯ - ถายังไงจะใหผูชวยเลขานุการสภาฯ ถายเอกสารให ถาทานอยากทราบครับ เพราะเปน

เอกสารทีเ่รียนประธาน 
นายกฯ  - แลวอีกโครงการหน่ึงที่ยังไมไดช้ีแจง  ใครเปนผูควบคุมงานครับทานปลัด   
ปลัด ทต. - เด๋ียวเขารายงานทุกโครงการครับ 
เลขานุการสภาฯ - ยังไมไดรายงานครับ สวนใน 4 โครงการที่รายงานไปน้ัน ทานสมาชิกมีสิ่งใดสงสัยหรือไม

ครับ ผมรายงานไปตามที่นายชางผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานรายงานสภาฯ 
ใหทราบ 

ประธานสภาฯ - มีทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไม 
เลขานุการสภาฯ - หากไมมีขอขามไปยังนายชางผูควบคุมงาน นายสุริยา  ดวงเลิศ  นายชางผูควบคุมงาน

โครงการวางทอ ม.11 เปนโครงการกอสรางทางระบายนํ้าฐานคอนกรีตเสริมเหล็กบานติม ม.
11 โดยตกลงจาง หจก.เอส พี อินเตอรคอนเนคช่ัน  สัญญาลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 
ระยะเวลา 3 มีนาคม  2557 สิ้นสุดสัญญา 10 มีนาคม 2557 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจาง 
ผูรับเหมาดําเนินการไมแลวเสร็จ ตามสัญญาโดยสงมอบงานในวันที่ 10 มีนาคม 2557 
คณะกรรมการตรวจงานจางไดตรวจสอบแลว ปรากฏวาผูรับจางวางทอไมตรงตามแบบ ชางผู
ควบคุมงานจึงแจงใหผูรับเหมาแกไขงานใหตรงตามแบบ และบันทึกตกลงจาง ผูรับจางมา
ดําเนินการแกไขและสงมอบงานในวันที่ 21 มีนาคม  2557 คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตรวจแลวถูกตอง แตระยะเวลาลวงเลยจากสัญญาเปนเวลา 11 วัน โครงการดังกลาวคือ
รายงานของชางผูควบคุมงานที่สืบเน่ืองจากการประชุมสภาฯ เมื่อคราวที่แลว ทานสมาชิก
ทานใดมีขอสงสัยหรือไม 

ประธานสภาฯ - ทานสมาชิกมีขอสงสัยหรือไมครับ 
นายกฯ  - ผมขอเอกสารดวย ไมใชเก็บงําไวคนเดียวนะครับ เพราะทุกคนตองมีสิทธิรับรู 
ประธานสภาฯ  - ทานเลขานุการสภาฯ ขอเอกสารดวยครับ 
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เลขานุการสภาฯ - ใชครับ ทุกคนตองมีสิทธิรับรู ทานถายไดครับเพราะเอกสารน้ีเปนเอกสารที่มาจากฝาย

บริหารครับ  ทานนายกฯ ยินดีใหเปดเผยขอมูลอยูแลว 
นายกฯ  - ในสวนของการดําเนินการตรงน้ี มีขอทักทวงหรือขอรองเรียนที่เกิดข้ึนจากสภาฯ ขอยกขอ
  รองเรียนตรงน้ีกลับมาสอบถามทุกทาน ขอใหทานปลัดรายงานเรื่องระเบียบ อธิบายเรื่อง 

ระเบียบ จัดซื้อจัดจางทั้งหมดกอนวา ที่จัดซื้อจัดจางในสวนของการตกลงราคา มีระเบียบ
แบบไหน ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ถูกตองแลว มันมีการทําสัญญาผิดไปจาก
ระเบียบหรือไม เชิญครับ 

ปลัด ทต. - ผมไดช้ีแจงไปแลวนะครับโดยละเอียด ดูในเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่แลวก็ได 
นายกฯ  - ขอใหช้ีแจงอีกครั้งหน่ึง เพื่อทบทวนความจํา 
เลขานุการสภาฯ - ขออนุญาตครับ เน่ืองจากในขณะน้ีทางสภาฯ ไดพิจารณาในวาระ 3.4 นะครับ ถาทาน
  นายกฯ จะเสนอญัตติดังกลาว 
นายกฯ  - ก็ผมอยูในวาระ 3.4 ผมไมไดหนีไปจากวาระ 3.4 เลย 
เลขานุการสภาฯ - ในสวนของการสอบสวนขอเท็จจริงน้ันนะครับ หากจะถามในเรื่องของรายละเอียด หาก

ทานนายกฯ ตองการจะทราบในเรื่องของรายละเอียด 
นายกฯ  - ผมอยูในระเบียบวาระเลย ผมไมไดหนีออกไปจากวาระเลย 
เลขานุการสภาฯ - แตแนวทางแจงในการสอบสวน ที่มีมติครั้งกอนที่ใหคณะกรรมการสภาฯ สามัญประจํา

สํานักปลัดทําการสอบสวน แตไมไดสอบสวนเปนการยุติเรื่อง น้ีคือในกระบวนการ  
นายกฯ   - ยุติน้ีคือ  แสดงวาระเบียบการจัดซื้อจัดจางทุกอยางถูกตอง 
เลขานุการสภาฯ - ไมใชวาถูกตอง เพียงแตวาสภาฯ ไมไดดําเนินการสอบสวนตามมติ  จึงแจงใหสภาฯ ทราบ

เพียงเทาน้ีสวนการสืบสวนสอบสวนของทางอําเภอเปนอยางไร สภาฯ ไมทราบครับ 
นายกฯ - ผมตองการใหมันเปดเผยนะครับ เพราะทุกทานพอมาประชุมสภาฯ โดยที่ผมไมอยูเพราะวา

วันน้ันไปประชุม ก็มีการพูดถึงระเบียบในสภามากมายกายกองเลย โดยทีผ่มไมมีสิทธิจะตอบ
โต เพราะตัวผมไมอยู ณ ขณะน้ีผมมาน่ังอยูตรงน้ีแลวนะครับ คุยกันใหจบแลวคุณก็บรรจุใน
ระเบียบวาระมาดวย ไมใชวาผมไมอยากอยูเองที่ไหน คุณก็บรรจุมาในวาระก็ผมจะไดถาม
ครับ เชิญครับทานปลัด ผมตองการยํ้าระเบียบที่ผมทําในเรื่องขอการตกลงราคามันถูกหรือมันผิด 

ปลัด ทต. - ทานประธานสภาฯ อนุญาตหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ - อนุญาตครับ เชิญทานปลัด 
ปลัด ทต. - ในเรื่องของการจัดหาพัสดุนะครับ หมายถึงการซื้อการจางทําสิ่งของ เมื่อรัฐบาลมี

งบประมาณมาใหทางคณะผูบริหารก็จะตรวจสอบวางบประมาณมีเพียงพอสามารถทําได ก็จะ
มีหนังสือมาทางเจาหนาที่พัสดุเพื่อดําเนินงานจัดหาพัสดุตามระเบียบ คือ ถาวงเงินเกิน 
100,000.- บาทก็ตองสอบราคา  ถาวงเงินไมเกิน 1 แสนบาทก็ใหตกลงราคา  สําหรับการ
ตกลงราคาเปนอํานาจของผูบริหารที่สามารถเรียกผูรับจางมาทําสัญญากับทางเทศบาลไดเลย  
สวนโครงการที่มีวงเงินเกิน  100,000.- บาท เจาหนาที่พัสดุจะดําเนินการตามระเบียบ
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จัดหาผูรับจางมาประมูลและรับพิจารณาผูรับจางที่เสนอราคาตํ่าสุดเปนผูมาทําสัญญา  สวน
ที่มาที่ไปของโครงการตางๆ เมื่อผูรับจางทําสัญญาแลวทั้งการตกลงราคาและสอบราคา 
เจาหนาที่พัสดุจะนําสัญญาวาจางดังกลาวไปใหชางผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ
งานจาง ตามคําสั่งที่ผูบริหารไดสั่งแตงต้ังชางผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานจาง
ออกปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งพรอมทั้งประสานงานกับ ผูรับจางใหดําเนินการตามที่ระบุใน 
สัญญา  น้ีคือระเบียบคราวๆ การจัดซื้อจัดจางของการตกลงราคา การสอบราคา ก็ขอใหที่
ประชุมพิจารณาและทําความเขาใจตามน้ีนะครับ 

นายกฯ  - ขอสอบถามเพิ่มเติมวาโครงการที่เราทําไปอยูในเทศบัญญัติหรือไม 
ปลัด ทต. - โครงการที่เทศบาลดําเนินการอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป อยูแลวครับ 
นายกฯ - เราไมไดคิดที่จะทําเองใชไหมครับ  หลังจากมีการอนุมัติใหมีการจัดซื้อจัดจางก็ตองผาน

หัวหนาพัสดุ แลวผานมาทางปลัดเปนผูตรวจสอบถูกไหมครับ  ทุกอยางถูกตองนะครับ 
ปลัด ทต. - ทุกอยางในสวนของเจาหนาที่ก็ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ ทําตามข้ันตอนคือ ในเรื่องของ

การตกลงราคาก็ไดเรียกผูรับจางมาทําสัญญาโครงการตามลําดับและมีการทบทวนคําสั่ง
ตามปกติ  สวนในเรื่องที่เจาหนาที่เห็นวาโครงการมีปญหาเปนอยางไรก็จะรายงานตอผูบริหาร
ทราบตามน้ัน  สวนในเรื่องของคําสั่งหรือยืนยันการปฏิบัติก็เปนการพิจารณาอยูในดุลพินิจ
ของผูบริหารวาจะทําตามที ่พนักงานเทศบาล ชางผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ
งานเสนอไปหรือไม 

นายกฯ  - ก็สรุปงายๆ คือ โดยทางเอกสารทานปลัดเห็นวาถูกตอง ใชไหมครับ เพราะผานตามข้ันตอน 
ปลัด ทต. - หมายความวาตามเอกสารในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจางก็ถูกตอง เอาเฉพาะ 5 

โครงการน้ีใชไหมครับ 
นายกฯ  - ตามจริงแลวการตกลงราคาตองมี 6 โครงการ 
ปลัด ทต. - ตามที่ทางคณะผูบริหารเสนอมาใหตกลงราคา ซึ่งก็ไดเสนอทางทานผูบริหารไปแลววาให

ทบทวนโครงการเปนสอบราคาแตทางผูบริหารยืนยันวาจะตกลงราคา ทางเจาหนาที่เทศบาล
ก็ตองดําเนินการตามน้ันครับ 

นายกฯ - หลังจากมีการอนุมัติก็มีการแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีคณะกรรมการตรวจ
งานจาง และนายชางผูควบคุมงานถูกตองไหมครับ 

ปลัด ทต. - ครับ ถูกตองครับ 
นายกฯ - ผมอยากสอบถามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจงานจางและนาย

ชางผูควบคุมงาน มีอยูที่น่ีไหมครับ ทั้ง 5 โครงการ ทั้ง 6 โครงการ อยูตรงน้ีไหมครับ 
ปลัด ทต. - ชางผูควบคุมงานอยูครบทั้ง 5 โครงการแตคณะกรรมการตรวจงานจางไมครบ เพราะมี

ลูกจางเปนคณะกรรมการตรวจงานจางดวย  ซึ่งไมไดเขารวมการประชุมสภาในครั้งน้ี 
นายกฯ - คือคณะกรรมการตรวจงานจาง สวนใหญอยูในที่ประชุมสภาฯ ครั้งน้ีนะครับทานปลัด  ผม

อยากสอบถามวาในขณะที่ผมดํารงตําแหนงและมีการตกลงจาง ผมเคยไดใชตําแหนงหนาที่ใน
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การบีบบังคับใหทานปลดัเซ็นเอกสารใหถูกตอง หรือผูตรวจงานเซ็นใหยอมรับโครงการให
ถูกตองหรือไม 

ปลัด ทต. - ก็ไมไดบังคับครับ  ในสวนของขาราชการมีการบันทึกอยูแลว ถึงแมสั่งมาในความเห็นของ
พนักงานมองวาอาจจะไมถูกระเบียบนักหรือเปนการเสี่ยงก็จะทําบันทึกเสนอผูบริหารทุกครั้ง  
แตวาในฐานะของพนักงานก็ไมสามารถขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาได  จึงตองทําบันทึกเสนอให
ทานพิจารณาทบทวนคําสั่ง  สวนทานจะยืนยันคําสั่งเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งมันจะอยูใน 

 บันทึกเอกสารอยูแลว  ไมไดเปนเงื่อนไขในการที่วาทานใชอํานาจหรือไม เพราะปกติ
ขาราชการก็จะทบทวนคําสั่งอยูแลว  หากทานยืนยันคําสั่งมาพนักงานก็ทําตามคําสั่งอยูแลว  
ตรงน้ีก็ขอเรียนเพื่อทราบ 

นายกฯ - ถึงไดสอบถามวา โดยการปฏิบัติหนาที่ ผมไดเคยใชตําแหนงหนาที่บีบบังคับหรือไม เปนไป
ตามระเบียบไหมหรือบีบบังคับใหคุณกระทําตามที่ผมอยากไดหรือไม 

ปลัด ทต. - ก็ไดช้ีแจงไปแลววาไมไดบีบ แตก็มีบันทึกแจงไปแลว เจาหนาที่ไดทําถูกตองตามระเบียบ 
นายกฯ - ก็ทําตามระเบียบ ถูกตองตามระเบียบ ในเอกสารการประชุมครั้งที่แลวซึ่งที่ทานสมาชิก

รับรองรายงานการประชุมอยางเปนทางการ พอดีผมเพิ่งไดรับรายงานการประชุมก็ไดน่ังอาน
และศึกษามีขอแยงในใจสักนิดนึงก็คือ หนา 15 ทานลองเปดดูนะครับ ก็มีทานเลขานุการ
สภาฯ สอบถามการดําเนินการคณะกรรมการสภาสามัญฯ ที่ดูแลกองชางคือทานพนมไพร 
บุตรเพชร และทานทวี  กมลรัมย ก็งงวาโครงการที่ยกข้ึนมาซักถามกันทานไดออกไป
ตรวจสอบทั้ง 2 โครงการหรือไมครับ ทานพนมไพร ทานทวี 

นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - กระผมไดลงไปดูในวันที่รถมาเทหิน 
นายกฯ  - วันน้ันคือวันที่เทาไรครับ 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - วันที ่20 
นายกฯ  - วันน้ันคือโครงการอะไรครับ 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - โครงการ ม.9 และโครงการ ม.10 ทั้ง 2 โครงการ 
นายกฯ  - ไปตรวจโครงการเพียง 2 ทานแคน้ัน 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - โครงการ ม.9 ไป 4 ทาน คือทานพนมไพร วรชัย อนุสรณ และผม 
นายกฯ  - ตกลง ม.9 ไป 4 ทาน 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - โครงการ ม.10 ไป 3 ทานคือ ทานพนมไพร วรชัย และผม 
นายกฯ  - แลวพยานอื่นๆ มีอีกไหม หรือมีเพียงแค 4 ทานที่เห็นเหตุการณ 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - แตวันน้ันผมไปตอนเย็นแลว ประมาณ 5 โมงเย็น แตทานผูใหญก็มีบันทึก

ไวแลว 
นายกฯ  - ตกลงมีทานผูใหญ ไมตองหันหนา มองผมสิผมถาม 
เลขานุการสภาฯ - ทานนายกฯ ครับ ผมขอช้ีแจง 
นายกฯ  - ไมครับ ไมเกี่ยวกับทาน ผมถามทานทวี 
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เลขานุการสภาฯ - ผมไปดวย ผมขอช้ีแจง 
นายกฯ  - ไมครับ ผมถามทานทวี 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2- ก็เปนโครงการที่พวกผมไปดูกัน 3 ทาน  
นายกฯ - ไมครับ ผมถามวันที่ทานไปดู ก็เมื่อกี้ทานบอกมีผูใหญไปดูดวย ตกลงทานไป 3 ทานหรือไป 

4  ทาน ถูกหรือไม 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - โครงการ ม.9 ไป 4 ทาน โครงการ ม.10 ไป 3 ทาน 
นายกฯ  - แลวทานผูใหญที่วา หมูไหนครับ 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - ผูใหญ ม.10 
นายกฯ  - ตกลงเปนผูใหญ ม.10 ไปดูดวยนะครับ 
นายทวี  กลมรมัย สท.เขต 2 - ผูใหญ ม.10 ไมไดไป 
นายกฯ - งั้นอธิบาย ม.9 กอนพอดีเปนขอเท็จจริงที่ผมตองรับรู เพราะโครงการที่มันเกิดข้ึนและมัน

ผานในเรื่องของการตกลงราคาไป ในที่ตรงน้ีทางทานเลขานุการสภาฯ อางมา 2 ทานคือทาน
ทวี กับทานพนมไพร ผมก็เลยตองสอบถามทาน คือ ม.9 ทานไป 4 ทาน ไมมคีนอื่นอีก ทาน
ไดเขาไปสอบถามรถหรือไมครับ 

นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - ตอนน้ันรถไมอยูแลวครับ 
นายกฯ  - รถไมอยูแลว ไหนทานวามีรถมาลงหิน 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - ผมมองเห็นกองหิน 
นายกฯ   - ทานมองเห็นกองหิน แตก็ไมรูวาใครมาลง แลวของ ม.10 ละครับ 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - ของ ม.10 ก็ในลักษณะเดียวกัน 
นายกฯ  - ทานไมเห็นรถ แตเห็นกองหิน ก็เลยอนุมานวาเขามาลง 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - ก็ถาไมใชเทศบาลจางแลวใครจะเอาหินมาลงครับ 
นายกฯ  - ก็ไมรูสิ ผมถึงถามน้ีไง ผมก็ไมรูเหมือนกัน แลวต้ังแตเริ่มทําโครงการทานก็ออกตรวจทุกวัน 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - ไมครับ คือผมไปดูวันแรกที่เขาลงหิน หลังจากน้ันก็ไปดูวันสุดทายผมจํา

วันทีไ่มได 
นายกฯ  - หลังจากวันแรกก็ไมไดไปดูอีกเลย 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - ไปดูวันสุดทาย 
นายกฯ  - เขาทํากันกี่วันรูไหมครับ โครงการ ม.9 ก็ไมรูวาทํากี่วันและของ ม.10 ก็ไมรูกี่วัน  

ทานพนมไพร ทราบหรือไมครับวาโครงการ ม.10 กี่วันเพราะทานอยูในพื้นที ่
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - ประมาณ 3 วัน 
นายกฯ  - ทานไดเขาไปดูทุกวันหรือไมครับ 
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - ตอนที่ผูรับจางเอารถแบคโฮเขาไปขุดตนไม ผมไดเขาไปดูอยูครับ 
นายกฯ  - ประมาณวันที่เทาไร จําไดหรือไมครับ 
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - จําวันที่ไมไดครับ 
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นายกฯ   - ตอนไปลงหินทานไมเห็นผูรับเหมา เห็นแตตอนเอารถแบคโฮไปขุดตนไม ทานไดไปดูทุกวัน 
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - ไปดูทุกวันครับ ตอนลงหินไมเห็นผูรับเหมา เห็นตอนเอารถแบค

โฮไปขุดตนไม เพราะขนตนไมไปไมหมด ตนไมขวางกลางถนนเลย 
นายกฯ  - แลวไดแจงผูรับเหมาหรือไมครับ 
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - แจงครับ บอกผูรับเหมาแตผูรบัเหมาบอกวารถไดไปแลว ตอนน้ี

ไปดูไดเพราะตนไมที่ขุดไวยังอยู 
นายกฯ - ครับ ผมขอสอบถามในฐานะที่ทานไดตรวจโครงการตลอด ใน 5 โครงการน้ีไมทราบวาทุก

ทานในฐานะคณะกรรมการสภาสามัญประจํากองชาง ทานตรวจทุกโครงการหรือไม หรือตรวจดู
แค 2 โครงการน้ี 

นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - ดูทุกโครงการครับ ตามที่นายชางผูควบคุมงานแจงไป ถา
โครงการไหนมีปญหาก็จะโทรแจง 

นายกฯ  - ก็แสดงวาโครงการเรียบรอย 
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - บางจุดตอนที่ไปดูโครงการก็เรียบรอยดี 
นายกฯ  - ทานไดแจงชางผูควบคุมงานแลว 
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - ครับไดแจงนายชางผูควบคุมงานแลว วาโครงการถูกตองตาม

แบบเรียบรอย 
นายกฯ - เลยอยากสอบถามเพิ่มอีก ในขณะที่ทานไปควบคุมงาน ไปตรวจงานแลวเห็นน้ัน พอดีมีช่ือ 

น.ส.ไปรยา  ผะดาศรี ที่ทานยกข้ึนมาในสภา ทานเคยเห็นเขามาดูงานหรือไม เคยหรือไมครับ 
เลขานุการสภาฯ - ที่อางก็คือผมกลาว สมาชิกสภาฯ ทานอื่นไมไดกลาว 
นายกฯ  - น่ีคือสมาชิกสภาฯ ผูที่ไปตรวจงานครับ คณะกรรมการสภาสามัญประจํากองชางครับ 
เลขานุการสภาฯ - ทานนายกฯ กําลังกลาวถึงรายงานการประชุมใชหรือไม วาอางช่ือคนน้ี 
นายกฯ - ผมถามทานพนมไพร ในฐานะที่ทานเปนคณะกรรมการสภาสามัญประจํากองชางออกไป

ตรวจถนนทั้ง 5 เสน เคยเห็นน.ส.ไปรยา ผะดาศรี ไปควบคุมงานหรือไม 
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - ไมรูจักเลยครับ บางทีอาจเคยเห็นแตไมรูจัก รูจักแตช่ือ 
นายกฯ  - ทานรูจักแตช่ือ 
นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1 - ไดยินแตช่ือ 
นายกฯ  - ทานทวีละครับ 
นายทวี  กลมรัมย สท.เขต 2 - ไมรูจัก 
นายกฯ - ไมรูจักเลย ก็เปนการกลาวอางข้ึนมา ผมไดสอบถามในขณะที่ผมดํารงตําแหนงต้ังแตทาน

เขามาถามทานวรชัย ทานดํารงตําแหนงมากี่ปแลวครับเพราะผมมากอน 
เลขานุการสภาฯ - ตุลาคม 2557 ก็ครบ 2 ปครับ 
นายกฯ  - ตุลาคม ก็ครบ 2 ป แลว ผมอยากสอบถามทานวาในขณะที่ทานดํารงตําแหนงมา 2 ปน้ี 
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ทานเคยเห็นผมนํา น.ส.ไปรยา ผะดาศรี มาแสดงตนวาเปนภรรยาหรือไม ทานเคยเห็นหรือไม 
งานในตําบลทั้งหมด งานศพ งานแตง แมกระทั้งงานข้ึนบานใหมของทานทวี ทานเคยเห็นผม
นํา น.ส.ไปรยา  ผะดาศรี มาแสดงตนเปนภรรยาหรือไม 

เลขานุการสภาฯ - ครับ 
นายกฯ  - ใชหรือไม 
เลขานุการสภาฯ - ผมจะแจงทานนายกใหทราบกอนนะครับวา ขณะน้ีเปนการประชุมสภา ทต.สองช้ัน 
นายกฯ  - ก็มันอยูในน้ีครับขอรองเรียนที่ทานเขียนข้ึนมา 
เลขานุการสภาฯ - ผมกําลังจะตอบและอธิบายเรื่องวาระใหทราบกอน วาระน้ีเปนวาระเสนอสภาเพื่อทราบ

ไมใชวาระกระทูถาม 
นายกฯ  - ก็แจงสภาเพื่อทราบ น่ีเพื่อทราบเลย 
เลขานุการสภาฯ - ใหสภาทราบ ไมใชแจงใหผูบริหารทราบ 
นายกฯ - ก็น่ีเพื่อทราบไงครับ ประชุมสภาทราบใหทานน่ังฟงและทราบเลย ในขอที่ผมซักถามใน

ขณะที่ทานถามโดยผมไมอยู 
เลขานุการสภาฯ - ผมจะตอบซักถามของทานนายกฯ ผมกําลังจะบอกวาไมไดเกี่ยวกับวาระที่ประชุม ทาน 
  ประธานสภาฯ จะอนุญาตหรือไมครับ 
นายกฯ  - ผมอยากจะใหประชุมสภาฯ ดู เพราะเปนขอที่ผมถูกรองเรียน 
ประธานสภาฯ - อนุญาตใหตอบขอซักถามของทานนายกฯ 
เลขานุการสภาฯ - ทานนายกที่ทานสอบถามในสวนของรายงานการประชุมที่ทานอางเมื่อกี้หนาที่เทาไรครับ 
นายกฯ  - หนา 15 ผมถามเรื่องภรรยา 
เลขานุการสภาฯ - ในสวนของภรรยาทานนายกฯ ช่ือ – สกุล ต้ังแตผมมาดํารงตําแหนง ผมไมทราบ แต

หลังจากผมมาดํารงตําแหนงแลวผมทราบ สมาชิกสภาฯ ทราบตัวตน แตไมทราบช่ือ – สกุล 
ณ รานเน้ือยางข้ันเทพ ทานไมแนะนําในสวนของช่ือ – สกุล แตในสวนของพนักงาน และเจา
พนักงานไดสอบถามปากเปลาก็ทราบ ณ วันน้ัน ทานนําผูหญิง 1 คนกับเด็กอีก 2 คน มารวม
รับประทานอาหาร สมาชิกสภาฯ  ไดสอบถามแลว ทราบวาเปนภรรยาทานนายกฯ แตวาจะ
เปนภรรยาชอบดวยกฎหมายหรือไม ผมไมทราบ และต้ังแตวันน้ันเปนตนมาจึงทราบเพียงช่ือ
ไปรยา ผะดาศรี และจากการปฏิบัติหนาทีส่มาชิกสภาฯ ไดรูจักพนักงาน และหัวหนาสวน
ราชการ ทานนายก นาจะทราบวาสื่อสังคมออนไลนเด๋ียวน้ี มันชัดเจนมีการเปดเผยทางสื่อ
สังคมออนไลนเปนเหตุผลทําใหไดทราบในสวนของการที่ทานแนะนําใหทานสมาชิกทราบน้ัน 
ไมมีเพียงแตพฤติกรรมต้ังแตในรานเน้ือยางข้ันเทพ  จึงทราบ ณ  ขณะน้ัน จะเปนจริงประการ
ใด ผมไมทราบ 

นายกฯ - ทานไปกินขาว 1 ครั้ง ทานอนุมานวาผูหญิงคนหน่ึงที่น่ังกินขาวกบัผมเขาเปนภรรยาถูก
หรือไม  

เลขานุการสภาฯ - ทานนายกจะใชคําวา “อนุมาน” หรือคําวาอะไรก็ชาง แต ณ ขณะน้ัน สันนิษฐาน 
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นายกฯ - มีขอสันนิษฐานอีก ก็จะถามตอไมเคยเห็นใชไหมครับวาผมนํามาแสดงตัว นํามาแสดงความ

เปนภรรยาหรือแมกระทัง่ น.ส.ไปรยา ผะดาศรี เคยมาแสดงตนในเทศบาล เคยไหมครับ 
เลขานุการสภาฯ - ในสวนของเทศบาลตําบลสองช้ัน ทานไมเคยนําภรรยาและบุตรมาแนะนําตัว ณ ที่ทํางาน 

ในสวนของเทศบาลดังกลาว แตจากทางปฏิบัติที่ผานมา แมสมาชิกสภาฯ ไมไดรวมงานตางๆ 
แตในสวนรวมงานแตงงานของ นางศิรลิักษณ แอมปรัชฌาย เจาพนักงานจัดเก็บรายได น้ัน 
ทางทานนายกไดนําภรรยามาและแสดงตนในวันมงคลสมรสดังกลาวดวย 

นายกฯ - ทานเลขานุการสภาฯ ยืนยันวาในงานแตงงานของนางศิริลักษณ แอมปรัชฌาย วาผมพา
ภรรยาไป 

เลขานุการสภาฯ - ถามวาผมยืนยันหรือไม ผมยืนยันวาเปนบุคคลเดียวกันกับที่ไปรานเน้ือยางข้ันเทพ 
นายกฯ - นางศิริลักษณ แอมปรัชฌาย วันน้ันผมพูดตรงๆ ผมไปกอนเจาบาวเจาสาวดวย ไปยืนรอ 

เพราะพอดีพอเจาบาวก็คอนขางจะสนิทกัน ถามคุณศิริลักษณ แอมปรัชฌาย เลยก็ไดวาผมไป
กี่ทาน ทานยืนยันวามีบุคคลตัวตนคนใดคนหน่ึงหนาเหมือน น.ส.ไปรยา ผะดาศรี ที่รานข้ัน
เทพไปแสดงตนที่งานแตงงาน ทานยืนยันนะครับ คุณศิริลักษณ แอมปรัชฌาย วันน้ันผมไปกี่
คน 

นางศิริลักษณ แอมปรัชฌาย  จพง.จัดเก็บรายได - คือในวันแตงงานวันน้ันคนเยอะมากดิฉันจําไมได แต
ทราบวาทานนายกไปรวมงานคะ 

นายกฯ  - แลวเวลาถายรูปผมมีลากภรรยาไปถายรูปดวยหรือไม 
นางศิริลักษณ แอมปรัชฌาย จพง.จัดเก็บรายได - จําไมไดจริงๆ คะ 
นายกฯ  - มีแตเพื่อนของนางศิริลักษณ แอมปรัชฌาย มาถายรูปดวย 
นางศิริลักษณ แอมปรัชฌาย จพง.จัดเก็บรายได - คะ 
นายกฯ - ไมเปนไรหากทานยืนยัน ผมอาจจะขอรูปถายในงานแตงงานของน.ส.ศิริลักษณ 

แอมปรัชฌาย ชวยไปยืนยันตัวตนทานจะไดวาหนาเหมือนกัน พอดีผมลืมเอารปูมาอยากจะให
ทางสมาชิกสภาฯ ไดช้ีตัวดวยวาในขณะวันน้ันในรานเน้ือยางข้ันเทพ แมจะพูดผมยังไมพูดเลย 
ผมยังไมไดข้ึนกลาวอะไรสักอยาง และผมก็ไมไดแนะนําวาคนน้ีคือ ภรรยา อาจจะเปนการ
อนุมานของทานก็ไดนะครับวา “ออ คนน้ีคือภรรยา” ก็ไมเปนไรอันน้ีมันผิดพลาดกันได ถือวา
ทางคณะกรรมการไดพยายาม อยากจะตรวจสอบองคกร ผมเลยอยากจะสอบถามทาง
ทานเลขานุการสภาฯ ชวยอนุมานคําวา “ภรรยา”ในภาคของกฎหมายใหฟงสักนิดวาคําวา ”
ภรรยา” มันมีความหมายวาอยางไรบาง ผมจะไดใหเจาหนาที่ของผมไดเขาใจดวย ใหทางทาน
สมาชิกไดเขาใจดวย เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ - ในเบื้องตนแจงใหทราบในการสอบถามของทานนายกฯ เปนเรื่องขอกฎหมาย จรงิๆ เปน
เรื่องสวนตัวที่สามารถสอบถามนอกรอบได 

นายกฯ  - ผมอยากใหสภารับรู 
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เลขานุการสภาฯ - ผมจะช้ีแจงเพียงใหทราบ และใหทางผูบริหารไดทราบในสวนของขอกฎหมาย “ภรรยา” มี

ทั้ง “ภรรยา”และ”ภริยา” มีโดยพฤตินัยและนิตินัย โดยนิตินัย คือโดยกฎหมาย โดยพฤตินัย
คือโดยการกระทํา การแสดงออกในการรับรอง การรับรองไมจําเปนตองรับรองโดยชัดแจง 
อาจจะรับรองโดยปริยาย ปริยายคือโดยออม ชัดแจงคือโดยตรง ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย
แมโดยปริยาย ไมไดอยูกินดวยกันแตก็มีพันธะทางนิติสัมพันธคือ ทะเบียนสมรส ไมทราบวามี
ทานใดของใจคํานิยามของคําวา “ภรรยา” อีกหรือไมครับ 

นายกฯ  - อาจจะตองอางอิงถึง ขออนุญาต สท.ปจจรี ตามที่ผมทราบก็คือหยากับสามีแลวแตยังอยูใน
บานเดียวกัน 

นางปจจร ีประสงคดี สท.เขต 1 - ยังอยูดวยกัน 
นายกฯ  - อยางน้ีถือวาเปนสามี ภรรยา อยูไหมครับ 
เลขานุการสภาฯ - การสิ้นสุดสมรสมีหลายกรณี การหยาถือวาสิ้นสุดการสมรส คูสมรสฝายใดฝายหน่ึงตายถือ

วาสิ้นสุดการสมรส คูสมรสฝายใดฝายหน่ึงกลายเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ หรือสาบสูญตามคําสั่งศาลเปนตน การสมรสก็จะสิน้สุดลง เทาน้ันเองครับ ขอ
เตือนทานนายกฯ นะครับวา ในการสอบถามกรณีดังกลาวผมเห็นวา ควรยกยอดไปสอบถาม
ในวาระอื่นๆ ทานสามารถสอบถามไดยาวกวาน้ีเพื่อไมใหวาระตอไปของการประชุมสภา
เสียเวลาขอยกยอดไปอีกมติอื่นๆ 

นายกฯ  - ที่ผมทราบคือทาง “นิตินัย” ที่ทานอธิบาย แตโดย “พฤตินัย”ละครับ 
เลขานุการสภาฯ - โดยทางพฤตินัย ถาการกระทําน้ันทําใหบุคคลอื่นสามารถเขาใจสันนิษฐานได ก็ถือวาเปน

การแสดงออกโดยพฤตินัย อยางเชน ไมไดจดทะเบียนสมรสแตมีลูกดวยกันก็เปนภรรยาโดย      
พฤตินัยอยางเชน ออกงานไมไดแนะนําตัวแตลักษณะการแสดงออกน้ันโดยพฤตินัย ถาบุคคล
อื่นเขาใจก็ถือวาเปนภรรยาโดยพฤตินัย แตถาผูอื่นไมเขาใจก็ถือวาไมใช ซึ่งการจะไประบุ
บุคคลใหเขาใจหรือไม เขาใจน้ันไมสามารถเฉพาะเจาะจงไดในแงของความคิดของแตละ
บุคคล 

นายกฯ  - ก็แสดงวาเดาเองก็ได หรือมั่วเอาก็ไดอยางน้ี 
เลขานุการสภาฯ - คําวา”อนุมาน” กับคําวา “เดา” คนละคํานิยามกันครับทานนายกฯ 
นายกฯ - ขอสอบถามอีกในกรณีของภริยา เพราะเห็นมาเยอะเหลือเกินตองขออนุญาตคุณธัญญรัศม 

ณ  ตอนน้ีพูดงายๆ  ผมไมรูวาพฤตินัยหรือนิตินัยกับคุณวินัย 
เลขานุการสภาฯ - ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ ตองสอบถามทางเจาตัวเพราะเปนเรื่องการอภิปราย 
นายกฯ   - ผมอยากสอบถามตีความหมายอยางไร ไปเปนการสวนตัว เพราะการพิจารณาของทาน การ
  อนุมานของทานวาอยูกันแบบน้ี อนุมานหรือไมวาเปนสาม-ีภรรยากัน 
เลขานุการสภาฯ - ทานนายกก็อธิบายขอเท็จจริงใหผมเลย ถาเจาตัวเขาอนุญาต วาเขาขายอยางอื่นหรือไมผม

ก็ไมทราบครับ 
นายกฯ  - อนุญาตครับ 
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เลขานุการสภาฯ - ผมไมรูวาเจาตัวเขาอนุญาตหรือไม จะใหผมมาวินิจฉัยพฤติการณโดยที่เปนขอมูลสวนตัวผม

ไมทราบ 
นายกฯ  - แตเขาอยูบานเดียวกันนะ 
เลขานุการสภาฯ - ผมไมทราบครับ ถาทานจะกลาวจะเขาขายอะไรสักอยางผมก็ขอเตือนทานไวกอน 
นายกฯ - ไม ผมอยากใหเปนขอคิดวาการที่ทานจะไปอนุมานคนอื่น วาเปนสาม ี– ภรรยากันมันมี

เหตุการณอื่นๆ มากมายที่ทานไมรู ผมอาจจะมีบุตรกับ น.ส.ไปรยา ผะดาศรี จริง ผมยอมรับ
แตทานรูไหมวา แตทานรูไหมวาผมอยูกับน.ส.ไปรยา ผะดาศรี ในเงื่อนไขแบบไหน ผมอาจจะ
ทะเลาะเบาะแวงกัน หรือเกิดจากอยางอื่นมากมายกายกอง ทานมาอนุมานทันทีวาคนน้ี
เปนภรรยา ผมอาจจะตางคนตางหากิน ทานทราบหรือไม ในขณะที่ทานเองเอาขอรองเรียน
ตรงน้ีข้ึนมาสูการประชุมสภาฯ โดยทานไมเคยสอบถามนอกรอบกับผม ทานไมเคย คุณรู
หรือไม วาปญหาครอบครัวมีอะไร คุณรูหรือไมแตผมตองมาแจงใหสมาชิกสภาฯทุกคนทราบ 

 หรือไม ผมตองแจงใหพนักงานทุกคนทราบหรือไมวาผมทะเลาะกับเมีย วาผมอยูกับเมีย
หรือไม ในขณะที่ทานหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นของสภาฯ ตรงน้ีผมถือวาเปนดุลพินิจของ
ทาน ทานมีอํานาจหนาที่ของทานผมไมเถียง ทานสามารถทําไดตรงน้ี  ผมก็เลยยกตัวอยางให
ทานเห็น กอนที่ทานจะไปอนุมาน ทานเห็นผมไปกินขาวกับผูหญิงหน่ึงคน ทานอนุมานทันที
วาผูหญิงคนน้ีเปนภรรยา จริงอยูผมอาจจะมีบุตรแตผมอยูกันอยางไรทานทราบหรือไม ผม
แยกกันอยูหรือไม ขอฝากทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมทํางานตรงน้ีมา 10 กวาป ผมให
เกียรติทุกทานเสมอ ไมมีปญหาอะไรเลย ผมเปนคนที่งายที่สดุ สมัยกอนผมนับถือ สจ.ปจจรี 
มากในการที่เปนคนตอสูด้ินรน  กลับมามีปญหาก็มาน่ังคุยกัน  อยางน้ีสิคือการทํางานรวมกัน
แมกระทั่งที่ผมจะสอบถามตอไป  อันน้ีผมทาสาบานเลยวันน้ันมีคนเขาไปน่ังกับผม 6-7 ทาน  
กลาสาบานกับผมหรอืไม 

เลขานุการสภาฯ -  เรื่องอะไรครับ 
นายกฯ -  เรื่องที่ทานเขาไปคุยกับผมทานจําไมไดเหรอครับ 
เลขานุการสภาฯ -  มันมีหลายเรื่องเขาไปหลายครั้ง 
นายกฯ -  มีเรื่องอะไรบางที่ทานเขาไปหาผม จําไดหรือไมครับ 
เลขานุการสภาฯ -  ในเบื้องตนผมขอแจงใหทราบครับวาน้ีเปนการคุยนอกรอบ  ถาทานจะคุย ณ ที่น้ีขอแจงให

ทานนายกทราบวา ถาประสงคจะใหบันทึกรายงานการประชุม 
นายกฯ - บันทึกอยูแลวครับเพราะมีอยูในระเบียบวาระที่ทานนําเสนออยูแลว 
เลขานุการสภาฯ -  ระเบียบวาระที่ 3.4 ออกนอกเรื่องไปมากพอสมควรแลว  ผมเลยบอกวาถาทานนายกจะมี

เรื่องอื่น ทานสามารถสอบถามหรือคุยในวาระอื่น ๆ ได เพราะเกรงวาวาระดังกลาวนอกเรื่อง
ที่สภาอภิปรายกันอยู มันจะทําใหเสียเวลาในการประชุมสภา 

นายกฯ -  ผมก็ทาสาบานกับพวกทาน ที่เขาไปคุยกับผม คุยกันเรื่องที่ใหผมคุยกับบริษัทใหนะครับ  
อันน้ีจริงหรือไมครับ  ทั้ง 7 ทานที่เขาไปกลาสาบานกับผมหรือไม เอาใหตายไปช่ัวโคตรเลย  
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ทานพนมไพร ทานทวี วาอยางไรครับ  ผมไมไดบวชไมเคยบวชแตผมนับถือศาสนาพุทธผมนับ
ถือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  พอเวลาข้ึนศาลผมก็ตองสาบานอยูแลว 

นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 -  วันน้ันเขาไปคุยจริง ไปเสนอแนะทานนายกวาการที่ทานนายกเอาบริษัท
น้ีมา  พวกผมอยากใหเปนเจาอื่นเพราะวาการทํางานรูสึกบกพรอง ใชหรือไมครับ 

นายกฯ -  เขาเขาทํางานกอนหรือหลังจากที่ทานเขาไปดู 
นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 -  คือหลังจากที่เคยเขาไปสอบถาม  คือเจาน้ีเคยทํางานมากอนหนาน้ีแลว 
นายกฯ -  เจาบริษัท หรือ หจก.น้ี ไปตรวจเอกสารไดครับ 
นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 -  ผมไมทราบวาวิธีการเปนอยางไร  แตผมเคยไปเจอเจาน้ีทําที่หมู 13 ซึ่ง

เปนคนไปขุดสระ หมู 13 ผมเห็นวาผูรับเหมารายน้ีพอทํางานแลว  เราอยากใหเขาทําให
เรียบรอยกวาน้ีเราก็ไมสามารถบอกเขาได  ทางสมาชิกก็เลยเขาไปคุยกับนายกวาใหทานชวย
เปลี่ยนผูรับเหมารายน้ีไดหรือไม 

นายกฯ - มันเปนไปตามระเบียบนะครับ  เอกสารก็ตองผานหัวหนาพัสดุ แลวก็ผานปลัด ถึงมาใหผม
อนุมัติ  อันน้ีแจงใหเขาใจระเบียบกอน  การที่ทานไปเห็นเขาขุดเปนไปไดหรือไมวาบริษัทเขา
อาจจะไปรับเหมาตอเน่ืองจากตรงน้ันก็ได 

นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 -  ก็เขาใจอยูวาถาอยางผมรับจางหรือรับเหมาจากนายก แลวมีคนอื่นมาทํา
ตอจากผมแลวก็มาบอกวาทําโครงการไมได คุณเปนคนไดงานคุณกต็องไปบอก น้ีคือลักษณะ
การทํางานใหไดมูลคา ถูกตองตามแบบ  ก็ตองมีการบอกจากผูรับเหมา  ผูรับเหมาก็ตองมา
บอกคนที่รับจางทําตอ  เพราะผมไปบอกเขา เขาก็ยังไมไดดําเนินการผมก็เลยวาถาอยางน้ัน
โครงการมันก็ไมเรียบรอย  ดวยเจตนาดีผมถามนายกวาเปลี่ยนผูรับจางไดหรือไม 

นายกฯ -  ก็เปนเรื่องปกติที่มีคณะกรรมการตรวจงานจางมีชวงผูควบคุมงาน  ซึ่งตรงน้ันเปนหนาที่
ของเขา  ผมไปกาวลวงไมได ผมไปบีบบังคับไมไดเหมือนที่ผมถามทีแรกถามทานปลัดวาผม
เคยไดใชอํานาจหนาที่ที่ผมมีไปบังคับหรือไม  ซึ่งตรงน้ันทานก็ตอบวาไมม ี ก็ทําตามระเบียบ
ตรวจตามระเบียบทําไมดีก็ถูกปรับไป  ทําไมผานแลวไมซอมก็ทําตามระเบียบ ผมคอนขาง
กระจาง ขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน ทานประธานสภา ที่เปดโอกาสใหไดซักถามเพราะวาใน
วันที่ประชุมสภาที่ผมไมอยูทานก็ไดตอบกระทูกันไปมา  ผมขอใหวาระน้ีทางเจาหนาที่ได
บันทึกลงในระเบียบวาระการประชุมดวย 

เลขานุการสภาฯ -  ขออนุญาตในสวนของเจาหนาที่ไมมีอํานาจในการบรรจุวาระ  ทานนายกตองขออนุญาต
ทานประธานสภาครับ 

นายกฯ -  ทานจะนําออกหรือครับ 
เลขานุการสภาฯ - ผมบอกใหทานนายกขออนุญาตทานประธานสภา 
นายกฯ - ขออนุญาตทานประธานสภา ขอใหบรรจุขอที่ผมซักถามในรายงานการประชุมดวย แลวอีก

อยางคือผมขอเทปที่ผมไดซักถามในวันน้ีดวย ขออนุญาตทานประธานสภาครับ 
ประธานสภาฯ -  อนุญาตครับ 
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นายกฯ - หามตัดตอนะครับ 
เลขานุการสภาฯ -  ขออนุญาตทานประธานสภา ขอเสนอแนะระเบียบขอบังคับใหทานประธานสภาทราบกอน 

กอนที่ทานประธานสภาจะอนุญาตก็อยากใหทานนายกระบุหัวขอในวาระที่ 3.4 ผมเพิ่มเปน
วาระที่ 3.4.1 ถูกตองนะครับ 

นายกฯ - ทานประธานสภาอนุญาตแลวครับ  วาระที่ 3.4 เลยครับ การสอบสวนขอเท็จจริง 
เลขานุการสภาฯ - เปนซับยอยของวาระที่ 3.4 ครับ เพราะเมื่อสักครูในสวนของผมไดแจงใหสภาทราบอยูใน

สวนของตรงน้ี  ทานนายกพูดตอจากที่ผมแจงใหสภาทราบถูกตองหรือไมครับ ไมทราบวา
ทานนายกฯ จะใชหัวขอวาอะไรในการย่ืนญัตติดวยวาจาครับ 

นายกฯ  -  หัวขอการตอบขอซักถามการสอบสวนขอเท็จจริงจากระเบียบวาระที่ 3.4 
เลขานุการสภาฯ - ใชคําวาตอบหรือถามขอซักถาม เพราะทานถามมาคนเดียวไมใชตอบครับ 
นายกฯ  - ทั้งถามและตอบครับ 
เลขานุการสภาฯ - งั้นก็คือถามตอบขอซักถามจากการสอบสวนขอเท็จจริง  จากการประชุมครั้งที่แลว  

เจาหนาที่บันทึกตามน้ี  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
  3.5 การเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประธานสภาฯ - เชิญทานนายกฯ ช้ีแจง 
นายกฯ  - เชิญทานปลัดฯ ช้ีแจงครับ 
ปลัด ทต. -  ในเรื่องของการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558  ทางเทศบาลไดกําหนดรายรับในป 2558  ไวเปนเงิน 49,400,000  บาท และ
รายจาย 49,400,000 บาท  ซึ่งเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  ซึ่งในเน้ือหาก็ไดแจก
ใหทางสมาชิกไดพิจารณาแลว ที่สมาชิกถืออยูคือรางเทศบัญญัติฯ ซึ่งก็คงจะนําไปพิจารณา
แลวเพราะไดสงไปลวงหนา ไมขออธิบายเพิ่มเติมอะไรซึ่งมีอยูในเอกสารที่ไดแจกใหทุกทาน
แลววาทานเห็นสมควรที่จะรับหลักการหรือไม   

นายกฯ -  ขอเพิ่มเติม  พอดีไดมีโอกาสประชุมกับทางกํานัน/ผูใหญบานและก็ทางคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาเมื่อคราวที่แลว  เราไดคุยกันไววาใหทางหมูบานไดจัดทําโครงการประมาณ
หมูบานละ 5 แสนบาท ทางหมูบานก็ไดจัดทําพอไปประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา  
ณ ตอนน้ันทานปลัดก็บอกวาอาจจะลดลงหรืออาจจะไดไมเต็ม  ผมก็เลยบอกวาถามีทางไหน
ที่เราจะบรรเทาความเดือดรอนของชาวบานในงบประมาณที่หมูบานไดขอมา  ประมาณ 5 
แสนบาท  ก็อยากใหทุกโครงการไดลงตามความตองการของหมูบานจริงๆ  แลวก็ใหอยูใน
แผนพัฒนาสามป  ซึ่งทางหมูบานก็มีความรูสึกยินดีที่เอาเงินงบประมาณไปหมูละเทา ๆ กัน 
หมูบานละ 5  แสนบาท  แลวแตความตองการของชาวบานความตองการของคณะกรรมการ
หมูบาน เมื่อวานก็ไดเชิญประชุมพอดีทางกํานัน/ผูใหญบานตองไปประชุมอําเภอกระสัง ก็เลย
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อธิบายในเบื้องตน เน่ืองจากเงินของเรามันนอยและตอนน้ีเราต้ังงบ 49 ลานบาทจริง  แตขอ
แจงใหทราบวาถาเทียบกับปที่แลว  ป 2557  งบประมาณรายจายที่เปนรายจายประจํา
ประมาณ 34 ลานบาท แตเน่ืองจากทางรัฐบาลหรือคณะผูบริหารที่ไดทําการคืนความสขุให
ประชาชนไดจัดสรรงบประมาณในสวนของเงินเดือนเพิ่มข้ึน  พอทํายอดตัวเลขออกมาก็จะ
เปนรายจายประจําจากป 2557  รายจาย 34 ลานบาท ป 2558  รายจายตกเปนเงิน 45 
ลานบาท  มันกระโดดข้ึนมาถึง 11 ลานบาท มันก็จะเหลือเงินที่ทําจริง ๆ ประมาณ 4-6 
ลานบาท  ผมเลยแบงแยกโครงการของหมูบานออกเปน 2 ชุด  ชุดแรกที่ลงในเทศบัญญัติปน้ี  
กับอีกชุดผมเตรียมที่จะขอจายขาดเงินสะสมตอนตนปงบประมาณคือ วันที่ 1 ตุลาคม เปน
ตนไป  ในสวนของโครงการของหมูบานที่เหลือตรงน้ีขอช้ีแจงใหทานสมาชิกใหเขาใจวาทําไม
บางหมูถึงไมมีบางหมูถึงม ีเราไดแบงโครงการออกเปน 2 ชุด  ซึ่งถาวันที่ 1 ตุลาคม เปนตน
ไปเราไดเปดประชุมขอจายขาดเงินสะสมแลวทางทานสมาชิกอนุมัติมันก็จะสามารถเอา
โครงการตรงน้ันทําไดเลย  ทําไดกอนเทศบัญญัติจะใชดวยเพราะเทศบัญญัติกวาเงินจะมาก็
คอนขางชามกราคมถึงกุมภาพันธ แต 1 ตุลาคม โครงการที่จายขาดเงินสะสมสามารถใชได
เลยก็ขอช้ีแจงกับทางสภาใหไดรับทราบเบื้องตนกอน ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ -  ตามญัตติ 3.5 การเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558  ในสวนของผมขอช้ีแจงในวาระน้ีเพื่อทราบกอน  เปนการเสนอมาภายในระยะเวลาที่
กําหนดคือ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกป และแผนพัฒนาสามป ไดมีการประกาศใช
ตามระยะเวลาแลวคือ วันที่ 24 มิถุนายน 2557  มีการประกาศใชแผนในระยะเวลาที่
กําหนดแลว  ในสวนของสภาในการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ น้ันจะแบงออกเปนสามวาระ 
วาระแรกคือในเรื่องของวาระข้ันรับหลักการหรือไมรับหลักการ  ในสวนของวาระที่ 2 และ
วาระที่ 3 สามารถประชุมในคราวเดียวกันหรือในรวดเดียวไดเลย  วาระที่ 2 คือ วาระการ
แปรญัตติ  วาระที่ 3 คือวาระการลงมติ  ลงมติคือถามติวาใหตราเปนเทศบัญญัติฯ  หรือไมให
ตราเปนเทศบัญญัติฯจึงแจงใหสมาชิกทราบในสวนของการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ สวนในการ
พิจารณาดังกลาวเปนเรื่องของวาระที่ 4.3 เรียนมาเพื่อทราบ 

นายกฯ  - ที่ประชุมวาอยางไรครับ วาระที่ 3.5 รับหลักการแลวหรือไม 
เลขานุการสภาฯ -  แจงเพื่อทราบกอนครับ 
ประธานสภาฯ - สอบถามมีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1  การแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสองชั้น 
ประธานสภาฯ -  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
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เลขานุการสภาฯ -  ในวาระที่ 4.1 เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จากที่ทาง

เจาหนาที่ไดช้ีแจงในเรื่องของหนังสือสั่งการตามวาระที่ 3.2 ในสวนของการแตงต้ังดังกลาวให
สภาเลือกตัวแทนสภา จํานวน 2 คน เปนคณะกรรมการกองทุนฯในเบื้องตนผมจะเสนอแนะ
ในสวนของสภาวาก็ขอใหเสนอเปนช่ือและแตละคนเสนอช่ือเกินสองคนก็ได หรือเสนอแคสอง
คนก็ได และลงมติเลือกเปนรายบุคคล  รบกวนผูชวยเลขาชวยนับมติที่ประชุมดวยครับ 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานใดจะเสนอช่ือเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เชิญ
ทานสิทธิพงษ 

นายสิทธิพงษ อะภิรัมย สท.เขต 2 -  เรียนประธานสภา ผมนายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สท.เขต 2 เสนอ
นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 เปนคณะกรรมการกองทุนฯ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพอีก
หรือไม เชิญทานเสกสรรค 

นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ สท.เขต 2 -เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ  สท.เขต 2 
เสนอนางปจจรี ประสงคดี 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอีก
หรือไม 

ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดเสนออีก ก็มีการเสนอช่ือสองคน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ - กอนทําการลงมติเลือกในสวนของผมเสนอตามที่จังหวัดแนะนํากอนการลงมติใหนับองค

ประชุมกอน ซึ่งมีผูมาประชุม จํานวน 12 ทาน ถือวาครบองคประชุม 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมเสนอช่ืออื่นใดอีก ก็ขอใหลงมติเปนรายบุคคล  ทานแรกที่เสนอมา นายทวี กมลรัมย  

ขอมติวาที่ประชุมเห็นดวยหรือไม 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
 เห็นดวย  10  เสียง (นายประจวบ ประสงคดี,นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายเยือน  ทวีฉลาด,  

นายพนมไพร  บุตรเพชร,นางปจจรี  ประสงคดี,นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ,นายอนุสรณ  ภาคเดียว, 
นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย,นายศรีนิจ กมลรัมย,นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ) 

 ไมเห็นดวย – เสียง 
 งดออกเสียง  2 เสียง (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร,นายทวี  กมลรัมย) 
ประธานสภาฯ - ทานที่สอง นางปจจรี  ประสงคดี  ขอมติที่ประชุมเห็นดวยหรือไม 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
 เหน็ดวย  8  เสียง (นายประจวบ ประสงคดี,นายเยือน  ทวีฉลาด, นายพนมไพร  บุตรเพชร, 

นายทวี  กมลรัมย,นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ,นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย,นายศรีนิจ กมลรัมย, 
นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ) 

 ไมเห็นดวย – เสียง 
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 งดออกเสียง  4 เสียง (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร, ,นายวรชัย  วิชัยรัมย,นางปจจรี ประสงคดี, 

นายอนุสรณ  ภาคเดียว) 
 สรุปมติที่ประชุมมีมติแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสองช้ัน  ในสวน

ของสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  เห็นดวยเลือกนายทวี  กมลรัมย 10 เสียง ไมเห็นดวย – 
เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  เห็นดวยเลือกนางปจจร ีประสงคดี  8 เสียง ไมเห็นดวย – 
เสียง  งดออกเสียง  4  เสียง  ถูกตองนะครับ 

ประธานสภาฯ - สอบถามมีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
 4.2  การแตงต้ังคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินรอบป พ.ศ.2554-2557 
ประธานสภาฯ -   การแตงต้ังคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบป พ.ศ.2554-2557  เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ในสวนวาระที่ 4.2 เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบป พ.ศ.

2554-2557  ตามที่ไดช้ีแจงในเรื่องของหนังสือสั่งการตามที่เจาหนาที่ไดแจกทานสมาชิกไป
แลวน้ัน  ใหเลือกผูทรงคุณวุฒิ 2 คน  โดยทางจังหวัดและอําเภอแนะใหเลือกคนที่มีความรูใน
เรื่องของการประเมินคุณทรัพยของทางธนารักษ โดยเจาหนาที่ไดเสนอ   
คนที ่1 ธนารักษพื้นที่บุรีรัมยหรือตัวแทน โดยที่ไมแจงช่ือเพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนในเรื่อง
ของตัวบุคคล   
2  ในสวนของพนักงานราชการของเทศบาลตําบลสองช้ัน   
1. นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
2. นางสาวกิ่งกาญจน แตงนอย  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 
3. นางบุญสง  สุขรัตน ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 
4. นางสาวปณาล ี สีทะโล  ตําแหนง นักบริหารงานคลัง 
ก็ขอใหทางสมาชิกเลือกเปนครั้งละคน 

นายกฯ - ขอเสนอแนะนิดนึงครับในสวนตรงน้ีเขาไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกผูทรงคุณวุฒิ 
2 คน คนแรกในสวนของทางธนารักษพื้นที่บุรีรัมย ผมขอเสนอแนะไมใชวาพนักงานของเรา
ไมมีคุณภาพ  แตการทําการประเมินราคาน้ัน  ผมวาเราควรที่จะใชเจาหนาที่ที่ดินอําเภอ
กระสังเปนผูรวมประเมิน  พอผมถามวาทานจะแตงต้ังใครก็ตามที่ทานเสนอข้ึนมาเปน
เจาหนาที่ โดยไมมีความรูเรื่องที่ดินเลยวามีกี่แปลงสุดทายทานก็ตองไปขอคัดที่ที่ดินอยูดี ถา
เราไมแตงต้ังที่ดินก็เหมือนวาเราไมใหเกียรติเขาในการประเมินราคา 

ปลัด ทต. -  ทานนายกฯ ครับ มีที่ดินจังหวัดเปนคณะกรรมการฯ อยูแลวครับ เพราะน่ันคือคําสั่งใน
ภาพรวม 

นายกฯ -  น่ันเปนคําสั่งในภาพรวมของทุกจังหวัดนะครับ 
ปลัด ทต. -  สวนมากทองถ่ินทางเราก็จะประสานกับที่ดินจังหวัดโดยตรงอยูแลว 
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นายกฯ -  ก็อยูในดุลพินิจของสภา แตในความเห็นของผม ถาเราไมใชเขาก็ยากนิดนึงในการที่จะทําให

มันเรียบรอย  ไมใชวาเจาหนาที่เราไมมีความสามารถ  แจงทานประธานสภาฯไวในเรื่องของ
การพิจารณา 

เลขานุการสภาฯ -  ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ ตามที่ทานนายกฯ เสนอมาก็เปนขอดี  แตในเบื้องตนเทาที่
ทราบ  กอนที่จะเสนอเขามาในสภาเจาหนาที่ไดประสานไปทางที่ดินแลวแตไมตอบรับ  เรา
เลยไมสามารถยัดเหยียดตําแหนงในสวนน้ีได และในสวนธนารักษพื้นที่บุรีรัมยไดสอบถามแลว  
ก็ไดรับแจงเปนตําแหนงมาเลย  ดังน้ัน เพื่อใหตรงตามที่จังหวัดแจงใหแตงต้ัง 2 คน  ก็เลย
ตองถือวาพนักงานแตละทานที่เสนอมาเปนคนที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และไดปฏิบัติหนาที่ใน
สวนของหัวหนา  ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอก็ขอใหทานประธานสภาฯ ใหทางสภาเลือกคนที่ 
1 กอน คือ  ธนารักษพื้นที่บุรีรัมย 

ประธานสภาฯ - การแตงต้ังคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบป พ.ศ.2554-2557  คนแรกคือ 
ธนารักษพื้นที่บุรีรัมยใหสภาไดพิจารณา 

นายกฯ -  เมื่อสักครูมีรายช่ือใครบางนะครับ 
เลขานุการสภาฯ -  เจาหนาที่มี  

1. นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
2. นางสาวกิ่งกาญจน แตงนอย  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง 
3. นางบุญสง  สุขรัตน ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา 
4. นางสาวปณาล ี สีทะโล  ตําแหนง นักบริหารงานคลัง 

นายกฯ -  4 ทานนะครับ  ใน  4  ทานน้ี ทานไดสอบถามเจาหนาที่หรือยังหรือลอยช่ือมาเลย 
เลขานุการสภาฯ - ไมครับ  ในเบื้องตนผมเกษียณในหนังสือที่ทางเจาหนาที่เสนอมาวาเห็นควรในเจาหนาที่

ประสานและสรรหาบุคคลใหสภาพิจารณาครบั  เขาก็เลยเสนอช่ือน้ีมา 
นายกฯ -  ใครเปนผูเสนอครับ 
เลขานุการสภาฯ - นางศิริลักษณ แอมปรัชฌาย  เสนอช่ือ   
นายกฯ -นางศิริลักษณ  เปนผูเสนอมาเหรอ  สอบถามเจาตัวสักนิดนึงก็ดีนะครับวาทั้ง 4 ทานใคร

พรอมที่จะทํา 
ประธานสภาฯ - สอบถามวาทานใดที่พรอมจะทําและมีความเสียสละหรือไม หรือทานใดไมอยากทํา 
   ขอใหเจาหนาที่ช้ีแจงดวยครับ ทั้ง 4 ทาน 
นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ รองปลัด ทต. - เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  และเจาหนาที่ทุกทาน  ตาม

หนังสือดวนที่สุดที่ทางอําเภอไดแจงมาใหเรามีการเสนอแตงต้ังคณะกรรมการตีราคาฯ ของ
ที่ดินเพื่อประกอบกับภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ.2558-2561  ซึ่งขณะน้ีก็ยังไมไดเปนรูปเปนราง
ข้ึนมา  ภาษีป 2557 ก็สิ้นสุดไปเมื่อเมษายน 2557  ตอนน้ีก็มีหนังสือสั่งการเก็บภาษีบํารุง
ทองที่ใหยกเวนคาปรับเพราะเรายังไมมีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของทรัพยสินใน
สวนตัวของดิฉันเองถาหากมีการเสนอช่ือและไดรับการแตงต้ัง ก็มีความยินดี  แตก็อยากเสนอ
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แนวทางกับสมาชิกนิดนึงวา ตามระเบียบภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 เจาพนักงานประเมิน
ตามระเบียบน้ีเปนทานปลดัคะ  แตถาไดรับมอบหมายจากสภาก็มีความยินดี เรียนสมาชิก
เพียงเทาน้ี ขอบคุณคะ 

นายกฯ -  แนะนําทานประธานสภาฯ นิดนึงครับ เน่ืองจากหนังสือตัวน้ีเปนหนังสือดวนที่สุด  ลงวันที่ 
9 กรกฎาคม ออกจากอําเภอวันที่ 8 มาถึงเทศบาลวันที่ 9 แลวใหสงภายในวันที่ 25 
กรกฎาคม ก็ขอใหทานเลขาไดกําชับเจาหนาที่ที่เปนคณะกรรมการฯที่ได  รับการแตงต้ังวันน้ี
วันที ่7 สิงหาคม แลวหนังสือสั่งการใหสงวันที่ 15 กรกฎาคม ผมไมรูวาไปชาที่ตรงไหน  ชาที่
สภาตองรอแตงต้ังหรือไมก็ไมแนใจ ตรงน้ีฝากทานเลขาดวย เพราะเปนหนังสือดวนที่สุดใน
สวนของหนังสือเนนวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

เลขานุการสภาฯ - ขอขอบคุณทานนายกฯครับ ในสวนของหนังสือดังกลาว หนังสือดวนที่สุดในสวนของสภา
ไดรับเสนอมาเมื่อวันที่ 28 น้ีเอง ผมเลยใหนําเขาที่ประชุมเพราะวาถาจะประชุมนอกรอบคง
ไมสามารถคัดสรรตัวบุคคลได เพราะก็ไมทราบวาจะเลือกบุคคลใด เรามีบันทึกขอความของ
สภาลงวันที ่28  วันที่สภาไดรับหนังสือมา  เมื่อสภายังไมไดรับหนังสือก็ไมสามารถคัดสรรตัว
บุคคลได  เรียนใหทราบในที่ประชุม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  เชิญทานตอไป ครับ 
นางบุญสง  สุขรัตน  นักบริหารการศึกษา -  เรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรง

เกียรต์ิทุกทาน ดิฉันนางบุญสง  สุขรัตน  ไดมีช่ือเสนอในสวนตัวแลวนําเรียนวาดิฉันไมมี
ความรูในเรื่องของการประเมินทุนทรัพย ฝากทานสมาชิกพิจารณาเลือกคนที่มีความรู 
ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ -  เชิญทานตอไป ครับ 
นางสาวก่ิงกาญจน แตงนอย นักบริหารงานชาง - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบริหาร ผูเขารวม

ประชุมทุกทาน  สําหรับขาพเจาถาไดรับการแตงต้ังใหเปนเจาหนาที่รวมประเมินราคา ไมมี
ปญหาคะ 

ประธานสภาฯ -  เชิญทานตอไป ครับ 
นางสาวปณาลี สีทะโล นักบริหารงานคลัง -  เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ดิฉันนางสาวปณาล ี สีทะโล 

ตําแหนง นักบริหารงานคลัง มีความยินดีและจะทํางานตามที่ไดรับมอบหมายคะ 
ประธานสภาฯ -  ขอใหทานสมาชิกไดคัดเลือกจากจํานวน 4 ทาน  ขางตน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ - สอบถามทานปลัด สามารถยกมือเสนอไดกี่ครั้ง 
ปลัด  ทต. - แลวแตที่ประชุมสภา  เพราะไมไดมีระเบียบบังคับไว 
ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาฯดําเนินการ 
เลขานุการสภาฯ -  เมื่อไมมีระเบียบบังคับ  ใหสภาเลือกไดคนละครั้งสําหรับแตละคนเพื่อขอมติในที่ประชุม

แตงต้ังคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบป พ.ศ.2554-2557   
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คนที ่1 ธนารักษพื้นที่บุรีรัมย หรือตัวแทน ทานสมาชิกทานใดเห็นวาควรเลือกเปน
ผูทรงคุณวุฒ ิขอมติดวยครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุม 
เห็นดวย 10 เสียง (นายประจวบ ประสงคดี,นายพนมไพร บุตรเพชร,นายเยือน  ทวีฉลาด,
นางปจจรี  ประสงคดี,นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ,นายอนุสรณ  ภาคเดียว,นายศรีนิจ กมลรัมย,
นายทวี กมลรัมย,นายเสกสรรค เพ็ชรเลิศ,นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย) 

  ไมเห็นดวย  -  เสียง 
  งดออกเสียง 2 เสียง (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร.นายวรชัย  วิชัยรัมย) 
 สรุปมติเห็นดวย 10 เสียง ไมเห็นดวย – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

สวนคนที ่2 ผูทรงคุณวุฒิผมจะไดแจงเปนรายช่ือ ถาทานใดยกมือแลวไมสามารถยกไดอีก 
คนที ่1 นางสาวอัญชลี เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัด ทต.  ทานสมาชิกทานใดเห็นวาควร
แตงต้ังหรือเลือกเปนผูทรงคุณวุฒิ  ขอมติดวยครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุม 
เห็นดวย 8 เสียง  

  ไมเห็นดวย  -  เสียง 
  งดออกเสียง 4 เสียง  
  ทานใดเลือกนางสาวกิ่งกาญจน  แตงนอย  ตําแหนง นักบริหารงานชาง 

เห็นดวย 1 เสียง  
  ไมเห็นดวย  -  เสียง 
  งดออกเสียง 11 เสียง  
  ทานใดเลือกนางสาวปณาลี  สีทะโล ตําแหนง นักบรหิารงานคลัง 

เห็นดวย 1 เสียง  
  ไมเห็นดวย  -  เสียง 
  งดออกเสียง 11 เสียง 
  ทานใดเลือกนางบุญสง  สุขรัตน ตําแหนง นักบริหารการศึกษา 

เห็นดวย - เสียง  
  ไมเห็นดวย  -  เสียง 
  งดออกเสียง 12 เสียง  

สรุปมติที่ประชุมเลือกนางสาวอัญชลี  เผือกพันธ เห็นดวย 8 เสียง ไมเห็นดวย – เสียง งด
ออกเสียง 4 เสียง นางสาวกิ่งกาญจน แตงนอย เห็นดวย 1 เสียง ไมเห็นดวย – เสียง งดออก
เสียง 11 เสียง นางสาวปณาล ีสีทะโล เห็นดวย 1 เสียง ไมเห็นดวย – เสียง งดออกเสียง 11 
เสียง นางบุญสง สุขรัตน เห็นดวย - เสียง ไมเห็นดวย – เสียง งดออกเสียง 12 เสียง 

ประธานสภาฯ - สอบถามมีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
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ท่ีประชุม -  ไมมี 
  4.3  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประธานสภาฯ - พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ในวาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  เปนญัตติของผูบริหาร  เชิญทานผูบริหารอภิปรายหรือแปรญัตติใหสภาทราบ
ในที่ประชุม ขอบคุณครับ 

นายกฯ - เชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ -  เชิญทานปลัด 
ปลัด ทต. -  ตามที่ไดทํารางงบประมาณรายจายที่ไดแจกใหทุกทานไดพิจารณาแลว  ตามระเบียบกอน

รับหลักการใหมีการอภิปรายซึ่งก็คงเปนหนาที่ของผูบริหารวาประสงคจะอภิปรายก็วากันไป
เลย  เพราะในสวนของเจาหนาที่งบประมาณ  ก็คงเสร็จสิ้นกระบวนการที่เสนอใหคณะ
ผูบริหารไดย่ืนใหพิจารณาแลว โครงการไหนที่เหมาะสมไมเหมาะสมหรือตองปรับปรุงแกไข ก็
เปนหนาที่ของทางสมาชิกที่จะตองใหทางนายกฯ ช้ีแจงอีก ก็คงจะใหสมาชิกไดดูและอภิปราย
พอสมควรตามระเบียบกฎหมายตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญทานนายกฯ 
นายกฯ -  เน่ืองจากรางเทศบัญญัติฯเปนรางที่เจาหนาที่งบประมาณไดเช็คในเรื่องของยอดคน และก็ดู

ในสวนของงบที่จะพัฒนาไดในสวนรายละเอียดงบพัฒนาน้ัน เราเอามาจากแผนพัฒนาฯ 
2558  ก็เอาใสในเทศบัญญัติ  ในสวนของรายละเอียดที่ทางสภาจะสอบถามก็คงตองเรียน
เชิญทานสมาชิกไดสอบถามถาไมเขาใจตรงไหน ในสวนของการตอบเปนตัวเลขคอนขางเยอะ
คงตองใหทางเจาหนาที่งบประมาณตอบตามขอเท็จจริงในสวนของการทํางบประมาณในแต
ละกองที่เสนอเขามา 

ประธานสภาฯ -  เชิญปลัด 
ปลัด ทต. - เชิญทานสมาชิกดูเลยครับตรงไหนที่สงสัยหรืองบประมาณไหนมากนอยก็เปนหนาที่ของ

สมาชิกตองตรวจสอบแลวเจาหนาที่จัดทํางบประมาณรายจายจะช้ีแจงตามที่ทานสงสัยวางบ
จากแผนงานไหนมากไปนอยไปหรือไม ทานตองเปนผูตรวจดูอีกครั้ง 

เลขานุการสภาฯ - เรียนทานประธานสภาฯ ญัตติในวาระที่ 4.3ญัตติของผูบริหารเปนผูเสนอเบื้องตนทาน
อภิปรายคราว ๆ  ผมแจงใหสมาชิกทราบในเรือ่งของกอนที่จะลงมติรับหลักการหรือไมรับ
หลักการตามระเบียบขอบังคับขอ 62 น้ันจะตองมีการอภิปรายกอนพอสมควร  กอนที่จะ
ดําเนินการอภิปรายพอสมควร ผมเสนอวาการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ดังกลาวมี
ความสําคัญในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลสองช้ัน และมีรายละเอียดจํานวนมากใน
การพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ดังกลาวสภาตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกตําบลสองช้ันผมเห็นวาเทศบัญญัติมีการเสนอรายจายตามแผนงานในแตละดาน
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ไมวาจะเปนดานบริหารงานทั่วไป ดานบริการชุมชนและสังคม ดานการเศรษฐกิจ และดาน
การดําเนินการอื่น ๆ ซึ่งแตละดานมีปลีกยอยในรายละเอียดอีกมากมาย รวมเปนงบประมาณ
ที่เสนอจายที่ผูบริหารเสนอมา 49,400,000  บาท  เปนงบสมดุลรายจายกับรายรับเทากัน 
ผมวาการจัดทํารางดังกลาวของผูบริหาร เน่ืองจากสภาไดรับรางเมื่อวันที่ 6 หรือเมื่อวานน้ี
ชวงบาย ซึ่งมีความหนาตามทีท่านเห็นแลว รวมถึงแบบและประมาณการ ซึ่งแผนพัฒนาตาม
วาระที่เจาหนาที่ไดช้ีแจงมีการประกาศใชไปต้ังแตวันที่ 24 มิถุนายน แลว  ในเดือน
กรกฎาคมดังกลาวก็มีระยะเวลาเพียงพอที่จะทํารางแตเน่ิน ๆ สภากําหนดสมัยประชุมให
ทราบกอนแลว  แตพึ่งไดรับเอกสารซึ่งมีเน้ือหาคอนขางเยอะประกอบกับทางสมาชิกเช่ือวา
แตละทานไมไดมีความรูหรือวิชาชีพเฉพาะดานครอบคลุมทุกดาน ตามรางเทศฯ ที่เสนอมา 
ซึ่งในการพิจารณาในวาระข้ันรับหลักการในวันน้ี  ผมเห็นวาคงจะไมสามารถพิจารณาใหแลว
เสร็จในวันน้ีได เพื่อใหโอกาสใหสมาชิกไดไปศึกษารางเทศบัญญัติฯ กอนประกอบกับสมัย
ประชุมน้ีมีกําหนดสมัยประชุมถึงวันที่ 23 สิงหาคม ซึ่งยังมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณา
รางเทศบัญญัติฯ ทั้งสามวาระผมเห็นควรใหเวลาสมาชิกตรวจสอบรายละเอียดโครงการตาง ๆ 
กอนแลวคอยพิจารณาอีกครั้ง  สวนที่ประชุมจะมีความเห็นอยางไรก็แลวแตที่ประชุม แตใน
สวนของผม ผมเสนอวาหากมีการเลื่อนการพิจารณาออกไปก็ไมควรเกินวันที่ 15 สิงหาคม 
เพราะวาเปนหวงระยะเวลาที่สภาจะตองพิจารณาในสวนวาระที่ 2วาระที่ 3น้ัน ก็ไมใหเกิน
วันที ่23 สิงหาคม เปนหวงระยะเวลาในสมัยประชุม ถาไมสามารถพิจารณาใหเสร็จในสมัย
ประชุม  ก็อาจจะมีการขอเปดวิสามัญเพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จใหทันปงบประมาณใน
เบื้องตนผมขอเรียนเสนอเพียงเทาน้ี  ขอบคุณครับ 

นายกฯ - จากที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดกลาววาไดรับรางเทศบัญญัติวันที่ 6 สิงหาคม  จริง ๆ แลว
ผมก็ไดรับรางเทศบัญญัติฯ จากเจาหนาที่งบประมาณในวันที่ 28 กรกฎาคม รับเอกสารตอน
เย็น ผมก็มีเวลาที่จะมาน่ังดูตัวเลขทุกตัว แลวก็ไดทําหนังสือโตตอบกับเจาหนาที่งบประมาณ
วาตัวเลขตัวไหนที่บางสวนจะเกินไปหรือบางสวนยังไมจําเปน  ณ  ตอนน้ีก็ตัดโครงการบาง
โครงการออกไป ก็เลยทําใหในการจัดทําเอกสารรางเทศบัญญัติฯ ทางเจาหนาที่งบประมาณ
อาจจะชานิดนึง ก็เปนเงื่อนไขในเรื่องของตัวเลข  ซึ่งจะตองแมนยําในสวนของงบประมาณ ก็
ขอฝากใหทานเลขากําชับทางเจาหนาที่งบประมาณวาควรจะทําเอกสารใหเสร็จต้ังแตวันที่
เทาไร จะไดเอารางเขาวาระการประชุมไดทันทวงท ี

ปลัด ทต. -ขอช้ีแจงเน่ืองจากมีการพาดพิงในเรื่องของการจัดทํารางเทศบัญญัติฯ กอน เรื่องของตัวเลข
รายจายประจํา การจัดทํางบประมาณเราไดใหหัวหนากองที่เสนอมาเปนแครายจายประจํา
สวนรายจายเพื่อการลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสราง  เราไมสามารถกําหนดได เพราะเปนหนาที่
ของคณะผูบริหารที่ตองระบุเจาะจงวาจะทําโครงการอะไร  จึงตองรวบรวมสรุปใหนายกฯ 
กอน ที่จะเอารางใหก็คือตัวเลขที่คอนขางจะชัดเจน คือ 90-100 % วาตองใชวงเงินเทาไร
แลวจะเหลืองบประมาณบริหารจัดการงบประมาณเรื่องของที่ดินและสิ่งกอสรางเทาไร  สวน
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ที่มันคางก็ยอมรับวาในเรื่องของการจัดทําแบบ ไมไดอยูที่ตัวเงินเดือนในรายรับรายจาย  อยูที่
การทําแบบซึ่งในครัง้น้ีกเ็น่ืองจากวาชางประมาณการเรื่องแบบเพราะที่ผานมาเราตองยอมรบั
วาสมัยกอน คือ เราเปน อบต. จังหวัดไมขอแบบและประมาณการขอแตตัวรางเทศบัญญัติ 
แตเมื่อเราปรับเปนเทศบาลแลวจังหวัดตรวจเอกสารในการจัดทํารางเทศบัญญัติฯ ตองแนบ
ประมาณการรายละเอียดและแบบไปดวย ซึ่งทางกองชางก็ไดรับคําสั่งจากนายกฯ วาจะ
ดําเนินโครงการใดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม แลวก็ทําประมาณการและแบบ ก็เลยเสร็จลาชาขอ
ช้ีแจงเหตุผลใหรับทราบ มิไดมีเจตนาทําใหลาชา 

ประธานสภาฯ - มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 -  ประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายทวี กมลรัมย สท.เขต 2 ผมดูคราว ๆ นะ

ครับ การเสนอรางเทศฯใหสภาพิจารณาน้ัน  ผมอยากสอบถามที่นายกช้ีแจงวาจะเอา
งบประมาณที่จะทําของป 2558 เปนการใชเงินสะสมป 2558 ทานนายกครับขอพาดพิงถึง
ทานรองสมจิตวาของทานรองสมจิตจะไดเยอะที่มีอยูในเทศฯ แตเอาของหมูอื่นไปไวในเงิน
สะสมทําลักษณะแบบน้ีดูเหมือนเปนการซื้อหวยครับทานนายก เหมือนกับวาทานนายกจะไป
บังคับใหสภาอนุมัติเงินสะสมในความคิดของผมนะครับ แลวก็ไปเยอะของ ม.9 280,000 
บาท ทานรองสมจิต 220,000 บาท ผมไมไดขัดของเพียงแตวาทานนายกควรที่จะวาง
งบประมาณที่ทําเทศฯ ปน้ีใหหมูบานใกลเคียงกัน จะหาวาผมไปขัดขวางการพัฒนา ม.7 หรือ 
ม.9 นะครับ อยากจะเสนอใหนายกไดรับรูถึงโครงการแตละโครงการ 

นายกฯ -  บอกตรง ๆ ผมไมไดลงไปในรายละเอียดวาผมจะคัดเลือกหมูไหนเพียงแตวาเรามาน่ังดู
ความเหมาะสมของยอดเงินที่เราจะทํา อันดับแรกพอรูตัวเลขจากเจาหนาที่งบประมาณใน
เรื่องรายจายประจํา หลังจากเรารูวันที่ 28 ผมก็ตองมาตรวจสอบวากองตาง ๆ สงมามันมีตัว
ไหนขาดตัวไหนเกิน เจาหนาที่งบประมาณอาจจะสงมาตามที่หัวหนากองเสนอเขาไป บางที
ผมน่ังดูวาตัวน้ีเราคาดวาปน้ียังไงก็ไมไดทํา อยางเชน ตัวนึงที่ผมตัดออกชัดเจนคืองบศึกษาดู
งานทางสํานักปลัดเสนอมา 400,000 บาทผมบอกในสถานการณแบบน้ีต้ังไวยังไงก็ไมไดไป  
ผมเลยตัดออก มาน่ังดูตัวไหนเหมาะสมกวาจะสงเอกสารพอเรารูยอดงบประมาณรายจาย
ประจํา ตอนน้ีมีเงินเดือนบัญชี 3 ปรับเปนบัญชี 4 พรอมกับจะเพิ่มอีก 8 % มันมียอดเงินที่
เพิ่มเขามาซึ่งตรงน้ีพอไมไดต้ังไวก็เบิกไมได ตองโอนงบประมาณตอนปลายปงบประมาณอีก ก็
เลยกวาจะเช็คยอดจบ แลวรูวาเงินที่จะพัฒนาเหลือเทาไร หลังจากที่ขออนุมัติจากจังหวัดอีก  
เรื่องของเงินอุดหนุนที่จะลงไปในหมูบานตาง ๆ หรือหนวยงานตาง ๆ ที่ขอข้ึนมาตัวเลขก็ตอง
ตรงเลยสงกลับไปเฉพาะโครงการคือวันที่ 1 สิงหาคม ก็เรงที่สุดแลว สวนในงบประมาณผมไม
ลําเอียงครับผมให 500,000บาท ก็ใหทุกหมูบาน เพียงแตถาสมาชิกอนุมัติ ม.9 ไดกอนเลย
อันน้ีมันตองสมดุลกับเงินเทศบัญญัติดวย ไมใชเราหยิบตัวน้ันมาใสตัวน้ียอดเงินไมตรงกันก็ไป
เกินงบประมาณที่เจาหนาที่งบประมาณต้ังไวให คือ 49,400,000  บาท  มันตองตรงอันน้ี
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กอนถึงจะมาจายขาดเงินสะสมเพราะฉะน้ันผมวาทานสมาชิกไดเห็นถึงความเดือดรอนของ
ชาวบานทุกหมูบานทานก็คงจะเมตตาหมูบานทุกหมูบานเทา ๆ กัน ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ - เรียนทานประธานสภาฯ เห็นความบกพรองอยูยังไมอยากอภิปรายในสวนน้ี    ในสวนน้ีถา
ทานสมาชิกสามารถพิจารณาและน่ังดูไปเรื่อย ๆ ไดก็แลวแตสภาจะพิจารณาหรือจะเลื่อนขอ
เวลาไปสักอาทิตยหรือ 3-4 วัน ก็แลวแตในที่ประชุมในสวนของผมก็อยากจะสอบถามในสวน
ของเจาหนาที่งบประมาณและเจาหนาที่วิเคราะหฯหรือที่เกี่ยวของ จากการจัดทํารางเทศ
บัญญัติฯ ไมวาจะในสวนของ คสช. หรือของกรมฯ เอง ไดมีแนวทางในการดําเนินการในเรื่อง
ของการซักซอมในเรื่องการจัดทํางบประมาณทองถ่ินประจําป 2558 ทําครบถวนถูกตองตาม
หนังสือสั่งการหรือไม เพราะยังไมไดดูวามีอะไรบาง ขอสอบถามวาไดดําเนินการถูกตอง
หรือไม 

ปลัด ทต. -  ในเรื่องของการดําเนินการตามนโยบายคือในการจัดทํารางเทศฯ น้ี ทางจังหวัดเนนวา 1. 
ตามแนวทางพัฒนาของจังหวัด 2. ตามแนวทางของ คสช. ซึ่งรางเทศฯ ฉบับน้ี ก็ดําเนินการ
ตามแนวทางคงจะครบถวน ถาจะครบถวนจริง ๆ ทางจังหวัดจะเปนผูตรวจสอบอีกทีนึง  หาก
เทศบัญญัติฯเราไมเขาเงื่อนไขของจังหวัดที่ใหแนวทางมาก็จะตีกลับมาแกไข เพราะจังหวัด
เนนใหดําเนินการตามแนวทางของจังหวัด ตามบัญญัติ 9 ประการ ซึ่งคิดวาคงจะครบทั้งหมด 
ยกเวนที่จังหวัดอาจจะเห็นวาคลุมเครือหรือวาขาด จังหวัดก็จะตรวจใหอีกทีในรางเทศฯ ก็จะ
มีบอกอยูวาทําตามหนังสือสั่งการฉบับใด 

เลขานุการสภาฯ -  ขอบคุณครับ ในสวนของตามหนังสือสั่งการการต้ังงบประมาณสนับสนุนหรืออุดหนุน
หนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ มีหนังสือสั่งการวาจะตองขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการการ
กระจายอํานาจฯ ไมทราบวาทางเจาหนาที่งบประมาณไดดําเนินการกอนที่จะมีการต้ัง
งบประมาณหรือไม รูสึกวาจะมีการประชุมจังหวัดกําชับในเรื่องน้ีดวยใหมีการขออนุมัติหรือ
อนุญาตกอน 

ปลัด ทต. - เรื่องการต้ังเงินอุดหนุนไดทําเรื่องขอจังหวัดเรียบรอยแลว  ตอนแรกจังหวัดแจงวาถาไมขอ
คณะอนุกรรมการฯ ไมใหทํารางเทศฯ ตองรอจังหวัดอนุมัติกอนถึงจะทําได แตตอนน้ีทาง
จังหวัดเองเห็นวามันลาชาเพราะกวาจะสงทุกเทศบาลทุก อบต. มันเยอะ ทางจังหวัดจึงไดทํา
ความตกลงกับ สตง.วาใหยึดถือหนังสือที่เราสงอําเภอเปนหลัก กอนที่จะเสนอรางเทศฯ 
ฉะน้ันในการขอเงินอุดหนุนเราสงคณะอนุกรรมการฯไปที่อําเภอแลวใหยึดถือวันที่สงอําเภอ
เปนวันที่ขออนุมัติซึ่ง สตง.ก็ตอบตกลงแลว 

เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณครับ แลวในสวนของการจายเงินอุดหนุนมันมีระเบียบเงื่อนไขของการจายที่ไมให
เกินรอยละ 3  ของรายได  อยากสอบถามวามีการต้ังจายเทาที่หนังสือสั่งการกําหนดหรือไม 

ปลัด ทต. -  ในสวนที่ขอคณะอนุกรรมการฯก็คือสวนที่เกิน คือ เราต้ังงบเงินอุดหนุนประมาณรอยละ 
5.6  เราก็ตองขอ 2 สวน คือ 1. ขอคณะอนุกรรมการฯ ในสวนของหนวยงานราชการที่ไมใช
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การศึกษาและสาธารณสุข  2.ขอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาในสวนขององคกรภาค
ประชาชน องคกรตาง ๆ  

เลขานุการสภาฯ -  ขอบคุณครับ ทานเจาหนาที่งบประมาณและในการจัดทํารางเทศฯ ดังกลาวมีในสวน
งบประมาณที่หนังสือสั่งการบังคับหรือกําชับวาตองมีการต้ังงบประมาณแลวไดดําเนินการต้ัง
ครบทุกดานตามหนังสือสั่งการหรือไม ในสวนของงบประมาณรายจายทั่วไป ถามีหนังสือสั่ง
การเชน ตองต้ังในเรื่องของการปองกันภัยสาธารณะ เปนตน วาตองมีการต้ังครบทุกดานตาม
หนังสอืสั่งการหรือไม 

ปลัด ทต. - มีหน่ึงตัวที่เรายังไมไดต้ังงบประมาณเปนงบประมาณที่ คสช.กําหนดใหอุดหนุนโรงเรียน ๆ 
ละ 5,000 บาท เรื่องการตอตานยาเสพติดมาหลังจากที่เราทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งตัวน้ีก็ยัง
ไมไดตราเปนเทศฯ ฉะน้ันเราจะตองปรับปรุงแผน 1 รอบ เพื่อเอาเงินอุดหนุนตัวน้ีเขาไปใน
แผนและตอนน้ีโรงเรียนไดสงโครงการมาบางแลว ในเรื่องของอุดหนุนโรงเรียนละ 5,000 
บาท  เราตองไปดําเนินการปรับปรุงแผนแลวก็แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงหรือโอน
งบประมาณเพื่อต้ังเงินอุดหนุนโรงเรียน ขอเสนอของผมถาทานเลื่อนการประชุมในข้ันรับ
หลักการทานนาจะไปประชุมปรับแผนกอนวาเอาโครงการน้ีบรรจุไวในแผนถาทานนําเขาไปก็
จะลดยอดประมาณ ๔๐,๐๐๐ นะครับ   ถาเราจะปรับแผนหมวดน้ี เสนอรางเทศบัญญัติ  
สวนการใชตองขอผูวา   อันน้ีก็หลังจากเทศบัญญัติ เสร็จ   แตถาทานจะทําอยางน้ัน  เราตอง
ประสานทางอําเภอกอนวาอําเภอลงรับและสงใหผูวาอําเภอลงรับแลวหรือยังในเรื่องของเงิน
อุดหนุนก็ตองถามอําเภออีกท ี

เลขานุการสภาฯ -  ขอบคุณครับ   ก็ในสวนของหนังสือสั่งการ  และระเบียบในเบื้องตน ทางเจาหนาที่  ก็ได 
ช้ีแจงพอประมาณ สวนรายละเอียดรายการ ประมาณการโครงสราง   ผมเหน็วาเรายังไม
สามารถพิจารณาในสวนของเรื่องรายละเอียด     ผมแจงใหสมาชิกทราบนิดนึงแลวกันนะ
ครับวา เรื่องของการแปรญัตติ  เรียนทานผูบริหาร  ในการที่สมาชิกจะพิจารณาน้ันสามารถ
กระทําไดเพียงลดรายจายเทาน้ันสวนการเพิ่มรายจาย    เปนอํานาจของผูบริหาร  ถาทานจะ
พิจารณาและหารือ ในสวนของสมาชิกก็ยินดีในเบื้องตนในสวนของงานโครงสรางผมดูคราวๆ 
ในสวนของแบบ  ผมจะดูในแบบคราวๆ  ในสวนของรายละเอียด     รายจายประจําก็มี
รายจายประจําในเรื่องของความซ้ําซอนในเรื่องของโครงการ       วัตถุประสงคของโครงการ   
จะมีวัตถุประสงคคลายๆ กัน  เพียงแตวาแยกเปนโครงการอื่น   ผมเห็นวาถาไมเปนการ
เสียเวลาผมอยากขอเสนอ เลื่อนการพิจารณา  ในระเบียบวาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการไปกอน 

ปลัด ทต. -    อยากทราบวาโครงการไหนทาน หรือวาสงไปไมครบ เพราะเห็นชางรายงานมาวาครบทุก
โครงการแลว   หรือวาสงไปไมครบ   เช็คครบแตสงไปไมครบหรือเปลา 

เลขานุการสภาฯ-    ที่สงแบบมามีทั้งหมด  ๒๐ โครงการ    ที่เห็นก็มีในสวนของโครงการ  ก็จะมี โครงการ 
จัดทําระบบกรองนํ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๕๐,๐๐๐  บาท   

นายคัมภีร  หลอดหลง  นายชางโยธา -   โครงการนํ้าด่ืมมันเปนการจัดซื้อนะครับ    เปนการจัดซื้อครุภัณฑ  
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เปนชุดกรองกับถังเปนการจัดซื้อมาติดต้ัง   
เลขานุการสภาฯ-   ไมไดเปนโครงการ  เปนการจัดซื้อครุภัณฑ  และก็จะมีบางโครงการในสวนที่เสนอมากับใน 
  สวนของรางที่เสนอมาก็จะมีการคลาดเคลื่อนกันผมกําลังดูรายละเอียด 
นายกฯ    - ยังไงก็ฝากทานกฤชพลนะครับ  รักษาการหัวหนากองชาง  ผอ. กองชาง ชวยตรวจดู 
  โครงการอีกครั้งหน่ึงครับ 
เลขานุการสภาฯ  -  ทานสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่น  มีรายละเอียดใดอีกไหมครับ 
นายทวี  กมลรัมย  สท.เขต 2   -  ปรึกษาครบั   ก็สืบเน่ืองจะเรื่องเมื่อสักครูแจงทานนายก   หมูอื่นจะเห็นวา 
  ลงในเทศฯ เยอะ และไมเทาเทียมกัน 
นายกฯ     -  พอดี ๕๐๐,๐๐๐ เหมือนกัน สังเกตวาไปอยูในจายขาดเงินแค      ๒๒๐,๐๐๐  อีก 

๒๘๐,๐๐๐   สวนใหญเปนเรื่องของเงินอุดหนุน   ที่ตองอุดหนุนไปที่หมูบานมีทั้งเรื่องระบบ
ประปาและระบบนํ้าด่ืม  ทานคิดจะ ทานคิดจะแกเทศบัญญัติ   ทานไดมากกวาหมูอื่นอีกนะ 
ของหมู ๙     ๒๘๐,๐๐๐   อยูในเรื่องของเงินอุดหนุนในการทํานํ้าด่ืมในสวนที่ชาวบานขอมา   
และของระบบประปา แตโครงสรางเราโยกไปอยูในเรื่องของเงินสะสม  ไมตองตกใจครับ ได
เทากันทุกหมูบาน   

นายทวี  กมลรัมย  สท.เขต 2 -   ตกใจนะครับ  คือผมบอกเมื่อกีเ้หมือนซื้อหวย ต้ังรางวัลไวสูง    เรา
คาดการณไมได   เทาที่ดู หมู ๙  ก็ไดไป  ๒๘๐,๐๐๐    หมู ๖  ก็ประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐     มี
หมู ๔  กับ หมู ๓   ไดประมาณ 30,000 แตนายกบอกจะจายจากเงินสะสม ถายังไงนายก
ไมเมตตากับผม  ก็ใหยุติธรรมกับชาวบาน 

นายกฯ   -  มันตองสมดุลกันนะครับ   สมดุลแรกผมตองจัดใหมันตรงกับตัวยอดที่เจาหนาที่
งบประมาณทํากอน    และเหลือเงินเทศบัญญัติเทาใดเราก็จับโครงการมาใส   ใหมันพอดีกับ
เจาหนาที่งบประมาณเขากําหนดมาให  ถาเขากําหนดมา  ๕๐ ลาน  ก็สามารถดึงจากหมู 6 
ไปหมู ๑๓ มาได   แตพอดีเขากําหนดมาใหผมแค ๔๙,๔๐๐,๐๐๐  ไมตองเปนหวงครับยังไง
ทานก็ได ถาทานเมตตาชาวบาน ไมใชผมเมตตานะทานตองเมตตา 

นายทวี  กมลรัมย  สท.เขต 2 -   แตปจจุบันน้ีรูสึกวาอยางหมูอื่นมีแตจํานวนสูงๆ  ทั้งน้ัน   
นายกฯ   - ทานทวี ครับ  ตอนน้ีมันคอนขางที่จะยากแลว เพราะเรานําเสนอมาสูรางเทศฯตัวน้ีแลวนะ

ครับผมจะไปดึงออกและไปจับตัวน้ันเขามา สภาก็จะติงผมอีก  วาไมรูจักเตรียม  
นายทวี  กมลรัมย  สท.เขต 2 -   ตอนที่กอนทํารางก็มีการพิจารณาทุกหมูบาน   แตวาตอนที่ลงในรางเทศ

บัญญัติ  มันไมสมดุลเรื่องของหมูทุกหมู  ทานจะไปยกใหหมู ๑๔ มากก็ไมได   ทานจะยกให
หมู ๑๕  มากก็ไมได เงินที่ทานบอกมันเปนเงิน ผานสภาผานในเรื่องของเงินสะสม  มันจํากัด
และมันก็ไมแนวาจะผานทุกโครงการไหม  ถาจะใหมันยุติธรรมคือวาใหมันเหมือนๆ กันบาง  
อันน้ีหมู ๔  ก็ ๑๐,๐๐๐  บาท นอกน้ันก็รอไปเงินสะสม  หมู ๓    ๓๐,๐๐๐  ก็รอไปเงิน
สะสม    แตหมูอื่นอยาง หมู 14 ก็ 400,000   หมู ๑๗ ก็ ๓๐๐,๐๐๐  กวาบาท     
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นายกฯ    -  มีบางหมูที่แยกโครงการมา บางหมูยกยอดใหญมา หมูที่แยกยอยมาอันน้ีเราแยกมันได แต

ตัวที่มาเต็มโครงการเลยเราจะไปแยกโครงการอันน้ีออกไปครึ่งหน่ึง   ไมไดเลือกที่รักมักที่ช่ัง    
ผมใหเทากันตอนน้ีก็อยูที่ทานสมาชิกจะเห็นใจชาวบานหรือเปลา  ถาเห็นใจก็ไมนามีปญหา   
เงินเขาใหเรามาบริหาร ไมใชใหเรามาเก็บสะสม     งบประมาณที่เราใชมันครบทุกหลักการ      
แตถาเราไปเก็บเงินสะสมเยอะๆ เรามีแตเอาเขาเขาเรียกอะไรนะที่ตองโอนเงินไปทานปลัด    
อะไรสันนิบาตอะไรนะ    และที่ตองเอาไปกองไว   ดูจากเงินสะสมเรา เหลือ ๒๕%  เราเอา
ไปเขาทุนสํารองหมดเลย เรามัวเอาไปเก็บมันไว พอเก็บมันไว  ผมถามวาชาวบานได
ประโยชนอะไร   ทานชวยคิดโครงการมาไมใชผมคิดคนเดียว    ดีกวาเอาไปเก็บสํารองเอาไว  
ตอนน้ียอดสํารองเราหลายลานแลว  ยอดเงินสะสมเรา ๖,๐๐๐,๐๐๐ กวาแลว  หมู ๑๓    
จะขอเพิ่มก็ได  หมู 9 จะขอเพิ่มก็ได  ผมไมไดเปลี่ยนตัวเลขเลย ถาทานอยากขอเพิ่มทําเรื่อง
ขอเพิ่มตอนเงินสะสมมาก็ได  ขอบคุณครับทานประธาน 

ประธานสภาฯ -     สอบถามมีผูใดสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม หากไมมีขอมติวาเห็นดวยกับที่ทาน
เลขานุการสภาเสนอใหเลื่อนการประชุมสภาหรือไม 

เลขานุการสภาฯ -  ในการเลื่อนผมขอแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึงนะครับ   สมัยประชุมของเราถึงวันที่ ๒๓  
สิงหาคม   เราตองแตต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ   เราควรกําหนดกอน 15 สิงหาคม     

ประธานสภาฯ   -  สมาชิกทานใดมีใครจะเสนอวันไหนครับ 
นายสิทธิพงษ อะภิรัมย สท.เขต 2 -    ผมขอเสนอ  ๑๔ สิงหาคม 
ประธานสภาฯ -  มีผูใดเสนออีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี   
เลขานุการฯ     - ในสวนของการนัดประชุม  ในวันที่ ๑๔  ในมติ   ผมถือวาทานประธานนัดประชุมในวันที่ 

14   สิงหาคม  ในสวนของหนังสือ คงไมตองสง เพราะถือวาทานรับทราบแลว   
ประธานฯ   - วันที ่๑๔ สิงหาคม 2557   เวลา ๙.00 น. 
เลขานุการสภาฯ -  ในสวนมติที่ประชุม   วันที่ ๑๔ สิงหาคม 2557   เวลา ๙.00 น.  ในสวนการแตงกาย 
  เห็นบางทานอยากแตงกายในชุดสุภาพบาง ก็แลวแตที่ประชุมนะครับ  
ประธานฯ    -  วันที ่14 สิงหาคม การแตงกายก็เปนชุดสุภาพ 
ปลัดฯ    -  ขออนุญาตครับทานประธาน  ตามที่สภาจะเลื่อนไปพิจารณาในวันที่ ๑๔  บางทีจะไปเช็คดู

แลวอาจจะมีพิมพผิดพิมพตก แตเน้ือหาสาระก็อยูทีค่รบ  
เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณครับ    ในสวนรางงบประมาณรายจายก็ยังยึดถือรางเดิม     สมาชิกยึดถือรางเดิม 
  เพียงแตวาเปลี่ยนแปลงแกไข   ใหผูบริหารแจงเขามาในที่ประชุม 
ปลัด ทต. -  หนาใดที่เปลี่ยนก็จะสงรายละเอียดที่แกไขใหรับทราบ 
ประธานสภาฯ - มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม - ไมมี 
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พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. 
เมื่อถึงเวลา 13.00  น.  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเขาประชุมตามระเบียบวาระ 
วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ    - มีผูใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม 
นายกฯ    - เอาเรื่องอื่นๆ   เรื่องแรกครับเปนโครงการ อําเภอย้ิมเคลื่อนที่เขาวัดปฏิบัติธรรม  ๑ ตําบล 

๑ วัด   ซึ่งทางอําเภอกําหนด   ในวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๗   ณ  วัดบานจอม  หมูที่ ๗  
ตําบลสองช้ัน   อําเภอกระสัง  และทางอําเภอไดจัดเตรียมเกี่ยวกับความพรอม ของโครงการ
น้ี ในวันพรุงน้ี ๘ สิงหาคม  เวลา 10 นาฬิกา ที่วัดบานจอม  เชิญสมาชิกทุกทาน    เรื่องที่ ๒  
ในเรื่องอื่นๆ  เน่ืองจากทางเทศบาลตําบลสองช้ันนะครับ  ไดรับเกียรติจากทานเชษฐา ฐานะ
จาโร  จะมาเปนประธานในพิธีโครงการปลูกปา ๙ เกลามหามงคล    ในวันที่ ๓๐  สิงหาคม 
๒๕๕๗  งานน้ีเปนงานใหญที่เราไดตอนรับทานถาเราจัดงานน้ีไดอยางลุลวงเปนไปไดก็อจจะมี
โครงการตามแนวพระราชดําริลงมาที่ตําบลของเรา    เพราะทานเปนประธานคณะที่ปรึกษา
โครงการตามพระราชดําริ  เปนโครงการที่เราสามารถตอยอดได จึงขอแจงสมาชิกเพิ่มเติม ถา
หมูบานในเขตบริการของทานมีสวนไหนที่นําเสนอหรือเพื่อพัฒนาตอยอดหรืออะไรก็ตามที่
เปนโครงการที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ      ผมอยากใหทางหมูบานทําโครงการตรงน้ัน
ข้ึนมา  ถาทานมามีคณะผูติดตามเยอะแยะ  ทานก็สามารถ ทําเอกสารเสนอทาน เพื่อที่จะมี
โอกาสเปนไปได  ถาโชคดีเราจะไดมีโครงการตามพระราชดําริมาลงในตําบลของเรา ก็ถือวา
เปนโชคดี    ที่ทานเชษฐา ฐานะจาโร  ทานอดีต ผบ. ทบ.  และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง
ตอนน้ีเปนประธานที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาพระราชดําริ   ฉะน้ันก็ฝากสมาชิกทุกทานใน
วันที ่๓๐ สิงหาคม  ชวงน้ี ก็พอประชุมอะไรเรียบรอยผมก็จะเริ่มเตรียมงานเพราะเปนงาน
ใหญ ตองไปเชิญผูหลักผูใหญหลายทานต้ังแตผูวาฯ    กระทั่งทหารทั้ง 3 จังหวัด  ทั้งสุรินทร 
บุรีรัมย โคราช  แมทัพภาคที่ ๒  ซึ่งคาดวาจะเดินทางมาดวย   พอเขาเห็นผมเชิญทานมาได  
ทหารทุกหนวยก็จะตามมา  ตรงน้ีก็เปนโอกาสของเราที่เราจะทําอยางไงใหตําบลของเราเปน
ที่รูจักนะครับ ไมใชวาเราอยูของเราแคน้ี        โครงการตาง ๆ ไมวาจะเปน  แหลงนํ้า ไมวา
จะเปนถนนหนทาง  ณ ตอนน้ี สวนกํากับดูแลสวนใหญก็เปนภาคทหารทั้งหมด  พอดีผมมี
โอกาสโชคดีนิดหน่ึงไดไปงานแตงงานบุตรสาวของทาน ก็ถือวาเปนโชคดีของตําบลเรา จะทํา
ยังไงใหตําบลของเราไดรับการยอมรับหนวยงานตาง ๆ ที่จะเขามา   เงินพัฒนาของเรามีแคน้ี
แหละครับ เรามาน่ังถกเถียงกันแคเงินไมกี่บาท  แตจริงๆ งบพัฒนาในพืน้ที่ทุกหมูบานเรายัง
ไมมีเรายังไมครบ  ถาโครงการเหลาน้ีมา สิ่งตาง ๆ ก็จะตามมา ฝากทานสมาชิกชวยกันคิด 
ชวยกันทํา ตามเจตนารมณ  ที่ทานไดประกาศหาเสียงกับชาวบาน    ถาใครอยากไดหนังสือ
ตอบรับตัวน้ีก็ขอถายเอกสารได เปนหนังสือตอบรับ  ก็เซ็นวันที่ ๕  ผมไดเมื่อวันกอน   ก็คง
จะตองขอเรียนเชิญประชุม อีกหลายครั้งไมใชแคครั้งน้ีครั้งเดียวนะครับ 

ประธานสภาฯ     -  สอบถามมีผูใดเสนอแนะเรื่องอื่นอีกหรือไม 
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นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    เรียนทานประธานสภา  คณะผูบริหาร    ดิฉันนางสาวปจจร ีประสงคดี  

สมาชิกเขต ๑   ดิฉันดํารงตําแหนงน้ีมา ๒ ป    อยูตําบลสองช้ัน มีความอึดอัดใจมาก       
๑. ทางระบายนํ้าของชุมชน ม.3 ของเราไมมี   ๒.  งบประมาณที่ทานจะรางในปน้ี  หมู ๑  ๒   
๓   ไดรับนอย  ๓. ระบบประปาไมเคยไดซอมแซม      เรียนนําเสนอคณะผูบริหารทอระบาย
นํ้าของเราไมมขีณะที่ฝนตกดิฉันสามารถใหดูวีดีโอได  นํ้าทวมขัง  นํ้าสกปรก  เปนบอเกิดของ
เช้ือโรคและโรคตาง ๆ  กําลังจะมาเยือนชุมชนของเรา   ในขณะที่รอบหมูบานในตําบลสอง
ช้ัน ในเรื่องงบประมาณ หมู ๑  ๒   ๓  ไมคอยไดรับเลย        

นายกฯ   -  ไดเทากัน  ทุกหมู   มันตองเปนของชาวบานที่เสนอเขามาทางเทศบาล  หมู ๑ ขอรอง 
  ระบายนํ้า    ผมไมแนใจหมู ๓  เอาไปทําอะไร      
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - หมู ๓  ได ทอระบายนํ้า   12 ทอน และไฟฟาสาธารณะ   
นายกฯ    -  ๕๐๐,๐๐๐  มีโครงการอะไรบาง   
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - ๕๐๐,๐๐๐  เราไมรูรายละเอียด 
นายกฯ    -  ทานอยูในพื้นที่ไมไดดูเลย   
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - อยูในพื้นที่เขาไมเชิญไปเราก็ไมไดไป    
นายกฯ   -  ผมทําตามเอกสาร   ไมใชวาไมอยากทํา เมื่อหมูบานไมอยากไดผมก็ตอบโจทยไมได 
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - ตรงบริเวณรานนาจิ่วสกปรกมาก ขอใหทานนายกลงไปดูดวยตาตนเอง  
  และรอบหมู 3 ไมมีทางระบายนํ้า มันแออัดมากไมมีทางไป 
นายกฯ     - ชางครับ  ชวยไปตรวจสอบดวยนะ ฝากทาน สท.  ทําหนังสือแจงนิดหน่ึง   เราก็จะดูวามัน

จะทําอะไรไดบาง ฝากทาน สท. มาลากตัวชางไปเลยครับ   
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - ชวงเวลาฝนตก   
นายกฯ    - ตอนน้ีจากที่ผมเห็น ไมใชผมไมไปดูนะครับ ผมก็ขับรถของผมไปดูตลอด     ผมจะทํายังไง

กับชาวบานที่สรางรั้วติดถนน 
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - เราเปนแค สท. เราตองรวมมือกันไปถาเราจะพัฒนาตรงน้ี    คณะ 
  บริหารตองไปดวย 
นายกฯ    - เอาอยางงี้แลวกัน   ทานมาลากชางไป         
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - ลากไดหรือ    
นายกฯ    -  ถามันลากไมไดก็จูงมันไป   ก็พามันไปดู  วาตรงน้ันจะทําอะไรไดบาง เพราะตรงน้ันมันเปน

วิชาชีพของชาง ผมก็ตอบใหไดไมหมด  มันจะไดดูวามีแนวคิดแบบไหนไดบาง 
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - ก็เห็นชางระดมความคิด    หมู ๓  ตอนที่นายก   
นายกฯ    - หมู ๓  ไมมีเลย  ทานปลัด ออกประชาคมยังไงครับ   
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - ตอนที่นายกออกประชาคม ม. ๓  นายกพูดเอง 
นายกฯ     - ชวงน้ีพาชางไปดูกอน ตอนน้ีเรายังมีเวลาเหลือ       ตอนน้ีเอาอยางงี้แลวกันพาชางไป

ตรวจสอบ วาเราจะแกไขตรงไหนไดบาง  นะตอนน้ีนะครับฝากทานสมาชิกไวกอน   เราเหลือ
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เวลาอีกสองเดือนที่จะหมดสิ้นปงบประมาณ    เงินที่เราต้ังจายของปที่แลวคือป ๕๗ ปน้ีนะ  
เราต้ังไว สี่สิบเอ็ดลานกวาบาท มันมาเต็มแลว    มันมาเกินอยูประมาณสองแสนแลว ถาอีก
เดือนหน่ึง มันมีเงินเขามาอีก สมาชิก เราจะทําแผนเพิ่มเติม   ในเงินที่มันเหลือออกมา   
สมมุติวาเกินมาลานหน่ึง ทาน สท. คุยไวกอนวาทําทางระบายนํ้าน้ีกอนไดไหม   เราก็ประชุม
สภาทําแผนเพิ่มเติม   ทําใหจบเลย   ดีไหมครับ 

นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - ดีคะ       ขณะวันไดเกษียนหนังสือมาขอให หัวหนารับผิดชอบไป 
ชวยกันดูแลเก็บขยะ  ตัดหญา        พนักงานรายวัน    ปรากฏวาเขาทําแค รอบ  สวนดิฉัน
เองคะทําต้ังแตหนาบานจนถึงหนาวัด 

นายกฯ    - ไดบุญครับ   
นางปจจร ีประสงคดี  สท.เขต 1    - ตัดหญา  แลวขยะดิฉันก็เก็บเองคะ 
นายกฯ     - ย่ิงดีเลยครับ  ไดบุญดวย เต็มๆครับ 
ประธานสภาฯ   - ทานอื่นครับ   เชิญครับ 
นายอนุสรณ  ภาคเดียว สท.เขต 2    - เรียนประธานสภา  ผมนายอนุสรณ ภาคเดียว สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒  ก็จะมีเรื่องเกาๆ  ที่เคยคุยกันไว  เรื่องประปาหมู ๘  เกือบสามเดือนไมมีความ
คืบหนาเลยครับ   เหมือนศพไรวิญญาณ ชาวบานถามผม  ผมไมรูจะตอบยังไงเริ่มดําเนินการ
อยางไร  ก็ไมมีความคืบหนา 

นายกฯ     - ครับ  ขอบคุณครับ  ผมอานรายงานการประชุม ก็เห็นตอวาชางกันเยอะแยะ   ผมได
ดําเนินการ   เพื่อใหทุกอยางเปนไปดวยความโปรงใส     ถาคิดวาคณะกรรมการชุดที่แลวมัน
ใชไมได  มันไมคุมงาน  มันหวยแตก  มันเหมือนเด็กประถม  ผมก็เลยเปลี่ยนชุดใหมเขาไป  
ซึ่งตอนน้ีผูควบคุมงานไมทราบวาเปนใครบางครับทานปลัด 

ปลัด ทต. -      มีนายทัศนัย แพทยประสาท และนายทศพร ปานมน 
นายกฯ     -  คณะกรรมการตรวจการจางมีใครครับ 
ปลัด  ทต.     - มีผม มีณิชาภา  ธัญญรัศม    กิ่งกาญจน   วินัย    ๕  คน    
นายกฯ     - ตามไดครับ   สอบถามได    สมมุติวาเขายังไมมาทํา  ผมจะไดทําหนังสือเตือนบริษัทเขาให

เขาเรงมาทํา   เพราะความเสียหายมันเกิดข้ึน   ฝากทานสมาชิกดวยนะครับ  
ปลัด ทต. -   ผมขอช้ีแจงเลย เอาชางควบคุมงานกอน    
นายทศพร ปานมน    นายชางโยธา     - เรียนประธานสภา สมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมเปนชาง คําสั่งใหมผม 

ควบคุมงาน    ตอนน้ีกําลังประสานงานกับผูรับจางเรื่อยๆ  ตอนน้ีขอสรุปมันอยูที่จะติดต้ังเลย 
หรือใหวิศวกรเปนคนออกแบบ    เพื่อความแข็งแรงของฐานเพิ่มเติม   รอหนังสือกับผูรับจาง
อยู   พรุงน้ีผูรับจางจะมาประมาณ ๓ โมงเชา ก็จะพาวิศวกรมาคุยกันเปนขอสรุปพรุงน้ีอีกที
หน่ึง  

ปลัด ทต.     - ต้ังแตไดรับคําสั่ง  คณะกรรมการก็ไปดูงานแลว  แบบแปลนเกาสวมรู มันไมได  และก็ไมได
แจงผูรับจางดําเนินการอยางไร     เราก็ประสานกับโยธาธิการจังหวัด แลวก็ สตง.    ในผล
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การดําเนินการอยางไรไมใหมันผิดระเบียบ   เราก็เลยไดคุยกับโยธาธิการจังหวัดแลว  มันไม
แข็งแรง เทศบาลก็จะต้ังงบซอมแซมเพิ่มเติมไปควบคูกับผูรับจาง ที่ทําไปตามปกติ   แต
ตอนน้ีไดเรียกผูรับจางมาซอมแซมแกไขแบบที่มันคางมาต้ังแตงวดกอนที่ไมไดสั่งใหผูรับจาง
ดําเนินการอะไรเลย     ในเบื้องตนผูรับจางไดแจงใหดําเนินการใหแลวกอนกันยายน   เรื่อง
ของการปรับเราปรับตามปกติอยูแลว จนคาปรับเกินกวาคาจางแลวครับ 

นายเยือน  ทวีฉลาด   สท.เขต 1 -   กราบเรียนทานประธานสภา  และนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ผมนายเยือน ทวีฉลาด  สมาชิกสภาเขต ๑   มีเรื่องจะแจงใหประธานสภาไดทราบ  เกี่ยวกับ
เจาหนาที่ดูแลลูกจางรายวัน คือวันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ทางโรงเรียนบาน นาราใหญ  ไดขอ
กําลัง เจาหนาที่ลูกจางรายวันไปตัดหญา ทางเจาหนาที่ก็บอกวาจะมาทําวันที่ 30    ผมได
เตรียมเครื่องตัดหญา ไว ๔-๕ เครื่อง     เพราะทางเทศบาลเราไมมีเครื่องตัดหญา   ผมไดยืม
เครื่องตัดหญาไว    วันที่ ๓๐   รอถึงเกือบเที่ยงรอแลวรออีก  ก็ไมมีคนงานมาสอบถามก็
ไดรับคําตอบวาคนงานไปปฏิบัติงานที่บานหนองปุน ก็ฝากทานประธานสภาอยางบานนารา
ใหญชาวบานเขารอ เขาก็ผิดหวัง  และขอชมเชยชางไฟตามหมูบานไฟฟาสาธารณะตางๆ ไดมี
การดูแลอยางดี ประสานใหชวยงานก็ไดชวยทุกงานขอขอบคุณ 

นายสมจิต  ประจันบาล รองนายก-  เรียนประธานสภา สมาชิกผูทรงเกียรติ เน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 
ไมไดเขารวมประชุม เพราะผมไดรับการแตงต้ังเปนประธานสวัสดิการชุมชนไดไปประชุมที่
จังหวัดเลยไมไดทําหนังสือแจงมาที่สภา ก็มาดูตามระเบียบวาระประชุมตาง ๆ ที่โดนพาดพิง 
เรื่องนํ้าประปาจริง ๆ ไมอยากจะพูดเพราะวาประเด็นเดียวพิมพมาสามสี่หนากระดาษ ผมก็
เลยวามันจะนาน ช้ีแจงเรื่องนํ้าประปาหมูบานเมื่อกอนน้ันทางหมูที่ 7 หมูที่ 6 หมูที ่13 
ไดรับงบประมาณจากกรมอนามัยประมาณ 5 ลานบาท สมัยน้ันกรรมการประธานสภาก็ได
เปน ตอมาสมัยเลือกต้ังผมดํารงตําแหนงผูใหญบานและก็ไดหมดวาระกไ็ดคัดเลือกใหมไดทาน
ผูใหญวิเรศ ก็ไดแบงแยกนํ้าประปาไป สมัยน้ันไมทราบวาใครเปนกรรมการบาง อาจจะมีทาน
สมาชิกบางทานเปนกรรมการดวย จนมาระยะหลังที่ใชนํ้าประปาของหมูบานที่สูบนํ้าจากบอ
นํ้าทางสาธารณสุขจังหวัดไดทวงติงวานํ้าไมสะอาด เน่ืองจากนํ้าที่ไหลจากหมูบานเปนนํ้า
สกปรก  แตชาวบานก็ทนใชมาโดยตลอดชวงที่ผูใหญวิเรศไดดํารงตําแหนงตลอดระยะเวลา 5 
ป ก็พนจากตําแหนง ทางผูใหญประเสริฐก็ไดดํารงตําแหนงตอทางคณะกรรมการไมทราบวา
ใครเปนคณะกรรมการบริหารบางก็ไมเคยไดยุงเกี่ยว  แตผมไปดูตามรายช่ือคณะกรรมการ
บริหารก็มีช่ือภรรยาของสมาชิกที่พาดพิงก็เปนกรรมการ สวนที่วาผมเปนกรรมการก็ไมใช ผม
ไมเคยไปยุงเกี่ยวเรื่องประปา ในฐานะที่ผมดูแลโดยไดรับมอบหมายจากทานนายกใหดูแล
เรื่องประปาทั้งตําบลก็จะโดนรองเรียนมาตลอดวาชาวบานไดรับความเดือดรอนเรื่องนํ้า  ใน
กรณีปกอนโนน ทางหมู 3 ชาวบานก็พากันมาทวงติงพากันมาเต็มเทศบาล ผมจะเรียก
เจาหนาที่มากําชับตลอดจนมีกรณีตัวอยาง หมูที่ 3 ผมก็วากรณีของหมูที่ 7ชาวบาน
เดือดรอนตองพากันมาที่เทศบาลในฐานะที่ผมอยูตรงน้ันก็ไดปรึกษากับทางปลัด วานํ้าไม
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สะอาดนํ้าไมเพียงพอ ไมทราบวาสมาชิกทานใชนํ้าบาดาลหรือนํ้าประปา ทานไมเดือดรอนแต
ชาวบานเดือดรอน สวนผมใชนํ้าบาดาล  แตในฐานะที่ชาวบานเลือกผมมาอยูตรงน้ีผมก็มี
หนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขของชาวบาน  ผมก็มีหนาที่แกปญหาเพราะวานํ้าไมไหล นํ้าไมพอใช 
นํ้าไมสะอาด คนเราถาไมมีนํ้าใช ขาดอะไรขาดไดขาดนํ้าตายอยางเดียว ผมก็เลยไดโทรศัพท
ไปคุยและปรึกษากับทานปลัดวาเรื่องปญหาอยางน้ี จะแกปญหาอยางไร  ถาจะขอใช
นํ้าประปา ม.13 จะดําเนินการอยางไร ทานปลัดก็บอกวาประชุมชาวบานประชาคมวา
ระเบียบเปนอยางน้ี ชาวบานบริหารกันเองเก็บมิเตอรหนวยละ 6 บาท แตของเทศบาล 7 
บาท ตองมีการประชุมเน่ืองจากทางคณะกรรมการหมูบานไมสนใจ พูดงายๆ คือใชการไมได  
ผมไดเรียกคณะกรรมการเรียกชาวบานมาประชุมช้ีแจงตามที่ทานปลัดไดแนะนําไป ถาทาน
จะใชนํ้าเทศบาลก็ตองประชุมประชาคมและตองมีการประชุมสภา โดยที่สภายังไมมีสมัยการ
ประชุม ในเบื้องตนก็บันทึกการประชุมแจงกอน  เพราะความเดือดรอนพี่นองเราตองมากอน 
ก็ไดประชุมเลือกคณะกรรมการ ผมก็ไดบอกสมาชิกใหมาประสานงาน ก็ไมไดทําโดยพละการ 
ยังเรียกเจาหนาที่มาถามวาเห็นสมาชิกมาประสานงานหรือไม ไมใชวาผมไมติดตามที่วาได
ประชุมเสร็จก็ไดดําเนินการตามกระบวนการถือวาผมไดประชุมเสร็จแลว  ที่จริงเจาหนาที่ที่
ผมสั่งการไป ผมสั่งผิดดวยเหรอเพราะไดรับมอบหมายจากผูบริหาร  จริงที่เจาหนาที่ไดรับ
มอบหมายงานไปก็ตองดําเนินการทําหนังสือช้ีแจงระบบกระบวนการตาง ๆ  บอกวาลักลอบ
ใชนํ้าประปาขโมยใชนํ้าดูไปมันหนักเกินไป ถาสิ่งที่ผมทําไปมันผิดที่ดูแลชาวบานมันไมควร 
ทานจะเอาแบบไหนก็ได ถามวาพอใจหรือไม ไมพอใจหรอกครับคนอื่นเห็นวาผมขโมยนํ้าใช
มันดูไมยุติธรรม แตก็ถือวาแจงใหสภาทราบจะไดปดประชุม ผมมีภารกิจของผมสวนใหญก็มี
งานสวนรวมมากกวาแจงใหสภาทราบกระบวนการเหลาน้ี ทานก็ไปสอบถามเอาเอง
กรรมการบริหารขาดทุนอะไรตาง ๆ ทานก็ไปดู คณะกรรมการเขาจัดการกอนทีท่านจะพูด
อะไรใหไปดูไปสอบถามไปดูปายช่ือคณะกรรมการต้ังอยู สวนใหญเงินของชุมชนผมถือวาผม
ไมยุงเกี่ยวใหคณะกรรมการดําเนินการเอง  ฝากคนที่จะพูดอะไรทําอะไรไมคิดเพราะวาทานก็
อยูไมกี่ป เรามาทํางานอาสาทํางานใหชุมชนชวยแกปญหาใหชุมชนใหชวยกันแค 2 ป ทําไม
จะไมรูวาทานคิดอยางไร  ใชหรือไมคนที่อาสามาอยูตรงน้ี ทานนายกทานแตงต้ังและทํา
หนาที่ไดดีที่สุดเทาที่ทานจะทําได ในเรื่องของสวนอื่น ในเรื่องของแรงงาน นายกไดมอบหมาย
ใหดูแรงงานรายวัน  อยากจะฝากถึงแตละหมูบานเจาหนาที่เรามีนอยคนงานเรามีนอย  ขาด
แมแตเครื่องตัดหญา ตอนน้ีพังหมดเอาไปซอมวาไมมีเงินซอม ทานไมตองอาศัยเทศบาล 
ผูใหญบานเอาชาวบานมาพัฒนา อยางโรงเรียนนาราใหญไมมีนักการ บานจอมมีคนเดียวที่ทํา
หนาที ่เราทําใหดูวาถาไมเรียกชาวบานมาเขาก็ไมมีสวนรวม อยางนอยกินขาวกินปลากัน 
สมาชิกก็มีชวยกัน ขาวปลาก็ชวยกัน มีความสามัคคี ผมเห็นไจแรงงานเราวามีนอย คาจางวัน
ละ 200 บาท ทํางานมากกวาคาแรงอีก ใชลางหองนํ้า ทําทุกอยางก็นาเห็นใจมากๆ ไมใชวา
ชวยแกตัวหรอก จากที่ผมเห็นสภาพ แจงสภา ประธานสภาใหรับทราบ 
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นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สท.เขต 2 –  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารสมาชิกที่เคารพ พอดีผมฟงทาน 

รองสมจิตในสวนของประปาไมทราบวาหนังสือที่ผมทํากอนที่จะมีการประชุมสภาสมัยที่ 2 
ผมไดสงมาต้ังแตวันที่ 4 มิถุนายน รับวันที่ 10 มิถุนายน หนังสือคูฉบับมีครับ ผมสงมาแตวา
สภาอนุมัติไมไดเน่ืองจากคณะกรรมการชุดเกาไมไดมาช้ีแจง ทางสภาใหรับทราบและก็อีก
สวนหน่ึงผมก็วาหนังสือน้ีผมไมไดพาดพิงถึงทานรองสมจิตสักนิด ผมแคเสนอมาวาการที่วันที ่
2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประปาบานจอมคณะกรรมการชุดเกาเน่ืองจากมี
หลายปญหาในการบริหารจัดการ  ซึ่งเกิดผลกระทบความเดือดรอนของผูใชนํ้าประปาเปน
อยางมาก และกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก ซึ่งคณะกรรมการชุดใหมทั้งคณะประชุมและ
ลงมติวาระบบมีปญหานํ้าไมเพียงพอของชาวบานสระเพลง ม.13 ผมสงหนังสือในสมัย
ประชุมสมัยที่ 2  และไมไดบรรจุในระเบียบวาระการประชุม  สงหนังสือใหสภาพิจารณา แต
ไมไดบรรจุเขาในระเบียบวาระ ในวันที่ประชุมก็ไมมีคณะกรรมการชุดเกามาช้ีแจงตอสภา  ก็
เลยไมมีการรับโอนเน่ืองจากการประปาขาดทุน  บริหารการจัดการขาดทุนอยูประมาณหมื่น
กวาบาท  เราเลยไมยอมรับที่จริงจะวาผมพาดพิงผมก็ขออนุญาต ขอโทษ ผมไมไดคุยในเรื่อง
สวนตัวของทานเลยครับ การบริหารจัดการขาดทุนแลว  เลือกคณะกรรมการผมก็ไดเขารวม
ประชุม  ถาผมไมเห็นความเดือดรอนของประชาชนผมไมเขารวมประชุมหรอกครับ  ผมไมเขา
รวมประชุมไมเปนคณะกรรมการชุดใหม ผมไดดําเนินการตามหนาที่แลวแตความสามารถผม
ทําไมได ผมไมรูจะทําอยางไร ผมนําเรียนเพียงเทาน้ี 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดเสนออีกหรือไม 
เลขานุการสภาฯ -  เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอช้ีแจงในสวนที่ทานรองสมจิตไดกลาว สืบเน่ืองมาจากการ

ประชุมครั้งที่แลวทาน สท.สิทธิพงษ ไดเสนอวาระน้ีข้ึนมาในสวนของสภา คือไมทราบ
รายละเอียดไมทราบความเปนมา ไมทราบสถานะคงคลัง ไมทราบสภาพปญหา สภาไม
สามารถพิจารณาได  ในเบื้องตนสภาไดเสนอแนะในสวนของเจาหนาที่  โดยการสอบถามไป
วามีการเปดใชนํ้าจากประปาหมู 13  ผมไดสอบถามไปวามีการเปดใชนํ้าผานมิเตอรและได
ขอใชนํ้าตามหลักเกณฑการขอใชนํ้าทั่วไปหรือไม  เจาหนาที่บอกไมมีหลักฐานไมมีเอกสาร  
ผมไดถามวาใครเปนผูอนุญาตใหเปดใชนํ้า  เจาหนาที่ตอบวาทานรองสมจิตอนุญาตใหเปดใช
นํ้า ทานครับ ทานมีอํานาจอนุญาตครับ  เพียงแตวาโดยกระบวนการ ทานสามารถออกคําสั่ง
ทางปกครองดวยวาจาได  แตในกระบวนการในระเบียบการใชนํ้า  ชาวบานขอใชนํ้าโดยย่ืน
คําขอ เสียคาธรรมเนียมตามปกติผมก็เลยเสนอใหคณะกรรมการหมูบานทําเรื่องขอใชนํ้าให
เปนกิจจะลักษณะเปนลายลักษณอักษรเพียงเทาน้ันเอง ในสวนของพฤติการณที่ขอใชนํ้าไม
ผานมิเตอรระเบียบใชคําน้ีลักลอบใชนํ้า ลักใชนํ้า กใ็ชคําน้ี คําบางคําความรูสึกทานอาจจะคิด
วารุนแรง  ถาทานคิดวาทานมีเจตนาดี  อะไรดี ทานก็ไมตองหวง   จริง ๆ ไมมีอะไร เพียงแต
วาเมื่อไมผานมิเตอรมองในแงของเทศบาลก็เสียหาย  ไมสามารถจัดเก็บคานํ้าได  เพราะไมรู
จัดเก็บจากหนวยงานใด  เพราะวาประปาของหมูบานน้ันไมไดข้ึนตรงตอเทศบาล  ตามที่ทาน
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รองสมจิตไดช้ีแจงวาเปนการโอนมาจากกรมอนามัย  จริงๆไมไดเปนคํารายแรงเพียงแตวา
นอกจากที่ทานสั่งมาวาจะดําเนินการใหแตทานไมช้ีแจงใหทราบ  ชาวบานหมูที่ 13  ก็รอง
สภามาวามีการใชนํ้าจากหมูที่ 13  ซึ่งหมู 13  ก็มีปริมาณนํ้าที่จํากัด  เกรงวาจะกระทบ
หมูบาน หมู 13  ผมเลยใหเจาหนาที่ดําเนินการติดต้ังมิเตอรใหคณะกรรมการหมูบานทําเรื่อง
ขอใชนํ้าตามระเบียบเทาน้ันเอง  ซึ่งที่ผานมามีชาวบานลักใชนํ้าผมก็ใชคําน้ีแหละครับไมผาน
มิเตอรก็ใชคําวาลักใชนํ้า เชน หมู 6  เราก็ดําเนินการคือเรียกมาเสียคาปรับเรียกมาเจรจา ใน
สวนของ หมู 16 ก็มี เราก็ตองดําเนินการ ไมใชวาปลอยใหบุคคลที่เปดใชนํ้าไมผานมิเตอร  
ผมไมอยากใหทานเปนตัวอยาง และผมก็ไมไดบอกวาทานเปนตัวอยางที่ไมดี  ทานมีเจตนาดี
เพียงแตวาทานไมทําไปตามกระบวนการเทาน้ันเอง  ขอช้ีแจงใหทานทราบ  และผมทราบวา
ทานผูบริหารทานติดภารกิจ ทานนายกทําหนังสือมาวาทานติดประชุมสภาไมติดใจอะไร  
ทานรองสมจิตติดภารกิจสภาก็ไมติดใจ เพียงแตวาในสวนของสภา เราคงตองมีหนาที่ประชุม
ตามปกติ  เมื่อทานไมเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของกับในสวนของทานก็ไมสามารถที่จะ
นําเรียนได เราไมสามารถที่จะบอกวาทานตองมาประชุมหรืออะไรไมใชครับ เราก็ประชุมของ
เราปกติไปเพราะสภามีหนาที่ประชุม ถาผูบริหารไมเสนอ ญัตติใดๆ  เมื่อถึงสมัยประชุม สภา
ก็เปดประชุมครับ ถาสภาไมเปดประชุมสภามีความผิด ดังน้ันขอนําเรียนวาขอความที่ใชใน
การประชุมเรื่องลักลอบใชนํ้าใหทานดูที่เจตนาครับ สืบที่เจตนาครับ ถาเจตนาทานมีเจตนาดี 
เจตนาทานเปนจิตสาธารณะจริงมันไมมีปญหาหรอกทาน เพียงแตวาบางทานอาจจะคิดใน
เรื่องของคําพูดน่ีคือในขอเสนอแนะในสวนของสภาและเมือ่เราไดเสนอแนะแลว ผมก็อยาก
สอบถามในสวนของ เจาหนาที่ นะครบัวาไดแจงดําเนินการตามที่สภาเสนอแนะแลวมีปญหา
อะไรหรือไมขอถาม ณ ตรงน้ีเปนเรื่องน้ีตอเลยครับ 

นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ -  ที่วาไมใชผานมิเตอรถึงชาวบานไมใชผานมิเตอรแตกระบวนการที่วาผม
ไดถามกองชางวาถาเราใชมิเตอรอันดับแรกเขาบริหารไมไหวยกใหทางเทศบาล กระบวนการ
ตองมีการประชุมสภาดําเนินการหลายอยางมิเตอรที่เขาวาใชทุกวัน เพื่อที่ชาวบานไดใชไปกี่
หนวย พอคุณใชนํ้าจากของเทศบาล เราพึ่งเริ่มคิดกระบวนการกันใหมจากตรงน้ีไมทราบวาไม
ผานมิเตอร ก็ผานทุกหลังคาเรือนแตความหมายของชาวบานคือ วาตองผานมิเตอรแตเอกสาร
ของ เจาหนาที่ ก็ไมมีประชุม พอประชุมเสร็จเอกสารก็ออกไมทัน ทางสมาชิกก็ได
ประสานงานกับเจาหนาที่วาเปนยังไง กระบวนการตอนน้ียังรอคําตอบ แตก็พอทราบครับวา 
ตอนน้ีทาง คณะกรรมการไดเก็บเงินมาพรอมที่จะมอบใหเทศบาลฯ  ที่ชาวบานใชก็ไมไดใชฟรี
เก็บเงินมาให เทศบาลฯ แตผมสอบถามเจาหนาที่วาทําไมไดเอาเงินเขาวากระบวนการยังไม
เรียบรอย ตองรอเอกสารถาทางชุมชนไมพรอมทางเจาหนาที่ก็จะลงไปชวยเช็คมิเตอร ผมก็ได
ประชุมมอบใหทางสมาชิก คณะกรรมการใหเขาดําเนินการประสานงานตอ ที่ทานวาไมผาน
มิเตอรไมใชนะครับ 
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เลขานุการสภาฯ -  ขอบคุณทานรองสมจิตครับ แตผมขอช้ีแจงนิดนึงครับคําวาไมผานมิเตอร ไมใชผูใชนํ้าไมมี

มิเตอร   นะครับเพียงแตวาทอเมนใหญที่ดึงนํ้ามาจากประปา ม. 13 ไมผานมิเตอรถูกหรือไม
ครับ ทางเจาหนาที่ไมมีการติดต้ังมิเตอรดึงนํ้าจากเทศบาลฯ  กลับดึงนํ้าของประปา ม. 13 

นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ -  ครับก็เขาใจ  เคยสอบถามทางสมาชิกก็เคยปรึกษาผมเคยถามวาถาตัด
ปญหางายๆ  ถามีทอตัวใหญผานตรงมันก็จะสะดวกถือวาชาวบานไดบริหารจัดการเอง
ขาดทุนไดกําไรสวนของเทศบาลเขาก็ไดคิดตามจํานวนที่ชาวบานไดใช 

เลขานุการสภาฯ -  ครับ เสร็จแลวพอเสนอเขามาความเขาใจคือทานตองการแกปญหาใชครับเขาใจแตในสวน
ของการถายโอนที่กําลังจัดมาใหสภาพิจารณามันยังไมดําเนินการอะไรที่จริงอํานาจถายโอน
มันเปนอํานาจของผูบริหารอยูแลวแตวาเมื่อนําเขามาในสวนของสภา  สภาก็ตองสอบถาม
รายละเอียด เมื่อเราไมทราบรายละเอียดเราก็พิจารณาในสวนตรงน้ันใหไมได เพื่อพิจารณาให
ไมได ทานจะบอกวา จายนํ้าผานมิเตอรชาวบานแลวเก็บเงินไดมาเจาหนาที่ก็ทําถูกตองครบั 
เพราะวาไมรูวาเปนทรัพยสินของเทศบาลรึเปลา เพราะวา 1. ยังไมมีการขอใชนํ้า  2. มิเตอร
คนที่เก็บคานํ้าดําเนินการในรูปแบบของอะไร บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ไมทราบ  
เจาหนาที่ จะออกใบเสร็จใหในนามอะไรละครับ  น่ีคือกระบวนการที่มันไมถูกตองเทาน้ันเอง 
สวนในการแกไขปญหาเบื้องตน ก็อยางที่ผมไดเสนอแนะที่ประชุมในคราวที่แลว แลว
ดําเนินการแลวน้ันคือผานมิเตอรใหญ ขอใชนํ้าโดยคณะของหมูบานหรือผานนิติบุคคลสวน
ของหมูบานจะไปเก็บจากผูใชนํ้าเปนรายคน  บริหารยังไงก็เปนเรื่องของคณะกรรมการ หรือ
ในภายภาคหนาจะมีการถายโอนใหในสวนของเทศบาลฯ  ถาเปนเรื่องของเอกสารเบื้องตน 
พิจารณาในเรื่องของอํานาจผูบริหารดูอีกทีหน่ึงวา สามารถโอนใหไดไหมครับข้ันตอนมีอยู
เพียงเทาน้ีเอง 

ปลัด ทต. –  ผมขอช้ีแจง ตอนน้ีก็คงจะไดขอสรุปแลวครับ ณ  ปจจุบันวิธีการเก็บคานํ้าประปาของ     
ม. 7 กับ ม. 13  ทางคณะกรรมการของ  ม. 7  ไดใชวิธีการวาใชมิเตอรตัวใหญซึ่งทาง
เทศบาลก็ไปเก็บจาก คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการก็เก็บ 7  บาท ปกติ  เหมือนเก็บ
ทั่วไปของ ม. 13  เทากัน คณะกรรมการก็บริหารเองคือเก็บ 7 บาท ทุกวันน้ีก็ทําแบบน้ีครับ 
ผูที่ขอใชนํ้าคือขอจาก คณะกรรมการ เอง โดยไมตองตามมาจายคานํ้าให เทศบาลฯ  ซึ่งก็คง
จะไมมีปญหาอะไรเพราะ เก็บจากมิเตอรตัวใหญ  แลวคณะกรรมการ ก็บริหารกันเองถา
บริหารแลวไมดีก็คงจะเปนหนาที่ทางคณะกรรมการเสนอ ตอทางเทศบาลฯ  ใหโอนครับ      
ในเบื้องตนผมแนะนําเพียงวา ถึงโอนมาเทศบาลฯ  ก็จะโอนกลับไปใหทานใหมเหมือนเดิม ก็
เขาสูกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนเหมือนเดิม ก็คือโอนมาเปนทรัพยสินของ
เทศบาล ในสวนที่ซอมแซมไมได เพราะ คณะกรรมการเก็บเงินได ชาวบานดูแลเอง ขอช้ีแจง
เทาน้ีครับ 

นายกฯ -  ขออนุญาตเพิ่มเติมนึดนึงครับ ในสวนของเรื่องการใชนํ้า  สอบถามทานปลัด ผมไมทราบวา
รองสมจิตไดโทร.ปรึกษาทานหรือไม โทร.กอนที่จะเอาเรื่องน้ีเขาใชหรือไมครับ ผมขอตําหนิ
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ทานปลัดนิดนึงการที่จะเสนอวาระเรื่องอื่นๆ  ถาเปนไปไดนะครับเรื่องน้ีทานสิทธิพงษนําเรื่อง
มาใหผมแลว เพื่อที่จะเอาเขาสภา แตผมเห็นวา ณ  ตอนน้ันรายละเอียดของโครงการไมมีเลย 
แลวจะเอาเขาสภาโดยไมมีอะไรสักอยาง โดยที่เราไมรูเรื่องมันเปนไปไมไดแตสุดทาย ทาน
ปลัดแทนที่จะไปประสานงานเพราะรองสมจิตก็ประสานงานมาแลว ทานสิทธิพงษ ก็
ประสานงานมาแลว กลับปลอยใหเรื่องน้ีเขาสภาในเรือ่งอื่นๆ  โดยที่ทานไมตอบขอสักถามสัก
คํา   ผมขอตําหนิทานปลัดครับ 

ปลัด ทต. –  ไมครับ  เรื่องน้ีผมไมไดเปนคนเอาเขา เปนหนาที่ของเลขาเราทบทวนเพียงพอแลววา 
คณะกรรมการ ไดทําหนังสือมา ผมก็แจงใหประธาน ใหเลขาสภาทราบเลย เพราะวาไมใช
หนาที่ของผมเหมือนกัน หนาที่ของผมคือเสนอญัตติใหนายกฯเทาน้ัน น่ันคือเรื่องของ
ตําแหนงปลัด  ทุกครั้งที่จะเอาเขาวาระ  ผมตองทําหนังสือถึงทานนายกฯกอน  ฉะน้ันตัวน้ีก็
เปนวาระของสมาชิกสภา  เพราะผมเขาในฐานะฝายบริหาร ผมไมไดเขาในฐานะฝายสภา ผม
ก็ช้ีแจงดวยทุกเรื่อง ผมตองเสนอทานนายกฯกอนที่จะมาเขาสภา ถาผมเสนอทานนายกฯ 
นายกฯไมเอาเขาก็เปนอํานาจของนายก เพราะนายกเปนคนเสนอญัตติ แตถาผมมีเรื่องจําเปน 
ผมจะทําบันทึกใหนายกทุกครั้ง วาสิ่งที่ปลัดจะเสนอใหสภาทราบมีเรื่องอะไรบาง ฉะน้ันผม
ไมไดเปนคนนําเขาสภา  ผมคุยกับรองสมจิตเบื้องตน เรื่องในการบรรเทาความเดือดรอน ผม
ไดแนะรองสมจิตทําอยางที่วาเพราะคิดวาเปนการแกไขปญหาอยางงาย ๆ ไปกอน สมาชิกคง
ไมวาอะไรเพราะเปนความเดือดรอนของประชาชน 

นายกฯ   -  ทานไดปรึกษาทางเลขาฯแลวใชไหมครับ 
ปลัด ทต. –  ปรึกษาครับ 
นายกฯ -  ก็ขอยํ้าความคิดทานเลขาบางเรื่องที่มันนอกรอบไดก็นอกรอบนะครับ ถาทานเห็นแกความ

สงบสุขเพราะสิ่งเหลาน้ีมันเปนการแกไขปญหา ของชาวบานนะครับ ไมมีใครอยากเปนขโมย
หรือลักลอบใชนํ้าจริงอยูที่ทานพูดวามันเปนเพียงแคคําพูดแตคําพูดเน่ียมันสะกิดใจ ทานมี
เวลาเยอะแยะ ปรึกษากันกอนก็ได ตรงน้ีคือการแกปญหาคืออะไร  ไมใชการเอาเรื่องเขามา
ในสภาแลวเปดเปนประเด็น เจาหนาที่ถูกครับ ตามหลักการทานทําถูกเราก็แกไปตามเหมือน
ที่ทานรองสมจิตวา ถาการแกปญหาตรงน้ีใหชาวบาน แลวมันเกิดผลอะไรกับทาน ทาน
ยอมรับตรงน้ี ผมถือวาทานเปนลูกผูชาย ไมตองไปใสกระโปรงหรอกครับ มันนาตัวเมียเกินไป 
ตรงน้ีก็ฝากสมาชิกทุกทาน ผมเปนคนคุยกันได ผมก็ยังติติง ทานปลัดนิดนึงนะครับเหมือนที่
ผมบอก ตรงน้ีเปนปญหาที่ตองแก ในเมื่อมันเปนความเดือดรอนของชาวบาน ทานรองสมจิต
ไดโทรสอบถามทาน 2-3  ครั้ง ในฐานะที่ทานเปนเจาหนาที่ ระดับสูงและควบคุม เจาหนาที่
ทั้งหมดก็นาที่จะเตรียมในเรื่องของเอกสารที่จะพรอม ไมใชปลอยเออระเหยลอยชาย 
จนกระทั่งเรื่องมันยาวนานประมาณ 2 เดือน 2 เดือน ที่เถียงกัน ที่สอบถามกันอยูเน่ียปญหา
ความเดือดรอนของชาวบานมันต้ังแต 5 วัน แรกแลว เขารองเรียนข้ึนมาต้ังแต 5  วัน แรก
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แลว น่ีทานรองสมจิตโทร.สอบถามทาน ทานปลอยเวลามา 2 เดือน  แลวก็ปลอยเขามาใน
ระบบสภา 

ปลัด ทต. -   ทานนายกครับ  ผมไมไดปลอยนะครับ เอกสารทุกครั้งจัดเก็บขอ คณะกรรมการ ไมเอามา
ใหแลวจะใหผมทํายังไงครับ 

นายกฯ  – อันน้ีก็ไมเปนไรก็ในเมื่อ คณะกรรมการไมยอมทําใหเพราะฉะน้ันใครเปนคณะกรรมการ ก็
ใหทางสมาชิกไปตามครับ  ก็ถือวาทานปลัดไดตาม 2 เดือน  ก็นานนะไมใชนอยเรื่องมันเปน
เรื่องที่รุนแรงขนาดน้ีคํากลาวของบางทานอาจจะมองวา  เปนเรื่องเล็กนอยตอไปอาจจะมี
คําพูดที่เลก็นอยมากกวาน้ีอีกเยอะ ขอขอบคุณครับ 

เลขานุการสภาฯ -  ครับผมขอช้ีแจงนะครับ  ในเรื่องดังกลาวผมในฐานะเลขานุการสภาในการประชุมครั้งที่
แลวเรื่องประปาดังกลาวไมไดมีการบรรจุเขาระเบียบวาระ แตในสวนของวาระอื่นๆ  น้ันนะ
ครับ เราไมสามารถควบคุมวาทานใดจะเสนอเรือ่งใดเขามาในที่ประชุมนะครับ ผมไมไดบรรจุ
วาระเขาในที่ประชุม แตเปนในสวนของวาระอื่นๆ  ที่เสนอหารือสภา 

นายกฯ -  ไมใชผมจะแนะไปทางทานรองอธิบายใหชาวบานฟงวาเหตุผลมันมาจากตรงน้ี แทนที่จะมา
ชวยกันแกไข กลับทําเรื่องใหมันเปนเรื่อง   ก็ไมเปนไรครับใหเปนตามสภาพในเมื่อทาน    
สิทธิพงษ  อยากเสนอเพราะเอกสารการประชุมก็บอกใหเตรียมเอกสารใหเรียบรอย  ผมเห็น
อยูในน้ันอยูแลวผมถึงไมเอาเขาบรรจุ  แตทานก็พยายามสอบถามใหมันเกิดเรื่อง ก็ไมมีปญหา
ครับ 

เลขานุการสภาฯ -  และในสวนของผมในฐานะเลขานุการสภา ผมขอยืนยันในที่ประชุมสภาน้ีวา สภายินดีที่จะ
หารือนอกรอบทุกครั้งที่มีการประชุม มิใชวาอยูๆ นําเขาในที่ประชุมโดยที่ไมมีการหารือ 
เพียงแตวาวาระบางวาระเรื่องบางเรื่องเราก็พยายามที่จะหารือแตไมไดรับการตอบสนอง ฝาก
ถึงทานนายกแลวกันวา ทุกเรื่องที่ทานอยากหารือสามารถหารือโดยใชหลักรัฐศาสตรไดเลย
ครับ  ไมจําเปนตองใชหลักนิติศาสตร ในการประชุมสภา  ในการประชุมสภาถาไมใชหลัก
นิติศาสตรแลวเราจะอิงอะไรครับในเมื่อมีระเบียบขอบังคับการประชุมกําหนดไว แตถาหลัก
รัฐศาสตรเราสามารถคุยนอกรอบไดครับ 

นายกฯ -  ก็ทั้งรัฐศาสตรทัง้นิติศาสตรแหละครับ เพราะไมงั้นเขาไมใหเรียนทั้ง 2 วิชา  หรอกนะครบั
ก็คงใหเรียนแตนิติศาสตรอยางเดียวในประเทศไทยไมตองมีรัฐศาสตรน่ีคือมันตองมาน่ังคุยกัน
กอน  มีปญหาตรงไหนไมใชวาเราพยายามรั้นที่จะทําผิดแตปญหาที่มันเกิดมันคือความ
เดือดรอนของชาวบาน มันไมใชความเดือดรอนของสมาชิก ถาเปนความเดือดรอนของสมาชิก
โอเคครับ แตน่ีคือความเดือดรอนของชาวบานที่ตองไดรับการแกไข อยางเรงดวน  

เลขานุการสภาฯ-  ในสวนของวาระอื่นๆ  มีเรื่องแจงใหทราบในสวนของปญหาของบานนาราใหญ ม. 14 ผม 
เมื่อไดรับหนังสือทานประธานใหผมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ทาง บริษัท จักรินฟารมไดมี
หนังสือ ลงวันที ่4 สิงหาคม  57 เรื่องปญหากลิ่นมูลไก  กอนอื่นทางฟารม จักรินตองขอโทษ 
เกี่ยวกับกลิ่นของมูลไกที่ไดสงผลกระทบตอชาวบานเปนอยางย่ิงตอนน้ีทางฟารมก็ไดทําการ
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ดักกลิ่นเปนทีเ่รียบรอยแลว ทั้ง 9 หลัง พรอมติดต้ังตัวสเปรยที่ดักกลิ่นแลว ก็ชวยไดในระดับ
หน่ึงแตกลิ่นก็ยังอยูอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ ที่เปนหนาฝนและมีความช้ืนคอนขางสูงบวก
กับลม ตามฤดูกาลก็พัดเขาหาหมูบาน และนํ้าที่ใชบริเวณน้ันก็เปนนํ้าสะอาดซึ่งนํ้าสะอาดน้ี 
กอนจะนํามาใชตองใชเวลาในการกรองพอสมควร ทําใหระยะเวลาในการดักกลิ่นไดนาน
เทาที่ควร  ดังน้ันทางฟารมจักรินจึงมีนโยบายวาในชวงฤดูฝนของทุกป ทางเราจะจัดถัง
สารเคมีเพื่อชวยการยอยสลายกลิ่นมาใช เพื่อลดปญหากลิ่นมูลไก ที่มีมากกวา ทุกฤดู จาก
ปญหาที่เกิดข้ึนทางฟารมตองขออภัยเปนอยางสูง ลงช่ือ  นายจักริน อังคสิทธ์ิ  กรรมการ
บริษัท จักรินฟารม จํากัด   ผมจึงตองมาเรียนใหทางที่ประชุมทราบนะครับ สวนในเรื่องของ
มาตรการก็เปนเรื่องของคณะผูบริหาร 

ประธานสภาฯ -  ทานอื่นมีอะไรสอบถามอีกหรือไมครับ 
นายกฯ  -  เอกสารตัวน้ีมอบใหทานปลัดตามเรื่อง 
เลขานุการสภาฯ - อีกเรื่องหน่ึงผมเพิ่งไดรับหนังสือจากทาน สท.เสกสรรค แตผมดูแลวไมนาจะเกี่ยวของกับ 

เทศบาลฯ  เปนหนังสือของทาน ผญ. อัฒฑกร  ศักด์ิศรีตระกูล  นะครับ  เปนหนังสือของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคแจงใหจายคาขยายเขตโดยอางวาทาง ผญ. ไดทําหนังสือขยายเขต และทาง
ไฟฟาไดดําเนินการเปนเงิน 68,869.99  บาท  ขอใหนําไปจายที่การไฟฟา อ.กระสัง 
ผมก็ไมทราบวาเกี่ยวอะไรกับเทศบาล ก็แจงใหทราบในเบื้องตนวา เปนเรื่องของกระบวนการ
ที่ทางผูใหญตองดําเนินการของบขออะไรก็แลวแตนะครับ อันน้ีถูกตองไหมครับทานปลัด เขา
แจงหน้ีมาเปนแจงหน้ีผูใหญไมไดแจงเทศบาล  

นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ – ขออนุญาตครับเน่ืองจากหนังสือมาจาก ผญ.หมู  4 ซึ่งหมู 4 จะมีงาน 
ใหญที่วัดจึงใหทางเจาหนาที่ไฟฟาไปประเมนิขยายเขต  ผญ.จึงขอความอนุเคราะหสภาและ
ทางเทศบาล  พอจะมีงบประมาณที่จะชวยไดหรือไม จึงไดนํามาเสนอในที่ประชุมสภา  
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบก็อยูที่ทานสมาชิกและตามกระบวนการ  ซึ่งจะไดช้ีแจงใหทาน ผญ.
ไดทราบและเขาใจถึงกระบวนการตาง ๆ ของการขออนุมัติงบประมาณ  

ปลัด ทต. - ทําไปแลวใชไหมครับ อันน้ีคือประมาณการ คือทานตองเขาแผนขยายเขต ม.4 เรามีไหม ถา
มีแลวก็ตองไปขอผูวาฯ อนุมัติเงิน การดําเนินการก็จะหลายข้ันตอน สวนวิธีอื่นอาจจะจาง
เหมาได แตก็ตองมีอยูในแผน ถาเปนเทศบาลนะครับ ตองถามวาทําหรือยัง ถาทําแลวจะรอ
ไหวไหม ก็จะต้ังงบประมาณให น่ันคือสิ่งที่ผมจะฝากไวกับทานผูใหญ 

เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณครับทานปลัด ครับในเบื้องตนผมแจงในฐานะเลขานุการสภาฯ ในเรื่องของระเบียบ
ที่ทานรองนายก ไดสอบถามวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ ผมแจงเลยครับวายังอนุมัติอะไรไมได 
แตในสวนของหลักการยืดหยุนในเรื่องของกระบวนการตามที่ทานปลัดกลาวมา เพราะผมตอง
ถามนอกรอบกับผูบริหารวา จะมีมาตรการที่จะชวยเหลือตรงน้ีไดแตถาตามที่ประชุมสภา ให
ไมได แตถาจะดําเนินการเกรงวาจะเสียเวลา ก็คงตองใชหลักยืดหยุนตามหลักรัฐศาสตร ตรง
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น้ันก็เปนชองทางในสวนของการเสนองานไดเทาน้ีนะครับ เพราะวาแมกระทั่งโครงการของ
หมูบานยังไมไดพิจารณากันในวันน้ี ผมจะอนุมัติอะไรไมได ขอบคุณครับ 

นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ – ก็ใหทานสมาชิกสภาเขต 2  ไปตักบาตรชวยกันถึงจะชวยได 
ประธานสภาฯ  - ทานอื่นครับ เชิญทานเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ - ครับมีเรื่องหารือ 2 เรื่อง 1. ในการประชุมครั้งที่แลวครับ เรื่องของโครงการทางเขาบาน  

ตารามกับบานติมครับ แลว 2.โครงการรั้วเทศบาลไมทราบดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอยดี
หรือยัง ขอทราบความคืบหนาครับ 

นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา- โครงการรั้ว ผมเปนนายชางผูควบคุมงานชุดใหม ซึ่งโครงการน้ีแลวเสร็จ 
  และไดทําการเบิกจายแลว 
เลขานุการสภาฯ - แลวโครงการวางทอ ม.12 เปนอยางไรบาง 
นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา- โครงการวางทอระบายนํ้า หมู 12 ก็ไดดําเนินการแลวเสร็จ และทําการ 

เบิกจายแลว 
เลขานุการสภาฯ - เบิกจายทุกโครงการไมมีปญหาใชไหมครบั จะไดใหทางสมาชิกช้ีแจงชาวบานถูกเน่ืองจาก

ชาวบาน สอบถามมาแลวบางทีในเรื่องสอบถามในคราวที่แลวที่วายังดําเนินการไมแลวเสร็จก็
ขอบคุณเจาหนาที่ทํางานชุดใหมที่เรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จ 

นายกฯ - เมื่อกี้ผมขออนุญาตทานประธานสภาขอเทปบันทึกเสียงและวีดีโอบันทึกการประชุม ทาน
ประธานอนุญาตแลว และขอขอบคุณลวงหนาดวยครับ 

เลขานุการสภาฯ - ครับตามที่ทานนายกไดอนุญาตสื่อบันทึกเสียงหรือภาพการประชุมสภาในสวนของสภาฯ ไม
มีความขัดของนะครับ ทานประธานอนุญาตแลว แตในสวนของเบื้องตนนะครับในการที่จะใช
เอกสารดังกลาวไปใชในกิจกรรมไดตองมีการรับรองจากสภานะครับ หากเปนเอกสารที่เปน
ลายลักษณอักษร ผมแจงใหทราบ 

นายกฯ  - ถาทานรับรองที่มันผิดจากที่อยูในวีดีโอ ละ 
เลขานุการสภาฯ - ในสวนของคณะกรรมการเรายังมีกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายกฯ  - ก็ถาทานตรวจรายงานเอกสารทีอ่ยูในมือทานโดยมีเสียงหรือวีดีโอจะกลัวอะไร 
เลขานุการสภาฯ - ผมไมไดบอกวาผมกลัวเพียงแตผมกําชับบอกเจาหนาที่วาการขอใหขอตามกระบวนการ 

หากเปน เอกสารที่เปนลายลักษณอักษร จะใชไดก็ตอเมื่อมีการรับรองโดยเจาหนาทีเ่ทาน้ัน 
ผมไมไดกลัวครับทานนายก  

นายกฯ  - ครับผม ขอบคุณครับ 
เลขานุการสภาฯ - ไดรับทราบปญหาในเรื่องของการจัดเก็บคานํ้าประปา จริงๆ ก็เปนเรื่องของทางผูบริหารที่

ตองมีมาตรการในการแกไข ก็คือมีการคางชําระคานํ้า 2 เดือน ตอนน้ี 7 เดือนแลว อีกอยาง
คือมีการลักลอบใชนํ้าในสวนของ ม.6 และ ม.16 อันน้ีไมทราบนาม ผมไมขอเอยนาม  อยาก
สอบถามเจาหนาที่ในเรื่องของสภาพปญหาดังกลาวรวมถึงในสวนของทางผูบริหาร ทานจะมี
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มาตรการแกไขปญหาดังกลาวหรือไมอยางไร ที่ผานมาเรารูสึกจะมีปญหาคางคามากอน
สมาชิกชุดน้ีคือเรื่อง ปญหาคานํ้า ขอสอบถามเพียงเทาน้ีครับ 

นายกฯ - จริงๆ ตรงน้ีมันเปนสวนของทานปลัดที่จะตองดูแล ซึ่งเปนรายไดของทางเทศบาล ผมได
กําชับไปต้ังนานแลวนะครับ บอกวาตรงไหนมีปญหากไ็ปตัดเลย แจงเขาตัวเขาไมอยากตัดมัน
ก็มียอด ก็เหมือนคาไฟฟา เราไมจาย เขาก็ตัดครับ อยูไมถึง 3 -4 เดือน ยังไงเขาก็ตองตัด เรา
ก็เหมือนกัน ถาย่ิงสภาแนะนําอยางน้ีนะครับ ผมก็อยากจะสอบถามสภาอยากใหทําแบบไหน 
แจงเลยครับอยาใหผมตัดสินใจคนเดียว ผมมอบใหทานปลัดไปแลวครับ ทานปลัดจะไปทํา ไม
ทําคงจะตองถามทานปลัดอีกที แตทางสภาฯ บอกวาควรจะเรงรัด นายน้ัน นายน้ีต้ังแต 2 
เดือน ยัน 7 เดือน ยังเก็บไมไดสภานาจะบอกช่ือเลยจะไดรูวาใคร จะใหตัดหรือจะแบบไหน 

ปลัด ทต. - ขอช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกอนนะครับ การเก็บคานํ้าประปาทางเทศบาลก็กําชับ
เจาหนาที่แลว เราก็ทําตามหนาที่ใครมีหนาที่จด เก็บ เจาหนาที่จัดเก็บฯ ก็มีหนาที่จัดเก็บแลว
ก็เช็คยอด การลักใชนํ้าก็มีการบอกกลาว แลวเราก็มีการสังเกตวาเดือนน้ีใชมากใชนอย 
เจาหนาที่จัดเก็บรายไดดําเนินการเช็คยอดไปในตัว  เก็บไปในตัว สวนการเอาเรื่องใหกองชาง
ไปตัด สวนปญหาที่ทานของใจยังไมรู จะใหเจาหนาที่ช้ีแจงวาเกิดจากเหตุอะไร ใครละเวน
หนาที ่ตามนโยบายที่เราสั่งเพราะเจาหนาที่จัดเก็บบันทึกไปใหชาง ถาชางไมตัดก็คือชางผิด 

ประธานสภาฯ - เชิญเจาหนาที่จัดเก็บรายได 
นางศิริลักษณ  แอมปรัชฌาย จนท.จัดเก็บรายได - เรียนทานประธานสภาฯ เรื่องการลักใชนํ้า ทางจัดเก็บ

ไดรับเรื่องจากชางประปา อยาง ม.6 ก็คือมีคนแจงวาเขาตอตรงคะ เขาก็มาแจงทางเรา พอ
เราทราบเรื่องก็สงชางไปถายรูปเก็บหลักฐาน แลวก็ปรับ 1,000.- บาท คะ 

ปลัด ทต. - กระบวนการทํางานของเรามีกฎเกณฑอยูแลว ถาสมาชิกไดรับขอมูลชวยแจงชางก็ดี เพื่อจะ
ไดเปนเบาะแส ชางก็จะไดไปสํารวจวาจริงหรือไมจริง ฉะน้ันถาสมาชิกเห็นก็ชวยแจงกอนที่จะ
เสนอสภา ถาเราไดรูเราแกไขกอน เพราะผมก็ยืนยันวาเราทําตามหนาที ่เรากไ็มไดละเวน
ปลอยใหลักลอบครับ เจาหนาที่เราก็กําชับทุกคนอยูแลว ตามนโยบายที่กําหนด 

นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ -ทานประธานสภา  ในการประชุมสภาทุกครั้งมีการเชิญทานกํานัน
ผูใหญบาน คณะครู ทานผูนําชุมชนตาง ๆ เขารวมรับฟงประชุม  ทานผูนําตาง ๆ ไดสอบถาม
ผมมาวากอนประชุมสภาไมไดคุยกันนอกรอบกอนหรือ  บรรยากาศการประชุมไมคอยดี 
เด๋ียวน้ีพอมีการประชุมสภา เชิญทานผูนําตาง ๆ ก็ไมอยากเขารวมฟงการประชุม ไมรูจะฟง
เรื่องทะเลาะกันทําไม  เวลาจะมีการประชุมสภาก็อยากใหคุยกันนอกรอบกอน เมื่อเวลา
ประชุมกันจริงจะไดบรรยากาศดี และขอฝากที่ประชุมสภาไววาเคาอยากรับฟงการประชุม
สภาที่สรางสรรคและชวยแกปญหาใหกับชุมชน  ก็ขอฝากสมาชิกพิจารณา 

เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณทานรองฯ สมจิตครับ ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ เทาที่ไดปฏิบัติหนาที่มา 
ระเบียบวาระที่จะมีการประชุมแตละครั้ง  วาระสวนมากก็เปนของทานคณะผูบริหารผม
ยืนยันเหมือนเดิมวา ไดรับระเบียบวาระหรือแจงทางทานผูบริหาร ทานสามารถเชิญสมาชิก
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ผานผมก็ได ผานเจาหนาที ่พนักงานก็ได เชิญสมาชิกเขารวมหารือกอนประชุมสภา จาก
ประสบการณที่ผานมายังไมมีผูบริหารแจงสมาชิกหารือนอกรอบ เพราะเหตุน้ี ยังไมมีการแจง
ทางผูบรหิารขอจายขาดเงินสะสม ขอหารือสมาชิกกอน แจงวันน้ีผมจะเสนอญัตติเรื่องน้ีควร
แจงสมาชิกกอน วันน้ีผมจะเสนอรางเทศบัญญัติรายจายของทางสมาชิกกอน ไมมีเลยครับ 1 
ปที่ผานมาตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล และในฐานะเลขานุการสภาฯ ไมมี
เลย จะใหผมคุยในรูปแบบไหน ผมก็ตองคุยในรูปของทางการกอน น่ีคือในสวนของสภาฯ 
ขอบคุณทานรองฯ สมจิตที่ทานหารือกับสภา เรายินดีคืนความสุขใหประชาชน เรายินดีคืน
ความสุขใหพนักงาน และเรายินดีคืนความสุขใหผูบริหาร 

นายกฯ - ก็ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ที่จะคืนความสุขใหกับผม ถาเห็นดวยนะครับ สิ่งที่ผม
กลัวเรื่องพัฒนาผมเต็มที่ในการที่จะหาเงินเพื่อมาพัฒนา ผมมีเวลาเหลือแค 2 ป มีคนอยากไล
เยอะแยะ สมัยหนาใครอยากเปนก็เชิญเลยครับ ไมมีปญหา เพราะทุกคนอยากมีวาระเปนของ
ตนเอง ก็เปนแนวคิดที่ดีครับ คิดวาจะคืนความสุขใหทุกคน ผมคิดวาเปนนิมิตหมายเบื้องตนที่
จะเปนแนวทางสันติ 

ประธานสภาฯ - กอนประชุมเทศบัญญัติถาคุยกันกอนก็ดี ขอแจงงานวัดน้ีเลื่อนจากวันที่ 16 สิงหาคม 
2557 เปนวันที ่13  สิงหาคม 2557  ณ วัดบานจอม และขอเชิญสมาชิกทุกทาน พนักงาน
รวมงานดังกลาวครับ 

ปลัด ทต. - วันที ่12 สิงหาคม 2557 อําเภอกระสังจัดวันแมแหงชาติ เวลา 8.00 น ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ  รวมงาน การแตงกายชุดปกติขาวหรือชุดกากีแขนยาว 

นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ - โครงการอําเภอย้ิมฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ เจาหนาที่ทุกทาน รวมงานครับ 

ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ -  ขอขอบคุณทานสมาชิก  คณะผูบริหาร  ผูนําชุมชน  เจาหนาที่ ทุกทานที่เขารวมประชุม

สภาในวันน้ี  ขอปดการประชุม 
 ปดประชุม เวลา 14.30 น. 
(ลงช่ือ)    ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  ผูจดบันทึก  (ลงช่ือ)       วรชัย  วิชัยรัมย   ทาน 
 (นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง)            (นายวรชัย  วิชัยรัมย) 
     จนท.บริหารงานทั่วไป       เลขานุการสภาฯ   
       (ลงช่ือ)   สมบัติ  บุตรเพ็ชร   ผูรับรองรายงาน 
        (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร) 
               ประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  
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สภาเทศบาลตําบลสองช้ันไดมีมติรับรองรายงานการประชุมแลว  เมื่อวันที่   22   เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 

(ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายทวี  กมลรัมย) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางปจจร ี ประสงคดี) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายพนมไพร  บุตรเพชร) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวรชัย  วิชัยรัมย) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายเสกสรรค เพ็ชรเลิศ) 
 
 


