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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1/2559 
วันท่ี 28 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2559 

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 นายวรชัย  วิชัยรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต1 วรชัย  วิชัยรัมย  
4 นายพนมไพร  บุตรเพชร สมาชิกสภา ทต.เขต1 พนมไพร  บุตรเพชร  
5 นายเยือน  ทวีฉลาด สมาชิกสภา ทต.เขต1 เยือน  ทวีฉลาด  
6 นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ สมาชิกสภา ทต.เขต1 จิราภรณ  ยุวดีนิเวศ  
7 นางปจจรี  ประสงคดี สมาชิกสภา ทต.เขต1 ปจจรี  ประสงคดี  
8 นายอนุสรณ  ภาคเดียว สมาชิกสภา ทต.เขต2 อนุสรณ  ภาคเดียว  
9 นายศรีนิจ  กมลรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 ศรีนิจ  กมลรัมย  

10 นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 สิทธิพงษ  อะภิรัมย  
11 นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ สมาชิกสภา ทต.เขต2 เสกสรรค  เพ็ชรเลิศ  
12 นายทวี  กมลรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 ทวี  กมลรัมย  
13 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง เลขานุการสภาฯ ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  
 
ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย 

เหตุ 
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 นายชัยวัฒน  ศึกขยาด เลขานุการ นายกฯ ชัยวัฒน  ศึกขยาด  
5 นายชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย ที่ปรึกษา นายกฯ ชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย  
6 นายกฤชพล  แสงสุนานนท ปลัดเทศบาล ทต.สองช้ัน กฤชพล  แสงสุนานนท  
7 นางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย นักพัฒนาชุมชน นรีกานต  ดาวเรืองรัมย  
8 นางบุญสง  เกรัมย ผูอํานวยการกองการศึกษา บุญสง  เกรัมย  
9 นางสาวปณาล ี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารคลัง ปณาลี  สีทะโล  

10 นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล อัญชลี  เผือกพันธ  
11 นายธัญวัฒน  กุลจันทร เจาพนักงานพัสดุ ธัญวัฒน  กุลจันทร  
12 นายสุริยา  ดวงเลิศ นายชางโยธา สุริยา  ดวงเลิศ  
13 นางศิริลักษณ  แอมปรัชฌาย เจาพนักงานจัดเก็บรายได ศิริลักษณ  แอมปรัชฌาย  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

14 นางปญจรัตน  ชัยสุวรรณ เจาหนาที่วิเคราะนโยบายฯ ปญจรัตน  ชัยสุวรรณ  
15 นายขุนไกร  การงานดี นายชางไฟฟา ขุนไกร  การงานดี  
16 นายเกรียงไกร  สระภู นายชางโยธา เกรียงไกร  สระภู  
17 นายทองสุข  โกติรัมย เจาพนักงานการประปา ทองสุข  โกติรัมย  
18 นางสาวนีรนุช เหยิบไธสง นักวิชาการสาธารณสุข นีรนุช เหยิบไธสง  
19 นางสาวสุวรรณา  ก่ํารัมย ปลัดหมูบาน สุวรรณา  ก่ํารัมย  
20 นางศศิยา  อาณาเขต ปลัดหมูบาน ศศิยา  อาณาเขต  
21 นายธวัชชัย  กิรัมย ผอ.รร.ชุมชนบานสองช้ัน ธวัชชัย  กิรัมย  
22 นางสุวรรณีย  อินทา หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา สุวรรณีย  อินทา  
23 นางสาวปราณี  ศิริผล หัวหนาฝายรักษาความสงบฯ ปราณี  ศิริผล  
24 นางสาววรรณาพร  กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ วรรณาพร  กีรติตระกูล  
25 นายอนุชา  อาณาเขต ผญ.บ.ม.1 อนุชา  อาณาเขต  
26 นายทัศนัย  แพทยประสาท นายชางเขียนแบบ ทัศนัย  แพทยประสาท  
27 นางศริภาภรณ  ฉัตรทัน ปลัดหมูบาน ศริภาภรณ  ฉัตรทัน  
28 นางสาวกิ่งกาญจน  แตงนอย หัวหนาฝายแบบแผนฯ กิ่งกาญจน  แตงนอย  
29 นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา ทศพร  ปานมน  
30 นายสมชาย  อาญาเมือง ปลัดหมูบาน สมชาย  อาญาเมือง  
31 นายประเสริฐ  สุทินรัมย ผช.ผญ.บ.ม.9 ประเสริฐ  สุทินรัมย  
32 นายสํารวล  กะรัมย ผญ.บ.ม.5 สํารวล  กะรัมย  
33 นายบุญทิง  ก่ํารัมย ผญ.บ.ม.16 บุญทิง  ก่ํารัมย  
34 นายวิระ  เกรัมย ผญ.บ.ม.6 วิระ  เกรัมย  
35 นายทวีป  ก่ํารัมย ผญ.บ.ม.13 ทวีป  ก่ํารัมย  
36 นายพินิจ  จริตรัมย ผญ.บ.ม.๑๔ พินิจ  จริตรัมย  
37 นายวิโรจน  เกรัมย ผญ.บ.ม.๘ วิโรจน  เกรัมย  
38 นายบรรทม  สุทินรัมย ผช.ผญ.บ.ม.๓ บรรทม  สุทินรัมย  
39 นางสุพิน  อาญาเมือง ผญ.บ.ม.๙ สุพิน  อาญาเมือง  
40 นายประกิจ  จารัมย ผญ.บ.ม.๑๑ ประกิจ  จารัมย  
41 นายสํารวย  สุทธิ ครู รร.บานเสม็ดประชาฯ สํารวย  สุทธิ  
42 นางสุนันทา  กุมรัมย ผญ.บ.ม.๑๕ สุนันทา  กุมรัมย  
43 นายสวาง  สุทินรัมย ผช.ผญ.บ.ม.17 สวาง  สุทินรัมย  
44 นายคัมภีร หลอดหลง นายชางโยธา คัมภีร หลอดหลง  
45 นายสรายุทธ  ชัยสุวรรณ ครู  รร.บานโคลด สรายุทธ  ชัยสุวรรณ  
46 นายประสิทธ์ิ  ดีประจํา ราษฎร ม.15 ประสิทธ์ิ  ดีประจํา  
47 นายพนิตร  ประสงคดี ราษฎร ม.15 พนิตร  ประสงคดี  
48 นางกุหลาบ  ชอบรู ราษฎร ม.15 กุหลาบ  ชอบรู  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

49 นางเสียน  วงศสุวรรณ ราษฎร ม.15 เสียน  วงศสุวรรณ  
50 นางลาย  ขาวยา ราษฎร ม.15 ลาย  ขาวยา  
51 นางสาวเบญจลักษณ  ชัยสุวรรณ ราษฎร ม.15 เบญจลักษณ  ชัยสุวรรณ  
52 นางสาวอักษราภัค  กอนรัมย ราษฎร ม.15 อักษราภัค  กอนรัมย  
53 นายสังวาล  สุขแสวง ราษฎร ม.15 สังวาล  สุขแสวง  
54 นายวิชิต  แพทยประสาท ราษฎร ม.15 วิชิต  แพทยประสาท  
55 นางคัตพร  ยางสูงเนิน ราษฎร ม.15 คัตพร  ยางสูงเนิน  
56 นายซุย  วงศสุวรรณ ราษฎร ม.15 ซุย  วงศสุวรรณ  
57 นางเลียง  สุขแสวง ราษฎร ม.15 เลียง  สุขแสวง  
58 นางสาวเพือ  ดีประจํา ราษฎร ม.15 เพือ  ดีประจํา  
59 นางสมใจ  ฟกนิล ราษฎร ม.15 สมใจ  ฟกนิล  
60 นางสํารวย  อึงกลา ราษฎร ม.15 สํารวย  อึงกลา  
61 นายประกอบ  ยางสูงเนิน ราษฎร ม.15 ประกอบ  ยางสูงเนิน  
62 นางสาวเสาวรส  ดีประจํา ราษฎร ม.15 เสาวรส  ดีประจํา  
63 นายไพร  ขาวยา ราษฎร ม.15 ไพร  ขาวยา  
64 นายทนงศักด์ิ  สุยารัมย ราษฎร ม.15 ทนงศักด์ิ  สุยารัมย  
65 นางธนัชชา  กองรัมย ผช.ผญ.บ.ม.15 ธนัชชา  กองรัมย  
66 นางทองมวน  ฉัตรทัน ราษฎร ม.15 ทองมวน  ฉัตรทัน  
67 นายสมชาย  อึ่งกลา ราษฎร ม.15 สมชาย  อึ่งกลา  
68 นางละหุน  ดีประจํา ราษฎร ม.15 ละหุน  ดีประจํา  
69 นายอัฒฑกร  ศักด์ิศรีตระกูล ผญ.บ.ม.4 อัฒฑกร  ศักด์ิศรีตระกูล  
70 นายสมเย็น ประเสริฐศร ี ราษฎร ม.15 สมเย็น ประเสริฐศร ี  
71 นางสาวเจนจิรา  สรางชาติ ราษฎร ม.3 เจนจิรา  สรางชาติ  
72 นางสาวจิราภา  อึ่งกลา ราษฎร ม.15 จิราภา  อึ่งกลา  
73 นางสุภาพร  สุยารัมย ราษฎร ม.15 สุภาพร  สุยารัมย  
74 นางปราณี  คูโนรัมย ราษฎร ม.2 ปราณี  คูโนรัมย  
75 นางจินดา  พลเลือย ราษฎร ม.2 จินดา  พลเลือย  
76 นางปราณี  เกรัมย ราษฎร ม.2 ปราณี  เกรัมย  
77 นางเทียม  ตรวจมรรคา ราษฎร ม.2 เทียม  ตรวจมรรคา  
78 นางบุญเลียบ  อึ่งกลา ราษฎร ม.15 บุญเลียบ  อึ่งกลา  
79 นางคงคา  แพทยประสาท ราษฎร ม.15 คงคา  แพทยประสาท  
80 นายภูมิสิทธ์ิ  ชนะทะเล ครู รร.บานตาราม ภูมิสิทธ์ิ  ชนะทะเล  
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ผูมาประชุม 13 คน 
    ผูขาดประชุม - คน 
    ลา  - คน 
    ผูเขารวมประชุม80 คน 

  เมื่อถึงเวลา  09.00  น. เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ  ที่มาประชุม
ปรากฏวามีผูมาประชุม  12  คน  ถือวาครบองคประชุม 
เลขานุการสภาฯ -  บัดน้ีไดเวลาเริ่มประชุมแลว  เพื่อเปนศิริมงคลในการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ันขอ
  เรียนเชิญทานสมบัติ  บุตรเพ็ชร ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญคะ 
วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1ประกาศเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  
 2559 
ประธานสภาฯ -  การเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  สมัยสามัญ  สมัยที ่1 ประจําป  2559 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  สมัย
สามัญ  สมัยที่  1  ประจําป  2559  ตามที่  สภาเทศบาลตําบลสองช้ัน ไดกําหนดสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจําป 2559  ไปแลว  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลสอง
ช้ัน  สมัยที ่ 1  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2558  น้ัน 

  ดังน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  22  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
  ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ. 2554  จึงกําหนดประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  สมัยประชุมสมัยสามัญ   
  สมัยที ่ 4  ประจําป  2558  กําหนดเริ่มประชุมวันที่  5  มกราคม  -  3  กุมภาพันธ   
  2559   กําหนดระยะเวลา  30 วัน  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
  ขอแนะนําเลขานุการนายกทานใหม  ทานชัยวัฒน  ศึกขยาด เชิญพบปะกับที่ประชุม 
นายชัยวัฒน  ศึกขยาด เลขานุการนายกฯ -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผูบริหาร ผูเขารวม

ประชุมทุกทาน  มีความยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการทํางานกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนของเทศบาลตําบลสองช้ัน ขอขอบคุณทานนายกฯที่ได
กรุณาใหผมเขามาทําหนาที่เพื่อที่จะไดใชประสบการณในการทํางานดานปกครองมาทํางาน
ในสวนของทองถ่ิน 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

วาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -  ใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน สมัยสามัญ สมัยที ่ 
  ๔  ครั้งที ่ 1/2558  เมื่อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน2558ช้ีแจงวามีขอแกไขอยางไรหรือไม 
นายทวี กมลรัมย สท.เขต 2-  เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 ในฐานะ

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดประชุมเมื่อวันที่   2๐ เดือน  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1/2558 ประจําป 2558  ในคราวประชุม เมื่อวันที่  ๑๐
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พฤศจิกายน  2558  อยางละเอียดรอบคอบ  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติรับรองการ
ประชุมแลว จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและรับรองตอไป 

ประธานสภาฯ -  ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ครั้งที่  1/2558  
  เมื่อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน  2558ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ หรือไม 
ท่ีประชุม -  รับรอง  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

วาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  3.1  การกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําป 255๙  -  25๖๐ 
ประธานสภาฯ -  การกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามญั  ประจําป 255๙  -  25๖๐ ใหเลขานุการสภาฯ 

ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย ขอบังคับ รวมถึงสมัยประชุมสภาสมัยเดิมใหสมาชิกสภารับทราบกอน
การพิจารณาในวาระตอไป 

เลขานุการสภาฯ -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉัน 
นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  เลขานุการสภาฯ  ขอช้ีแจงตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง 
เสนอเพื่อทราบ 3.1 การกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญประจําป 255๙ – 25๖๐  ตาม 
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา ๒๔ ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญสมัยหน่ึง ๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  และตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547  ขอ 11 (2) สําหรับเทศบาลใหสภากําหนดวาสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจําปแตละสมัย ในปน้ันจะเริ่มเมื่อได  แตละสมัยในปน้ันมีกําหนดกี่วัน  และใหกําหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกีวั่นในเบื้องตนขอ
แจงกําหนดสมัยประชุมเดิมใหทราบ คือ   

  สมัยที ่  1  วันที่  5  มกราคม - 3  กุมภาพันธ 255๘    กําหนด  30  วัน 
  สมัยที ่ 2  วันที่ 8 มิถุนายน   - 7  กรกฎาคม 255๘  กําหนด  30  วัน 
  สมัยที ่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม   - 23  สิงหาคม 255๘กําหนด  30  วัน 
  สมัยที ่ 4  วันที่  2  พฤศจิกายน    - 1  ธันวาคม  255๘กําหนด  30  วัน 

จึงแจงใหสภารับทราบกอนการพิจารณาในวาระที่ ๔  ขอบคุณคะ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 3.2 รายงานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลสองชั้น 
ประธานสภาฯ -รายงานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลสองช้ัน  ตามที่นายกฯ ย่ืนญัตติเสนอเพื่อให

สภาทราบการปฏิบัติราชการของเทศบาลในสวนของสํานักปลัดและกองคลังน้ัน  ขอเชิญทาน
นายกฯ ไดรายงานใหที่ประชุมรับทราบ 

นายกฯ -  ตามวาระที่ 3.๒ รายงานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลสองช้ัน  เปนดําเนินการ
พัฒนาที่จะเกิดข้ึนในปน้ี  จะใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
ใหสภาไดรับทราบ 

 ๓.๒.๑รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
นายเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหนาสํานักปลัด –  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผูบริหาร  ผูเขารวม

ประชุมทุกทาน กระผมนายเกษม  เพ็ชรเลิศ ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด  รักษาราชการ
แทน ผอ.กองชาง  ขอรายงานตามวาระที่ ๓.๒.๑ รายงานการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนไดดําเนินการและงานวิเคราะหนโยบายและแผนไดสรุปรายงานเสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชภายในเดือนธันวาคม  เพื่อประกาศและประชาสัมพันธให
ประชาชนไดทราบไมนอยกวา ๓๐ วัน แลวน้ัน สวนรายละเอียดจะใหงานวิเคราะหฯ ไดช้ีแจง
ใหสภารับทราบ 

นางสาววรรณาพร กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา คณะ
ผูบริหาร  ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนางสาววรรณาพร  กีรติตระกูล  ตําแหนง หัวหนา
ฝายอํานวยการ  ขอสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘  ซึ่งจะมียุทธศาสตร ๕ ยุทธศาสตร  ดังน้ี 

 ๑. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน  ๒๒  โครงการ  ดําเนินการ ๑๘ โครงการ  ไมได
ดําเนินการ ๔  โครงการ 

 ๒. ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  จํานวน  ๑๓  โครงการ  ดําเนินการ ๑๑ โครงการ  ไมได
ดําเนินการ ๒  โครงการ 
๓. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน  ๗๙  โครงการ  ดําเนินการ ๖๕ โครงการ  ไมได
ดําเนินการ ๒๐  โครงการ 
๔. ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  จํานวน  ๓๖  โครงการ  ดําเนินการ ๒๕ โครงการ  
ไมไดดําเนินการ ๑๑  โครงการ 
๕. ดานการทองเที่ยว  จํานวน  ๒  โครงการ  ดําเนินการ ๑ โครงการ  ไมไดดําเนินการ ๑  
โครงการ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนไดประกาศแลวเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกทานใดสอบถามหรือไม เชิญทานวรชัย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  ผมนายวรชัย วิชัยรัมย สท.เขต 1 

ตามระเบียบวาระที่ 3.2.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘  ตามที่เจาหนาที่ไดอธิบายใหฟง  ดูจากเอกสารแลวไมทราบวา
แผนพัฒนาสามปที่นํามาประเมินผลน้ัน ไดรวมจํานวนโครงการที่มีการปรับปรุง แกไข และ
เพิ่มเติม จนถึงฉบับที ่๔ แลวหรือยังครับ 

นางสาววรรณาพร กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ -รวมแผนพัฒนาสามป จนถึงฉบับที่ ๔ แลวคะ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -รวมแลวนะครับ  ในเบื้องตนในสวนที ่๒  ที่ใชคําวาแผนพัฒนาสามป

จํานวนโครงการของยุทธศาสตรทั้ง ๕ ดานน้ัน รวมจํานวน ๑๖๐ โครงการ ถูกตองหรือไม
ครับ 

นางสาววรรณาพร กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ -ถูกตองคะ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -จาก ๑๖๐ โครงการ  ตามเอกสารฉบับที่ ๒  ตามรายงานผลการดําเนินงาน

ของป ๒๕๕๘  จํานวนโครงการที่รวมดานลาง ๑๑๘  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๗๓.๗๕  คือ
คิดจาก ๑๖๐  โครงการถูกตองหรือไมครับ 
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นางสาววรรณาพร กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ -ไมถูกตองคะ  โครงการทั้งหมดตองเปน ๒๓๖  

โครงการ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -ถาคิดจากจํานวนโครงการ ๒๓๖  โครงการ ดําเนินการแลวจํานวน ๑๑๘  

โครงการ  มันเปนจํานวนครึ่งหน่ึงของโครงการทั้งหมดไมใชหรือครับ ทานสมาชิกสภาดูตาม
เอกสารไปพรอมกันนะครับ  ถาตามตารางผลการดําเนินงานยุทธศาสตรทั้ง ๕ ดาน ชองแรก
โครงการที่มีเจาหนาที่อธิบายวา ๑๖๐ โครงการ แตบอกใหมวาจํานวน ๒๓๖ โครงการ  และ
ดําเนินการแลว ๑๑๘ โครงการ   คิดเปนรอยละ ๗๓.๗๕ ผมคิดแลวมันเปนรอยละ  ๕๐  และ
จํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ๒๒  โครงการคิดเปนรอยละ  ๒๗.๘๕ ตัวเลขน้ีเอา
มาจากไหน คิดจากจํานวนโครงการใด ชองถัดมาจํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 
๔๓ โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๒๖.๘๘ คิดมาจากจํานวนโครงการเทาใด  และจํานวน
โครงการที่มีการเพิ่มเติม  ๕๓  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๖๗.๐๙ คิดมาจากตัวไหนครับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนเปอรเซ็นตแลวทั้งหมดผมรวมแลวไดเกือบ ๑๙๕ เปอรเซ็นต  ทาน
หัวหนาสํานักปลัดดูเอกสารกอนหรือไมครับ 

นายเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหนาสํานักปลัด –ขออนุญาตจะไดใหงานวิเคราะหฯไปทบทวนเอกสารใหม  เอกสาร
ที่อยูในมือทานสมาชิกเปนตัวเลขที่รวมแผนเพิ่มเติมแลวครับ  ซึ่งทั้งหมดมี ๒๓๖ โครงการ  
ชองแรกโครงการที่ดําเนินการแลว ๑๑๘  โครงการ  โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ๒๒  
โครงการ  โครงการที่ไมไดดําเนินการ ๔๓  โครงการ  โครงการที่เพิ่มเติม ๕๓  โครงการ  รวม
ทั้งหมด  ๒๓๖  โครงการ  เมื่อรวมโครงการที่อยูระหวางดําเนินการที่มีการกอน้ีผูกพันแตยัง
ไมมีการเบิกจาย ซึ่งคาดวาจะเบิกจายใหแลวเสร็จเร็ว ๆ น้ี สรุปวาโครงการตามแผนจาก 
๒๓๖ โครงการ  จะคิดเปนรอยละ  ๕๐  ตามที่ทานวรชัยกลาว 

นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -ยอมรับวาคํานวณผิดพลาดนะครับ 
นายเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหนาสํานักปลัด –ถูกตองครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -ตอไปตารางแสดงรอยละก็เชนกันนะครับ  ทานก็ไปคิดใหม คิดเปนรอยละ

รวมแลวเปนรอยละ ๑๒๘.๔๘  แตสุดทายชองหนารวมทานบอกตามแผน ๑๖๐ โครงการ  ซึ่ง
เมื่อสักครูทานบอกวาทั้งหมด ๒๓๖ โครงการ สวนกราฟแสดงโครงการนะครับ  ที่ทํามา
สืบเน่ืองจากเปนภาพขาวดํา ไมแนใจ เบื้องตนจากซายไปขวา  เรียงตามคําอธิบายบนลงลาง
ถูกตองหรือไมครับ 

นายเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหนาสํานักปลัด –ถูกตองครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -ดูจากกราฟของแผนพัฒนาโครงการคิดจากไหนครับ ถามองในสวนของ

ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ระบุไววา ๑๘  โครงการ แตจํานวนโครงการทั้งหมด ๒๐  โครงการ  
ดานพัฒนาดานเศรษฐกิจ ระบุไว ๑๗ โครงการ แตจํานวนโครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ  
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบุไว  ๗๙  โครงการ  แตจํานวนโครงการทั้งหมด ๑๖๕  โครงการ 

 ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ระบุไว ๔๔ โครงการ แตจํานวนโครงการทั้งหมด ๓๖ โครงการ 
ดานการทองเที่ยวถูกตองครับ จํานวน ๒ โครงการ  ทั้ง  ๕  ยุทธศาสตร  ถูกยุทธศาสตรเดียว  
ในกราฟในสวนของโครงการที่อยูระหวางดําเนินการและโครงการที่ไมไดดําเนินการ  เมื่อ
เทียบทั้ง ๕ ยุทธศาสตร จะมีจํานวนโครงการเทากันทั้งหมด  เจาหนาที่สามารถช้ีแจงได
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หรือไมครับวาคําวา”อยูระหวางดําเนินการ” กับ  “ไมไดดําเนินการ” คนละความหมายเหตุ
ใดจึงมีจํานวนเทากัน   

นายเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหนาสํานักปลัด –ขออนุญาตนําไปทบทวนและแกไขตัวเลขครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -ขอบคุณครับ  ในเบื้องตนขอฝากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  การเสนอเอกสาร

ไมใชวาเสนอมาเพื่อใหสภาดูผาน ๆ ผมดูแลวยังไงมันก็ไมใช  จํานวน ๒๓๖  โครงการ  
ดําเนินการ  ๑๑๘ โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๗๓.๗๕  มันคิดเปนรอยละ ๕๐ นะครับ  ทาน
ผูเขารวมประชุมครับ  การประเมินผลแผนพัฒนาสามป ถาดําเนินโครงการตํ่ากวารอยละ ๕๐ 
ถือวาดอยประสิทธิภาพนะครับ  ขอฝากเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของในเบื้องตน  การรายงานของ
วาระที่ ๓.๒.๑  น้ัน  ก็เห็นควรใหเจาหนาที่นํากลับไปปรับและแกไข  เพื่อเสนอใหสภาทราบ
ในคราวตอไป 

ประธานสภาฯ -  ใหสํานักปลัดนําเอกสารกลับไปแกไขใหมใหถูกตองกอน  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
 ๓.๒.๒  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
นางสาววรรณาพร กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ -แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการสนับสนุนกาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสองช้ัน ไดดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ข้ึน  เพื่อใหหนวยงานภายในของเทศบาลไดบริหาร
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  และผูบริหารไดประกาศใชแผนดําเนินงานแลวเมื่อ
วันที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามหรือไม  เชิญทานวรชัย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  ผมนายวรชัย วิชัยรัมย สท.เขต 1 

ตามระเบียบวาระที่ 3.2.๒ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  ตามที่
เจาหนาที่ไดเสนอสภาเพื่อทราบการประกาศใชแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  
สืบเน่ืองจากที่ทานคณะผูบริหารเสนอแผนดําเนินงานใหสภาทราบแลววาจะดําเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติฯ๕๙ ในชวงหวงระยะเวลาใด  เบื้องตนสภาไดรับทราบแลว  อยากกําชับ
เจาหนาที่ที่เปนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน  ตลอดจนหัวหนาสวนราชการไดโปรด
ดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่เสนอตอสภา  เบื้องตนก็ขอขอบคุณที่รายงานใหสภาทราบ 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
 ๓.๒.๓  งานจัดเก็บรายได 
นางศิริลักษณ แอมปรัชฌายจพง.จัดเก็บรายได - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบริหาร 

ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนางศิริลักษณ  แอมปรัชฌาย ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได  ขอรายงานการจัดเก็บรายไดและลูกหน้ีไตรมาสแรก ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  
จากงบแสดงผลการดําเนินงาน  เทศบาลตําบลสองช้ันไดต้ังประมาณการรายรับไว 
๔๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เก็บไดแลว ๑๓,๓๕๕,๔๖๑.๖๙บาท  
ในสวนของลูกหน้ีคางชําระ  ซึ่งประกอบดวย  ลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่,ลูกหน้ีคานํ้าประปา,คา
เชาตึกแถว,ลูกหน้ีเศรษฐกิจชุมชน จํานวน ๑๖๕,๖๐๐  บาท  ซึ่งงานจัดเก็บไดเรงรัดจัดเก็บ
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ลูกหน้ีภาษีบํารุงทองที่และคาเชาตึกแถวแลว จะคงเหลือลูกหน้ีคางชําระคานํ้าประปาและ
ลูกหน้ีเศรษฐกิจชุมชน จํานวน  ๑๑๑,๐๕๓ บาท 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามหรือไม  เชิญทานวรชัย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  ผมนายวรชัย วิชัยรัมย สท.เขต 1 

ตามระเบียบวาระที่ 3.2.๓ งานจัดเก็บรายได  เทาที่ดูตามเอกสารที่แจงใหสภาทราบ  จาก
ผลการจัดเก็บลูกหน้ีคางชําระเห็นไดจากยอดหน้ีคางชําระคานํ้าประปา ที่เจาหนาที่แจง
เปรียบเทียบจากปที่แลวหรือที่สมาชิกสภาเขามาดํารงตําแหนง  ไดมีการตรวจสอบดังกลาว
และการบริหารของทานนายกฯ มีมาตรการตัดมิเตอร  ซึ่งทําใหยอดลูกหน้ีของคานํ้าประปา
ลดลง ก็ขอช่ืนชมในสวนของเจาหนาที่จัดเก็บรายได  สงสัยขอหน่ึงอยากสอบถามวาลูกหน้ี
เศรษฐกิจชุมชนที่ยังคาง ๖๘,๕๗๗ บาท คืออะไร 

นางสาวปณาลี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผูบริหาร 
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางสาวปณาล ีสีทะโล  ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
ลูกหน้ีเศรษฐกิจชุมชนสืบเน่ืองจากโครงการของรัฐบาลที่ใหเงินหมูบานๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐  
บาท  ต้ังแตยกฐานะเปนเทศบาลเงินยอดน้ีจะตองเก็บจากกลุมที่เราใหไปเก็บใหครบ  แลว
สงคืนอําเภอ  ที่ยังคงคางอยูคือจัดเก็บจากกลุมยังไมไดหมด  สวนเงินที่นําสงอําเภอคือเอาเงิน
งบประมาณเทศบาลสงคืนอําเภอหมดแลว 

นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -ขอบคุณครับ  แสดงวาสถานยอดหน้ีดังกลาวเปน ๑๐๐ %  อยูใชหรือไม  
ตามเอกสารยังไมมีการจัดเก็บใชหรือไม 

นางสาวปณาลี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง -ตัวเลขที่แสดงคือไตรมาสแรก 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -ยอดลูกหน้ีมีจํานวนมากกวาน้ี  แต  ณ  ไตรมาสแรกยังไมไดชําระใชหรือไม

ครับ 
นางสาวปณาลี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง -ถูกตองคะ  ไตรมาสแรกยังไมมีการชําระ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -ในเบื้องตนไดแจงยอดลูกหน้ีใหแตละหมูบานทราบแลวใชหรือไม 
นางสาวปณาลี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง -มีหนังสือเรงรัดทุกป และไดออกไปจัดเก็บทุกเดือน

เจาหนาที่ไดติดตามทวงถามตลอดคะ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต ๑ -ฝากทางคณะผูบริหาร เจาหนาที่เรงรัดในการจัดเก็บลูกหน้ีดังกลาวดวย

ครับ  ขอขอบคุณที่อธิบายใหสมาชิกสภาไดรับทราบ 
นางสาวปณาลี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง -ขอเพิ่มเติมงานจัดเก็บรายได  คือการปรับลดลูกหน้ี

เอกสารที่แจกใหเพิ่มเติม  จากตนปงบประมาณไดต้ังลูกหน้ีคานํ้าประปาไว จํานวน ๘๑,๙๕๐  
บาท  ซึ่งมีการต้ังลูกหน้ีผิดพลาด จึงขอปรับลดลูกหน้ีลง จํานวน  ๓,๙๖๐ บาท มีผลใหเงิน
สะสมของเราลดลง จํานวน ๓,๙๖๐  บาท  แจงเพื่อใหสภาทราบ 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
 ๓.๒.๔  งานการเงินและบัญช ี
นางสาวปณาลี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง -ขอรายงานงบแสดงการเงินรายไตรมาส ต้ังแต ๑  ตุลาคม 

๒๕๕๘ –  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ผลการจัดเก็บรายไดซึงประมาณการตามเทศบัญญัติฯ ไว 
๔๖,๘๐๐,๐๐๐  บาท  จัดเก็บรายได จํานวน ๑๓,๓๕๕,๔๖+.๖๙  บาท สวนดานรายจาย  
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ต้ังไวตามเทศบัญญัติฯ ๔๕,๔๑๙,๐๐๐  บาท  จายจากเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  
๖,๘๐๗,๙๑๒.๒๗  บาท  ไตรมาสแรกผลการดําเนินงานคือ รายรับสูงกวารายจาย 
๖,๕๔๗,๕๔๙.๔๘  บาท  และไตรมาสแรกมีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจากรัฐบาล คือ เงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงินเดือนครู จํานวน ๔,๙๘๐,๒๕๗.๘๓  บาท  จายไปแลว 
๘,๓๔๗,๕๙๙  บาท  และไตรมาสแรกมีการจายขาดเงินสะสม จํานวน  ๑๙๙,๐๐๐  บาท ขอ
รายงานเงินสะสมตามงบเงินสะสม  คือที่เราต้ังไว  ต้ังแต ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘ ยอดตามงบ 
๒๘,๘๓๖,๓๘๒.๖๑  บาท  สิ้นไตรมาสแรก คือ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘  จํานวน 
๒๘,๖๘๘,๗๑๘.๑๔  บาท  และเปนเงินสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามรายละเอียดขอที่ ๘  
คือ ๑๔,๘๙๖,๘๒๒.๓๖  บาท และจํามีเงินสะสมที่อนุมัติใหจายขาดอยูระหวางดํานินการ
ทั้งหมด ๓,๗๘๓,๐๐๐  บาท  ตอไปจะเปนรายงานตัวที่ไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  จะ
มีทั้งหมด  ๘ โครงการ  ซึ่งเราจายไปแลว  ๑  โครงการ  คือ  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
ม.๑๔  จะเหลืออีก  ๗  โครงการ 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามหรือไม เชิญทานวรชัย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  ผมนายวรชัย วิชัยรัมย สท.เขต 1 
  ตามระเบียบวาระที่ 3.2.4 ในสวนของการรายงานการเงินและบัญชี  ตามเอกสารที่ไดให
  สมาชิกสภาฯ โดยยอดรวมรายรับรายจายวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายรับ   
  11,987,170.04 บาทและยอดรายรับรวม 21,703,060.69 บาท ซึ่ง  
  เจาหนาที่ช้ีแจงวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดรายรับสูงกวารายจายอยูที่  
  9,715,890.65 บาท  แสดงวายอดรายรับทางการคลังเทศบาลตําบลสองช้ันมียอดรายรับ
  สูงถึง 9,715,890.65 บาท  ถูกตอง ใชหรือไม 
นางสาวปณาลี  สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง- ไมถูกคะ  ใหทานสมาชิกสภาฯ ดูที่ชองที่ 3 หัวเอกสาร 

เขียนไววารวมยอดจากเงินงบประมาณ ชองรวมจะรวมเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค เงินสะสม  ซึ่งจะดูที่เงินงบประมาณชองที่ 3 เงินเหลือจากรายรับสูงกวา
รายจายที่ 6,547,549.48 บาท 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - แสดงวาสถานะทางการคลังตอนน้ี  เงินรายรับสูงกวารายจายเหลือเงินที่ 
  6,547,549.48 บาท  ซึ่งมีเงินงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
  ที่สภาฯ ไดอนุมัติไว ถูกตองนะครับ  ตามเอกสารที่ทางกองคลังไดใหสมาชิกสภาฯ ดูน้ันถือวา
  งบประมาณรายจายรัฐบาลไดจัดสรรเงินอุดหนุนไดอยางรวดเร็ว  คงไมมีปญหาเรื่องการจาย
  ขาด การโอนงบประมาณในการดําเนินโครงการตามแผนและตามเทศบัญญัติ  ก็อยากให
  เรงรัดการดําเนินการตามที่ไดแถลงการณไวตอสภาฯ ในวาระ 3.2.2 ดวย ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
  3.2.5  งานพัสดุ 
นายธัญวัฒน กุลจันทร จพง.พัสดุ - เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  คณะผูบริหารและผูทรงเกียรติทุก

ทานกระผมนายธัญวัฒน กุลจันทร ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  ขอรายงานโครงการจายขาด
เงินสะสมและโอนเงินเหลือจายประจําปงบประมาณ 2558  ซึ่งไดเสนอไปในเอกสารที่ได
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แจกใหทานสมาชิกสภาฯ ไดดู  แตจะมีเปลี่ยนแปลงคือทุกโครงการไดทําสัญญาจางไปครบทุก
โครงการแลวครับ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดสอบถามเพิ่มเติม หรือไม  เชิญทานวรชัย  
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เรียนทานประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระที ่3.2.5 งานพัสดุการรายงาน

การจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากสภาฯ ไมวาจะเปนเงินสะสมงบประมาณหรือเงินตามเทศบัญญัติ  
ตามที่งานพัสดุรายงานมาไดทําสัญญาจางโครงการปงบประมาณ 2558 แลวทุกโครงการ
และโครงการของปงบประมาณ 2559 อีก 1 โครงการตามเอกสารที่แจกใหสมาชิกสภาฯ 
ถูกตองนะครับ  โครงการของหมูที่ 3 ทําสัญญาแลวแตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใชหรือไม 

นายธัญวัฒน กุลจันทร จพง.พัสดุ - โครงการวางทอของหมูที่ 3 ดําเนินโครงการเสร็จสงมอบงานและเบิกจาย
แลวครับ 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ซึ่งโครงการวางทอของหมูที่ 3 มีสมาชิกสภาฯ และประชาชนหมูที่ 3 ได
สอบถามมา  ในเบื้องตนเทาที่ดูเอกสารการรายงานของงานพัสดุคอนขางวกไปวนมาดูแลวทํา
ใหไมเขาใจ  หากทานทําตารางเปรียบเทียบแบบดานหนาจะประหยัดเน้ือที่และเขาใจไดงาย
วาเปนหัวของบประมาณจากอะไร งบจากเทศบัญญัติ งบโอน งบเปลี่ยนแปลง งบสะสมและ
สภาฯ อนุมัติเมื่อไหรแลงจึงระบุสถานการดําเนินงานถึงข้ันใด  ยังไมดําเนินการ  ไดรับผูรับ
จางแตยังไมไดทําสัญญา ทําสัญญาแลวแตยังไมเขาดําเนินการ หรือเบิกจายไปแลว ระยะเวลา
ดําเนินการตามสัญญารวมถึงวงเงินที่อนุมัติ หรือวงเงินตามสัญญา เปนตน  เทาที่ดูคือทํา
สัญญาหมดแลวในสวนของสมาชิกสภาฯ ไดลงพื้นที่เพื่อตรวจดูการดําเนินโครงการคอนขาง
เปนที่นาพอใจ  สวนของโครงการที่จายขาดเงินสะสมประจําป 2558 จะมีอยู 1 โครงการที่
สภาฯ ไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมต้ังแตสมัยประชุมสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2558 คือ โครงการกอสรางถังกรองนํ้าและกอสรางถังนํ้าใสบานสองช้ัน หมูที่ 3 ซึ่งวงเงินที่
อนุมัติไปที่ 1,581,000 บาท  ในเอกสารที่รายงานไดระบุวาไดผูรับจางและทําสัญญาจาง
แลวแตยังไมเบิกจาย  โดยดูจากแบบของโครงสรางและงบประมาณที่อนุมัติคอนขางสูงที่ทาน
นายกฯ ขอจายขาดเงินสะสมไดแถลงหลักการและเหตุผลตอสภาฯ วามีความจําเปนเรงดวน  
ไมทราบวาติดขัดดําเนินการจัดซื้อจัดจางหรืออยางไรจึงไมเห็นผูรบัจางเขาดําเนินโครงการใน
พื้นที่ หมูที ่3 ประชาชนสอบถามมา ขอบคุณครับ 

นายธัญวัฒน กุลจันทร จพง.พัสดุ - ในสวนของงานพัสดุไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการสอบราคาต้ังแต
เดือนตุลาคม 2558 จนแลวเสร็จไดทําสัญญาในวันที ่11 พฤศจิกายน 2558  เมื่อจบ
กระบวนการทําสัญญาแลวการบริหารสัญญาน้ันก็จะอยูที่ชาง 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เมื่องานพัสดุไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาตามระเบียบแลว 
กระบวนการตอไปคือการบริหารสัญญาที่เปนหนาที่ของทางชาง  ชวงระยะเวลาตามสัญญาที่
ไดรายงานสภาฯ คือต้ังแต 12 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559  อยาก
สอบถามทาง ผอ.กองชาง  ที่ทานรักษาการมีติดขัดในเรื่องใดรวมถึงเจาหนาที่และผูที่
เกี่ยวของและชางผูคุมงานดังกลาว ขอบคุณครับ 

นายเกษม  เพ็ชรเลิศ  หัวหนาสํานักปลัด -  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  ผมนายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหนาสํานักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง  ขอรายงานโครงการกอสรางถังกรองนํ้า
และถังนํ้าใส หมูที่ 3 ที่ผูบริหารย่ืนญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมแลวสภาฯ มีมติใหจาย
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ขาดเงินสะสมแลวน้ัน  ผูบริหารไดอนุมัติใหดําเนินการตามที่สภาฯ เห็นชอบปรากฏวาชางผู
คุมงานไดรายงานวามีปญหาเรื่องพื้นที่ไมสามารถสงมอบพื้นที่ใหผูรับจางได  สวนรายละเอียด
ขอใหชางผูควบคุมงานเปนผูไดอธิบายช้ีแจงใหสภาฯ ทราบ ขอบคุณครับ 

นายทศพร  ปานมน  นายชางโยธา -  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  ผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทาน  
ผมนายทศพร  ปานมน ตําแหนง นายชางโยธา เปนชางผูควบคุมงานโครงการกอสรางถัง
กรองนํ้าและถังกรองนํ้าใส หมูที่ 3  ตนเหตุเกิดจากการทดสอบดินที่สรางหอถังสูงเดิมไมตอง
ตอกเสาเข็มแตเมื่อใหวิศวกรรมมาทดสอบดินเพื่อจะทําการกอสรางโครงการดังกลาวตองมี
การตอกเสาเข็ม  ซึ่งจากการทดสอบดินใหมน้ีหากมีการตอกเสาเข็มจะเสี่ยงกอใหเกิดอันตราย
ได  ผมจึงไดทําหนังสือแจงตอคณะกรรมการตรวจงานจางเพื่อขอเปลี่ยนแปลงจุดที่จะ
ดําเนินการกอสรางและไดเสนอตามลําดับข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงแลว  คือ  1. ขอ
เปลี่ยนแปลงจุดที่จะกอสราง 2. ขออนุมัติสภาฯ 3. ทําประชาคม 4. ขออนุญาตอําเภอเพื่อ
ขอใชสถานที่  สาธารณะเน่ืองจากไมใชพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลสองช้ัน 

นายเกษม  เพ็ชรเลิศ  หัวหนาสํานักปลัด -  ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมโครงการกอสรางถังนํ้าใสน้ีสืบ
เน่ืองมาจากหลายครัวเรือน หมูที่ 1 2 3 ใชนํ้าจากระบบประปาตัวเดียวจึงมีปญหาเรื่อง
นํ้าประปาไมพอใช  ทางผูบริหารมองเห็นความสําคัญซึ่งตัวผมเองก็ไดรับขอรองเรียนดวย
ตนเองเปนปญหาที่เรงดวน  ผมไมแนใจวาติดขัดตรงไหนตามที่ชางผูคุมงานไดรายงานวาไม
สามารถสงมอบพื้นที่ใหผูรับจางเพราะเปนที่สาธารณะ  ถาทานดูจากตัวโครงการระบุวา
กอสรางถังนํ้าใสบริเวณประปา หมูที่ 3  จริงๆ เปนที่สาธารณะทั้งน้ันครับ  เราทําตามอํานาจ
หนาที่เพื่อเปนการบริการสาธารณะและมีการประชาคมผานแลววาใหดําเนินการกอสรางตรง
น้ี  ผมถามวาคุณตองขอใครอีกผมไมเขาใจเชนเดียวกัน  จนชางผูคุมงานไดรายงานมาเมื่อวาน
โดยปกติชางผูคุมงานจะตองรายงานการตรวจงานจางทุกสัปดาห  แตไดรายงานวันที่ 26-27 
รายงานมาครั้งเดียว  ผมไดรับก็บันทึกเสนอตอทันทีวาโครงการดังกลาวเนินนานแลวจึงขอ
อนุมัติใหดําเนินโครงการน้ีตอ  สวนผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเหนือข้ึนไปจะมีความคิดเห็น
อยางไรน้ันแลวแตทาน  ซึ่งทางกองชางมาตรวจงานจางไดรายงานขอเท็จจริงมาเชนน้ีแลวก็
ข้ึนอยูกับคณะผูบริหารจะวาอยางไร  เพราะโครงการน้ีไดทําสัญญามานานแลวแตยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จเน่ืองจากมีเหตุผลดังกลาว  มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอบคุณชางผูควบคุมงานและทานหัวหนาเกษม  เพชรเลิศ ที่ไดช้ีแจง
อธิบายปญหาที่บอกไมแนใจวาติดขัดตรงไหน  ตรงน้ีคือสิ่งที่สภาฯ จะขอสอบถามเรื่องปญหา
ติดขัดน้ี  เทาที่สภาฯ ไดประชุมกอนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณดังกลาวต้ังแตการประชุม
สมัยที ่2 ครั้งที ่1/2558  วันที่ 23  มิถุนายน 2558  ทานผูบริหารไดขอจายขาดโครงการ
จายขาดเงินสะสมมาแลวครั้งหน่ึง  ซึ่งสภาฯ ไดมีมติเลื่อนแลวมาพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 6 
กรกฎาคม 2558  สภาฯ ไดมีมติอนุมัติงบประมาณดังกลาวจํานวน 5 ตอ 5 เสียงโดยมีเสียง
ของทานประธานสภาฯ ไดช้ีขาดเห็นควรใหดําเนินโครงการ  สภาฯ เคารพสิทธ์ิในการอนุมัติ
โครงการตามเสียงสวนมาก  เมื่ออนุมัติไปแลวเบื้องตนทางเลขานุการสภาฯ ไดแจงใหทราบ
แลววาการขอจายขาดเงินสะสมน้ันหากมีเงินเหลือจายที่สามารถโอนได  ซึ่งขณะน้ันมี
งบประมาณเหลือจายที่สามารถโอนได  ก็ใหดําเนินการโอนเปนอันดับแรก  สภาฯ เองก็ได
เสนอไปเบื้องตนแลววาใหโอนเปนอันดับแรก  แตถาผูบริหารยืนยันจะขอใชเงินสะสมจนเปน
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เหตุใหสภาฯ อนุมัติโครงการดังกลาว  เมื่อสภาฯ อนุมัติโครงการแลวทางพัสดุรายงานวาไดมี
การจัดซือ้จัดจางโดยการสอบราคาไดผูรับจางแลว  กระบวนการตรงน้ีเขาสูกระบวนการ
บริหารจัดการภายในของฝายปกครองของเทศบาลเองที่ยังคลุมเครือและไมชัดเจน  เบื้องตน
ผมอยากสอบถามปลัดฯ ในฐานะที่เปนเจาหนาที่งบประมาณและทาง ผอ.กองคลังหรือทานผู
รักษาการ ผอ.กองคลัง  ในฐานะผูดูแลงบการคลังของทางเทศบาลวาไดมีความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการดังกลาวตอคณะผูบริหาร หรือไมอยางไร  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  เชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของช้ีแจงดวย 
ปลัด ทต.ฯ -  ในเรื่องของการจายขาดเงินสะสมโครงการน้ี  ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ 

และผมซึ่งเปนหัวหนาฝายขาราชการประจําไดช้ีแจงเรื่องระเบียบกฎหมายไปแลวน้ันวาการ
จะจายขาดเงินสะสมไดน้ันก็ตอเมื่อมกีารเงินโอนงบประมาณกอน  สวนกระบวนการจัดซื้อจัด
จางน้ันเมื่อทางกองชางดําเนินการขออนุมัติที่จะดําเนินโครงการมาอันดับแรก  ผมไดมบีันทึก
แยงเสนอคณะผูบริหารไปแลววาไมควรทําโครงการน้ี เน่ืองจากวาเปนการจายเงินที่ไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑของการจายขาด  ก็เสนอทางผูนําวาไมควรจายและกอนที่จะบันทึกเสนอผมได
นําเรียนในที่ประชุมสภาฯ ไปแลววาการจายขาดเงินสะสมน้ันขอใหทานไดทบทวนมติคือ
โครงการน้ีจายขาดไมถูกตอง  สิ่งที่ผมไมอยากจะใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางเน่ืองจากเกรงวา
หากไดดําเนินการไปแลวหากมีการตรวจสอบจาก สตง. ในเรื่องของการจายขาดเงินสะสมโดย
ไมถูกวิธีการ  ผลเสีย คือ 1. ทานสมาชิกสภาฯ ที่ยกมืออนุมัติก็มีสิทธ์ิถูกเรียกเงินคืนจาก
โครงการน้ี  2. ผมในฐานะที่ดูแลเรื่องระเบียบถาเห็นดวยก็ตองโดนสอบสวนเชนกัน  ผมถึงได
ทําบันทึกแยง  สวนอํานาจในการสั่งจัดซื้อจัดจางเปนของทานนายกฯ  น้ีคือประเด็นแรกไม
เกี่ยวกับการทําโครงการไมได  ทานตองแยกออกเปน 2 ประเด็น  ประเด็นแรกคือในเรื่องของ
การแยงในเรื่องผิดหลักเกณฑการจายขาดเงินสะสมซึ่งไมเกี่ยวกับตัวโครงการ  สวนตัว
โครงการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจางแลวมีปญหาเสี่ยงตอการเกิดภัยอันตรายน้ัน  ทานตองแยก
ออกเปนอีกประเด็น  ประเด็นที่ 2  ผมก็ไดบันทึกเสนอทานผูบริหารใหดําเนินการตามที่ชางผู
ควบคุมงานเสนอก็คือขออนุมัติสภาฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานที ่

  ประเด็นแรกเรื่องการบันทึกแยงเพื่อขอใหทบทวนคําสั่ง  และใหทาน ผอ.กองคลังซึ่ง
เปนหัวหนาพัสดุไดช้ีแจงวา  กอนที่จะทําสัญญาน้ันข้ันตอนเปนเชนไร  สวนกระบวนการของ
การเขาดําเนินโครงการไมไดน้ันเปนประเด็นหน่ึง  ซึ่งตองมาพิจารณาคราวหลังเพราะทาน
นายกฯ ไดจัดซื้อจัดจางไปแลว สวนการบริหารจัดการโครงการก็ตองคุยกันอีกประเด็นหน่ึง 

นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ รองปลัด ทต. -  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  ผูบริหารและผูมีเกียรติ
ทุกทาน  ดิฉัน น.ส.อัญชลี  เผือกพันธ  ตําแหนง รองปลัด ทต. รักษาการแทน ผอ.กองคลัง
และรักษาการแทน หัวหนาพัสดุ  สืบเน่ืองจากเริ่มแรกเมื่อทางกองชางไดทําบันทึกขออนุมัติ
โครงการไปที่ผูบริหารโดยผานตามลําดับช้ัน  ไปที่ทานปลัด ทต. และผานไปที่ทานนายกฯเมื่อ
ทานนายกฯ ไดอนุมัติใหจัดซื้อจัดจางโครงการน้ี  เมื่อทานปลัดฯ ไดมีบันทึกแยงทบทวนคําสั่ง 
ทางงานพัสดุก็ไดมีการขอทบทวนคําสั่งอีกครั้งผานตามลําดับช้ันเชนเดิม  ซึ่งทานนายกฯ 
ยืนยันคําสั่งใหดําเนินโครงการดังกลาว  ทางงานพัสดุจําเปนตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดย
วิธีสอบราคาจนไดตัวผูรับจาง  ขณะที่กองชางขออนุมัติดําเนินโครงการกองชางตองพรอมที่
จะสงมอบพื้นที่แกผูรับจางได  รวมทั้งกําหนดราคากลาง  ซึ่งเปนข้ันตอนเริ่มตนกอนที่จะขอ
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อนุมัติดําเนินโครงการในเริ่มแรก  คือทางกองชางตองเตรียมสํารวจพื้นที่ที่จะสงมอบใหผูรับ
จางและเช็คราคากลาง  ถึงจะมาใหทางงานพัสดุจดัซื้อจัดจาง  เมื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
เรียบรอยแลว  เมื่อมีการลงนามในสัญญาจางแลว  ก็จะเปนกระบวนการของชางผูควบคุม
งานและคณะกรรมการตรวจงานจางที่จะเรงรัดใหดําเนินการกอสรางใหครบถวนและแลว
เสร็จตามสัญญา  ขอบคุณคะ 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  ผมนายวรชัย วิชัยรัมย สท.เขต 1 
ขอขอบคุณทานปลัด ทต. ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณและทานอัญชลี เผือกพันธ รองปลัด 
ทต. รักษาการ ผอ.กองคลัง  ที่ไดช้ีแจงในเรื่องของสภาพปญหาที่สภาฯ อนุมัติไปในการ
บริหารจัดการเบื้องตนทานนายกฯอนุมัติการจาง ทานปลัดฯ ไดบันทึกแยงไมเห็นควรจัดซื้อ
จัดจางและทาง ผอ.กองคลัง ไดขอเสนอใหทานนายกฯ ทบทวนคําสั่งและทานนายกฯได
ยืนยันตามคําสั่งเดิมใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางดําเนินโครงการดังกลาว  ขอสอบถามคณะ
ผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  วาที่สภาฯอนุมัติเงินสะสมโครงการดังกลาวไดมีการหารือ
หรือรายงานใหทางผูวาราชการจังหวัดทราบในฐานะเปนผูควบคุมดูแลเทศบาลหรือหา
แนวทางในการดําเนินโครงการ หรือไม  

ประธานสภาฯ -  เชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของช้ีแจงดวย 
ปลัด ทต.ฯ -  โครงการน้ียังไมเกิดขอผิดพลาดใดจึงไมมีขอหารอืไป  กระบวนการเปนไปตามระเบียบและ

บันทึกตามเหตุการณซึ่งเปนแนวทางในการใชจายเงินสะสมโดยทั่วไป  ทองถ่ินทุกทีก็ยึด
แนวทางปฏิบัติเดียวกันจึงไมตองหารือ 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอบคุณทานปลัด ทต. ที่ไดช้ีแจง  หลังจากที่เจาหนาที่งบประมาณและ 
ผอ.กองคลังบอกวาไดดําเนินการตามคําสั่งของนายกฯ ใหดําเนินการจาง  และทานนายกฯ 
ไดทําสัญญาจางโดยวิธีสอบราคาไดผูรับจางหรือมีการทําสัญญาการปกครองกับ
บุคคลภายนอก  เมื่อมีการทําสัญญาแลว  ไมทราบวาผูรับจางไดทําหนังสือหรือมีการแจงเขา
ดําเนินการหรือยัง  ขอสอบถามชางผูคุมงาน 

นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา -  มีการแจงจากผูรับจางเพื่อเขาดําเนินการแลว 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - มีการแจงจากผูรับแจงเพื่อเขาดําเนินการแลว  แตไมสามารถสงมอบพื้นที่

ใหเขาดําเนินการได  อยากสอบถามทางกองชางในการเสนอใหสภาฯ พิจารณา ณ ขณะน้ัน
ยืนยันวาพรอมที่จะสามารถดําเนินโครงการได  แตปญหา ณ ปจจุบัน คือ ไมสามารถสงมอบ
พื้นที่ใหกับผูรับจางเพื่อเขาดําเนินงานตามโครงการได  ที่บอกวาเปนปญหาเดือดรอนมีความ
จําเปนเรงดวนที่ตองใชนํ้า  ซึ่งก็ไดอนุมัติเงินโครงการไปแลวแตวิธีการอยูที่กองชางจะแกไข
ปญหาน้ีอยางไร 

นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา  -  เบื้องตนที่ไดเรียนสภาฯไปวาสามารถเขาดําเนินการไดน้ัน เพราะ
บริเวณประปาเดิมไมตองตอกเสาเข็ม  พอไปดําเนินการทดสอบไปพบรองที่เปนรองนํ้าเมื่อทํา
การตอกเสาเข็มทําใหเกิดการสั่นสะเทือนโครงสรางเกาที่ไมมีเสาเข็ม  ผมจึงเห็นวาจะเกิด
อันตรายกับบานพักและตัวถังสูงที่อยูใกลบริเวณน้ัน  ผมจึงเสนอ คกก.ตรวจงานจางวาตอง
ยายจุดและไดเสนอตามลําดับข้ันไปแลว 
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นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอบคุณนายชางผูควบคุมงานซึ่งไดรายงานปญหาที่ไมสามารถสงมอบ

พื้นที่ไดและไดเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงที่ต้ังโครงการ  เจาหนาที่งบประมาณ
ครับตามระเบียบวิธีการงบประมาณน้ันการเสนอขอเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่ต้ังโครงการตอง
ทําอยางไรครับ 

ปลัด ทต.ฯ -  ในเรื่องของหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตามระเบียบในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ัง , 
การเปลี่ยนโครงการที่จะทําใหปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนก็ตองขออนุมัติจากสภาฯ ใหความ
เห็นชอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งราคา คุณภาพ สถานที่ จะตองขออนุมัติจากสภาฯ 
เปลี่ยนแปลง 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอบคุณครับ  เมื่อตองขอสภาฯ ในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ัง
โครงการ  ทางชางผูควบคุมงานไดเสนอแลวตามสายลําดับบังคับบัญชา  หัวหนากองชางทาน
มีความเห็นอยางไรครับ  ทําไมจึงไมมีญัตติเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกลาวครับ 

นายเกษม  เพ็ชรเลิศ  หัวหนาสํานักปลัด -  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  ผมนายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหนาสํานักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง  สวนตัวนะครับ  จริงๆ แลวโครงการน้ี
หลังจากที่มีการจัดซื้อจัดจางแลว  ถาทานพิจารณาตามเทศบัญญัติโครงการน้ีต้ังอยูบริเวณ
ประปา หมู 3 สวนในทางเทคนิคของชางจริงๆ แลวถังตัวน้ีสามารถทําไดภายในเปนถังกรอง
นํ้าใสซึ่งไดคุยกับชางผูควบคุมงานแลววาจะใหผูรับจางเขามากอสรางถังนํ้าใสกอน  หลังจากที่
ผูรับจางแจงเขางาน อันน้ีคือในเบื้องตนพอหลังจากน้ันไมแนใจวาชางผูควบคุมงานเสนอ
ความเห็นมาตอประธานตรวจงานจาง 1 2 3 4 ก็คือวา 1.เสนอนายอําเภอขออนุญาตใช
สถานที่สาธารณะ 2.เปลี่ยนจุดที่ต้ังโครงการซึ่งไมไดยายไปทั้งหมด  ยายไปบางสวน 3.เสนอ
ญัตติตอสภาฯ ตามขอ 29 เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง 4.ประชาคม  เมื่อผมพิจารณา
แลว 1.การประชาคมก็เอามาแผนเดิมต้ังแตแรกซึ่งมีการประชาคมแลว 2.การขออนุญาต
นายอําเภอ  ถาจะขอตองขออนุญาตควบคูกับการกอสรางทานไมตองรอถารอเมื่อไหรไมมี
โอกาสไดสราง  เพราะโครงการข้ันตอนมันยาวนาน  ถามวาที่เราทําถนนหนทางทั้งประเทศ
ทําในที่สาธารณะหรือไม  ที่รัฐทั้งหมดแตเขาไมหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นเพราะวาเขาทําตาม
อํานาจหนาที่เพื่อบริการสาธารณะ  เจาของภาษีคือพอแมพี่นองประชาชน  ผมไมเขาใจ
เชนเดียวกัน  เพราะฉะน้ัน 1 2 3 4 ที่ชางผูควบคุมงานเสนอมาผมไมไดเสนอตามลําดับช้ัน
เน่ืองจากวาชางไดทําควบคูไปดวย 1.ขออนุญาตอําเภอผานหนังสือถึงปลัดฯ ทานปลัดรับรูวา
ขออนุญาตอําเภอ 2.ประชาคมก็ไดรับรูดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จนผมไดรับรายงานจากชางผู
ควบคุมงานวาโครงการดังกลาวมีปญหาติดขัด  ผมจึงไดมีบันทึกเรงรัดใหแจงผูรับจางรีบเขา
มาดําเนินการใหแลวเสร็จ  บันทึกน้ีไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  เน่ืองจากไดรับรายงาน
จากชางผูควบคุมงานวันที่ 26 มกราคม 2559  สวนผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจะมี
ความคิดเห็นอยางที่ผมเสนอหรือไมน้ันเปนเรื่องของทาน ผูบริหารจะมีความคิดเห็นตาม
ผูบังคับบัญชาการตามระดับช้ันหรือไมเปนเรื่องของทานผูบริหาร  แตสวนตัวโครงการน้ีควร
จะดําเนินตอไปเพราะไมเชนน้ันผมหรือใครสักคนหูชาแนนอน  โซนทางโนนก็ไมมีนํ้าใชทานไม
รีบแกไขปญหา  ขอ 89 ระเบียบการเงินไดระบุไววาการจายขาดเงินสะสมใหจายในกิจการที่
อยูในอํานาจหนาที่  ประกอบหนังสือป 2557 กรณีจายขาดเงินสะสมที่มิใชเรื่องเรงดวนให
โอนแตถาเรื่องเรงดวนไมจําเปนตองโอนก็ได  เรื่องเรงดวนซึ่งเรื่องนํ้าเปนเรื่องเรงดวนเขา
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หลักเกณฑเงื่อนไขเรงดวน  หรือโอนเปลี่ยนแปลงกรณีเรงดวนไมจําเปนตองโอนก็ไดใชเงิน
สะสมก็ได  ซึ่งมีทางออกหลายทางทําไมทานไมดําเนินการเพื่อพี่นองประชาชนคนสองช้ัน  ผม
เปนคนสองช้ันใชนํ้าเชนกัน  นํ้าไมไหลก็ดาเทศบาลเชนเดียวกันชาวบานดาผมทุกวันในฐานะ
คนคุนเคย  คือเราเห็นปญหาอยูแลวทําไมไมชวยกันทําใหมีปญหาทําไม  กระบวนการทุก
อยางเปนไปตามระเบียบหมดทุกอยาง  ระเบียบวาดวยการจัดทําแผนฯ ก็ผานมาแลว  
ระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางงานพัสดุฯ ก็ผานมาแลวไมเห็นติดขัดตรงไหน  ทําไมจึงไมใช
โอกาสน้ี  ขอบคุณครับ 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอบคุณทานหัวหนาเกษม  เพ็ชรเลิศ  ที่ไดช้ีแจงในเบื้องตน  เทาที่ฟงทาน
จะนําหลักเกณฑที่ไหนมาผมไมทราบ  แตที่ผานมาคืออนุมัติจายขาดเงินสะสมขุดสระบริเวณ
ชลประทานจนจะโดนแจงจับมาแลว  คําวา “ที่สาธารณะ”  ไมใชที่สาธารณะที่ประชาชนจะ
สามารถใชไดทุกคน  ถาเปนที่สาธารณะแลวสังกดัหนวยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม 
สวนราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาคหรือสวนทองถ่ินตองขออนุญาตตามลําดับหนวยงานและ
ตามระเบียบเฉพาะของหนวยงานน้ันๆ  และคําวา “ที่สาธารณะ” ของทานที่กําลังพูดถึงอยูน้ี  
เทาที่ผมไดสอบถามในพื้นที่ ที่จะดําเนินโครงการ  คําวา “บริเวณถังประปา หมูที่ 3” เปนที่
สาธารณะในสวนของสาธารณสุข ใชหรือไมทานผูควบคุมงาน 

นายทศพร  ปานมน  นายชางโยธา -  ใชครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ในเมื่อเปนพื้นที่ของสาธารณสุข  ก็ตองดําเนินการขออนุญาตจาก

สาธารณสุขใหถูกตองเทาน้ันเอง  เพียงแตวาทานไมไดขอต้ังแตแรกสวนที่จะมาเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงโครงการเพื่อใหสามารถดําเนินการใหมตอไปไดน้ัน  เปนสวนของที่สาธารณะที่
เทศบาลตําบลสองช้ันดูแล  แตก็ตองขออนุญาตทางอําเภอตามลําดับ ตามระเบียบใหถูกตอง
ใชหรือไม นายชางผูควบคุมงานโครงการดังกลาว 

นายทศพร  ปานมน -  ใชครับ  ถูกตองครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - จะเห็นไดวาพื้นที่สาธารณะดังกลาวแมจะอยูในพื้นที่คาบเกี่ยวแตคนละ

หนวยงานที่มีอํานาจในการอนุญาตตางกัน  สวนหนังสือสั่งการที่ทานไดอางระเบียบป 2557 
การจายขาดเงินสะสมฯ  ผมเขาใจเพียงแตวาการจายขาดเงินสะสมระเบียบไดบอกไวเบื้องตน
แลววาใหโอนงบประมาณรายจายมาต้ังกอนเปนลําดับแรก  อันน้ีทานหัวหนาเกษม  เพ็ชรเลิศ  
ก็ทราบถูกตองนะครับ  เพราะระเบียบจายขาดมอียูแลวไมใชมาอางระเบียบในเรื่องของการ
เบิกจายเงิน ขอ 89 เพียงอยางเดียว  หนังสือสั่งการ สตง. มีหนังสือกําชับเรื่องการสั่งการอยู
แลว  การที่เราไมแกปญหาน้ัน  ไมใชสภาฯ ไมแกปญหาแตสภาฯ ไดอนุมัติงบประมาณให
คณะผูบริหาร 1,581,000 บาทแลว  เพียงแตวิธีการดําเนินการของทานจะดวยวิธีใดน้ันไม
ทราบ  แตปญหาที่เกิดข้ึนชาวบานยังไมไดรับการแกไขปญหาดังกลาวเลยซึ่งจะครบ 1 ปแลว  
และก็ไดทราบปญหาเบื้องตน  อยากสอบถามผานประธานสภาฯ ถึงทานนายกฯ ถาทาน
ทราบในเรื่องของกระบวนการภายในของเทศบาลฯวามีปญหาความเห็นแยงดังกลาวแลว  
ทานไปกอหน้ีผูกพันหรือทําสัญญาจางเซ็นสัญญาทางการปกครองกับบุคคลภายนอกแลวซึ่ง
ระยะเวลาก็ผานลวงเลยมาเรื่อยๆ ไมทราบวาทานจะมีแนวทางแกไขปญหาดังกลาวอยางไร  
รวมถึงสภาฯ ขอหารือทานเลขานุการนายกฯ ทานใหม  เมื่อเห็นวาการอนุมัติของสภาฯ แลว
ผิดตอวิธีการเบิกจายเงินงบประมาณ  จากที่ทานมีประสบการณทางราชการแวดวงฝาย
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ปกครองฝายงบประมาณ  ในวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองน้ันบุคคลใดมีอํานาจระงับยับย้ัง
โครงการหรือการเบิกจายดังกลาว  ขอบคุณครับ 

นายกฯ - เรียนทานประธานสภาฯ  จริงๆผมจะแยงต้ังแตที่แรกแตก็อยากใหทานพูดใหหมดจะไดฟง
และไดวิเคราะหวาเปนปญหาอยางไร  ตอนน้ีชาวบานก็ไดเขาปรึกษามาหลายแหงเชนกัน  ซึ่ง
เหตุการณน้ีเกิดข้ึนจากหมูที ่1 2 3 ระบบประปาที่ชาวบานใชรวมกันอยูที่สําคัญ คือ มีผูใช
นํ้าประปาจํานวนมากข้ึน  กอนหนาน้ันระบบนํ้าประปาไดดึงนํ้ามาจาก หมูที่ 13 มาให
ชาวบานหมูที่ 1 2 3 ใชมีจํานวนผูใชนํ้าประปาไมกี่ครัวเรือน  และไดโครงการประปาของ
อนามัยมาอีก 1 โครงการก็ใชบริหารนํ้าประปา หมูที่ 1 2 3  เบื้องตนการประปาตัวน้ีถา
ทานสังเกตจะเห็นไดวาเปนระบบกรองนํ้าขนาดกลาง  ถังเก็บนํ้าใส ประมาณ 100 คิวจะ
อธิบายต้ังแรกหากทานเดินเขาดูระบบนํ้าประปา  จะมีหอถังสูงและแทงสี่เหลี่ยมเปนระบบ
กรองนํ้าใส  และจะมีถังกลมๆ ซึ่งเปนถังเก็บนํ้าใส  หลังจากสูบนํ้าจากสระข้ึนไปกรองก็จะไป
ลงที่ถังนํ้าใสตรงน้ัน  เพื่อสูบข้ึนไปหอถังสูงแลวจายระบบนํ้าประปาซึ่งหอน้ีสรางมา 10 กวา
ปปญหาคือระบบกรองนํ้าเปนขนาดกลางการจายนํ้าที่สูบข้ึนไปไมพอใชทําใหระบกรองนํ้าทํา
หนาที่ไดไมดี  ผมจึงไดไปเชิญ บริษัทฯ หน่ึงใหเขามาประเมินจํานวนหลังคาเรือนที่ใชนํ้ากับ
จํานวนถังนํ้าประปาที่เทศบาลมี  ทางบริษัทที่เขามาประเมินบอกวาเราตองใชถังนํ้าใส
ประมาณ 300 คิว  ที่เราเห็น 1 ถังตรงน้ันมีแค 100 คิว  เพราะฉะน้ัน  ที่ทานถามวาทําไม
นํ้าถึงขุน นํ้าถึงดําขนาดน้ัน  จะใหกรองอยางไรก็ไมนานระบบกรองก็ตันเกิดปญหาชาวบาน
รองเรียนข้ึน Facebook ทุกวัน  เมื่อปญหาเกิดเรื่อรังมากๆ ก็ตองแกไขปญหาโดยการไดรบั
คําแนะนําจากบริษัทประปาวาตองมีระบบประปาประมาณ 300 คิว คือ มีถังเก็บนํ้าใส 3 ถัง  
เพื่อใหมีนํ้าประปาที่ใสสะอาดสามารถจายใหพอตอการบริการชาวบาน หมูที่ 1 2 3 แตที่
ทานปลัด ทต. ช้ีแจงวาไดทําหนังสือแยงแลวน้ันดวยการตรวจสอบของระบบสภาฯที่เขมขน  
ผมไดทําเอกสารผานเจาหนาที่งบประมาณ  ทําหนังสือผานปลัด ทต. กอนที่จะมาเขาสภาฯ 
เพื่อขอจายขาดเงินสะสม  ผานตามข้ันตอนมาหมดแลวและทานปลัดฯ ก็เซ็นผานมาแลว ณ 
ตอนน้ันไมไดทักทวง  มาทักทวงหลังจากที่สภาฯ อนุมัติไปเรียบรอยแลว  ซึ่งในระบบถาดูตาม
หนังสือซักซอมความเขาใจป 2557 สาระสําคัญการจายขาดเงินสะสมเปนคาครุภัณฑคา
ที่ดินสิ่งกอสรางที่ไมใชเรื่องเรงดวนใหพิจารณาจัดทําเปนงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม  หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปมาต้ังกอนเปนลําดับแรก  วันน้ัน
ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจากสภาฯ น้ันไดพิจารณากอนที่จะหมดปงบประมาณ  ประมาณ 
3 เดือนซึ่งผมไดแจงแลววาเงินยังเขามาไมหมด  ถาผมโอนเงินมาจากงบประมาณตอนน้ัน
ยายมาทําประปาทั้งหมด ลานกวาบาท  เงินจะจายเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนสมาชิกสภาฯ 
อาจไมพอเพราะเงินยังเขาไมหมด  เราถึงตองเอาเงินสะสมมาใช  ในระเบียบมีระบุไววาใน
กรณีที่อาจใชจายเงินสะสมไดจะตองเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาซึ่งก็ทําอยูในแผนพัฒนา
และมีเงินเพียงพอที่สามารถจายได  และในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขอ 89 องคการ
ปกครองสวนทองถ่ินจะใชเงินสะสมได  ตองไดรับอนุมัติจากสภาฯ วันน้ันไดอนุมัติ 5 ทานไม
อนุมัติเพราะไมเห็นความเดือดรอนอีก 5 ทาน  วันน้ันประธานสภาฯ จึงตองยกมือเพิ่ม 1 
เสียงจึงไดเสียงชนะ 6 เสียงตอ 5 เสียง สมาชิกลา 1 ทาน  ซึ่งผูใหญ หมูที่ 3 ดีใจมากเพราะ
วันน้ันก็ไมผานอีกหลายโครงการที่ผมจะทําระบบกรองนํ้าให  ในเงื่อนไขของขอ 89 (1) ให
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กระทําไดเฉพาะกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งเกี่ยวกับ
ดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคการปกครอง
สวนทองถ่ิน  หรือกิจการที่จะทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ซึ่งเรื่องน้ีทําให
ชาวบานเดือดรอนถาชาวบานไมเดือดรอนผมก็ไมจําเปนตองสราง ที่ผมไปขอมา 5 หมูเพื่อทํา
ระบบประปามี หมูที ่7 8 10 11 15 ต้ังอยูในที่สาธารณะใชหรือไม  ไดสรางจนเสร็จแลว
เปนความเดือดรอนของชาวบานก็จัดทําตามระบบการจัดซื้อจัดจาง สอบราคาไดบริษัทมา ณ 
ตอนน้ีคือการบริหารการจัดทํางบประมาณซึ่งไดประมูลมาแลว  วันที่ไปช้ีจุดเพื่อดําเนิน
โครงการมีพื้นที่ชางผูควบคุมงานช้ีจุดวาตองสรางบริเวณใดแลว  แตบริษัทไมมาดําเนินการ
สรางก็บริหารสัญญาปรับไปตามระเบียบเทาน้ัน  เบื้องตนการขออนุญาตเราก็ขอควบคูกับ
การกอสราง  ซึ่งเปนความเดือดรอนของชาวบานถาสภาฯ ย่ิงไมอนุมัติ 5 ทานก็ไมทราบ
ความคิดของเขา  เพราะเปนการแกไขความเดือดรอนของชาวบานหรือ หมูที่ 1 2 3 ไม
ตองการนํ้าประปาที่ใสสะอาด  ผมก็ไดตําหนิชางผูควบคุมงานเมื่อตอนที่ผมไดออกดูพื้นที่วา
ทําไมไมมาสรางตรงพื้นที่วางตรงน้ีกอน  วันดีคืนดีชางมาบอกวาผมพูดกับชางเองวาตรงน้ี
สรางไมไดมันคืออะไร  ชางผูควบคุมงานไมไดทําหนังสือมาพึ่งทําหนังสือมาใหผมเซ็นกอนเขา
ประชุม  ผมใหอนุมัติตามที่หัวหนาสํานักปลัดซึ่งผมใหควบคุมกองชางพึ่งเสนอหนังสือมา 1-2 
วันน้ีเองมาถึงผมเมื่อเชา  ผมรีบเซ็นใหเรียกบริษัทมาดําเนินการหากไมมาหรือดําเนินไมเสร็จก็
ตองปรับ  หรือบริษัทไมมาดําเนินการเลยก็ตองยกเลิกบริษัทโดยทําหนังสือเสนอจังหวัดแจง
ยกเลิกการจาง  เรามีหนาที่แกไขความเดือดรอนจึงไดยกระเบียบขอ 89 (1) กิจการที่ทําเพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ถาประชาชนไมเดือดรอนผมไมดําเนินการสราง  ซึ่งมี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยถาไมใชเรื่องเรงดวนใหโอน ณ ตอนน้ันอีก 3 เดือนกวาจะ
หมดปงบประมาณและเงินก็ยังเขามาไมหมด  หากโอนไปแลวไมไดเงินก็จะมีปญหาอีกวาไมดู
สถานการณคลัง  เงินสะสมของเทศบาลตําบลสองช้ันมีเปน 10 ลานพรอมที่จะแกปญหาของ
ชาวบาน  ทานสมาชิกสภาฯ ทานอาสาเขามาเพื่อแกปญหาความเดือดรอนของชาวบาน  ซึ่ง
ตามระเบียบผมไดทําตามกระบวนการผานเจาหนาที่งบประมาณ ผานปลัด ทต. จนกระทั่ง
เสนอผานสภาฯ ผมก็ตองทําตามมติที่ประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ 

ปลัด ทต.ฯ -  ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องของการเสนอความคิดเห็นในฐานะราชการประจํามีหนาที่
ช้ีแจงระเบียบกฎหมายใหทางคณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ไดทราบ  น้ันคือความคิดเห็น
ของผมในฐานะปลัดเทศบาลขาราชการประจําเปนเพียงกฎหมายที่ใหทานนายกฯ ไดนําไป
วิเคราะหวาจะดําเนินการตามหรือไม  หากทานนายกฯ ไมทบทวนตามที่ผมเสนอไปก็เปน
อํานาจของทานนายกฯ ที่จะสั่งใหจัดซื้อจัดจาง  ผมขอยอนถามทานนายกฯ กลับไปหากผมไม
ช้ีแจงระเบียบกฎหมายเลยหากมีการตรวจสอบจากสวนกลาง  ผมก็ผิดในฐานะขาราชการผม
เช่ือวาขาราชการทุกคนที่น่ังอยูรวมในการประชุมสภาฯ ไมมีใครที่ไมอยากบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน  แตทานตองเขาใจวาหากบางโครงการทําไปแลวผิดระเบียบซึ่ง
กฎหมายของแตละหนวยงานตีความไมเหมือนกัน  ทานนายกฯ อาจจะมีเลขานุการนายกฯ ที่
เกงทางกฎหมายก็ขอใหทานไดทบทวนเรื่องแนวทางการปฏิบัติ 

นายกฯ - ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ผมขอถามทานปลัด ทต. ยอนกลับไปบางแลวระบบประปา 
5 ถังที่สรางมาแลว 5 หมูบานไมเห็นทานปลัดฯ ทําหนังสือทบทวนแนะนําแบบน้ีเลย 
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ปลัด ทต.ฯ -  เพราะเดิมทานไดของบมาแลว  ผมบอกทุกครั้งวาที่สาธารณะตองขออนุญาตใชกอน  โชคดี

ที่เราได ปลัดอาวุโสมาเปนเลขานุการนายกฯ  ทานทราบเรื่องที่สาธารณะโดยชัดเจนแลวให
ทานไดอธิบายและปรึกษากัน  สวนในแนวทางของเทศบาลผมไดเสนอแนวทางกฎหมายขอ
ระเบียบสวนในทางปฏิบัติทานผูบริหารตองเลือกใช  ผมไดยกตัวอยางที่ดินเจาหนาที่ที่ดินผาน
มา 50 ปเมื่อมีการรองเรียนเกิดข้ึนหากเจาหนาที่ออกรางวัดผิดก็มีความผิด  แตหากกรณีน้ี
เกิดความผิดพลาดข้ึนมาผมก็ถือวาไดช้ีแจงใหที่ประชุมสภาฯ ไดทราบวาทบทวนกฎหมายแลว  
สวนการตีความขอกฎหมายแลวแตตัวบุคคลก็อยางที่ทานนายกฯ กลาวแตละคนตีความ
กฎหมายไมเหมือนกัน  แตตัวผมตีความแบบน้ีผมก็ใชแบบน้ีแตผมยืนยันวาไมเคยคิดที่จะไม
บําบัดความเดือดรอนใหกับประชาชนแตขอใหอยูในกฎระเบียบความถูกตองและไมกอใหเกิด
ความเดือดรอนกับผูใด  ตองไมเดือดรอนตอพนักงาน ตอผูบริหารและตอสมาชิกสภาฯ ผม
ยืนยัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  เชิญทานเลขานุการนายกฯ 
นายชัยวัฒน  ศึกขยาด เลขานุการนายกฯ -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทานสมาชิกสภาฯและผู

ทรงเกียรติทุกทานครับ  ผมนายชัยวัฒน  ศึกขยาด ตําแหนง เลขานุการนายกฯ  ครั้งแรกใน
ชีวิตที่ไดเขารวมในการประชุมสภาฯ  และมีหลายทานไดพาดพิงถึงเพื่อใหผมไดปฏิบัติหนาที่
ใหสมกับตําแหนงที่ผมไดรับมา  ขอเรียนวาประเด็นที่ทานไดพูดคุยกันเทาที่ทราบขณะน้ีแตละ
ทานก็ไดพยายามที่จะหาเหตุผลมาอธิบายใหรับฟงแลวเปนเหตุเปนผลไมกระทบกับผูหน่ึงผูใด
และไมกระทบกับสวนรวม  แตที่ผมจะแสดงความคิดเห็นมีอยู 2 ประเด็นหลักใหญๆ ประเด็น
แรกผมอยากใหทุกทานที่อยูในที่น้ีซึ่งเปนผูเสียสละที่เขามาเพื่อทําหนาที่เพื่อสรางความ
เปนอยูที่ดีข้ึนใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่  โดยอาศัยกฎกติกาทั้งตามระเบียบกฎหมาย
ตางๆ  ประเด็นที ่2 เรื่องวาระการประชุมที่พิจารณากันอยูน้ีซึ่งเมื่อผมไดมาทํางานทาน
นายกฯ ก็ไดใหศึกษาเรื่องน้ีวามีแนวทางแกไขหาทางออกไดหรือไมอยางไรจากที่ฟงขอมูลจาก
ทานสมาชิกสภาฯ ทานปลัดฯ หัวหนาสํานักปลัดฯ  ผมขอเสนอใหทานไดพิจารณา 3 เรื่อง
ดวยกัน  1.เรื่องของการจายขาดเงินสะสมซึ่งมีขอโตแยงทักทวงข้ึนมาวา  การที่จะจายขาด
เงินสะสมไดน้ันจะตองมีการพิจารณาตรวจสอบงบประมาณเหลือจายในปน้ันๆ วาพอที่จะโอน
มาต้ังจายโดยไมตองจายขาดเงินสะสมได หรือไม  2.การกอสรางประปา หมูที่ 3 เปน
ลักษณะขอการตอเติมหรือขยาย  เพราะเดิมทราบวาประปา หมูที่ 3  มีแตถังสูงไมมีระบบถัง
กรองนํ้าใสและระบบที่จะทําใหนํ้าสะอาดกับคําวาประปา  อยูในบริเวณที่สาธารณะ  ประเด็น
ที่ 3. มีการกอหน้ีผูกพันทําสัญญาจางเรื่องประปา หมูที่ 3  ดูแลวกาวขามปญหาทั้งหลายทั้ง
บวงมาที่จะตองดําเนินการตอไปแลว  ขอพูดถึงประเด็นแรกเรื่องการโอนเงินงบประมาณหรือ
จายขาดเงินสะสมซึ่งทานนายกฯ ก็ไดหยิบยกระเบียบที่เปนหนังสือขอสั่งการผมยังไมเห็น  
แตที่ฟงดูก็นาจะอยูในดุลพินิจที่เราทานทั้งหลายจะพิจารณาหาแนวทางแกไขรวมกันในทาง
สรางสรรควาหากเปนกรณีเดือดรอนจําเปนเรงดวน  ก็ไมตองไปทําเรื่องโอนเงินงบประมาณ
ไมตองไปโทษใคร  สวนประเด็นที่ 2 เรื่องพื้นที่ที่จะกอสรางโครงการประปา หมูที่ 3 น้ันเดิม
อยูในเขตที่สาธารณะที่อยูในความดูแลของกรมอนามัย  สวนบริเวณที่จะทําการสรางถังกรอง
นํ้าใสที่อยูในเขตอนามัยน้ันพื้นที่ไมพียงพอ  อยางที่ชางเรียนใหทราบวาการตอกเสาเข็มอาจ
ไปกระทบตอหอถังสูงระบบประปาเดิมพื้นที่สรางถังนํ้าใสก็เลยลวงล้ําเขาไปในที่สาธารณะที่
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ประชาชนใชประโยชนรวมกัน  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่สาธารณะอยูในความดูแล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับฝายปกครอง  ซึ่งแนนอนในทางปฏิบัติน้ันเราจะตองขอ
อนุญาตใชที่สาธารณะ เทาที่ผมทราบทางเทศบาลเองไดเคยทําเรื่องขอใชที่สาธารณะเพื่อที่จะ
กอสรางถังกรองนํ้าใสน้ีแลว  แตปรากฏวาเมื่อไปติดตามเรื่องที่อําเภอแตเจาหนาที่อําเภอที่รับ
เรื่องไวไดยายไปที่อื่นและทําใหเรื่องที่ย่ืนไปแลวน้ันหายไป  ผมก็ไดแนะนําเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลสองช้ันวาใหทําเรื่องเขาไปที่อําเภอใหมไมเปนไร  เพราะฉะน้ันในประเด็นที่ 2 
ก็สามารถทําเรื่องขออนุญาตใชที่สาธารณะควบคูไปกับการดําเนินการโครงการทั้งหลายทั้ง
ปวง  ผมเรียนที่ประชุมสภาฯ วาการขออนุญาตขอใชที่สาธารณะโดยหลักการเปนอํานาจของ
อธิบดีกรมที่ดินแตผมไมแนใจวาไดมีการมอบอํานาจใหทางผูวาราชการจังหวัดหรือไมตาม
ระเบียบ  เพราะฉะน้ันระยะเวลาในกระบวนการทางดานธุรการยอมตองใชเวลา  หากถามวา
สามารถดําเนินการไดหรือไมน้ันในธรรมเนียมแบบแผนการปฏิบัติราชการบางเรื่องก็สามารถ
ดําเนินการไดดวยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะของพี่นองประชาชน  
แตบางเรื่องตองรอการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรแลวแตจะพิจารณากันไป  สวนประเด็นที ่
3 เรื่องเกี่ยวกับการผูกพันกอหน้ีทําสัญญาจาง  เทาที่ผมดูไดมีการลงนามมาต้ังแตวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดสัญญาในวันที ่10 มีนาคม 2559 ซึ่งก็เหลือเวลาอีกไมนาน
ประมาณ 2 เดือน  ถาหากมีการเริ่มงานทันทีทันใด ณ เวลาน้ีไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 
2559  ก็นาจะมีเวลาเพียงพอในการดําเนินการหรืออาจจะลวงเลยไปบาง  ก็ตองหาเหตุที่จะ
ขยายสัญญาจางไดหรือไม  หรือไมมีเหตุในการขยายสัญญาจางก็ตองปรับผูรับจาง  นาจะมี
แนวทางออกไดในขณะน้ี  ผมขอเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพและผูทรงเกียรติที่เคารพ
ทุกทาน  เราควรหาทางออกรวมกันดีกวาหรือไม  ดีกวาการที่จะไปขุดขุยหาบกพรองความ
ผิดพลาดวาเปนของคนโนนคนน้ี  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไมเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทานปจจรี  ประสงคดี 
นางปจจร ี ประสงคดี  สท.เขต 1  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ ทานสมาชิกสภาฯ และพี่นอง

ชาวบานตําบลสองช้ันทุกทาน  ดิฉันนางปจจร ี ประสงคดี สท.เขต 1 เมื่อมีการพูดถึงประปา 
หมู 3 จึงอยากจะสอบถามเรื่องโครงการขยายทอประปากลางหมูบาน หมูที่ 3 

ประธานสภาฯ -  ทานปจจรี  ประสงคดี เน่ืองจากเรื่องโครงการประปา หมูที่ 3 ยังไมจบวาระจึงขอเชิญ
สมาชิกทานอื่นหรือมีผุใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก หรือไม เชิญนายวรชัย  วิชัยรัมย 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เรียนทานประธานสภาฯผม นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1  ตามที่ผมได
ถามทานนายกฯและทานเลขานุการนายกฯ ในประเด็นที่หารือ  ก็ไดรับคําตอบแลวเบื้องตน  
ในเรื่องของการโอนงบประมาณอยางที่ผมไดอภิปรายใหสภาฯ ทราบไปแลวเบื้องตน  ผมเอง
แมเปนคนไมอนุมัติแตการดําเนินโครงการดังกลาวไมใชวาผมไมเห็นความเดือดรอนแตผมเห็น
ตางในขอกฎหมายวาทานขออนุญาตดําเนินการไมถูกวิธีเทาน้ันและทานก็บอกวาจะพิมพปาย
ไวนิลผูไมอนุมัติติดประกาศบอกชาวบานวาสมาชิกสภาฯ ทานใดไมอนุมัติโครงการ ณ 
รายงานการประชุมสภาฯ ในขณะน้ัน  ผมไมไดติดใจในเรื่องของการโอนเพราะผมเคารพมติที่
สภาฯ อนุมัติ แตสิ่งที่ผมตองการใหคณะผูบริหารทราบคือเมื่อสภาฯ อนุมัติงบประมาณ 
1,500,000 บาทแลว  อํานาจการบริหารไปอยูในมือของทานนายกแลวในสวนของวิธีการ
ดําเนินการทานจะเรงรีบโครงการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวน้ัน  เปนอํานาจของทานผูบริหาร
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รวมถึงคณะผูบริหารที่ตองหารือกันวาจะดําเนินโครงการอยางไรใหแลวเสร็จและถูกตอง  ใน
สวนของการตรวจสอบการโอนงบประมาณเรื่องของการเห็นแยงการทบทวนคําสั่ง  ตลอดจน
การกอหน้ีผูกพันน้ันเปนเรื่องของหนวยงานสํานักงานตรวจเงิน สํานักงานตรวจสอบภายใน
จังหวัดบุรีรัมยที่จะดําเนินการตรวจสอบ  หลังจากที่ทานปลัดฯ มีความเห็นแยงเรื่องการ
จัดซื้อจัดจางซึ่งก็เปนอํานาจของทานปลัดฯ และไดช้ีแจงไปแลวเบื้องตน  สมาชิกสภาฯ เอง
ไมไดติดใจเรื่องของการโอน หรือไมโอนงบประมาณเพียงแตวาการโอนงบประมาณน้ันมี
ความเห็นแยงกันเปน 2 ฝายเทาน้ันเอง  ถาทานไดดูมติสภาฯ ทานจะเห็นวามีทั้งอนุมัติและ
ไมอนุมัติและทานประธานสภาฯ เปนผูช้ีขาดเอง  ในสวนของพื้นที่เปนบริเวณระหวาง หมูที่3 
กับบริเวณของสาธารณะสุข หรือบริเวณ รพ.สต.สองช้ัน  ตรงน้ันในธรรมเนียมหรือวิธีปฏิบัติ
ซึ่งทานเลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงเบื้องตน ใชครับ  บางหนวยงานเราสามารถทําควบคูกันได
หากมีการประสานในเบื้องตนวาคอนขางจะอนุมัติ  แตบางหนวยงานก็มีปญหาเชนกันอยางที่
ผมเลาใหฟงวาจะไปขุดดินของกรมชลประทานซึ่งไมไดรับอนุญาตกรมชลประทานแจงความ
ใหตํารวจจับกุมหากยังจะขุดดินอีก  ซึง่ผูรับเหมาก็ไมสามารถดําเนินงานตรงน้ันไดซึ่งโครงการ
น้ันก็จายขาดเงินสะสม  และอีกอยางหน่ึงที่วาจําเปนเรงดวน  ที่วาสมาชิกสภาฯ ไมอนุมัติวา
ไมเห็นความจําเปนเรงดวนหรือไมเห็นความเดือดรอนน้ัน  ทานนายกฯ อยาสรุปอยางน้ันเลย
ที่สภาฯ อนุมัติจายขาดเงินสะสมไปแลวน้ันสวนใหญก็ลวงเลยระยะเวลาเกือบปทั้งน้ัน  ก็ไม
ทราบดวยเหตุผลใด  น้ีคือประสบการณที่สภาฯ ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสม  ผมก็อยากใหทาน
เขาใจในสวนของสมาชิกสภาฯ ผมมีความเห็นแยงในเรื่องของระเบียบเทาน้ันเอง  เมื่ออนุมัติ
ไปแลวก็เห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติ  ในเรื่องของปญหาที่ทางกองชางไดรายงาน
มาวาเปนปญหาในเรื่องของสภาพพื้นที่  ถาทานเห็นวาเปนอํานาจของทานในการดําเนิน
โครงการดวยไมจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงสถานที่โดยขออนุมัติสภาฯ ตามระเบียบ  ทานก็
สามารถใหผูรับจางเขาดําเนินการหรือสงมอบพืน้ที่ใหผูรับจางดําเนินการไดเลย  แตถาทาน
หารือกันแลววาตองขออนุมัติจากสภาฯ ทานก็ขอย่ืนญัตติเขามาใหสภาฯ พิจารณาเพียงเทา
น้ันเองครับ  ผมไมไดเห็นวาจะมีอะไรซับซอนหรือยุงยากเลยซึ่งตอนน้ีก็ไดอนุมัติงบประมาณ 
1,500,000 บาทไวในมือของทานต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2558 แลวที่สภาฯ ตองติดตาม
เพราะสภาฯ เปนผูตรวจสอบการทํางานการใชงบประมาณของผูบริหารในฐานะตัวแทนของ
ประชาชน  ในเบื้องตนผมเสนอวาเมื่อเปนอํานาจของทานๆ จะดําเนินการอยางไรก็เปนเรื่อง
ของทาน  สํานักงานตรวจสอบจะมาตรวจสอบอยางไรก็เปนอีกสวนหน่ึงแตในสวนของสภาฯ 
ถาสิ่งใดอยูในอํานาจของสภาฯ ทานตองเสนอญัตติเขามาใหสภาฯ พิจารณาเทาน้ัน  แตใน
วาระน้ีไมมีญัตติเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางโครงการประปาของ
หมูที ่3 แตอยางใด  ขอเสนอใหที่ประชุมสภาฯ รับทราบเพียงเทาน้ี  เหตุผลที่ตองถามเรื่องน้ี
เพราะอะไรครับ  ผมเองไดทําคดีตัวอยางของเทศบาลลําดวน จังหวัดสุรินทร  ขอใหยกเอา
เปนอุทาหรณไดเลย  วาการจายขาดเงินสะสมผิดวิธีเขาบอกวาไมไดมองวาเปนความผิดที่
เจตนาที่รายแรง  เพียงแตวาเปนการเบิกจายวิธีงบประมาณที่ผิดวิธีเทาน้ัน  สวนที่สภาฯ 
อนุมัติก็ตองรับผิดชอบ ณ ขณะน้ันผูเปนสมาชิกสภาฯ หรือทานนายกฯ คณะผูบริหารไดหมด
วาระและบางทานก็เสียชีวิตไปแลว  ซึ่งอันน้ีเปนอุทาหรณที่สภาฯ ไดไปอบรมมาและไดศึกษา
มา  ขอขอบคุณมา ณ ที่น้ีที่หาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน  ก็ขอฝากทานนายกฯ วา
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เมื่อทานไดรับงบประมาณโครงการน้ีไปแลวขอใหทานไดเรงรัดใหดําเนินโครงการ  เมื่อทานมี
คณะผูบริหารและขาราชการประจําเปนทีมงานอยูแลว  ซึ่งสภาฯ ไดอนุมัติงบประมาณไป
นานพอสมควรแลว ขอบคุณครับ  

ประธานสภา ฯ -  เชิญทานรองสมจิต 
นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ -การทํางานของหมู 3 สภาก็อนุมัติไปเรียบรอยแลว ชางกับทาน

ปลัดก็เปนคนเซ็นสัญญาจางแตไมกลา 
นายกฤชพล  แสงสุนานนท ปลัด ทต.- ขออนุญาตครับทานประธานสภา ผมขอช้ีแจงที่ทานรองบอกวาไมกลา 

เปนเพียงขอเสนอแนะของผมอยางน้ี ถาทานนายกยืนยันจะทําทานก็ทํา เพียงแตผมใหทาน
ทบทวนแนะนําใหทาน วาความเห็นของผมเปนอยางน้ี มันเปนกระบวนการเสนอความเห็น 
ทานตองบริหารเอง 

นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ -จากที่ดูแลว พื้นที่ตรงน้ันติดขัดที่มีรั้ว ทานผูใหญหมู 3 มาไหม
ครับ ถาไมมีรั้วกั้นคงทําเสร็จหมดแลว ผมคิดแบบชาวบาน แตละทานลวนแตจบปริญญาตรี 
ปริญญาโท อยางผมก็มีความรูแคอนุบาลคิดงายๆ แกปญหาใหจบๆ ผมเคยไดรับงบประมาณ
กองทุนชุมชน ใหจัดสรางทางเขาหมูบาน เผอิญของผมไมมีที่สาธารณะที่สราง 

ประธานสภา ฯ -  ทานรองครับไวคุยกันในวาระอื่นๆ เอาวาระน้ีใหจบกอน 
นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ -ครับ 
ประธานสภา ฯ -  เชิญสมาชิกทานอื่นครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอสอบถามในสวนของงานพัสดุเพิ่มเติมครับ การดําเนินงานในสวนที่ 3 

เปนการอุดหนุนเฉพาะกิจจํานวน 9 โครงการที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 24,834,000.- บาท 
ดําเนินการแลวเสร็จเบิกจาย 22,392,573.67.- บาท จะเห็นไดวาสัดสวนนาจะเปน
โครงการประปาผิวดิน ม.7,10,11,14,15 นอกน้ันเปนโครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ลานกีฬาอเนกประสงคปูยางพื้นสังเคราะห ติดต้ังสัญญาณจราจรกระพริบ 20 ตน ถนนสาย
บานปราสาท – บานเสม็ด ไมทราบวาโครงการดังกลาวงบประมาณคงเหลือจะมีการสงคืน
หนวยงานเดิมหรือสงเขาคลังเทศบาลครับ 

นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล - เงินจะต้ังเบิกที่จังหวัด ตัวเงินคงเหลือจาย เราตองทําขอ
ไปถึงจะมีสิทธิใชเพราะวาเงินเหลือจายไมตกเปนของเทศบาลคะ และที่ทราบก็ดึงกลับคืนแลว 
เพราะ คสช.ไดกําหนดใชแลวเสร็จชวงน้ีๆ ก็เลยดึงกลับและถูกตัดงบไปที่สวนกลาง 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอบคุณครับ ก็ขอแจงเจาหนาที่ใหรอบคอบในการจัดพิมพเอกสารครับ 
เชน ประปาผิวดินขาดใหญ ขาดเล็ก ตองเปนขนาดใหญ ขนาดเล็กนะครับ ในสวนของ
โครงการดังกลาวไมทราบวาทางเทศบาลไดดําเนินการสงมอบใหคณะกรรมการหมูบาน เพื่อ
แตงต้ังกรรมการแลวหรือยังครับ 

นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล - สงมอบครบทุกหมูบานแลวคะ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอบคุณครับ 
ประธานสภา ฯ -  เชิญสมาชิกทานอื่นครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - สืบเน่ืองจากการประชุมสภาในระเบียบวาระที่ 3.2.1 เรื่องการรายงาน

และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 58 มีโครงการที่ เทศบาลไดอนุมัติจายเงิน
อุดหนุนหลายโครงการใหแกคณะกรรมการหมูบาน ในสวนของกิจการสภาในฐานะสมาชิกได
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ทําบันทึกและไดรับหนังสือรองเรียนจากชาวบานหนองปุน ม.15 ใหตรวจสอบการใชจายและ
รายงานเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมูบานหนองปุน ม.15 วันน้ีชาวบานหนองปุนก็ไดเขา
รวมฟงการประชุมแลว อาศัยระเบียบขอบังคับการประชุมสภามาตรา 37(1) 38(3) 
47(3)(9) ขอเสนอญัตติดวยวาจา ซึ่งเปนญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาขอปรึกษาเรื่องเรงดวน 
หรือขอใหสภาลงมติ หรือขอใหบุคคลเฉพาะชาวบานหนองปุนและ ม.9 ที่มารวมประชุมได
แถลงขอยุติโดยขอใหสมาชิก 1 ใน 3 คือ 4 ทานตามระเบียบขอ 39 ในเบื้องตนจึงเรียนให
ประธานสภาทราบ ขอใหทานเลขาฯ ไดช้ีแจงระเบียบดังกลาวใหทางสภาทราบตามที่ผม
นําเสนอดวยครับ 

ประธานสภา ฯ -  เชิญทานเลขาฯ ครับ 
นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  เลขานุการสภา ฯ - ตามที่ทานวรชัยอางถึงระเบียบขอบังคับการ

ประชุมสภา ขอ 39 การเสนอญัตติดวยวาจาน้ัน ใหนําความในขอ 62 วรรคหน่ึง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม ขอ 62  ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหน่ึงในสามของสมาชิกสภา
ทองถ่ินที่อยูในที่ประชุม  โดยที่เสนอญัตติ คือ 37(1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาทองถ่ิน 
38(3) ขอปรึกษาหรือขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวน41(3) ขอใหลงมติ (9) ขอใหบุคคลใดมา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายใหอํานาจไว  จึงแจงใหที่ประชุมไดรับ
ทราบ 

ประธานสภา ฯ -  ตามที่ทานวรชัย  ขอญัตติเสนอดวยวาจาดังกลาว ตองมีสมาชิกสภารับรอง 1 ใน 3 
เพราะฉะน้ันขอเสียงรับรองครับ 

 1. นางปจจรี  ประสงคดี สท.เขต 1  2. นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สท.เขต 2 
 3. นายอนุสรณ  ภาคเดียว  สท.เขต 2 4.นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ สท.เขต 2 
ประธานสภา ฯ -  ตามที่สมาชิกไดยกมือรับรองเพื่อเสนอญัตติใหเขาระเบียบวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

ดวยวาจาน้ัน  ก็ใหเลขานุการสภาฯ บรรจุเขาวาระการประชุมสภาในครั้งน้ี เชิญทานวรชัย  ผู
ย่ืนเสนอญัตติอภิปรายครับ 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ผมเห็นวาระยะเวลาดังกลาวก็พอมีเวลา ผมขออภิปรายญัตติที่เสนอดวย
วาจา ที่อนุมัติจายเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 58 ในเบื้องตนผมในฐานะเปนสมาชิก เขต 1 และไดรับขอมูลและขอ
รองเรียนมาจากพอแมพี่นองชาวบาน ม.15 ในเรื่องของการใชจายเงินอุดหนุนของทาง
เทศบาลที่อนุมัติจายใหกับคณะกรรมการหมูบาน ม.15 ตามโครงการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
อัดเม็ด งบประมาณ 10,00.- บาท ในเบื้องตนเอกสารรายละเอียดดังกลาวเชิญทานเลขาฯ 
ไดอานใหที่ประชุมไดทราบกอน เชิญครับ 

นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  เลขานุการสภา - หนังสือรองเรียนของราษฎรหมูที่ 15 เรียนประธานสภา 
ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการใชจายและรายงานเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บาน
หนองปุน หมูที ่15  เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตามโครงการผลิตปุยอนิทรีย
ชีวภาพอัดเม็ด ตามเทศบัญญัติฯ 2558  ในประเด็นดังตอไป 

 1.  มีการเบิกจายเงินอุดหนุนดังกลาวแตไมมีการดําเนินโครงการจริงตามแผนพัฒนาและตาม
วัตถุประสงคที่รายงานตอเทศบาล 
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 2. บันทึกตกลงซื้อขายมูลวัว จํานวน 5,000 กิโลกรัมฉบับลงวันที่ 17  กรกฎาคม  2558  

ไมมีการจัดซื้อจัดจางกันจริงและในบันทึกตกลงซื้อขายหนาที่ 2 ชองพยาน นายพนิตร  
ประสงคดี  เปนลายมือช่ือปลอม 

 3.  ใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 18  กรกฎาคม  2558  ไมมีการสงมอบมูลวัวจํานวน 5,000 
กิโลกรัมจริง  ชองลงช่ือ นายพนิตร  ประสงคดี  และ นางทองมวน  ฉัตรทัน  เปนลายมือช่ือ
ปลอม  บุคคลดังกลาวไมไดลงลายมือช่ือตรวจรับแตอยางใด 

 4. ไมมีและไมเคยเห็นพัสดุมูลวัวจํานวน 5,000 กิโลกรัม ตามรายงานการตรวจรับพัสดุแต
อยางใด 

 5.  ไมเคยเห็นและหรือใชผลิตผลปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดตามโครงการดังกลาว 
 6.  ไมเคยมีการประชุมประชาคมแจงรายงานการดําเนินโครงการดังกลาวใหชาวบานทราบ

แตอยางใด  ดวยเหตุดังกลาว  จึงขอใหทางสภาเทศบาลไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงใน
การใชจายเงินงบประมาณของทางราชการดังกลาว 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ครับ ขอบคุณทานเลขาฯ สืบเน่ืองจากมีเอกสารดังกลาวในฐานะเปน
สมาชิก ที่ทําหนาที่ตัวแทนของพี่นองชาวตําบลสองช้ัน ในบทบาทของสภาเองน้ัน จะมี
บทบาทในดานนิติบัญญัติ บทบาทดานพิจารณางบประมาณรายจายประจําป โครงการตางๆ 
บทบาทในการควบคุมผูบริหารในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารในการต้ังกระทู
ถามหรือย่ืนอภิปรายตางๆ ดานงบประมาณ สืบเน่ืองจากการรองเรียนดังกลาวถามองในสวน
ของสภาเอง จะไมมีอํานาจกาวลวงไปตรวจสอบในสวนของการจายขาดเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบานดังกลาว เพียงแตวาเพื่อใหไดขอเท็จจริงจากชาวบาน ม.15 มารวมฟง
การประชุมก็เลยอาศัยอํานาจการประชุมตามระเบียบดังกลาวใหบุคคลดังกลาวไดช้ีแจง 
เบื้องตนโดยประเด็นในสวนของที่วามีนายพนิตร  ประสงคดี ที่ทางเจาหนาที่ไดอานใหฟงกับ
นางทองมวน รวมถึงประชาชนที่รวมลงช่ือน้ันไดช้ีแจงเบื้องตนวามีขอเท็จจริงประการใด
เพื่อใหสภาทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ -  เชิญคุณพนิตร  ประสงคดี 
นายพนิตร ประสงคดี ชาวบาน ม.15 - สวัสดีครับ ผมนายพนิตร  ประสงคดี คณะกรรมการหมูบาน ม.

15 ตามเอกสารที่ผมเห็นไมเปนความจริงครับ ลายเซ็นผมก็ไมไดเซ็น ตรวจรับพัสดุผมก็ไมได
ตรวจรับจริงครับ ผมขอยืนยันครับ 

นางทองมวน   ชาวบาน ม.15 -  มีการปลอมลายเซน็ตจริง ผูใหญโทรไปถามแลววาโครงการเรงดวนก็ตอง
เซ็น ก็เลยบอกวาจะทําอะไรก็ทําไป แตเปลี่ยนเปนไปซื้อเกาอี ้

ประธานสภา ฯ -  ทานเซ็นตช่ือจริงไหม 
นางทองมวน   ชาวบาน ม.15 -  ไมไดเซ็นคะ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - มีตัวแทนจากหมู 15 ทานอื่นจะช้ีแจงขอเท็จจริงใหสภาทราบอีกไหมครับ 
ประธานสภา ฯ -  มีทานอื่นช้ีแจงไหมครับ  ไมมีนะครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - แลวมีวัสดุมูลวัวจริงไหมครับ 
ชาวบาน ม.15 -  ยืนยันวาไมมี โครงการน้ีไมไดแจงชาวบานดวย 
นางสุนันทา  กุมรัมย  ผูใหญบานหมู 15   -  ขอช้ีแจงคะ ทําโครงการครั้งแรกเปนจัดซื้อเกาอี้แตไม

ผาน แลวไดไปดูแบบจาก ม.14 วันน้ันตามหาคนเซน็ต นางทองมวนแกก็ประชุม อสม. เขา
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บอกวาทําอะไรก็ทําไป สวนนายพนิตรก็อยูใกลกัน ก็บอกเพราะเขาก็เปนกรรมการ บานก็อยู
ติดกัน เรื่องเกาอี้เขาก็รูทุกอยาง ขอบคุณคะ 

ประธานสภา ฯ -  ผูย่ืนญัตติมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - อยากสอบถามเจาหนาที่กองคลัง  การจะมารับเงินอุดหนุนน้ันมีการทํา

เอกสารหรือบันทึกขอตกลงอะไรหรือไม อยางไร  
นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล - สําหรับการจายเงินอุดหนุน เมื่อสภาอนุมัติแลวทาง

คณะกรรมการหมูบาน ประธานคณะกรรมการสวนมากเปนผูใหญบาน จะทําหนังสือพรอม
แนบโครงการและหนาบัญชี กอนเบิกจายเงินใหสํารวจเอกสารของปที่แลวที่เงินอุดหนุนของ
หมูน้ีรายงานมารึยัง ถายังไมรายงานก็จะใหรายงานของปที่ผานมากอน เช็คไปที่กองบอก
รายงานแลว กองน้ันก็จะทําฎีกามาที่กองคลังวาสามารถเบิกจายเงินได แลวกองคลังจะทํา
บันทึกขอตกลงรับเงินอุดหนุนคะ แลวใหใชจายเงินตามวัตถุประสงคโครงการที่ขอคะ หากมี
เงินเหลือจายตองสงคืน  ในการรายงานผลของโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนตองรายงาน
ภายใน 30 วัน หลังจากโครงการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวเพื่อเสนอใหผูบริหารไดทราบตอไป  
จะเปนหนังสือสั่งการ ว 74  การใหจายเงินอุดหนุนกองคลังจะทําหนังสือทุกครั้งที่จะจายเงิน
ใหกลุมตางๆ หากดําเนินโครงการแลวภายใน 30 วัน ทานตองรายงานผล หากมีเงินเหลอื
จาย สมมุติทานรับไป 10,000.- บาท ทานไปทําโครงการปรากฏมีเงินเหลือ 500.- บาท หา
รอยบาทน้ีทานตองสงคืนที่เทศบาล ขอช้ีแจงเบื้องตนคะ เพิ่มเติมคะทานเขียนโครงการวาทํา
อะไร ทานตองทําอันน้ันคะ จะไปทํานอกเหนือวัตถุประสงคที่ขอมาในโครงการไมไดถือวาผิด
นะคะ 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอบคุณครับ ถากรณีผิดวัตถุประสงคตองทํายังไงครับ ตองดําเนินการ
อยางไรครับ 

นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล - หากผิดวัตถุประสงคตองคืนเงินทั้งหมดคะ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ในเบื้องตนขอเท็จจริงที่ไดทราบเรื่องเบกิจายเงินอุดหนุน ม.15  ผมได

อภิปรายและไดสอบถามทางบุคคลที่มาในเบื้องตนแลว ก็พอจะเขาใจและทราบปญหา
ดังกลาวแลว ไมทราบทานสมาชิกทานอื่นมีใครจะสอบถามไหมครับ ถาไมมีนะครับ ใน
ความเห็นเบื้องตนสภาคงไมมีอํานาจกาวลวงพิจารณา เพียงแตวาในสวนของเทศบาลเองมีใน
สวนของคณะกรรมการติดตามและประเมินเงินอุดหนุนของเทศบาล แมกระทั่งทานนายก
ทานจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือไมก็สุดแลวแตทาน ในสวนตัวผมเองผมเห็น
วาในขอเท็จจริงดังกลาวมีการทวงติงใหสภาไดพิจารณาเทาน้ัน ในสวนของสภา ผมมี
ความเห็นวาใหนําเอกสารทีร่องเรียนในวันน้ีแนบรายงานการประชุมสภาในวันน้ีใหหนวยงาน
ที่มีอํานาจตรวจสอบรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบโครงการดังกลาว ในสวน
ของการลงความเห็นหรือทางคณะกรรมการฝายบริหารจะดําเนินการตรวจสอบและมี
ความเห็นอยางไรก็ขอใหแจงใหสภาทราบในคราวประชุมครั้งตอไป ก็ขอมติในวาระเพื่อ
พิจารณาของบานหนองปุน หมู 15 ในสวนของญัตติของเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู 9 
สืบเน่ืองจากผมเปนสมาชิกและเปนคณะกรรมการหมูบาน และเปนคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลจังหวัด อยูในพื้นที่ของหมู 9 ไดรับการอุดหนุนใหคณะกรรมการ ม.9  ดําเนินโครงการ
โรงนํ้าด่ืม 140,000.- บาท สืบเน่ืองจากโครงการดังกลาวน้ันไดมีชาวบานไดมาทักทวงเรื่อง
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การใชจายเงินดังกลาว สืบเน่ืองจากวันน้ีเวลาใกลเที่ยงแลว ผมขอที่ประชุมสภาเลื่อนการ
อภิปรายมติดังกลาวไปในสมัยประชุมครั้งตอไป เพื่อขอใหสภาทราบและพิจารณาในครั้งตอไป 
ก็ขอใหทานประธานไดวินิจฉัยเบื้องตนกอนครับ 

นายกฯ -ไมไดย่ืนญัตติของ ม.9 จะขอเลื่อนไดยังไงครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ย่ืนแลวครับทั้ง ม.15 และ ม.9  อภิปรายหมู 15 กอนครับ ผมในฐานะ

เปนสมาชิกในพื้นที่ ม.9 ขอย่ืนญัตติอาศัยอํานาจตามระเบียบขอบังคับการประชุมขอ 38 
39 41 ขอย่ืนญัตติดวยวาจาโดยขอใหทานสมาชิก 1 ใน 4 ของ 12 ทานคือจํานวน 4 ทาน
รับรองญัตติดวยวาจาเพื่อใหสภานําเขาระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการจายเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบาน ม.9 โครงการนํ้าด่ืมธาราเสม็ด จํานวน 140,000.- บาท ขอเชิญทาน
ประธานครับ 

ประธานสภา ฯ -  ตามที่ทานวรชัย  ขอญัตติเสนอดวยวาจาดังกลาว ตองมีสมาชิกสภารับรอง 1 ใน 3 
เพราะฉะน้ันขอเสียงรับรองครับ 

 1. นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1  2. นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สท.เขต 2 
 3. นายศรีนิจ  กมลรัมย สท.เขต 2  4.นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ สท.เขต 2 
ประธานสภา ฯ -  ตามที่สมาชิกไดยกมือรับรองเพื่อเสนอญัตติใหเขาระเบียบวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

ดวยวาจาน้ัน  ก็ใหเลขานุการสภาฯ บรรจุเขาวาระการประชุมสภาในครั้งน้ี เชิญทานวรชัย  ผู
ย่ืนเสนอญัตติอภิปรายครับ 

นายกฯ -อนุญาตครับทานประธาน เห็นชาวบาน ม.9 มากันเยอะก็ย่ืนญัตติแลว ก็ใหเขาอภิปราย ผม
จะไดสงคณะตรวจสอบใหออกไปตรวจสอบทั้ง 2 หมูบาน ในเมื่อทานย่ืนเรื่องมาแลว สภา
อนุมัติใหย่ืนแลว  

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เรียนทานนายกครับ ผมจะอภิปรายใหเลยครับ ตามที่ทานเรียกรอง ผมไม
มีปญหาในการอภิปรายอยูแลว เพียงแตวาผมควบคุมการอภิปรายเทาน้ันเอง ตามมารยาทใน
การประชุมสภา ในการย่ืนญัตติดังกลาวก็เปนญัตติของกิจการสภาผมไมไดขอความเห็นจาก
ผูบริหารนะครับ  เรื่องการจายเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลสองช้ันจายเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบาน ม.9 จํานวน 140,000.- บาท ในการใชจายในการผลิตนํ้าด่ืม
โครงการนํ้าด่ืมธาราเสม็ด ในเบื้องตนอยากใหทางเลขาฯ ไดอานบันทึกดังกลาวใหที่ประชุม
เพื่อทราบกอนครับ  

นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  เลขานุการสภาฯ - ตามที่ทานวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 ย่ืนหนังสือ
บันทึกขอความ ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงการใชจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเสม็ด 
หมูที ่9 ตามโครงการผลิตและจําหนายนํ้าด่ืม “ธาราเสม็ด” ตามเทศบัญญัติฯ 2558 เพื่อ
สอบขอเท็จจริงในประเด็น ดังตอไปน้ี 

 1.  มีการเบิกจายเงินอุดหนุนดังกลาวไปใชผิดวัตถุประสงคของโครงการโดยการนําเงิน
ดังกลาวไปจายคืนใหแกสมาชิกผูถือหุนและนําไปทําการตอเติมอาคารโรงนํ้าด่ืม  โดยไมไดมี
การประชุมสมาชิกผูถือหุนหรือประชุมประชาคมชาวบานแตอยางใด ตามสําเนารายช่ือผูถือหุน 

 2.  มีการรายงานการใชจายเงินอันเปนเท็จโดยการปลอมแปลงเอกสารบิลเงินสดและกรอก
ขอความในรายการคาใชจายซึ่งมีพิรุธสงสัยวาผูรายงานเปนผูจัดทําเขียนและระบุรายการดวย
ตนเอง  โดยพิจารณาเปรียบเทียบสําเนาใบเสร็จ 
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 ดวยเหตุดังกลาวเพื่อใหไดขอเท็จจริง  จึงขอใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในการราใช

งบประมาณของทางราชการดังกลาว 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ครับในเบื้องตนทานนายกครับบันทึกบันทึกขอความดังกลาวผมย่ืนต้ังแต

วันที ่18 ไมทราบทานนายกไดรับหนังสือหรือยังครับ 
นายกฯ -อยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เอกสารดังกลาว ผมไดรายงานความคืบหนา  ทานนายกบอกวาอยู

ระหวางการตรวจสอบในสวนน้ันก็เปนในสวนของฝายบริหารที่ผมไดแจงคลายๆ กับ ม.15 
คือเปนการดําเนินการต้ังกรรมการติดตามการจายเงินอุดหนุน ในสวนของหมู 9 เอง ตามที่
สภาไดอนุมัติจายขาดเงินอุดหนุนแลว  แลวมีการเบิกจายเงินอุดหนุนดังกลาว ไมทราบวาทาง
กองคลังมีการจดัทําบันทึกเชนเดียวกับหมู 15 ไหมครับ 

นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล - เหมือนกันหมดคะ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอบคุณครับ  ในการจายเงินอุดหนุนดังกลาวทางประธานกรรมการ

หมูบานไดแจงวางบประมารจะจัดทําฉลากและคาฉลากนํ้าด่ืม  50,000.- บาท คาบรรจุ
ภัณฑ  90,000.- บาท  น่ีคือในสวนของการรายงานเปนเงิน 140,000.- บาทและก็มีการ
ตรวจรับวัสดุดังกลาว มีสัญญาจัดซื้อจัดจาง มีใบเสร็จรวมเงิน 140,000.- บาท โครงการ
ดังกลาวน้ันผมแจงใหที่ประชุมทราบในเบื้องตนใหปรากฏในรายงานการประชุมวานํ้าด่ืม หมู 
9 ไดรับการอนุมัติใหทํา อย. ต้ังแตวันที่ 2 พ.ค. 57 เมื่อไดทําเอกสารอนุมัติดังกลาวแลวทาง
กรรมการที่ไดมกีารประชุมชาวบานเพื่อเปดจําหนายหุนใหแกชาวบานในหมูบาน ซึ่งไดเปด
จําหนายหุนปรากฎตามรายช่ือหุนทีป่รากฏในเอกสารที่เสนอใหทานนายก  เสร็จแลวรวมเงิน
ที่จําหนายหุนประมาณ 120,000.- กวาบาท หลังจากมีการจําหนายหุน 120,000.- กวา
บาท ทางคณะกรรมการเองไดมีการจัดซื้อจัดจางจาก เจเอ ซัพพลาย จ.สุรินทร โดยมีการออ
กบิลใบเสร็จถังนํ้า 20 ลิตรไดมีการสั่งซื้อจํานวน 1,000 ถัง โดยบริษัทดังกลาวไดมีการสงถัง
ดังกลาวที่ศาลากลางหมูบานเสม็ด เมื่อวันที่ 3 พ.ศ. 57  เวลา 9.24 น.  ตามภาพถายน้ีซึ่ง
ผมจะย่ืนตอกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมสงเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง  เสร็จแลวในการสั่งซื้อดังกลาวรายการสั่งซื้อถัง 1,000 ถังมีปริมาณมาก ผมเอง
ไดไปรวมตรวจต้ังแตวันที่ 3 พ.ศ. 57  ไดถายรูปไวเปนหลักฐาน แตตามบิลรายงานการที่
ช้ีแจงเทศบาลในวันที่ 5 มิ.ย. 58 น้ัน จํานวนเงิน 70,000.- บาท ปรากฏวามีการซื้อถัง 20 
ลิตร 1,000. ใบๆ ละ 70.- บาท เปนเงิน  70,000.- บาท ในสวนน้ีก็อยากเสนอใหเห็นวามี
การจัดซื้อจัดจางจํานวนถังดังกลาวจริงหรือไม ถาสั่งซื้อจริงจํานวนถังดังกลาวก็จะรวมเปน 
2,000 ถัง ในการจําหนายถังดังกลาวของธาราเสม็ดน้ันคือการจําหนายแลวคืนถัง ก็อยากให
ทางคณะกรรมการฝายผูบริหารไปตรวจนับถังจํานวน 2,000 ใบน้ันอยูที่ไหน มีภาพถาย
ดังกลาวหรือไม ในสวนของซิลคอถังก็มีการจัดซื้อตามบิลใบเสร็จ 200 กก. ที่ผมเก็บไวเพราะ 
เจเอไดสงให 1ป ไมรูวาหมดรึยัง ก็ยังมีการเบิกซื้ออีกก็ตองดูวาอยูตรงไหน แลวก็ในซิล 
1,500 ซีซ ีและ 600 ซีซี อยางละ 100,000 ช้ิน เมื่อปที่แลวก็มีบิลซื้อและมีการจายเงิน
ครบถวนแลว 180,175.- บาท หากมีการซื้ออีกน้ัน ของเกาหมดแลวหรือยัง ของใหมอยูที่
ไหน ในสวนขวดขนาด 600 ซีซี ขายเปนหอละ 180 ขวดๆ ละ 1.90.- บาทแตในบิล
รายงานเทศบาลน้ันมียอดจํานวน 5,284 ใบ คิดเปนกี่หอ เพราะปกติเขาขายเปนหอ เขา
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ไมไดขายเปนใบ  ขวดขนาด 1,500 ซีซี ขายหอละ 90 ขวดๆ ละ 3.95.- บาท บิลรายงาน
เทศบาล 1,560 ใบ ก็ไมทราบวากี่หอ และในสําเนาออกใบเสร็จตามเอกสารทั้ง 2 รายการ 
ใบสงของที่อยูตามใบเสร็จบริษัทดังกลาวต้ังอยูในตําบลนอกเมือง แตในใบเสร็จรานดังกลาว
เขียนตําบลในเมือง น่ีเปนขอพิรุธนาสงสัย และใหทางคณะกรรมการไดตรวจดูเอกสารตนฉบับ
หรือคูฉบับที่รายงานเทศบาลกับทางรานวามีการออกบิลดังกลาวจริงหรือไม แตเทาที่ผมได
สอบถามเบื้องตนยอมรับวาเคยไดมีการซื้อขายกันจริงแตใบเสร็จดังกลาวไมไดเปนใบเสร็จที่
ทางรานจัดทําแนนอน ดังน้ันจึงเสนอแนะใหสภาไดทราบในเบื้องตน  และอีกอยางโครงการ
ในกิจการนํ้าด่ืมธาราเสม็ดน้ันดําเนินกิจการต้ังแตตนป 2557 มีคณะกรรมการหมูบานแตไม
เคยปรากฏสถานะการเงินรายรับ-รายจายใหตรวจสอบ ใหประชาชนในหมูบานทราบแตอยาง
ใด ก็อยากใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตรวจสอบ คัดสําเนารายรับ-รายจายของ
โครงนํ้าด่ืมดังกลาวตรวจสอบเทียบเคียงกันตามรายงานเงินดังกลาวดวย และอีกประเด็นหน่ึง
ผมในฐานะเปนกรรมการ และเปนสมาชิกในพื้นที่ ตลอดจนจนเปนผูถือหุนจํานวน 10,000.- 
บาท ไดรับคืนหุนโดยทางประธานกรรมการหมูบานไดเรียกคืนหุนใหแกผูถือหุนเปนรายบุคคล 
ไมมีการประชุมผูถือหุนและแจงกับผูถือหุนวาไดรับเงินจากทางเทศบาลโดยบุคคลดังกลาวได
มีการรับเงินจํานวนดังกลาวไปครบถวนแลว จึงมีการมาสอบถาม ผมเองซึ่งในฐานะเปน
กรรมการวาทําไมมีการจายคืนหุนโดยไมมีการประชุมประชาคมผูถือหุน และอีกอยางในสวน
ของการประชุมวันที่ 8 ก.ค. 58 ผมเองไดสอบถามกรรมการหมูบานวาแลวเงินดังกลาว
จํานวน 140,000.- บาท น้ันไดดําเนินการอยางไร 

นายกฯ -  เรียนประธานสภา  กิจการนํ้าด่ืมเทาที่ผมฟงมันเปนกิจการภายในหมูบาน  ทานมาบรรยาย
หมดเลยวาใครเปนกรรมการบาง  ซื้อของไรบาง  สภาไมไดเปนกรรมการดวยนะครับ 

นายวรชัย  วิชัยรมัย สท.เขต 1 -  ญัตติเพื่อทราบครับทานนายก  และน้ีเปนญัตติของสภา  ของใหทาน
ประธานวินิจฉัยและควบคุมการประชุมดวย เพื่อความรวดเร็ว 

นายกฯ -  ผมก็ใหทานสภาพิจารณานะครับวา  ในการที่ทานเอากิจการของหมูบานที่เปนนิติบุคคล  
ซึ่งทางสภาไมมีอํานาจที่จะไปกําหนดวาคณะกรรมการเขาจะคืนเงินอยางไร  ประชุมแบบไหน  
มันไมใช  แตเขาจะตองรายงาน  สมมุติหมู  15  ตองรายงานละวาเงิน  10,000  บาทไปใช
ทําอะไรอยางน้ีถาผิด  วากัน  หมู  9  เอาเงิน  140,000  บาท  ไป  รายงานมาวาคุณเอา
เงินไปใชอะไร  อันน้ันคือเขาจะตองรายงานมากับทางน้ี  แตถาเปนเรื่องของภายในกิจการผม
ไมสามารถที่จะไปแทรกวาตองคืนหุนเขาไหม  มันทําไมได  หรือกระทั่งคณะสภาอนุมัติมันก็
ทําไมได 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  ขอเชิญทานประธานควบคุมการประชุม 
ประธานสภาฯ -  ขอใหทานย่ืนญัตติอภิปรายตอ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  อีกนิดเดียวครับ  ในวันดังกลาว  8  กรกฎาคม  2558  ผมเองได

สอบถามประธานกรรมการในเบื้องตนวา  เงินที่เทศบาลอุดหนุนมา  140,000  บาท  ไดไป
ดําเนินการอยางไร  โดยทานประธานกรรมการหมูบานไดช้ีแจงในเบื้องตนวา  ไดจายเงินผูถือ
หุนเพราะเกรงวาจะขาดทุน  พรอมไดปรับปรุงตอเติมโรงนํ้าด่ืม  น้ีในสวนของขอเท็จจริงทีผ่ม
เปนผูประสบเห็นดวยตนเองจึงรายงานใหสภาทราบ  ในสวนของความเห็นของผมในฐานะผู
ย่ืนญัตติผมเห็นเชนเดียวกับที่ไดอภิปรายในสวนของหมู  15  ผมเห็นวาในสวนของสภาเองไม
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มีอํานาจในการตรวจสอบหรือวินิจฉัยการใชจายเงินดังกลาววาถูกตองหรือผิดอะไรอยางไร  
เพียงแตวามีการทักทวงใหสภาทราบ  ผมเห็นวาใหสภามีมติใหหนวยงานตรวจสอบสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินพรอมทั้งแนบหนังสือรายงานการประชุมสภาในวันน้ีตลอดจนเอกสารที่
เกี่ยวของใหทราบ  สวนกระบวนการตรวจสอบภายในกิจการของทางเทศบาลเปนอํานาจของ
ทางผูบริหารที่จะดําเนินตอไปในเบื้องตน  ขอใหสภาลงมติในวาระเพื่อพิจารณารวม 2 มติ 

ประธานสภาฯ -  ทานนายกมีอะไรเสนอไหม   
นายกฯ - ผมกําลังงงสับสนนิดหนอย  ขออนุญาตนะครับ  เน่ืองจากที่ทานย่ืนมาประธานก็อนุมัติให

ทานอภิปราย  หมู  15  หมู  9  ทางเทศบาลในฐานะผูบริหารก็จะทําหนังสือและสง
เจาหนาที่ไปตรวจสอบของหมูบาน  ทานก็ทําหนังสือรายงานมา  เรื่องภายในหมูบานผมวาคุย
กันในหมูบานใหมันจบ  มันจะเปนอะไรที่คุยกันงาย  มันมีปญหาตรงไหนเงิน  10,000  
บาท  ผมวาเรากินกันมากกวาน้ี  140,000  บาท  ผมวาทานที่ย่ืนคํารองเมื่อกี้ทานก็ไป
ตรวจรับเอง  มีถายรูปอีก  ทําไมทานไมเช็คต้ังแตที่ทานถายรูป  ใหมันผานมาจนถึงตอนน้ี 

ประธานสภาฯ -  ทานนายกครับ  เมื่อกี้ทานบอกวากิน  กินอะไรกันครับ 
นายกฯ -  กินขาวกันในหมูบาน  แลวมาเอาเรื่องแคน้ีมาเปนปญหา  มองแลวมันไมใช  ก็ไมเปนไร

ทานมาย่ืนเพื่อที่จะใหตรวจสอบเราก็จะตรวจสอบ  เจาหนาที่คณะกรรมหมูบานก็ทําหนังสือ
รายงานมา  การเขียนมันก็ผิดแหละครับ  เอกสารมันก็ธรรมดาเราเขียนในบางนอกบางมันก็
ผิดบาง  มันไมมีใครจบปริญญาเอกภาษาไทยหรอกครับ  ก็ไมเปนไร  ผมในฐานะผูตรวจสอบ
ผมก็จะสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบทั้ง  2  หมูบานนะครับ  แลวก็ใหทานเลขาดูดวยวามีปญหา
อะไรยังไงใหประชุมกันดวยก็คงไมนาที่จะมีปญหาอะไร 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 

วาระท่ี 4.  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1  พิจารณากําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําป 2559 - 2560 
ประธานสภาฯ   -  พิจารณากําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําป 2559 - 2560 มีสมาชิกทานใด

สอบถามหรือเสนอแนะอื่นใดหรือไม 
นายทวี กมลรัมย สท.เขต 2-  เรียนทานประธานสภา  กระผม  นายทวี  กมลรมัย  สมาชิกสภาเขต  2  ใน

สวนของสมัยวาระการประชุมน้ัน  เทาที่เราไดกําหนดวาระการประชุมน้ัน  สมัยการประชุม
เมื่อปที่แลว  ป  2558  มองวาปญหาวาระที่  1  กับ  2  น้ัน  มีระยะเวลาหางกันเกินไป  
ผมจึงเห็นวาควรเปลี่ยนจากเดิมสมัยที ่ 2  จากวันที่  8  มิถุนายน  ถึง  7  กรกฎาคม  เปน  
วันที่  1  พฤษภาคม  2559  ถึง  วันที่  30  พฤษภาคม  2259  แลวแตสมาชิกทานใดที่
จะมีความเห็นเสนอแนะเปนอยางอื่น  ในสวนของผมก็เสนอเปลี่ยนเปนตามที่กระผมไดกลาว
ไปแลวในเบื้องตน  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานอื่นครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  เรียนทานประธานสภา  ผมนายวรชัย  วิชัยรัมย  สมาชิกเขต  1  ตามที่

ทานสท.ทวี  แกไขเปลี่ยนแปลงญัตติวาระการประชุมสมัยที่  2  วันที่  1  พฤษภาคม  
2559  ถึง  วันที่  30  พฤษภาคม  2259  ในเบื้องตนอยากสอบถามคณะผูบริหารและใน
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สวนของเจาหนาที่คณะกรรมการสนับสนุนแผนหรือจัดทําแผน  วามีผลกระทบในการจัดทํา
แผนหรือมีผลกระทบใดจะเสนอหรือไม  ตลอดจนการตราเทศบัญญัติ  ขอบคุณครับ 

นางสาววรรณาพร  กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ -  ไมมีผลกระทบตามที่ทางสมาชิกเสนอ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  ขอบคุณ  คุณวรรณาพร  ที่ไดช้ีแจงเบื้องตนวาไมมีผลกระทบเรื่องการ

จัดทําแผน  ก็ถาไมมีผลกระทบดังกลาว  สําหรับผมหวงระยะเวลาดังกลาวถือวาเปน
ระยะเวลาที่เหมาะสม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานอื่นมีใครจะเสนออีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดเสนออีก  ขอใหที่ประชุมลงมติวาเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ ตามที่ทานทวี  

กมลรัมย สท.เขต 2 เสนอ  กําหนดสมัยประชุมประจําป 2559 ตามสมัยเดิม คือ สมัยที่ 
1,3,4 ที่เลขาแจงใหทราบเบื้องตนแลวน้ัน แตเปลี่ยนสมัยที่ 2 เปน 1 พฤษภาคม  - 30 
พฤษภาคม  2559   ขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ  11  เสียง   ไมเห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
เลขานุการสภาฯ -ขออนุญาตทานประธานสภา  ขอสรุปมติที่ประชุมกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  

ประจําป  2559  จํานวน  4  สมัย  ดังน้ี 
  สมัยที ่  1  วันที่  5  มกราคม - 3  กุมภาพันธ 2559    กําหนด  30  วัน 
  สมัยที ่ 2  วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2559 กําหนด  30  วัน 
  สมัยที ่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม  - 23  สิงหาคม  2559  กําหนด  30  วัน 
  สมัยที ่ 4  วันที่  2  พฤศจิกายน   - 1  ธันวาคม  2559  กําหนด  30  วัน 
ประธานสภาฯ -  ขอใหสมาชิกสภากําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  2560  วาจะเริ่ม

เมื่อใด  และกําหนดกี่วัน 
นายวรชัย วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  เรียนทานประธานสภา ในสวนของการกําหนดสมัยประชุมสมัยแรก

ประจําป 2560 ผมเห็นดวยสืบเน่ืองเอาจากสมัยประชุมสมัยที่ 1 ประจําป 2559 คือ วันที่  
5  มกราคม - 3  กุมภาพันธ 2560    กําหนด  30  วัน  สวนที่ประชุมมีความเห็นเปน
อยางไรก็แลวแตที่ประชุม 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจําป 2560 อีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดเสนออีก  ขอใหที่ประชุมลงมติวาเหน็ชอบ หรือไมเห็นชอบ ตามที่ทานวรชัย  

วิชัยรัมย สท.เขต 1 เสนอ  กําหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจําป 2560  คือ วันที่  5  
มกราคม - 3  กุมภาพันธ 2560    กําหนด  30  วัน  ขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ  11  เสียง   ไมเห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
เลขานุการสภาฯ -ขออนุญาตทานประธานสภา  ขอสรุปมติที่ประชุมกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย

แรก  ประจําป  2560  คือ  สมัยที่   1  วันที่  5  มกราคม - 3  กุมภาพันธ 2560    
กําหนด  30  วัน 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ตามวาระ 3 เพื่อทราบ ทานวรชัยเสนอญัตติดวยวาจา 2 ญัตติ  ในวาระน้ี  ใหเลขานุการ

สภาฯ ดําเนินการตอครับ 
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เลขานุการสภาฯ -  ญัตติที่เสนอดวยวาจาเปนญัตติทีเ่สนอเพื่อพิจารณาวาระที่  4.2  และ 4.3  ดังน้ี 
 4.2  พิจารณาเงินอุดหนุนคณะกรรมการบานหนองปุน  หมูท่ี 15 โครงการผลิตปุย

อินทรียชีวภาพอัดเม็ด  เห็นชอบหรือไมเห็นชอบตามท่ีผูยื่นญัตติทานวรชัย  วิชัยรัมย  
เสนอใหรายงานเอกสาร  รายงานการประชุมสภารวมท้ังเอกสารตางๆใหหนวยตรวจสอบ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดบุรีรัมยรับทราบและตรวจสอบตอไป   

ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามหรือไม 
ที่ประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีขอมติที่ประชุมสภา  เห็นชอบหรือไมเห็นชอบตามที่ผูย่ืนญัตติทานวรชัย  วิชัยรัมย  
  เสนอใหรายงานเอกสารรายงานการประชุมสภารวมทั้งเอกสารตางๆใหหนวยตรวจสอบ 
  สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดบุรีรัมยรับทราบและตรวจสอบขอมติครับ   
มติท่ีประชมุ -  เห็นชอบ  7 เสียง (นายวรชัย  วิชัยรัมย.นายพนมไพร  บุตรเพชร,นางปจจร ี ประสงคดี,
  นายทวี  กมลรัมย,นายศรีนิจ  กมลรัมย,นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย,นายอนุสรณ  ภาคเดียว) 
  ไมเห็นชอบ  2  เสียง (นายประจวบ  ประสงคดี,นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ) 
  งดออกเสียง  3  เสียง (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร,นายเยือน  ทวีฉลาด,นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ) 
เลขานุการสภาฯ - ขออนุญาตสรุปมติที่ประชุมที่ใหเห็นชอบหรือไมเห็นชอบสงเรื่องอุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบานบานหนองปุน  หมูที่  15  โครงการผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด  รายงานตอ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดบุรีรัมย  เห็นชอบ  7  เสียง  ไมเห็นชอบ  2  เสียง  งด
ออกเสียง  2  เสียง มติเห็นชอบเสียงขางมากใหรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด
บุรีรัมย 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 4.3  พิจารณาใหรายงานเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบานเสม็ด  หมู  9  โครงการ

ผลิตและจําหนายนํ้าด่ืมธาราเสม็ดวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตามท่ีผูยื่นญัตติเสนอ  
ทานวรชัย  วิชัยรัมย  เสนอใหรายงานเอกสารรายงานการประชุมสภารวมท้ังเอกสาร
ตางๆใหหนวยตรวจสอบสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดบุรีรัมยรับทราบและตรวจสอบ
ตอไป 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีขอมติที่ประชุมสภา  เห็นชอบหรือไมเห็นชอบตามที่ผูย่ืนญัตติทานวรชัย  วิชัยรัมย  
  เสนอใหรายงานเอกสารรายงานการประชุมสภารวมทั้งเอกสารตางๆใหหนวยตรวจสอบ 
  สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดบุรีรัมยรับทราบและตรวจสอบขอมติครับ   
มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ  4 เสียง (นายวรชัย  วิชัยรัมย.นางปจจร ี ประสงคดี,นายทวี  กมลรัมย,  
  นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย) 
  ไมเห็นชอบ  1  เสียง (นายประจวบ  ประสงคดี) 
  งดออกเสียง  7  เสียง (นายสมบัติ บุตรเพ็ชร, นายเยือน  ทวีฉลาด,นายพนมไพร  บุตรเพชร,
  นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ,นายศรีนิจ  กมลรัมย,นายอนุสรณ  ภาคเดียว,นายเสกสรรค   
  เพ็ชรเลิศ) 
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เลขานุการสภาฯ - ขออนุญาตสรุปมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไมเห็นชอบสงเรื่องอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

บานเสม็ด  หมูที ่ 9  โครงการผลิตและจําหนายนํ้าด่ืมธาราเสม็ด  รายงานตอสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินจังหวัดบุรีรัมย  เห็นชอบ  4  เสียง  ไมเห็นชอบ  1  เสียง  งดออกเสียง  7  เสียง  
มีมติเห็นชอบเสียงขางมากใหรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดบุรีรัมย 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ -  มีผูใดเสนอเรื่องอืนใดหรือไม เชิญทานพินิจ  ผญ.บ.ม.14 
นายพินิจ  จริตรัมย ผญ.บ.ม.14  -  ผมมีเรื่องนําเรียนตอสภา  ประปาหมูบานของผมที่สรางเสร็จแลวการสง

มอบไมรูทางเทศบาลสงมอบกันเรียบรอยหรือยัง  แตวาปญหามันเกิดข้ึนเพราะวามันผิด
หลังจากสรางประปาเสร็จและการเดินทอนํ้าประปาภายในหมูบานต้ังแตมันรั่วและการที่
นํ้าประปาในหมูบานสระนํ้าในหมูบานปน้ีเขาประกาศวานํ้าจะไมพอใช  เพราะวามันรั่วบอย
มันแตกบอยและการที่สงมอบประปา  ไดจายเงินหมดหรือยัง ทําไมประสานกับทางเทศบาล
ไมไปซอมใหสักที  เพราะวาการที่ประปาของบานนาราใหญ  มอบหมายใหคณะกรรมการ
หมูบานดูแล  แลวก็ที่มันแตกมันรั่วเงินที่ทางคณะกรรมการบริหารนํ้าประปายังไมมีเพียงพอ
เพราะมันแตกบอยรั่วบอย  ตรงน้ีอยากทราบวาเงินจายขาดหมดหรือยังทีท่ํางบประมาณครั้ง
น้ีมาชวยซอมแซม  ทุกวันน้ีก็ยังมีรั่วอยูยังไมหมดที่รั่ว  และอีกเรื่องหน่ึงก็ตอเน่ืองเลยนะครับ  
สระนํ้าทางบานนาราใหญปน้ีทําประปา  ทุกปก็คิดวาเพียงพอตอการใชนํ้าในหมูบาน แตปน้ีมี
ประปา  คิดวาคงจะแหงเพราะปน้ีฝนแลงนํ้าไมเพียงพอจึงขอความกรุณาทางสภาไดพิจารณา
อนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะไปอุดหนุนหรือวาจะไปปรับปรุงขุดลอกสระนํ้ากลางหมูบาน 

ประธานสภาฯ -  เจาหนาที่ควบคุมงาน  งานประปา 
นายสุริยา ดวงเลิศ นายชางโยธา -  ผมในนามชางควบคุมงานหมูที่  14  การเบิกจายเปนที่เรียบรอย  สวน

ประปาหมู  14  ไดมอบใหทางคณะกรรมการหมู  14  ซึ่งในหมู  14  จะมีประปาอยู  2  ที่  
ที่สามารถจายนํ้าใหหมู  14  ไดคือ  ประปาที่สรางใหมและประปาตรงทํานบ  เปดใชงาน  2  
ระบบครับ  สระทํานบก็จะเปนระบบแบบบาดาล  ตัวประปาใหมก็จะเปนระบบประปาแบบ
ผิวดิน  ซึ่งในสวนของทอแตกยังไมไดรับรายงานจากทางคณะกรรมการกิจการประปา  ยังไง
ฝากทานผูใหญประสานทางกิจการประปาแจงทางกองชางจะไดออกไปสํารวจจะไดแจงทาง
ผูรับจาง  ซึ่งในตอนน้ีอยูในชวงระยะเวลาประกันสัญญาอยู 

ประธานสภาฯ -  มีผูเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม เชิญทานสุนันทา ผญ.บ.ม.15 
นางสุนันทา  กุมรัมย ผญ.บ.ม.15 -  ผูใหญพินิจคุยเรื่องประปาขอคุยตอเลยพอดีชาวบานมาเยอะดวยเลย

อยากคุยใหเขาฟงบางคนอาจจะยังไมรู  คือแตละหมูบานที่ไดรับประปาไป  ไมรูหมูอื่นจะเปน
เหมือนกันหรือไม  คือจะตองเก็บคาใชจายหลังคาเรือนละ  800  บาท  ขออนุญาตนะคะหมู  
14  เก็บไหม  หมู  15  ก็เก็บเหมือนกัน  บางทีหมู  15  บางคนไมเขาใจเขาวา
คณะกรรมการประปาเก็บแพง  บางคนก็คิดจะซื้อมาทําเองตอเอง  อันน้ีขอเรียนถามทาง



33 
 

เทศบาล  วาเขาสามารถทําไดหรือไม  ตองแจงเทศบาลไหม  ถาเขาจะซื้อมาตอเอง  เพราะวา
คณะกรรมการเก็บ  800  บาท  เขาวาแพง 

ปลัด ทต.ฯ -  ครั้งกอนแจงไปแลว  การบริหารก็คือการเก็บเงินกับการจายเงินมอบใหทางหมูบานแลว  
ทานก็ไปประชุมพิจารณากับทางคณะกรรมการกําหนดกัน  ถาไมอยากเก็บแพง ทานเปน
กรรมการทานก็ซื้อเองทานก็บริหารไดเองครับ  เพียงแตทานก็สงรายงานการประชุมมา
รายงานเทศบาล  ไปคุยกันเองในหมูบานตองมองวาทําแลวไมขาดทุนชวยกันบริหาร 

นางสุนันทา  กุมรัมย ผญ.บ.ม.15 -  -  ประชุมแลวบางสวนจายแลวบางสวนประมาณ  30  ตัว  แตบางสวน
ก็ยังเหลือที่ใสไปแลวบางคนก็บอกเก็บแพง  จะมาใสเอง  แลวมันจะเปนแนวทางเดียวกันไหม
ถามาใสเอง  แลวคนที่ใสไปแลวเสียเงินไปแลว 

ปลัด ทต.ฯ -  คืออยางน้ีนะครับ  ที่ผมประชุมตองมีขอบังคับกอน  ถาไมพอใจก็คัดคาน 
นางสาวอัญชลี เผือกพันธ รองปลัด ทต. -  คือตอนประชุมผูใชนํ้า  ไดมีมติกันไหมคะวาจะติดมิเตอรตองเสีย  

800  บาท  และหามไปซื้อติดเอง  มีขอน้ีไหมคะในวาระประชุม  ถาม ี ก็ตองทําตามมติที่
ประชุม  ถามีการซื้อไปติดเองหรือวาตอนํ้าใชเองก็ถือวาเปนการลักใชนํ้าดําเนินการไดตาม
สบายนะคะ  ถือวาเปนขอบังคับที่เราตกลงกันแลว  ก็สามารถดําเนินคดีไดเพราะถือวาละเมิด
ขอบังคับที่ตกลงกันไว  ทานมาแยงกันแบบน้ีแสดงวาเวลาทานผูใหญนัดประชุมก็ไปไม
ครบถวนกันแลวก็มาแยงกันในที่ประชุมสภาอีก  ใหในหมูบานไปตกลงกันใหเรียบรอยกอนนะ
คะ  จะไดไมเสียเวลาในที่ประชุมสภานะคะ 

ประธานสภาฯ -  มีผูเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม เชิญปจจร ี
นางปจจร ี ประสงคดี สท.เขต 1 -  โครงการวางทอประปาหมู  ขนาด  4  น้ิว  ขยายเพิ่มข้ึน  อยากสอบถาม

ชางไดทําตามแบบที่ชางเขียนไวไหม  พอดีสภาเห็นไปวางนอกทอระบายนํ้าหมูบาน  นํ้าทั้ง
ตําบลสองช้ันไหลมารวมที่น่ี  ในเมื่อชางไปวางตรงน้ันแลวนํ้าจะไหลออกตรงไหน  อยากใหนัก
บริหารงานชางหรือปลัดก็ไดคะไปเย่ียม หมู  1,2,3  วาการบริหารงานชางทั้งการลางทอ
ประปามันเปนแบบไหน  ที่นายกไปยืนช้ีน้ิวให  พนักงานรายวันตรงน้ันเลยคะ 

นายเกรียงไกร  สระภู หัวหนาฝายการโยธา - เรียนประธานที่เคารพ  และสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
เน่ืองจากงบประมาณในเทศบัญญัติมันเปนงบประมาณ  500,000  บาท  เราไดวางทอตาม
จํานวนครบถวนตามประมาณการที่ไดออกแบบ  แตการที่วางใตลอดทอคือการวางที่เราคิด
แบบคอนกรีต  ผมไดถามผูใหญแลววาตรงน้ีจะมีปญหาเรื่องระบายนํ้าหรือไม  ผูใหญบอกวา
ไมมีปญหาเรื่องการระบายนํ้าก็เลยไดวางลอดทอตรงน้ันครับ 

นางปจจร ี ประสงคดี สท.เขต 1 -  - ชางคะ  เวลาฝนตกมานํ้าทวมเลย  ขนาดทานนายกยังพาพนักงาน
รายวันมาขุด  ดิฉันอยากทราบวาฝนตกมาแลวนํ้ามันจะไหลไปตรงไหน  มันเปนที่ไหนนํ้าลง
ตรงน้ันคะ 

นายเกรียงไกร  สระภู หัวหนาฝายการโยธา - ถายังไงถาเกิดปญหา  ยังอยูในชวงคํ้าประกันสัญญาจะแจงผู
รับจางเขามาดําเนินการแกไข 

นางปจจร ี ประสงคดี สท.เขต 1 -  - ดิฉันขอบอก  ภูมิประเทศตําบลสองช้ันชางโครงการแตละโครงการดูภูมิ
ประเทศใหดีการจัดการอนาคตขางหนาลูกหลานเราจะเปนแบบไหน 

ประธานสภาฯ -  สอบถามผูรับเหมาทําตามแบบหรือไม 
นายเกรียงไกร  สระภู หัวหนาฝายการโยธา - ทําตามแบบครับ 
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นางปจจร ี ประสงคดี สท.เขต 1 -  - ไมไดทําตามคะถาตามตองขุดลอด  แตน้ีลอดทอที่ชาวบานใสเอง  

ขนาดดิฉันมาบอกแลวก็ยังทํา 
ประธานสภาฯ - ใหชางเขาไปตรวจสอบดวย  ถาไมตามแบบยังไงตองรีบแก สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีก

หรือไม เชิญทานสุพิน ผญ.บ.ม.9 
นางสุพิน  อาญาเมือง ผญ.บ.ม.9 -  เรื่องเงินอุดหนุนของหมู  9  ในฐานะที่เปนผูใหญบาน  เรื่องทุกเรื่องใน

หมู  9  ก็ทราบดี  หมู  9  ไมมีชาวบานรองเรียนนะคะ  อยากช้ีแจงใหทานสมาชิกไดทราบ  
คือทานสมาชิกรองเรียนเอง  จริงๆไมมีชาวบานรองเรียน  มีแตสมาชิกรองเรียนผูใหญบานเอง  
และการประชุมคณะกรรมการหมูบานจะประชุมทุกวันที่  9  ของเดือน  ปฏิบัติกันมาต้ังแตป  
2555  แลว  ประชุมทุกวันที่  9  ของเดือนคณะกรรมการหมูบาน 

ประธานสภาฯ - สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม เชิญทานวิระ ผญ.บ.ม.6 
นายวิระ  เกรัมย  ผญ.บ.ม.6-  ขอบคุณทานประธานที่จัดประชุม  ฝายบริหาร  สมาชิก  เจาหนาที่  พี่นอง

รวมทั้งชมรมผูใหญบานตําบลสองช้ัน  วันน้ีต้ังใจฟง  และยินดีกับตําแหนงเลขาดวยนะครับ  
หมูที ่ 6  ตองขอขอบคุณทานสมาชิกเขต  2  และทานชูเกียรติ  ทานศรีนิจ  ที่ไมรองเรียน
ผม  เพราะวาถามีอะไรทานจะแนะนําผมตลอดและชวยกันเราจะคุยกันเราจะตกลงกันเราจะ
ไมรองเรียนกัน  เพื่อความเปนอยูที่ดีเพื่อความปรองดองและอีกอยางหน่ึงผมมาประชุมตรงน้ี
ก็นับวาเปนเกียรติสูงสุด  แตเมื่อเห็นการประชุมถาม-ตอบ  ผมก็ไมเขาใจ  กอนที่จะประชุม
ผมอยากจะใหรายงานมาที่เลขาฯกอน  แตละฝายแตละอยางใหรายงานมากอน  พอประชุม
เสร็จเลขาฯก็รายงานแตละฝายจะไดไมตองถาม-ตอบ  มันชาเวลาประชุม  ขอเสนอแบบน้ี  
และอีกอยางหน่ึงตองขอขอบคุณทางกองชาง  เมื่อวันน้ันทางอําเภอไดใหเขียนโครงการตอง
อาศัยชางในการชวยเขียนและอีกเรื่องหน่ึงเรื่องเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ผมกลัว
โดนรองเรียน  เงิน  1-2-3  หมื่นบาท  เอกสารเยอะมากสงแลวสงอีกไมไดสักที  แตพอได
แลวจะรองเรียนทุกอยาง  ผูใหญทุกหมูบานก็มีรายงานวาจะดูแล  ทุกอยางอยากใหสามัคคี
กันฝายบริหารฝายสภาและเจาหนาที่ทุกฝายทุกกอง  จัดต้ังคณะทํางานเปนคณะๆไปซึ่งมี
หนาที่ดูแลเมื่อถึงเวลาก็จะมีเจาหนาที่มาทําเอง  ก็ขอขอบคุณคุณศรีนิจ  กมลรัมย  กับคุณชู
เกียรติ  ที่ดูแลผูใหญเปนอยางดี 

ประธานสภาฯ - สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม เชิญทานบุญทิง ผญ.บ.ม.16 
นายบุญทิง  กํ่ารัมย ผญ.บ.ม.16 -  ปงบประมาณใหมผมก็รอจะประชาคมหมูบานผมเกี่ยวกับการทําแผน  3  

ป  เพราะวาผมอยากใหทางเจาหนาที่เทศบาลอันไหนที่เราประชาคมแลวมันผิดกฎผิด
ระเบียบอยากใหทานบอกชาวบานผมดวยเพราะในหมูบานผมเปนหมูบานที่มีความสามัคคี
ปรองดองกันสูงมากในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเราจัดทุกครั้งในเรื่องของงานประเพณี  ไมวา
จะเปนงานลอยกระทง  ปใหม  ทําบุญรดนํ้าผูสูงอายุ  เราทําไมเคยขาดเพราฉะน้ันเวลาเรา
ประชาคม  เจาหนาที่ก็บอกอยาลืมนะประเพณี  ผูใหญอยาลืมเด็ดขาด  ผมก็ภูมิใจคนแกจะ
ไดจัดงานประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ  ผมจะไดจัดงานลอยกระทงมีแขงเรือมีงบประมาณ
เทศบาลสนับสนุน  แตผมมารวมประชุมการจัดงานประเพณีน้ัน  อันน้ีก็ผิดระเบียบอันน้ันก็
โดน สตง.เรียกเงินคืนอันน้ันก็ทําไมได  ผมก็เลยกลับไปประชุมลูกบานของผม  ก็ไมเปนไร
ผูใหญถามันผิดระเบียบจริงทางเทศบาลตองใหเรามารวมที่น่ี 
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ประธานสภาฯ - มีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม  เชิญทานสํารวล ผญ.บ.ม.5 
นายสํารวล กะรัมย ผญ.บ.ม.5 -  เรียนทานประธานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทานผูบริหาร ผมขอช้ีแจงเรื่อง

ประปาหมูบาน เน่ืองจากหมูที่ 5 เปนประปาขนาดเล็ก บางชวงเวลามีนํ้าใชไมเพียงพอ จึง
อยากใหมีงบประมาณเพื่อปรับปรุงเปนระบบประปาขนาดใหญเหมือนกับหลายๆหมูบาน ผม
ขอเสนอเพียงเทาน้ีครับ 

ประธานสภาฯ- มีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม  เชิญทานนายก 
นายกฯ - ผมขอช้ีแจงเรื่องประปาดังกลาววาไดทําหนังสือเพื่อขอถังนํ้าสําหรับประปาขนาดใหญกับ

ทางจังหวัดแลว และเคยเสนอขออนุมัติจากสภาฯในการกอสรางระบบการกรองนํ้าแลวแตใน
คราวน้ันทั้งหมู 5,9,8,16และหมูที1่7สภาฯยังไมอนุมัติ และเรื่องของแหลงนํ้าของแตละ
หมูบาน ผมไดเขาพื้นที่ในหลายหมูบานเห็นวาหลายหมูบานนํ้ามีปริมาณนอย จึงอยากใหแต
ละหมูบานสํารวจแหลงนํ้าและจัดประชาคมหมูบานเพื่อทําหนังสือมายังเทศบาลฯ เพื่อใหทาง
เทศบาลดําเนินการชวยเหลือตอไป 

ประธาน สภาฯ - มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม เชิญทานอนุชา ผญ.บ.ม.1 
นายอนุชา อาณาเขต ผญ.บ.ม.1 -ผมขอช้ีแจงเรื่องระบบประปาของหมู 1,2และหมู 3 ที่ผานมาทางเทศบาล

ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงจนสามารถใชงานไดดีข้ึน สวนทางคุมบานดานตาไทซึ่งเปน
ปลายทางของประปา อยากใหทางเทศบาลฯดําเนินการสํารวจทอสงนํ้าเพราะอาจจะมี
ตะกอนไปอุดตันทําใหนํ้าไหลไมสะดวกหรือบางจุดทอสงนํ้ามีขนาดเล็กทําใหสงนํ้าไดไมเต็มที่ 
จะไดใหชางไดซอมแซมทําการกําจัดตะกอนที่อุดตันและขยายทอสงนํ้า อีกเรื่องหน่ึงคือเรื่อง
งานเทศกาลประเพณีตางๆ อยากใหเจาหนาที่เทศบาลฯไดศึกษาระเบียบในการเบิกจาย
เพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับหมูบานตางๆในการจัดงานเทศกาลประเพณีตางๆ
ตอไปขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม เชิญทานประกิจ ผญ.บ.ม.11 
นายประกิจ จารัมย ผญ.บ.ม.11 -ผมขอใหทางเทศบาลฯ ไดตรวจสอบงบประมาณเงินอุดหนุน กม.แตละ

หมูบานและอยากใหเทศบาลฯ พิจารณาเรื่องการจัดงานเทศกาลประเพณีตางๆ เพื่อใหพี่นอง
ชาวตําบลสองช้ันไดมีโอกาสรวมงานประเพณีเพื่อความสามัคคี จึงอยากใหทางไดจัดเทศบาล
จัดงานประเพณีตางๆครับ 

ประธานสภาฯ- มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม เชิญ ผอ.กองการศึกษา 
นางบุญสง เกรัมย ผอ.กองการศึกษา- งานกีฬา สองช้ันคัพ ที่ผานมา ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือใน

งานกีฬาสองช้ันคัพ สําหรับปญหาและอุปสรรคตางๆก็จะนําไปปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนในครั้ง
ตอไป ขอประชาสัมพันธ โครงการทุนการศึกษาเด็กเซราะกราว ระดับ ปวส.และปริญญาตร ี
สมัครดวยตนเองไดที่ อบจ.บุรีรัมยต้ังแตวันที่ ๑๘ ม.ค.- ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ และขอประชาสัมพันธเรื่องการรับสมัครเด็กเขารับการศึกษาที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลสองช้ัน รับเด็กอายุต้ังแต ๒ ขวบ ถึง ๓ ขวบ ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ต้ังแตวันที่ ๑ ก.พ. 
ถึง ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙และประชาสัมพันธเรื่องงานกาชาดและงานหัวผักกาดขาวของดีเมือง
กระสัง ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙ ขอเชิญทุกทานรวมเดินขบวน
แหในงานดังกลาว ในวันที ่๘ ก.พ. ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๑๕.๐๐ น. ขอขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ- มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม  เชิญทานสมจิต รองนายกฯ 
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นายสมจิต ประจันบาล  รองนายกฯ  - ผมขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการแจกเบี้ยยังชีพเขต ๒ จากวันที่ ๑ ก.พ.

๒๕๕๙    เปนวันที ่๒ ก.พ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม  เชิญหัวหนาสํานักปลัด 
นายเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหนาสํานักปลัด- ขอประชาสัมพันธการประชาคมจัดทําแผนสามป ซึ่งจะดําเนินการ

ชวงปลายเดือนกุมภาพันธ ถาในแตละหมูบานมีแผนชุมชนแลว ก็จะไดใชแผนชุมชนในการ
เสนอโครงการเพื่อความสอดคลองกันในการจัดทําแผน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ- มีทานใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม เชิญรองปลัดเทศบาล 
นางสาวอัญชลี เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล- ขอประชาสัมพันธงานกีฬาสันนิบาติ ประจําป ๒๕๕๙ ทต.

กระสังเปนเจาภาพ ในวันที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และงานวันทองถ่ินไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
จัดที่อําเภอกระสัง จะมีกิจกรรมงานพิธีในชวงเชาและกิจกรรมกีฬาในชวงบาย ขอเชิญทุก
ทานเขารวมกิจกรรม ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดเสนออีก  ขอขอบคุณผูบริหาร  ผูนําชุมชุมชน เจาหนาที่ และผูเขารวมรับฟง

การประชุมทุกทาน  ที่เขารวมประชุมในครั้งน้ี 
  ขอปดการประชุม  เวลา  13.30  น. 

(ลงช่ือ)    ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  ผูจดบันทึก 
                         (นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง)   
                   จนท.บริหารงานทั่วไป/เลขานุการสภา  
       (ลงช่ือ)   สมบัติ  บุตรเพ็ชร   ผูรับรองรายงาน 
                (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร) 
          ประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  
สภาเทศบาลตําบลสองช้ันไดมีมติรับรองรายงานการประชุมแลว เมื่อวันที่       เดือน                       พ.ศ.  
 
(ลงช่ือ)          ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม          
 (นายทวี  กมลรัมย)    
 (ลงช่ือ)         กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นางปจจร ี ประสงคดี) 
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายพนมไพร  บุตรเพชร) 
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม          
 (นายวรชัย  วิชัยรัมย)    
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย) 
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ) 
 


