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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1/2557 
วันท่ี 27  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2557 

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

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

     

ผูไมมาประชุม  - 

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 นายชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย เลขานุการ นายกฯ ชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย  
5 นายกฤชพล  แสงสุนานนท ปลัด ทต. กฤชพล  แสงสุนานนท  
6 นายประเสริฐ  กิรัมย ผญ.ม.13 ประเสริฐ  กิรัมย  
7 นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา ทศพร  ปานมน  
8 นายทองสุข  โกติรัมย เจาหนาที่การประปา ทองสุข  โกติรัมย  
9 นายคัมภีร  หลอดหลง นายชางโยธา คัมภีร  หลอดหลง  

10 น.ส.กัลยา  วงษเตมีย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน กัลยา  วงษเตมีย  
11 น.ส.นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร นักพัฒนาการทองเที่ยว นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร  
12 น.ส.อัญชลี  เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล อัญชลี  เผือกพันธ  
13 น.ส.ปณาล ี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ปณาลี  สีทะโล  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

14 นายประพิศ  สุภาวหา ผอ.รร.บานตาราม ประพิทศ  สุภาวหา  
15 น.ส.นีรนุช เหยิบไธสง นวก.สาธารณสุข นีรนุช  เหยิบไธสง  
16 นางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย นักพัฒนาชุมชน นรีกานต  ดาวเรืองรัมย  
17 นายขุนไกร  การงานดี นายชางไฟฟา ขุนไกร  การงานดี  
18 นายวินัย  ประเสริฐศร ี นักพัฒนาชุมชน วินัย  ประเสริฐศร ี  
19 นายสุริยา  ดวงเลิศ นายชางโยธา สุริยา  ดวงเลิศ  
20 นายเกรียงไกร  สระภู นายชางโยธา เกรียงไกร  สระภู  
21 นายสนธยา  เปยมอักโข ครู รร.วัดบานจอม สนธยา  เปยมอักโข  
22 นางสุนันทา  กุมรัมย ผญ.ม.15 สุนันทา  กุมรัมย  
23 นายอัฑฒกร  ศักด์ิศรีตระกูล ผญ.ม.4 อัฑฒกร  ศักด์ิศรีตระกูล  
24 นางจุฑารัตน  กมลรัมย ผอ.รพ.สต.สองช้ัน จุฑารัตน  กมลรัมย  
25 นายวิระ  เกรัมย ผญ.ม.6 วิระ  เกรัมย  
26 นายวุฒิชัย  โคกรัมย ผญ.ม.17 วุฒิชัย  โคกรัมย  
27 นายสุนทร  มีมาก ผอ.รร.บานเสม็ด สุนทร  มีมาก  
28 นายประเสริฐ  ชัยสุวรรณ ผญ.ม.7 ประเสริฐ  ชัยสุวรรณ  
29 นายบุญทิง  ก่ํารัมย ผญ.ม.16 บุญทิง  ก่ํารัมย  
30 นายเช่ือม  เกรัมย ผช.ม.1 เช่ือม  เกรัมย  
31 นายพินิจ  จริตรัมย ผญ.ม.14 พินิจ  จริตรัมย  
32 นายปฐม  สุทารัมย ผอ.รร.บานเสม็ดประชาฯ  ปฐม  สุทารัมย  
33 นายธวัชชัย  กิรัมย ผอ.รร.บานหนองรักษ ธวัชชัย  กิรัมย  
34 นางขวัญใจ  มีมาก ผอ.รพ.สต.บานจอม ขวัญใจ  มีมาก  
35 นางสุพิน  อาญาเมือง ผญ.ม.9 สุพิน  อาญาเมือง  
36 น.ส.วรรณาพร  กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ วรรณาพร  กีรติตระกูล  
37 น.ส.กิ่งกาญจน  แตงนอย หัวหนากองชาง กิ่งกาญจน  แตงนอย  
38 น.ส.ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง จนท.บริหารงานทั่วไป ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  
39 น.ส.จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี จนท.บริหารงานทั่วไป จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี  
40 น.ส.ณิชาภา  ฉัตรพิกุลทอง จพง.เทศกิจ ณิชาภา  ฉัตรพิกุลทอง  
41 วาที่รอยตร ีสมทิน  นันทสิงห จพง.เทศกิจ สมทิน  นันทสิงห  
42 นายเอกลักษณ  วงษวาสน นักพัฒนาการทองเที่ยว เอกลักษณ  วงษวาสน  
43 น.ส.รุงอรุณ  บุญปก จนท.วิเคราะหนโยบายและ รุงอรุณ  บุญปก  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
44 น.ส.นันทนภัส  แพทยเจริญ บุคลากร นันทนภัส  แพทยเจริญ  
45 น.ส.ฐิติมา  ฉัตรทัน จนท.เทศกิจ ฐิติมา  ฉัตรทัน  
46 นางศิริลักษณ  แอมปรัชฌาย จนท.จัดเก็บรายได ศิริลักษณ แอมปรัชฌาย  
47 นายสําอาง  พานอุน นักพัฒนาชุมชน สําอาง  พานอุน  
48 นายประกิจ  จารัมย ผ.ญ.ม.11 ประกิจ  จารัมย  

     

    ผูมาประชุม  12   คน 
    ผูขาดประชุม  - คน 
    ลา   - คน 
    ผูเขารวมประชุม  48 คน 
   
  เมื่อถึงเวลา  09.00  น. เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ  ที่มาประชุม
ปรากฏวามีผูมาประชุม  12  คน  ถือวาครบองคประชุม  
 เลขานุการสภาฯ - บัดน้ีทานสมาชิกไดมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาฯ จุด 
  ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ   - เมื่อทุกทานพรอมแลวก็เปดประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1  การเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2557 
ประธานสภาฯ   -  ประกาศอําเภอกระสังเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
  ประจําป 2557    ดวยทางนายกเทศมนตรีตําบลสองช้ันไดเปดประชุมสภาเทศบาลตําบล
  สองช้ัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2557  ระหวางวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  ถึง 3 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗      กําหนด ๑5 วัน  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามป  
  (๒๕๕๗-๒๕๕๙)   การจายขาดเงินสะสมในการแกไขปญหาความเดือดรอน ของประชาชน 
  และเรื่องอื่นๆ ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลสองช้ัน      อาศัยอํานาจตามความมาตราที่   
  ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๙๖  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓  พ.ศ.
  ๒๕๕๒  และคําสั่งที่  ๒๒๙/๒๕๕๖    ลง วันที่ ๓๑ ตุลาคม   ๒๕๕๖     เรื่องการมอบ 
  อํานาจของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยใหรองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยหัวหนาสวนราชการ
  และนายอําเภอปฏิบัติราชการแทนจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน สมัยวิสามัญ
  สมัยที ่1  ประจําป ๒๕๕๗  กําหนด ๗ วัน    ระหวางวันที่  ๒1 ก.พ. - ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗      
  ณ หองประชุมเทศบาลตําบลสองช้ัน สํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ัน  จังหวัดบุรีรัมย  จึง
  ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ วันที่ ๑3  เดือนกุมภาพันธ   2557  จึง 
  ขอใหพิจารณา    ขอราชการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด เชิญทานเลขาฯครับ 
เลขานุการสภาฯ  - เรียนทานประธานสภาฯ  กอนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๒   ตอไปผมใน
  ฐานะเลขานุการสภาขอแจงในที่ประชุมสภาและหัวหนาสวนราชการที่เขารวมประชุม 
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  เน่ืองจากสภาไดรับแจงและมีขอมูลวามีผูไมประสงคดีหรือจะมีเจตนาใด ๆ ตอการปฏิบัติ
  หนาที่ของสมาชิกสภา ไดนําขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภา  ไปกลาวไขขาว
  ขอความแพรหลายตอประชาชน  อันฝาฝนตอความเปนจริง มีการบิดเบือนแตงเติมขอมูลให
  ผิดเพี้ยนจากความเปนจริง  ทั้งพยายามกระทําการรูปแบบตางๆ  เพื่อแทรกแซงการปฏิบติั
  หนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลอันมลีักษณะเปนการกระทํา ซึ่งนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักด์ิ
  ตําแหนงสมาชิกสภาหรือสภาเทศบาล หากพบการกระทําดังกลาว  หากเปนการกระทําของ
  เจาหนาที่ของรัฐ  ขาราชการ  กํานัน  ผูใหญบาน หรือขาราชการเทศบาล  หรือประชาชน
  ทั่วไป สภาขอแจงใหทราบวาจะดําเนินการสืบสวนสอบสวน และรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อ
  ดําเนินการตามกระบวนการตอไป  หากเปนการกระทําของสมาชิกสภาเองก็จะดําเนินการย่ืน
  ญัตติเพื่อถอดถอนใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาฯ   จึงเรียนมาเพื่อทราบ  ขอบคุณครับ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
วาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ  -  เชิญกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายทวี  กมลรัมย    สท. เขต 2   -  เรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายทวี  กมลรัมย  สมาชิกสภาเขต ๒  
  ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดประชุมเมื่อ  วันที่ ๑๗   
  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดดําเนินการตรวจ
  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑    ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   ประจําป ๒๕๕๗   ในการ
  ประชุม   เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๗   ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติรับรองการประชุม
  แลว  จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและรับรองตอไป  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอใหที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่   
  1/2557 เมื่อวันที่  27  มกราคม  2557  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ แจงหรือไม 
ท่ีประชุม -  รับรอง  (มติรับรอง 11 เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
วาระท่ี  3  ญัตติเสนอเพ่ือทราบ 
  ๓.๑   โครงการขอจายขาดเงินสะสม  ประจําป ๒๕๕๗    ครั้งท่ี ๑   
ประธานสภาฯ    -  เชิญทานเลขาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติเสนอเพื่อทราบในสวนผมขอช้ีแจงระเบียบขอกฎหมาย 
  เกี่ยวของกับญัตติดังกลาว  การจายขาดเงินสะสมเพื่อการลงทุนของปงบประมาณน้ัน ตอง
  ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินหรือสภาเทศบาล  และมีหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง 
  ฉบับที่ลงวันที ่๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓   เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสม 
  และหนังสือสั่งการ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
  การจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามที่ไดแจกสมาชิกในเบื้องตนแลว   
  สวนในเรื่องของรายละเอียดจะขอช้ีแจงในวาระเพื่อพิจารณาในวาระตอไป     
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
  3.๒ เสนอแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ประธานสภาฯ  -  เชิญทานเลขาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบวาระที่ ๓ ขอ ๓.๒     ผมขอช้ีแจงไปในสวนขอ  ๓.๓ เสนอแผนพัฒนาสามป 
  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  ดวยเลยนะครับ เน่ืองจากเปนระเบียบขอกฎหมาย
  ที่เกี่ยวของกัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ จัดทําแผนในเรื่องของการเพิ่มเติม
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  แผนพัฒนาและการแกไขแผนเมื่อประกาศใชแลว    ใหทางผูบริหารแจงใหทางสภาทราบ   
  จึงแจงมาเพื่อทราบครับ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 

วาระท่ี  4  ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1  พิจารณาโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําป 2557  ครั้งท่ี  1 
ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระตอไป วาระที่ ๔  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาโครงการจายขาดเงินสะสมประจําป 
  ๒๕๕๗  ครั้งที ่๑  เชิญทานเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ -    เรียนทานประธานสภาฯ  ในสวนที่ผมไดช้ีแจงในเรื่องของระเบียบขอกฎหมาย  ในเรื่อง
  การจายขาดเงินสะสม ตามที่ทางผูบริหารไดย่ืนญัตติ  จะมีจํานวนญัตติย่ืนเพื่อทราบ    
  จํานวน ๖  โครงการ    แตมีญัตติย่ืนเสนอเพื่อพิจารณาเพียงจํานวน  ๕ โครงการ  คือ 
  โครงการที ่๑ โครงการที่ ๓ โครงการที่ ๔ โครงการที่ ๕  โครงการที่ ๖  ในเบื้องตนในวาระน้ี
  เปนวาระเพื่อพิจารณา  จึงแจงใหสมาชิกทราบเพียงวาผูบริหารขอใหพิจารณาเพยีง ๕  
  โครงการ  เทาน้ันคือ    ๑, ๓ , ๔, ๕, ๖   ปรากฏตามแบบขอเสนอญัตติที่เสนอมา  ไม 
  ปรากฏในเรื่องของโครงการที่ ๒  ขอใหที่ประชุมดูรายละเอียดในเรื่องของญัตติที่เสนอ  ทาง
  ผูบริหารจะช้ีแจงอะไรยังไง  ตรวจดูปรากฏวาขาดโครงการที่ ๒  อาจจะเกิดความผิดพลาด  
  อยางไรไมทราบ   
ปลัด  ทต. -  คือญัตติตัวน้ีไมไดผานผมเลย   ไมไดเอา มาเสนอใหผมดูกอน    ทางเลขานายกเอามาแลว
  เอาใหเลขานุการสภาฯ เลย  ผมก็ไมไดดู รูสึกวาไมไดผานผมเลยผมเลยไมรูวามีกี่โครงการ    
ประธานสภาฯ   -  เชิญทานนายกฯ  ช้ีแจง 
นายกฯ     - อาจจะพิมพตก 
ปลัด ทต.      -  ทานนายกฯ ขอญัตติดวนในที่ประชุมใหประธานอนุญาตในที่ประชุม ใหประธานสภาบรรจุ
  เขาที่ประชุมเลยก็ไดครบั 
เลขานุการสภาฯ -   เสนอในเรื่องของการเสนอโครงการเขามา    ญัตติที่ ๒   โครงการที่ ๒   การย่ืนญัตติ
  ดังกลาวปกติ ตองยืนใหสภาพิจารณาอยางนอย ๕ วัน   กอนการประชุม  แตก็ สามารถย่ืน
  ญัตติดวยวาจาได     ขอใหทานผูบริหารย่ืนดวยวาจาและขออนุญาตประธานสภาวินิจฉัย  
  หากประธานสภาวินิจฉัยเปนอยางไร  ใหเปนที่สุด 
นายกฯ        - เน่ืองจากญัตติตัวน้ีตกไปหน่ึงขอ  ก็ขอเสนอทานประธานสภาเลยวา   ในญัตติขอที่ ๒  ใน
  เรื่องของการกอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    บานสองช้ัน หมูที่ ๓ ถนนคอนกรีตเกาหลัง
  วัดโพธ์ิทอง ถนนรอบ  หมูที่ ๑  ดาน ทิศตะวันตก งบประมาณ 206,000  บาท  ขนาด
  ความกวาง  ๕ เมตร  ยาว  ๘๑ เมตร      หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
  สองช้ัน)  
ประธานสภาฯ    -  ก็ขอวินิจฉัย ก็เปนการพิมพตกก็ไมเปนไร อนุญาตใหบรรจุญัตติที่นายกฯเสนอดวยวาจา
  เขาระเบียบวาระการประชุมในคราวน้ีได     เชิญทานเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ  -  เน่ืองจากญัตติดังกลาวทานผูบริหารไดเสนอดวยวาจาตามระเบียบขอ ๓๘ แลว  เปน 
  อํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยในเบื้องตน หากประธานสภาอนุญาตแลว   ขอแจงให
  ทางสมาชิกไดเขาใจในเรื่องของรายละเอียดอีกครั้งหน่ึง    ผมฝากกําชับเจาหนาที่ผูจัดพิมพ
  เอกสารดังกลาว  เน่ืองจากโครงการดังกลาว   เปนญัตติเสนอเพื่อพิจารณา  ความบกพรอง
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  ดังกลาว เปนความบกพรองอยางมากอยากใหใชความระมัดระวังและรอบคอบใหดี  หากเกิด
  กรณีอีกครั้งสภาตองพิจารณาอยางเครงครัด  
ปลัด ทต.ฯ   -   ขออนุญาตทานประธานฯ     สืบเน่ืองมาจากที่เจาหนาที่ไดพิมพผิด  ในลําดับตอไปผมขอ
  แจงใหทางเจาหนาที่เทศบาลพนักงานขาราชการทราบวา    ถาหากทําหนังสือเสนอสภาหรือ
  นายกหรือหนวยงานนอกก็แลวแต ก็ขอใหผานผูบังคับบัญชาตามลําดับดวย ไมใชทําหนังสือ
  เสร็จ โดยที่ไมไดผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ   ก็เกิดความเสียหายอยางน้ี 
ประธานสภาฯ     -    โครงการที ่๑  ขอจายขาดเงินสะสม ประจําป ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑  
  กอสรางถนน คสล. บานสองช้ัน  หมู ๓  สายหนาขวัญนทีรีสอรท - ถึงหนาสํานักงานเทศบาล
  ตําบลสองช้ัน     งบประมาณ ๗๘๖,๐๐๐ บาท  ความกวาง 4 เมตร  ยาว 400 เมตร  ความ
  หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลสองช้ัน ) เชิญทานนายก ฯช้ีแจง  
นายกฯ         - ก็ฝากใหทานปลัดไดจัดเตรียมเอกสารประชุมสภา สมัยวิสามัญ   ใหเตรียมเอกสาร 
  ผูเขารวมประชุมสภา    ก็ในรายละเอียดโครงการก็จะมีรายละเอียดการจายขาดเงินสะสม
  ทั้งสิ้น ๖ โครงการ    เน่ืองจากรายละเอียดตัวน้ีเด๋ียวผมจะมอบใหทานปลัดในฐานะรักษาการ
  ผอ.กองชาง    ไดอธิบายรายละเอียดวาโครงการไหนทําไดทําไมไดและก็จะพิจารณาตาม 
  รายละเอียดซึ่ง ผอ.กองชางจะใหคําตอบไดมากกวา 
ปลัด ทต.    - ในเรื่องการ พิจารณา  ผมขอสรุปเลย   ในเรื่องของการจายขาดเงินสะสม แนวทาง ในเรื่อง
  ของการพัฒนาอยางตอเน่ืองก็สามารถดําเนินการได  โดยคํานึงถึงงบประมาณของเทศบาล
  เปนหลัก  วาเรา มีเงินเพียงพอที่จะดําเนินการไดหรือไม  และก็สามารถกันเงินเอาไว ใน 
  โครงการตอไป สวนรายละเอียดในโครงการที่เสนอมา  ถาดูจากโครงการแลวก ็  
  สามารถดําเนินการได  ซึ่งก็ข้ึนอยูกับการพิจารณาของสภา  ในเรื่องของงบประมาณที ่
  เทศบาลมีอยู  แตในเรื่องขอที่  ๖  ลานกระจายสินคา ผมไดรับการประสานจากกรมศิลปากร  
  สถานที่จะดําเนินการไมสามารถดําเนินการได      เมื่อวานเจาหนาที่กรมศิลปากรไดเขามา 
  แลวก็บอกวา ใหเรียนทางสภา และทานนายกฯ  คาดวาจะไมได และหนังสือจะแจงมา 
  อาทิตยหนา  ตองเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหพนจากเขตกรมศิลปากรที่เราไดทําเรื่องขออนุญาต
  ใชไปแลว  และหากโครงการน้ีมีความจําเปนก็พิจารณาตามความตองการของประชาชน  ซึ่งก็
  ข้ึนอยูกับการดําเนินการของเทศบาล  สวนรายละเอียดเด๋ียวผมจะใหทางชางที่รับผิดชอบ
  โครงการ โครงการที่ ๑  จากจุดไหนถึงจุดไหน แลวก็ติดพื้นที่รอบขางไหม  เพราะวาในการ
  จายขาดเงินสะสมเมื่อสภาอนุมัติแลวก็อยากใหรีบเรงดําเนินการ เพราะวาหากอนุมัติไปแลว
  ดําเนินการไมได   หมายความวาบริหารโครงการไมได ชางก็ตองรับผิดชอบในเรื่องการสํารวจ
  พื้นที่แลวไมสามารถดําเนินการไดซึ่งผมไดกําชับเจาหนาที่แลว และเมื่อ  สตง. ทักทวงวาเมื่อ
  ทําสัญญาแลวเราตองทําโครงการใหได   ชางไดออกไปสํารวจพื้นที่หรือไม  หลังจากที่ทํา 
  สัญญาแลว  ชางออกสํารวจพื้นที่ วามันติดขัดตรงพื้นที่ขางเคียงหรือไปรุกแนวรับของที ่
  เอกชนหรือเปลา       เชิญทางชางครับ 
นายเกรียงไกร    สระภู   นายชางโยธา    - เรียนประธานสภาฯ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาทุก
  ทาน โครงการที่ไดเสนอมาทั้ง ๖  โครงการ    ทางกองชางไดสํารวจทุกโครงการแลว  ที่ไป
  สํารวจมา ๕  โครงการ   ปญหามันจะเปนถนนเสนเกาทุกเสนที่เราเสนอมา  ตอนน้ีมีปญหา
  เรื่องพื้นที่เพราะเปนถนนเสนเดิมที่เคยมีอยูแลว     มีขอ ๖  โครงการกระจายสินคา      
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  มีปญหากรมศิลปากรไดไปสํารวจแลววาทับพื้นที่กรมศิลปากรครับ ก็เลยวาถาเปลี่ยนแปลงจุด
  ตําแหนงตรงน้ีไดกข็อใหเปลี่ยนแปลง  ครับ    
เลขานุการสภาฯ - เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวรชัย   วิชัยรัมย   ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภา 
  เทศบาล  เขต ๑    ตามญัตติที่ทางผูบริหารเสนอมาเพื่อใหสภาพิจารณาจายขาดเงินสะสม  
  ประจําป ๒๕๕๗  ครั้งที ่๑   จํานวน  ๖  โครงการ   ตามที่ทางปลัดและก็กองชางไดช้ีแจงใน
  เบื้องตน   ในสวนของผมไดช้ีแจงในฐานะเลขานุการสภาฯ เรื่องระเบียบสั่งการไปแลวผมขอ
  สรุปรายละเอียดของระเบียบดังกลาวใหทราบในที่ประชุมสภาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ระเบียบ
  ดังกลาว การจายขาดเงินสะสมเพื่อการลงทุนน้ัน  ตองขออนุมัติจากสภาหรือขออนุมัติสมาชิก
  สภาทองถ่ิน   และยังมีหนังสือสั่งการจากกรมฯเรื่องของการซักซอมความเขาใจการจายขาด
  เงินสะสมของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งรวมทั้งเทศบาลดวยหนังสือป ๒๕๕๓   และ
  ป ๒๕๕๖  ผมสรุปใจความของระเบียบดังกลาว   ในการที่จะจายขาดเงินสะสมน้ัน 
  หากเปนโครงการเพื่อการลงทุนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง หรือโครงการที่ใชเงิน 
  งบประมาณมูลคาสูงใหพิจารณาดําเนินการดังน้ี คือใหจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป  
  หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ใหพิจารณาเปนอันดับแรก   ขององคกรปกครองสวน 
  ทองถ่ินหากเห็นวาเปนโครงการที่จําเปนเรงดวนหรือบริการชุมชน  ของประชาชนในพื้นที่  
  และสังคมในพื้นที่    และไมอาจ รอจัดทํางบประมาณรายจายประจําปในปตอไป ก็สามารถ
  จายขาดเงินสะสมได    ระเบียบดังกลาวสั่งการไววา    หากมีความจําเปนเรงดวนและไม
  สามารถรอจัดทําเปนปงบประมาณ  ก็คือปงบประมาณของป ๕๘     ที่จะมีการจัดทําหรือ
  พิจารณาประมาณชวงเดือนสิงหาคมน้ี       หากไมสามารถจัดทําไดก็สามารถใชเงินสะสมได    
  แตถาสามารถรอได   ก็ใหดําเนินการพิจารณา  จัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป   ตาม
  ขอ ๑ ซึ่งผมแจงขางตน   ซึ่งในสวนของแบบรายละเอียดการพิจารณาน้ัน ตามขอ ๔  หนังสือ
  สั่งการ  มีรายละเอียดครบถวนชัดเจน   เพียงแตวาการพิจารณาจายขาดเงินสะสมน้ัน ทาง
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินคอนขางกําชับและใหระมัดระวังในเรื่องของการจายขาดเงิน
  สะสม   โดยใหทางสภา เปนผูพิจารณาดังน้ันในการพิจารณาน้ันจึงขอใหสมาชิกสภาพิจารณา
  อยางรอบคอบใหคํานึงถึงสถานะคงคลัง ทางเทศบาล  สภาจะพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ 
  ซึ่งถาดูจากหนังสือสั่งการที่บอกวาใหเสนอรายละเอียดรายจายสะสม ใหทางสภาทราบน้ัน 
  ยอดเงินสะสมที่สามารถใชได  ณ ปจจุบัน   ณ วันที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๕๗  อยูที่  ๘ ลาน-
  บาทเศษ   ที่ผูบริหารเสนอมาคิดเปนเงินประมาณ 6 ลานบาทเศษ  สวนสภาจะพจิารณา
  อยางไรเปนดุลพินิจของสภาครับ   แตจากการที่กระผมไดเคยอภิปรายในเบื้องตน    ในเรื่อง
  ของความจําเปนเรงดวน จากการสอบถามในภาคประชาคมของคนในพื้นที่ ผมเห็นวา 
  โครงการดังกลาวสามารถรอจัดทําในปงบประมาณถัดไปได จึงเสนอที่ประชุม  ที่ประชุมจะ
  พิจารณาอยางไรก็แลวแตที่ประชุม ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดสอบถามอีก ก็ขอใหที่ประชุมไดลงมติเปนรายโครงการ   เชิญเลขาฯ  
เลขานุการสภาฯ       -   ผมขออานละเอียดโครงการ     
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  โครงการที ่๑  โครงการกอสราง ถนน คสล. บานสองช้ัน หมูที่ ๓ สายหนาขวัญนทีรีสอรท – 
  หนาสํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ัน (ทางเขาสํานักงานหลังอนามัย)   งบประมาณ   
  ๗๘๖,๐๐๐ บาท  ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐.00 เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.15  เมตร   
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม  วาเห็นควรอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงการที่ 1 
เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 
  อนุมัติ  3  เสียง (นายประจวบ  ประสงคดี,นายเยือน  ทวีฉลาด,นางจิราภรณ   
     ยุวดีนิเวศ) 
  ไมอนุมัติ  ๖  เสียง (นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายอนุสรณ  ภาคเดียว,นายสิทธิพงษ   
     อะภิรัมย,นายศรีนิจ กมลรัมย,นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ, 
     นายทวี  กมลรัมย) 
  งดออกเสียง ๓  เสียง (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร,นายพนมไพร  บุตรเพชร,นางปจจรี   
     ประสงคดี) 
ประธานสภาฯ     - โครงการที่ ๒  เชิญทานเลขาฯ             
เลขานุการสภาฯ  - โครงการที ่ 2   โครงการกอสราง ถนน คสล. บานสองช้ัน หมูที่ ๓ สายถนนคอนกรีต 
 เกาหลังวัดโพธ์ิทองถนนรอบบานหมูที่ ๑   ดานทิศตะวันตก   งบประมาณ  ๒๐๖,๐๐๐ บาท   
 ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๘๑.00  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.15  เมตร     
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม  วาเห็นควรอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงการที่  2    
เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 
  อนุมัติ  ๑๑  เสียง (นายประจวบ  ประสงคดี,นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายเยือน      
     ทวีฉลาด,นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ ,นายอนุสรณ  ภาคเดียว,  
     นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย,นายศรีนิจ กมลรัมย,นายเสกสรรค   
     เพ็ชรเลิศ,นายพนมไพร  บุตรเพชร,นางปจจรี  ประสงคดี, 
     นายทวี  กมลรัมย) 
  ไมอนุมัติ  -  เสียง  
  งดออกเสียง 1  เสียง(นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร) 
ประธานสภาฯ  - โครงการที ่๓  เชิญทานเลขาฯ             
เลขานุการสภาฯ - โครงการที่ 3  กอสรางยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุกสาย   ถนนหินคลุกเดิม  บาน      
  สองช้ัน หมูที ่๑ –บานติมหมูที่ ๑๑   งบประมาณ  ๓,๔๙๙,๐๐๐ บาท  ขนาดกวาง  ๖.๐๐ 
  เมตร  ยาว  ๖,๒๐๐.00  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.50  เมตร     
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม  วาเห็นควรอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงการที่ ๓   
เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 
  อนุมัติ  ๓  เสียง (นายประจวบ  ประสงคดี,นายเยือน  ทวีฉลาด,นางจิราภรณ   
     ยุวดีนิเวศ) 
  ไมอนุมัติ  ๕  เสียง (นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย,นางปจจร ี  
     ประสงคดี,นายศรีนิจ  กมลรัมย,นายทวี  กมลรัมย) 
  งดออกเสียง ๔  เสียง (นายสมบัติ บุตรเพ็ชร,นายเสกสรรค   เพ็ชรเลิศ,นายอนุสรณ  
     ภาคเดียว,นายพนมไพร  บุตรเพชร)    
ประธานสภา - โครงการที ่๔  เชิญทานเลขาฯ 
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เลขานุการสภาฯ -โครงการที่ 4   กอสรางกอสรางยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุกสาย   ถนน คสล. เดิมบาน
  เสม็ดนอย  หมูที ่๑๒  -สามแยกบานหนองปุน  หมูที่ ๑๕   งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ขนาดกวาง  ๖.๐๐ เมตร  ยาว  ๑,๘๐๐.00  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๕๐  เมตร    
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม  วาเห็นควรอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงการที่ ๔   
เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 
  อนุมัติ  4  เสียง (นายประจวบ  ประสงคดี,นายเยือน  ทวีฉลาด,นางจิราภรณ   
     ยุวดีนิเวศ,นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ) 
  ไมอนุมัติ  6  เสียง (นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายพนมไพร  บุตรเพชร,นางปจจรี   
     ประสงคดี,นายทวี  กมลรัมย,นายสิทธิพงษ อะภิรัมย,นายศรีนิจ  
     กมลรัมย) 
  งดออกเสียง 2  เสียง (นายสมบัติ บุตรเพ็ชร,นายอนุสรณ  ภาคเดียว)  
ประธานสภา - โครงการที ่๕  เชิญทานเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  โครงการที่ 5   โครงการกอสราง ถนน คสล. บานสองช้ัน หมูที่ ๓ สายจากถนนคสล. เกา
  รอบบานหมูที่ ๑   ดานทิศตะวันตก -  ถนน คสล. ไปบานโคลด  งบประมาณ  ๖๓๑,๐๐๐ 
  บาท  ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๓๕.๐๐  เมตร      
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม  วาเห็นควรอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงการที่ ๕   
เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 
  อนุมัติ  ๕  เสียง (นายประจวบ  ประสงคดี,นายเยือน  ทวีฉลาด,นางจิราภรณ   
     ยุวดีนิเวศ,นายศรีนิจ  กมลรัมย,นายสิทธิพงษ อะภิรัมย) 
  ไมอนุมัติ  ๕  เสียง (นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายอนุสรณ  ภาคเดียว,นายเสกสรรค   
     เพ็ชรเลิศ,นายทวี  กมลรัมย,นายพนมไพร  บุตรเพชร) 
  งดออกเสียง ๒  เสียง (นายสมบัติ บุตรเพ็ชร,นางปจจรี  ประสงคดี)    
  มติดังกลาว   ๕-๕  ขอใหทานประธานช้ีขาด    ตามระเบียบ มท วาดวยขอบังคับการ 
  ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ  ๘๖ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันไมวาจะเปน
  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยหรือออกเสียงลงคะแนนลบั ใหประธานที่ประชุมออก
  เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปดเผยเปนเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะใหเหตุผล
  ดวยหรือไมก็ได 
ประธานสภาฯ     - เห็นควร  อนุมัติ  โครงการที่  5  เพิ่ม  1  เสียง 
เลขานุการสภาฯ - สรุปมติที่ประชุม 
  อนุมัติ  6  เสียง (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร,นายประจวบ  ประสงคดี,นายเยือน         
     ทวีฉลาด,นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ,นายศรีนิจ  กมลรัมย, 
     นายสิทธิพงษ อะภิรัมย) 
  ไมอนุมัติ  ๕  เสียง (นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายอนุสรณ  ภาคเดียว,นายเสกสรรค   
     เพ็ชรเลิศ,นายทวี  กมลรัมย,นายพนมไพร  บุตรเพชร) 
  งดออกเสียง ๑  เสียง (นางปจจร ี ประสงคดี)   
ประธานสภาฯ - โครงการที ่๖  เชิญทานเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ - โครงการที ่๖ กอสรางลานสงเสริมการกระจายสินคาตําบลสองช้ัน  บริเวณดานหนาอาคาร
  พิพิธภัณฑและอนุสรณสถานตําบลสองช้ัน  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
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ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม  วาเห็นควรอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงการที่ 6  
เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 
  อนุมัติ  3  เสียง (นายประจวบ  ประสงคดี,นายเยือน  ทวีฉลาด,นางจิราภรณ   
     ยุวดีนิเวศ) 
  ไมอนุมัติ  8  เสียง (นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายอนุสรณ  ภาคเดียว,นายเสกสรรค   
     เพ็ชรเลิศ,นายทวี  กมลรัมย,นายพนมไพร  บุตรเพชร,นางปจจร ี 
     ประสงคดี,นายศรีนิจ  กมลรัมย,นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย) 
  งดออกเสียง 1  เสียง (นายสมบัติ บุตรเพ็ชร)    
เลขานุการสภาฯ  - ในการพิจารณาจายขาดเงินสะสมของสมาชิกสภา  ครั้งที่ ๑  ประจําป 2557    ผมขอ
  สรุปเปนรายโครงการ   หากไมถูกตองใหพิจารณา ทักทวงในที่ประชุมดวย  
  โครงการที ่๑  อนุมัติ  ๓ เสียง ไมอนุมัติ ๖  เสียง   งดออกเสียง ๓ เสียง  
  โครงการที ่ 2 อนุมัติ  ๑๑  เสียง  ไมอนุมัติ -  เสียง     งดออกเสียง 1 เสียง 
  โครงการที ่3  อนุมัติ ๓ เสียง  ไมอนุมัติ ๕ เสียง  งดออกเสียง ๔  เสียง   
  โครงการที ่4  อนุมัติ  ๔ เสียง  ไมอนุมัติ  6 เสียง     งดออกเสียง 2 เสียง 
  โครงการที ่5  อนุมัติ ๖ เสียง  ไมอนุมัติ ๕ เสียง   งดออกเสียง ๑ เสียง 
  โครงการที ่6   อนุมัติ ๓ เสียง ไมอนุมัติ  ๘  เสียง    งดออกเสียง 1 เสียง 
  ถูกตองนะครับ  เชิญทานประธานสภาฯ ดําเนินการตอครับ 
ประธานสภาฯ  -  ทานก็ไดลงมติแลว  สรุปโครงการที่ขอจายเงินสะสม  อนุมัติ  ๒  โครงการ  คือ   
  1.  โครงการที่ 2  โครงการกอสราง ถนน คสล. บานสองช้ัน หมูที่ ๓ สายถนนคอนกรีต 
  เกาหลังวัดโพธ์ิทองถนนรองบานหมูที่ ๑   ดานทิศตะวันตก   งบประมาณ  ๒๐๖,๐๐๐ บาท  
  ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๘๑.00  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.15  เมตร   
  2.  โครงการที่ 5   โครงการกอสราง ถนน คสล. บานสองช้ัน หมูที่ ๓ สายจากถนนคสล. เกา
  รอบบานหมูที่ ๑   ดานทิศตะวันตก -  ถนน คสล. ไปบานโคลด  งบประมาณ  ๖๓๑,๐๐๐ 
  บาท  ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๓๕.๐๐  เมตร       
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  อธิบายเพิ่มเรื่องการลงมติพิจารณาจายขาดเงิน 
  สะสมซึ่งทางสภาฯ ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสมไวแลว จํานวน 2 โครงการ  ก็อยากฝาก
  ใหทานผูบริหารดําเนินอยางเรงดวน  เน่ืองจากโครงการดังกลาวมีแบบและรายละเอียด 
  ประมาณการไวเรียบรอยแลวคงไมตองรอ ในสวนของทางสภาฝากกําชับทางเจาหนาที ่
  ผูชวยเลขานุการสภาฯ ชวยจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหคณะกรรมการตรวจการประชุม
  ไดทําการตรวจทานรายงานการประชุม และตรวจรับรองการประชุม เพื่อตรวจ 
  โครงการจําเปนที่เรงดวนตอไป ขอบคุณครับ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
  4.2  พิจารณาโอนงบประมาณใชจายเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการบริการ 
  สาธารณสุข (ชุมชน) หมูบานละ 15,000  บาท 
ประธานสภาฯ -  เชิญทานเลขาฯ   
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เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบวาระที่ ๔.๒   เปนญัตติที่ผูบริหารเสนอโอนงบประมาณใชจายเงินอุดหนุน 
  ทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน)   หมูบานละ 15,000  บาท ตาม
  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของผมในฐานะเลขานุการขอช้ีแจงใหที่ประชุมทราบ     ตาม 
  พระราชบัญญัติเทศบาล  มาตรา 67, ๖๗ ทวิ  การจายเงินอุดหนุนและการลงทุนเทศบาลจะ
  กระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ และ 
  มีหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เรื่องแนวทางการจายเงินอุดหนุนสําหรับ
  สนับสนุนการบริการสาธารณะ ลงวันที่ 14 มกราคม 2557   ตามที่ไดแจกทางสมาชิก ไม
  ทราบวาทานใดยังไมไดหนังสือดังกลาวที่อยูทายหนังสือนัดประชุม  มีระเบียบขอกฎหมายที่
  เกี่ยวของกับการโอนงบประมาณ   ขอช้ีแจงเพียงเทาน้ี 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม เชิญทานเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ - เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต ๑ ขออภิปรายในฐานะสมาชิก
  สภา  อยากสอบถามเจาหนาที่งบประมาณหรือเจาหนาที่กองคลังเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ
  งบประมาณ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  ทานไดดําเนินการตาม 
  หนังสือสั่งการของกรมฯ ลงวันที่ 14 ม.ค.2557 เรื่องของการโอนงบประมาณ และขอ ๒  
  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงครบถวนตามระเบียบครบถวนแลวหรือยังครับ     
ปลัด ทต.        - ก็สืบเน่ืองจากวาตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  2557   เราไดต้ังเงินอุดหนุนดาน
  สาธารณสุขไว  หมูบานละ 10,000  บาท  แตเน่ืองจากทางกรมฯมีการแจงโอนเงินเพิ่มเปน
  อีกหมูละ 5,000  บาท   เปนหมูบานละ ๑5,0๐๐  บาท     ก็คงจะตองมีการโอนและแกไข
  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม แตในวาระน้ีทานจะเห็นวาเสนอญัตติเพียงโอนงบประมาณอยาง
  เดียว      แตในความเปนจริงในการโอนก็ตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงตามทีก่รมฯแจงโอน
  มา ๑๕,0๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติ   เราขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงใหมวาต้ังจาย ๑5,๐๐๐ 
  บาท  จึงตองใหสภาพิจารณาตามที่ทานเลขาฯไดช้ีแจงรายละเอียดไปแลว  ในเรื่องของการใช
  จายเงินอุดหนุนตองไดรับความเห็นชอบจากสภาและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ  ซึ่งทานคง
  จะไดเห็นรายละเอียดการโอนงบประมาณที่ทางเจาหนาที่แจกใหแลว 
เลขานุการสภาฯ -  ขอบคุณทานปลัดฯ  เจาหนาที่งบประมาณ   ทางสมาชิกครับที่ผมไดแจงไป  ในขอ ๑ เมื่อ
  มีหนังสือสั่งการดังกลาวก็เห็นควรใหผูบริหารดําเนินการโอนงบประมาณ   และขอ ๒    
  เน่ืองจากเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสองช้ันต้ังเงินอุดหนุนเพียงหมูละ ๑๐,๐๐๐  บาท      
  หากจะเพิ่มอีก 5,000  บาท  จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงในเทศบัญญัติ  ตามระเบียบ
  วาดวยวิธีการงบประมาณฯ ขอ 28,29      ผมยังสงสัยญัตติดังกลาวไมวาจะเปนการโอน 
  และแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณน้ันจะตองขออนุมัติสภาแตในฐานะเลขานุการสภาฯ 
  ไดตรวจสอบญัตติที่ผูบริหารเสนอมา  ขอ ๑.๑   มีเพียงพิจารณาโอนงบประมาณใชจายเงิน
  อุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน)หมูบานละ 15,000 บาท ไมปรากฏวามีการ
  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายจายหมวดเงินอุดหนุนดังกลาว ตามทีห่นังสือสั่งการแจงไว อยาก
  สอบถามทางผูบริหาร  ทานจะมีวิธีการหรือขอเสนออยางไร 
ปลัด ทต.ฯ    -   น่ีคือขอเสนอก็ขอใหทานนายกฯ เสนอเหมือนกับวาระที่แลว  ก็คือเสนอญัตติดวยวาจา      
  โดยขอแกไขญัตติ      เปนคําวา  “พิจารณาโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
  รายจาย”  ซึ่งญัตติที่เสนอตอนแรกตกคําวา “และแกไขเปลี่ยนคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย”  
  ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการโอนดวยและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายดวย 
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เลขานุการสภาฯ - ในฐานะเลขานุการสภาฯ  ไดดูเรื่องระเบียบดังกลาว    ผมเสนอแนะใหผูบริหารเสนอแกไข
  ญัตติในที่ประชุม และใหประธานสภาฯ  วินิจฉัย   เปน  “พิจารณาโอนและแกไข 
  เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย”   เสนอที่ประชุมเพียงเทาน้ี    
ประธานสภาฯ -  เชิญทางนายกฯ 
นายกฯ      -  เปนญัตติที่เสนอมาซึ่งเปนการพิจารณาโอนงบประมาณรายจายและตองแกไขเปลี่ยนแปลง
  คําช้ีแจงงบประมาณดวย  ก็ขอแกไขเพิ่มเติมญัตติจากทานประธานสภา  เปน “พิจารณาโอน
  และแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย” 
ประธานสภาฯ -  อนุญาตใหแกไขเพิ่มเติมญัตติ 4.2  ได  จาก “พิจารณาโอนงบประมาณใชจายเงินอุดหนุน
  ทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน) หมูบานละ 15,000  บาท”   เปน  
  “พิจารณาโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
  สนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน) หมูบานละ 15,000  บาท” 
เลขานุการสภาฯ -  ตามญัตติดังกลาว  ผูบริหารเสนอขอแกไขญัตติ  และประธานสภาฯวินิจฉัยอนุญาตใหแกไข
  เพิ่มเติมญัตติดังกลาวได  เปน “พิจารณาโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณใช
  จายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน) หมูบานละ 
  15,000  บาท” ในสวนของสภาของทวงติงเจาหนาที่จัดพิมพนะครับ   ในเรื่องของตาม
  ระเบียบวิธีการงบประมาณการโอนเปนสวนหน่ึง และการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณก็เปน
  สวนหน่ึง ไมไดเปนสวนเดียวกันดังน้ันการขอใหสภาพิจารณาอยากให ระมัดระวังในเรื่องของ
  การเสนอญัตติเขามา     มิเชนน้ันทางสภาจะพิจารณาอยางเด็ดขาด  ในสวนการพิจารณา
  ของสภาผมเห็นวาการพิจารณาโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายน้ัน  
  มีหนังสือสั่งการจากกรมฯ  เน่ืองจากต้ังงบประมาณไว 10,000  บาท  และกรมฯโอนมาเพิ่ม
  อีก 5,000  บาท  ซึ่งการโอนงบประมาณที่ผูบริหารเสนอมาในสวนของหมวดคาใชสอยที่
  ทางผูบริหารเสนอขอโอนลด อยากสอบถามเจาหนาที่วา  การโอนดังกลาวมีผลกระทบกับ
  สถานะคงคลังหรือมีระเบียบขอใดหามไวเปนการเฉพาะหรือไม 
ปลัด ทต.       - ในเรื่องของการโอนงบประมาณรายจาย ที่ต้ังเพิ่ม โดยขอโอนลดจากรายการคาใชจายเพื่อการ
  วางแผนและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชนซึ่งตอนน้ีเทศบาลคาดวาจะยังไมไดดําเนินการ  ก็สามารถ
  ดําเนินการไดไมกระทบกับงบประมาณรายจายในสวนอื่น      
เลขานุการสภาฯ -  ขอบคุณเจาหนาที่งบประมาณ      ถาหากการโอนลดหมวดคาใชสอยดังกลาวไมกระทบกับ
  การดําเนินการโครงการตามที่เจาหนาที่ไดช้ีแจง  ในสวนตัวผมในฐานะสมาชิกเห็นควรอนุมัติ
  โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายดังกลาว  สวนที่ประชุมจะมีมติ 
  อยางไรก็แลวแตทีประชุม     
ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชมุ -  ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดสอบถาม  ขอมติที่ประชุมวาเห็นขอบหรือไมเห็นชอบ พิจารณาโอนและแกไข
  เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการ 
  สาธารณสุข (ชุมชน) หมูบานละ 15,000  บาท  
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุม 
  เห็นชอบ 11  เสียง 
  ไมเห็นชอบ -     เสียง 
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  งดออกเสียง  ๑    เสียง   
ประธานสภาฯ -  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหพิจารณาโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณใช
  จายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน) หมูบานละ 
  15,000  บาท  
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
  4.3   พิจารณาโอนงบประมาณใชจายเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกระสัง  
  โครงการติดต้ังหมอแปลงแทนเครือ่งเดิมท่ีชํารุดของประปาบานหนองครอบ  หมูท่ี  5  
ประธานสภาฯ -  เชิญเลขาฯ  
เลขานุการสภาฯ -    ในสวนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของตามวาระที่ 4.3  พิจารณาโอนงบประมาณ
  ใชจายเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกระสัง  โครงการติดต้ังหมอแปลงแทนเครื่อง
  เดิมที่ชํารุดของประปาบานหนองครอบ  หมูที่  5   จํานวน  177,000  บาท   
  พระราชบัญญัติเทศบาล  มาตรา 67, ๖๗ ทวิ  การจายเงินอุดหนุนและการลงทุนเทศบาลจะ
  กระทําไดก็จะจายไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ    
  โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ต้ังรายจายข้ึนมาใหม  ดังน้ันจึงมีเพียงการพิจารณาโอน 
  งบประมาณไมตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  ซึ่งปรากฏตามวาระที่ 3.3  
  เรื่องเสนอแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) (ฉบับที่ 2)  เพราะทางผูบริหารไดเสนอ
  เพิ่มเติมแผนเขามาแลวโครงการดังกลาวก็มีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปแลว  ก็สามารถ 
  พิจารณาใชจายเงินอุดหนุนดังกลาวแตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาและผูวาราชการ 
  จังหวัดอนุมัติ  จึงแจงใหที่ประชุมทราบระเบียบขอกฎหมายเพียงเทาน้ี สวนทางสภาจะ 
  พิจารณาอยางไรก็แลวแตจะพิจารณา 
ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ - อยากสอบถามเจาหนาที่งบประมาณหรือเจาหนาที่กองคลัง  เน่ืองจากการโอนลด 
  งบประมาณดังกลาวเปนการลดในหมวดคาตอบแทน  รายการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
  สํานักปลัด  กองคลังและกองชาง ไมทราบวาการโอนดังกลาวจะกระทบสิทธ์ิของเจาหนาที่
  หรือไม  และในหมวดคาตอบแทน รายการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลมีกฎหมายขอหาม
  โอนโดยชัดแจงหรือไม 
ปลัด  ทต. -    ในเรื่องของการโอนลดงบประมาณจากหมวดคาตอบแทน รายการเงินชวยเหลือคา 
  รักษาพยาบาลไมไดกําหนดไววาโอนลดไมได แตสืบเน่ืองจากวาขณะน้ีระเบียบคา 
  รักษาพยาบาลเราใชวิธีการเบิกจายตรงอยูแลว  ที่เราต้ังไวก็ไมตองใช และเจาหนาที่ทุกคนก็
  ตองไปสแกนลายน้ิวมือเพื่อเบิกจายตรง  ดังน้ันจึงไมกระทบกับสิทธ์ิของเจาหนาที ่
เลขานุการสภาฯ -  หากการโอนลดงบประมาณดังกลาวไมกระทบสิทธ์ิของเจาหนาที่และไมกระทบกับ 
  งบประมาณ  ในสวนตัวผมเห็นวาการดําเนินการโครงการดังกลาวมีการดําเนินการมาแลว  
  โดยมีเอกสารใบแจงหน้ีจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกระสัง  แจงยอดหน้ีและรายละเอียด
  คาใชจายมาอยางชัดเจนวาเรามีภาระผูกพันตองชําระ  ในสวนตัวเห็นควรอนุมัติใหโอน 
  งบประมาณเพื่อชําระหน้ี  ตามโครงการติดต้ังหมอแปลงแทนเครื่องเดิมที่ชํารุดของประปา
  บานหนองครอบ  หมูที ่ 5 สวนทางสภาจะพิจารณาอยางไรก็แลวแตจะพิจารณา 
ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม   
ท่ีประชุม -  ไมมี 
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ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดสอบถาม  ขอมติที่ประชุมวาเห็นขอบหรือไมเห็นชอบ พิจารณาโอน 
  งบประมาณใชจายเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกระสัง  โครงการติดต้ังหมอ
  แปลงแทนเครื่องเดิมที่ชํารุดของประปาบานหนองครอบ  หมูที่  5  
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุม 
  เห็นชอบ 11  เสียง 
  ไมเห็นชอบ -     เสียง 
  งดออกเสียง  ๑    เสียง  
ประธานสภาฯ -  สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณาโอนงบประมาณใชจายเงินอุดหนุนการไฟฟาสวน 
  ภูมิภาคอําเภอกระสัง  โครงการติดต้ังหมอแปลงแทนเครื่องเดิมที่ชํารุดของประปาบาน
  หนองครอบ  หมูที ่ 5  
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. 
เมื่อถึงเวลา 13.00  น.  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเขาประชุมตามระเบียบวาระ 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม เชิญเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  สืบเน่ืองจากผมไดประชุม กธจ.หรือ คณะกรรมมาธิการจังหวัดเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ 
  2557 ทางผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจง ตามเอกสารที่แจกใหทาน 
  ผญ.บ. ทุกทาน  ขอความรวมมืออําเภอใหผูแทน กธจ.   เขาประชาสัมพันธหนาที่ของ กธจ. 
  ในที่ประชุมประจําเดือนของอําเภอและที่ประชุมประจําเดือนของกํานัน/ผูใหญบาน  สืบเน่ือง
  จากที่ผมเปนตัวแทน กธจ หน่ึงในคณะกรรมมาธิการจังหวัด จึงขอแจงใหกํานัน/ผูใหญบานได
  รับทราบเรื่องบทบาทหนาที่ในเบื้องตน  ในสวนของรายละเอียดจะแจงใหทราบในที่ประชุม
  ประจําเดือนใหทราบอีกครั้ง  มีเรื่องแจงใหทราบเพียงเทาน้ี ขอบคุณครับ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม เชิญทานวุฒิชัย  ผญ.บ.ม.17  
นายวุฒิชัย  โคกรัมย ผญ.บ.ม.17 -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา ผูบริหาร และผูเขารวม
  ประชุมทุกทาน  ในนามตัวแทนพี่นองรูสึกดีใจที่ไดเขารวมรับฟงการประชุมสภา  ทานสมาชิก
  คงไมรับทราบปญหาของหมูบานเทากับผูนําตัวแทนแตละหมูบาน  วามีความเดือดรอนขนาด
  ไหนหากไมมีความเดือดรอนเราก็คงจะไมเสนอโครงการเขามา  เพราะฉะน้ันถาเปนไปได 
  อยากใหลงพื้นที่วาแตละหมูบานมีความเดือดรอนมากขนาดไหน  อยากใหทานสมาชิก 
  รับทราบวาตรงไหนที่มีความเดือดรอนก็ควรชวยบรรเทาความเดือดรอน  ก็แจงใหทราบเพียง
  เทาน้ี 
ประธานสภาฯ -    ตามที่ทานวุฒิชัยแจง  สมาชิกสภาทั้งเขต 1 และ เขต 2  ครับ  รับทราบถึงปญหา 
  ดังกลาว  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม เชิญทานสุนทอง  ผอ.รร.บานเสม็ด 
นายสุนทอง  มีมาก ผอ.รร.บานเสม็ด -  ในนามตัวแทนโรงเรียนในเขตตําบลสองช้ัน  ขอขอบพระคุณทาง
  เทศบาลที่ใหการดูแลลูกหลาน ซึ่งในภาคเรียนน้ีที่ทางเทศบาลไดสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเรา
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  จะไดดําเนินการโครงการสุดทายในวันพรุงน้ี คือ การไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา  
  และอีกโครงการหน่ึงที่จะขอเรียนตรงน้ีสืบเน่ืองจาก ในปการศึกษา พ.ศ.2557  ประมาณ
  เดือนธันวาคม 2557  ทางเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2  ปน้ีก็ไดอําเภอกระสังเปนเจาภาพใน
  การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนทั้งเขต  คือ  5  อําเภอ  ซึ่งประกอบไปดวย 
  1.  อําเภอบานกรวด  2.  อําเภอประโคนชัย 
  3.  อําเภอพลับพลาชัย  4.  อําเภอหวยราช 
  5.  อําเภอกระสัง 
  ปน้ีจัดกีฬานักเรียนทั้ง 5  อําเภอ  20  กลุมเครือขาย  ซึ่งบางสวนก็อาจจะมาใชพื้นที่ในเขต
  ตําบลสองช้ันของเราในการแขงขัน  ซึ่งการดําเนินการยังไมทราบแตทางสมาคมผูบริหารของ
  เขตจะไดมีหนังสือแจงมาทางเทศบาล  โดยปน้ีก็ขอความอนุเคราะหและกราบเรียนใหทราบ
  เบื้องตน  เพราะวางบประมาณที่ใชทางสํานักงานเขตพื้นที่กระสังไดสนับสนุนมาปละ  
  250,000  บาท  ในการจัดกิจกรรมทั้ง  9  วัน  ต้ังแตรอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
  งบประมาณที่ใชประมาณ 500,000  บาท  ก็ยังขาดงบประมาณในสวนน้ีอยู  เพราะฉะน้ัน
  ทางเขตก็ไดประสานกับสมาคมผูบริหารทําหนังสือแจง  อยางไรก็ขอความอนุเคราะหและใน
  ฐานะที่อยูในพื้นที่ก็ขอขอบคุณทางเทศบาลที่ไดใหความรวมมือและไดสนับสนุนงบประมาณ
  มาตลอดทุกปการศึกษา  ขอขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอแนะเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานพินิจ ผูใหญบาน ม.14 
นายพินิจ  จริตรัมย ผญ.บ.ม.14 -  เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร และผูมีเกียรต์ิทุกทาน  
  กระผมนายพินิจ  จริตรัมย  ผญ.บ.ม.14  ตามที่มีโครงการวางทอประปาในหมูบาน 
  ระยะเวลาก็หลายเดือนแลวการขุดวางทอก็ไมเห็นวางสักที  การที่ทานไปขุดก็เปนการทําให
  ชาวบานสัญจรไมสะดวกเปนหลุมเปนรอง  อยากสอบถามวาโครงการน้ีลมเหลวรึวาจะทําตอ
  อยางไร  และอีกโครงการหน่ึงที่ขอมาหลายครั้งแลว      คือการลงหินคลุกจากบานนารา
  ใหญไปวัดสําโรง  ตําบลบานหรือ  รอบที่แลวก็ถามวาไดอนุมัติหรือยังก็ไมเห็นอนุมัติสักที  
  เน่ืองจากทางวัดสําโรง  ตําบลบานปรือลงหินคลุกมาแลว 2 ครั้ง  แตทางเราไมเคยลงหินคลุก
  สักทีเปนหลุมเปนบอ  อยากใหทางสมาชิกและผูบริหารเทศบาลตําบลสองช้ันชวยดูแลดวย  
  เพราะวาการสัญจรตรงน้ีเปนทางลัดไปบานสําโรง ตําบลบานปรือ  อยากใหเทศบาลพิจารณา
  ใหดวย  อีกเรื่องคือการที่เทศบาลตําบลสองช้ันมีหนังสือไปใหแตละหมูบานสํารวจเรื่องการขุด
  ดินหรือถมดินใหแจงทางเทศบาลดวย  อยากใหทางเทศบาลที่มีเจาหนาที่เยอะไดออกไป 
  สํารวจดูแลเอง  เพราะวาถาผมแจงก็ไมรูวาเคาถมที่ของฟารมพรประเสริฐหรือวาเปนเขต
  เทศบาลตําบลสองช้ัน  ถาจะแจงก็ไมรูวาจะแจงอยางไรเพราะเปนฟารมของเคา  อยากให
  เจาหนาที่ของเทศบาลไปสํารวจเอง  เน่ืองจากไมมีความสามารถที่จะสํารวจวาถมกี่เมตรขุดกี่
  เมตร 
ประธานสภาฯ -  เชิญทานนายกฯ ช้ีแจงกรณีเรื่องโครงการขุดวางทอประปา เชิญทานนายกฯ 
นายกฯ  -  โครงการขยายเขตประปาก็ไดสงเอกสารแจงไปทางบริษัทใหมาดําเนินการเปนครั้งสุดทาย  
  วาหากยังไมเขามาดําเนินงานตอจากที่ไดทําไปแลว  จะยกเลิกโครงการและสอบราคาใหม  
  เน่ืองจากตอนน้ีบริษัทน้ันขุดแลวก็ทิ้งงานไปไมดําเนินการตอใหเสร็จสิ้น  ซึ่งมีระเบียบในเรื่อง
  ของการที่จะยกเลิกโครงการ  ผมก็ไดรับการติดตอมาอยูเบื้องตนคือ  ทําหนังสือเตือนเปนครั้ง
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  สุดทายใหบริษัทตอบก็ยังไมตอบกลับมา  ก็นาจะยกเลิกสัญญาในเร็ววันน้ี  หลังจากน้ันก็จะ
  ทําการสอบราคาใหมหาผูรับจางรายใหมใหเสร็จสิ้น 
ประธานสภาฯ -  ตามที่นายกฯ ช้ีแจง  ทานพินิจ รับทราบนะครับ  และสวนถนนลงหินคลุกไปบานสําโรงไม
  ทราบวามีอยูในเทศบัญญัติฯหรือไมครับ ทานเยือน 
นายเยือน  ทวีฉลาด  สท.เขต 1 -  มีอยูในเทศบัญญัติฯ แลวครับ และจะดําเนินการในปน้ี 
ประธานสภาฯ -  ตามที่ทานเยือนแจงวามีอยูในเทศบัญญัติฯแลว  วาถนนหินคลุกจากบานนาราใหญไปบาน
  สําโรงมีและจะดําเนินการปน้ี  ถาไมไดปน้ีก็เลื่อนไปเปนปหนา  สําหรับการขุดดินถมดินขอ
  ใหกองชางเปนผูช้ีแจง 
นายเกรียงไกร  สระภู  นายชางโยธา - ตามที่เทศบาลแจงไป  ถามีการขุดดินถมดินก็สามารถแจงเปน
  วาจาเขามาที่เทศบาลได  ทางกองชางจะออกไปสํารวจเองถาหากเกินขนาดอยางไรก็จะได
  แจงเจาของพื้นที่ใหดําเนินการขออนุญาตใหถูกตอง 
 ประธานสภาฯ -  ตามที่ชางไดแจง ก็สามารถแจงเขามาที่เทศบาลไดเลยทางกองชางก็จะออกไปสํารวจเอง  
  มีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม  เชิญทาน ผอ.ปฐม 
นายปฐม  สุทารัมย ผอ.รร.บานเสม็ดประชาอุปถัมภ -  ในนามตัวแทนของโรงเรียนก็ขอขอบคุณที่ทาง 
  เทศบาลไดสนับสนุน  อีกเรื่องหน่ึงคือเรื่องที่โรงเรียนไดเสนอมา  คือ  การจัดทําถนนคอนกรีต
  ในโรงเรียนในสวนน้ีไดประสานกับทางทาน สส.แลว  และบอกใหเสนอมาทางเทศบาลวามีงบ
  แปรญัตติมา  อยากจะถามวาทาน  สส.มีงบประมาณมาจัดทําถนนคอนกรีตแลวก็ขอฝาก
  เอาไว  เรื่องที่สอง  การดูแลพื้นทีข่องทางเทศบาล  เขตพื้นที่มีการทับซอนกันแถวบริเวณ 
  โคกพริกของเราซึ่งมีการทับซอนกับที่สาธารณะ  อยากถามวาเปนพื้นที่ดูแลของเทศบาล 
  หรือไม ตรงไหนที่มีโฉนดแลวก็ควรจะดูแลผลประโยชนก็ฝากเพียงเทาน้ี 
ประธานสภาฯ -  อยากทราบวางบประมาณของ สส.จะเอามาลงไดหรือไม 
ปลัด ทต. -  งบ  สส. ไมเกี่ยวกับทางเทศบาลอยูแลวครับ  ก็ยังไมเขาใจวาเปนโครงการอุดหนุนเฉพาะ
  กิจหรือเปลา  ถาเปนอุดหนุนเฉพาะกิจทานตองระบุวัตถุประสงควาทําถนนโรงเรียน  เราก็
  สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหได  เพราะเปนเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค 
ประธานสภาฯ -  สอบถามตามที่ทาน ผอ.ปฐม สอบถามการออกโฉนดที่ดินโคกพริกทําไดหรือไมอยางไร 
ปลัด ทต. -  ที่ดินหากเปนที่สาธารณะไมสามารถออกโฉนดได   
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  การออกโฉนดในพื้นที่โคกพริก  ไดทราบขอมูลเบือ้งตนมาวาทางเจาหนาที่ที่ดินแจงมาวา  
  นส.3  ออกมาทีหลังจากทําเลเปนการออก นส.3  มาทับที่ทําเล  แตเหตุทีไ่มเพิกถอน นส.3  
  น้ัน  เพราะเกรงวาจะกระทบตอการครอบครองที่ดินของประชาชน  เมื่อสํารวจหลังเปนทําเล
  เลี้ยงสัตวถึงจะนํา นส.3  ไปเพื่อขอโฉนด (นส.4)  ซึ่งไมสามารถออกโฉนดใหได  เพียงแตวา
  ยังคงรักษาไวซึ่ง นส.3 ซึ่งประชาชนไดรับสิทธ์ิในการครอบครองการทําประโยชนในที่ดินน้ัน  
  มีสิทธ์ิในการจํานองการประกันตามกฎหมายได  แตไมมีการยกเลิก นส.3  ตามที่ทราบจาก
  เจาหนาที่ที่ดินในเบื้องตน 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอแนะเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทาน ผอ.ธวัชชัย 
นายธวัชชัย  กิรัมย  ผอ.รร.บานหนองรักษ  - สืบเน่ืองจากเรื่องเดิมที่ผมขอวาไปถึงไหน  เรื่องแรก คือ  
  ถนนจากบานจอมไปบานสระเพลง  ทานนายกฯเคยบอกแลววา อบจ.กําลังจะดําเนินการให  
  อันน้ีรับฟงแลว  แตที่อยากขอเรงดวนคือทางปายอางทางเขาที่รถไปติดอยูตรงน้ัน  ตอนน้ีถึง
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  ไหนแลว  เรื่องที่สอง  คือถนนจากบานจอมไปบานเกตุ  อยากทราบวาไปถึงไหนแลว  ทาง
  ปายอางพอจะมีงบประมาณใดที่ทําไดบาง  ทางขรุขระมากไมมาทางใหหลบ  ฝากเอาไวสอง
  เรื่องเพียงเทาน้ีครับ 
ประธานสภาฯ -  เชิญทานนายกฯ ช้ีแจง 
นายกฯ  -  ในเรื่องการซอมแซมเน่ืองจากมีระเบียบใหม  งบประมาณทางการเงินไมเหมือนเมื่อกอน  
  ขอใหทานปลัดฯ ช้ีแจง 
ปลัด ทต. -  งบซอมแซมไดต้ังไวในเทศบัญญัติฯ แลว  อยูที่ทานนายกฯ จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ใน
  เรื่องของกองชางก็คือโครงการซอมแซมที่เกิน 5,000  บาท  เราก็ไดต้ังเอาไวงบประมาณยัง
  ไมไดใชมีประมาณ 4 แสนบาท  เราก็สามารถดําเนินการซอมแซมถนนตามงบประมาณที่ต้ัง
  ไวตามเทศบัญญัติได 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอแนะเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานบุญทิง  ผญ.บ.ม.16 
นายบุญทิง   กํ่ารัมย ผญ.บ.ม.16  -  สอบถามเรื่องประปาหมูบานของ หมูที่ 16  วาจะพอใชหรือไมสําหรับ   
  ปน้ี  และชาวบานรองเรียนกับ ผญ.บ. วา 4-5 วันน้ีนํ้าขุนมากใชไมไดเลยรบกวนชางประปา
  ชวยดูแลเรื่องคุณภาพนํ้าประปาใหดวยและอีกเรื่องคือในวันที่ 9-12 มีนาคม 2557จะมีงาน
  พรอมกัน 3 งาน ตองใชนํ้าเยอะมากอยากจะใหทาง ทต.และชางประปา อนุเคราะหดูแลให
  สามารถมีนํ้าใชครบทั้ง 4 วันน้ีดวย เน่ืองจากมีงานอยู 3 งานพรอมกัน งานแตง 2 งาน งาน
  บวช 1 ตองใชนํ้าเยอะมาก ทาง ผญ.ไมมีนํ้าบริการ  ตองอาศัยทาง ทต . ชวยอนุเคราะหดวย 
ประธานสภาฯ  -  ก็เตรียมนํ้าไวบริการหากนํ้าใชไมพอใช เมื่อสักครูที่ทาน ผอ.ธวัชชัย ไดถามเรื่องถนนบาน
  จอมไปบานเกตุ ทานนายกยังไมไดตอบ 
นายกฯ  -  ก็ทาน ผญ.บ.  เสนอเขามา เสนจากบานจอมไปบานสระเพลงนาจะได ถาปน้ีไมไดก็ปหนา 
ผอ.ธวัชชัย  กิรัมย ผอ.รร.บานหนองรักษ - ติดใจเรื่องถนนบานจอมไปบานเกตุครับ 
เลขานุการสภาฯ - ขอเพิ่มเติมจากที่ทานผอ.ธวัชชัย ไดถามในที่ประชุมสภาฯเน่ืองจากชวงน้ีทานผูบริหาร ทต. 
  ไดมีการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป ในสวนของบานจอมถาตองการพัฒนาในสวน
  ใดใหทางผูนําชุมชนเสนอโครงการดังกลาวเขามาเพื่อบรรจุเขามาในแผนพัฒนาฯ เพื่อจะได
  จัดสรรงบประมาณในสวนน้ี  สวนทางสภาฯ จะพิจารณาหรือไม อยูที่วาจะมีการเสนอเขามา
  หรือไม  ถาไมมีการเสนอเขาการประชาคมก็จะไมมีการพิจารณา  เห็นควรนําเสนอเขามาใน
  โครงการกอนเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม เชิญคุณบุญสง 
นางบุญสง  สุขรัตน หัวหนาฝายบริหารการศึกษา - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ผูบรหิาร และผูมี
  เกียรต์ิทุกทาน  ดิฉันนางบุญสง สุขรัตน  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทน
  ผูอํานวยการกองการศึกษา  มีเรื่องจะนําเรียนและปรึกษาหารือทานผูนําชุมชนทุกทาน   
  คิดวาวันน้ีกลุมแมบานจะเขารวมรับฟงการประชุมดวย  เพราะอยากไดขอคิดเห็นจาก 
  กลุมแมบานหรือจากกลุมเยาวชน แตวาวันน้ีไมไดมา ก็ขอเรียนกับทานผูนําชุมชน และทาน
  สมาชิกฯ สืบเน่ืองจากกีฬาตําบลของเราซึ่งจะมีจัดทุกป  แลวในทุกปจากที่เรามีการจัด 
  กิจกรรมใหทาน  จัดชนิดกีฬาใหทาน ในระหวางการแขงขันก็จะมีเสียงพูดมาตลอดเวลาวา 
  อยากจัดประเภทโนนประเภทน้ี  ในที่น้ีก็เลยอยากจักนําเรียนทานผูเขารวมประชุมชวยให
  ขอเสนอแนะหรือใหแจงวาอยากใหจัดกีฬาประเภทใดบาง  เมื่ออาทติยที่แลวก็มีการแจงทาน
  สมาชิกฯที่รับผิดชอบดูแลกองการศึกษาและมีทานเลขานุการนายกฯ เขารวมประชุมดวยก็ได
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  กําหนดเบื้องตนที่จะจัดกีฬาใหกับทานก็มีฟุตบอลชาย และฟุตบอลหญิงประชาชนทั่วไป และ
  ฟุตบอลไมเกิน 15 ป 11 คน มีวอลเลยบอลหญิง และตะกรอ ขอนําเรียนเบื้องตน  คาดวา
  หากที่ประชุมเสนอกีฬาใดเราก็จะวางแผนจัดการแขงขันกีฬา ขอบคุณคะ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานวิระ  ผญ.บ.ม.6 
นายวิระ  เกรัมย ผญ.บ.ม.6) - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหาร และผูมีเกียรต์ิทุกทาน  เรื่อง
  ที่ 1 วันน้ีอยากขอขอบคุณทาง ทต.สองช้ัน ซึ่งปน้ีทางอําเภอไดให ผญ.ยอดเย่ียม ตอง 
  ขอขอบคุณทุกทาน รวมทั้งทานปลัดที่ดูแลอํานวยความสะดวก และใหการสนับสนุนทุกอยาง  
  ซึ่งผลการพิจารณาของ ผญ.ที่พิจารณาผมก็ตองขอขอบคุณทานเปนอยางสูง ผลออกมาแลว
  นะครับทั้งจังหวัด ผญ.ยอดเย่ียมเอา 3 ทาน ผมไดที่ 4 ก็ขอขอบคุณทานเปนอยางสูง  และ
  เรื่องที่ 2 ซึ่งทางกระทรวงเกษตรไดสนับสนุนงบประมาณมาอบรมใหกับสมาชิกฟนฟูอาชีพที่
  เปนสมาชิกกลุม  ที่ไดสนับสนุนงบประมาณมา 2,600,000.- บาท ซึ่งไดจัดอบรมไปแลว 5 
  รุน เปนจํานวนผูเขาอบรม 800 ทาน ซึ่ง ม.6 ต.สองช้ัน หลายหมูที่ไปอบรมซึ่งมีฐานอาชีพ 
  6 ฐาน  ทั้งทํานํ้ายาลางจาน เลี้ยงกบ ไมดัด และทํากระถาง ผลิตพลังงานจากถาน ซึ่งทางผู
  เขาอบรมไดรับความรู ที่เขารวมหมูบานละ 4-5 คน ผมเห็นวัสดุที่เปนทอระบายนํ้ามาจาก
  ทางบานโคลดไปตรงพระใหญซายมือจะมีทอระบายนํ้าตรงน้ัน จะสามารถเปนอุปกรณผลิต
  ถานได ทางผมเองมีความคิดวาอยากจะขอทอน้ีไปเปนอุปกรณใชในฐานศูนยการเรียนรูใน
  เรื่องของผลิตถาน  เพื่อใชเปนพลังงานจากถานใชในครัวเรือน อยากจะเรียนขอจากที่ประชุม  
  ซึ่งเคยทําโครงการมาแลววาจะทําเปนศูนยการเรียนรูอาชีพทุกอยางในหมูบาน  ตรงน้ีก็ขอ
  ฝากที่ประชุมสภาดวย  เรื่องที่ 3 สืบเน่ืองจากโครงการประกวดแขงขันการทํานา ซึ่ง 
  งบประมาณที ่ เราไดมาจะรวม 4 หมูบาน จะมีเงินรางวัล  เงินรางวัลตัวน้ีก็จะเปนทุนใน
  เรื่องของการผลิต ขาวพันธุเพื่อจําหนาย  ทางกลุมไดตกลงกันแลววาจะซื้อเปนอุปกรณ 
  เครื่องมือการเกษตร  เปนรถดํานากับรถหยอดเมล็ดพันธุเพื่อจําหนาย ตรงน้ีก็อยากจะใหทาง
  เทศบาลและทาน นายกฯ ชวยดูแลกลุม สงเคราะหชุมชนตรงน้ีดวย  บางครั้งอาจจะตองใช
  งบประมาณ อยางรถดํานาจะตองใชถาดเพาะกลาอีก ถาดละ 34 บาท 1 ไรก็ตองใช 
  ประมาณ 40 ถาด  อันน้ีก็อยากนําเรียนในที่ประชุมสภาใหชวยพิจารณาตรงน้ีดวยเพื่อเปน
  การสนับสนุนสงเสริมอาชีพของหมูบาน ของชุมชนตอไป ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ  -  สําหรับเรื่องผลิตถานที่ทานวิระ สอบถาม  เชิญนายกฯ ช้ีแจง 
นายกฯ   -  การเคลื่อนยายทอคอนขางยากเพราะเปนทอขนาด  1  เมตร 
ประธานสภาฯ -  สอบถามกองชาง  รถเครนสามารถยกไดหรือไม  และรถกระเชาของเรายกไดหรือไม 
นายขุนไกร  การงานดี  นายชางไฟฟา -  สําหรับรถกระเชาของเทศบาล  สามารถรับนํ้าหนักไดประมาณ 
  1,200  กิโลกรัม 
ประธานสภาฯ -  ก็ขอใหกองชางไปสํารวจดูวาสามารถขนยายไดหรือไม  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอืน่อีก
  หรือไม  เชิญเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ในสวนที่ทางคุณบุญสง ไดนําเรียนในเรื่องของกีฬาเทศบาลประจําปที่ไดคุยกับทางสมาชิก
  เบื้องตนน้ัน  เห็นควรใหจัดกีฬาเน่ืองจากในปที่แลวไดประสบความสําเร็จเปนอยางดี  สวน
  รูปแบบและประเภทของกีฬา  วันเวลา  งบประมาณการจัดกีฬาใหคุณบุญสงไดช้ีแจง 
  รายละเอียดอีกครั้ง 
ประธานสภาฯ - เชิญคุณบุญสงช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
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นางบุญสง  สุขรัตน หัวหนาฝายบริหารการศึกษา -  ในเรื่องของรูปแบบที่เสนอไปและประเภทกีฬา  5 
  ประเภท  1.  ฟุตบอล 11  คน  ประเภทประชาชนชายทั่วไป  2.ฟุตบอล 11  คน  ประเภท
  ประชาชนหญิงทั่วไป 3. ฟุตบอล 11  คน  ประเภทอายุไมเกิน 15 ป 4. วอลเลยบอลหญิง  
  5.  ตะกรอชาย  ในสวนของงบประมาณน้ี  ขออนุญาตยังไมนําเรียนตองดูทีม  ประเภทกีฬา
  กอนสวนในเรื่องของรูปแบบกีฬาก็อยากใหที่ประชุมไดนําเสนอเพื่อใหเจาหนาทีม่ีขอมูลในการ
  ดําเนินงาน  อีกเรื่อง  ประเภทกีฬาอยางเชน  ฟุตบอลหญิงที่เสนอไป  11  คน  อยางที่ทาน 
  ผญ.บ.ม.15  ซึ่งเปนตัวแทนกลุมแมบาน  ซึ่งเปนกระบอกเสียงของหมูบาน  อยางปที่แลว
  เสนอวอลเลยบอลหญิง  ไดมีโอกาสเขารวมประชุมกับกลุมแมบาน  ซึ่งมีเสียงสะทอนกลับมา
  วา  “แมบานจะไปแขงสูกับเด็กเยาวชนไดอยางไร”  ในการจัดตรงน้ีเราก็มีจุดประสงคใหทุก
  กลุมเปาหมายไดมีสวนรวม  ถาเรายัดเหยียดใหไปโดยที่ประชาชนไมไดมีสวนรวมคิดรวม 
  ตัดสินใจ  ก็เกรงวาจะมีปญหาอีกสวนปที่แลวที่มีเสียสะทอนจากกลุมแมบานวาสูกับเด็กไมได
  เพราะวาตอนน้ันประกาศรับสมัครไปแลว  แตวาในปน้ีถาในที่ประชุมยังระบุไมได  ก็ขอเชิญ
  ผูนําชุมชนเขารวมประชุมอีกครั้ง  ในสวนของแผนที่จะแขงขันกีฬาวันไหนไดตรวจสอบและได
  ขอสรุปแลวจะเริ่มการแขงขันประมาณตนเดือนเมษายน 2557  ถาไดทีมครบไดประเภท
  กีฬาครบ  จะเปนการแขงขันตอเน่ืองไมหยุดเสาร-อาทิตย  จนเสร็จสิ้นกระบวนการ  เรื่อง
  อายุนักกีฬาก็อยากนําเรียนใหที่ประชุมทราบ  ขอบคุณคะ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานสุนันทา  ผญ.บ.ม.16 
นางสุนันทา  กุมรัมย ผญ.บ.ม.16 -  ในความคิดเห็นถาเปนไปได วอลเลยบอลก็ใหแยกประเภทที
  เยาวชน  ทีแมบาน  แยกประเภทออกไปเลย  เน่ืองจากปที่แลววอลเลยบอลแมบานพบทีม
  เยาวชน  ทีมแมบานสูทีมเยาวชนไมได  ก็เสนอใหแยกประเภทเพราะอยากใหกลุมแมบานได
  มีสวนรวมดวย ขอบคุณคะ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานวุฒิชัย  ผญ.บ.ม.17 
นายวุฒิชัย  โคกรัมย  ผญ.บ.ม.17 -  เรื่องกีฬา  สืบเน่ืองจากการแขงขันในปที่ผานมา  เสียงสะทอน
  จากเยาวชนอยากใหระมัดระวังเรื่องกองเชียร  โดยเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของ  เชน  เจาหนาที่
  เทศบาล  สมาชิกสภา  หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในงาน  เพราะกองเชียรเปนสิ่งที่สําคัญ 
  เหมือนกันอยากใหจัดระเบียบกองเชียร  เพื่อใหเด็กและเยาวชนจะไดเลนอยางเต็มที ่
  เรื่องการพัฒนา  จากการประชุมครั้งที่แลวทานนายกฯ ก็แจงแลววาถาไดรับการอนุมัติก็จะ
  เปนการพัฒนาตําบล  เชน ยกระดับถนนดิน ม.1-ม.11  ก็ไดรับประโยชนหลายหมูบาน  
  โดยเฉพาะ ม.1,2,7,15,8,12,11  เสนทางน้ีมีประโยชนมากจากที่เคยเสนอเสนทางน้ีมา
  นานแลว  แตสมาชิกก็ไมเห็นความสําคัญ  เสนน้ีมีความสําคัญมากสมาชิกไมไดเขาไปในพื้นที่
  ก็เลยไมทราบถึงปญหาวามีขนาดไหน  ก็อยากใหช้ีแจงวาทําไมจึงไมอนุมัติ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  -  เชิญเลขาฯ  ช้ีแจงที่ทานวุฒิชัย สอบถาม 
เลขานุการสภาฯ -  ขอขอบคุณทานวุฒิชัยครับ  กอนอื่นตองขอขอบคุณที่ทานเขารวมรับฟงการประชุมสภาทุก
  ครั้ง  ถือวาไดรับความรวมมือเปนอยางดีในสวนของเรื่องกีฬาก็ไดกําชับในสวนของเจาหนาที่
  และสมาชิกแลว ไมวาจะเปนการแทรกแซงในสวนของกรรมการหรือนักกีฬา  ในสวนที่ทาน
  เสนอความคิดเห็นที่ผานมาที่เห็นไดชัดคือกีฬาวอลเลยบอลเน่ืองจากสถานที่จัดการแขงขัน
  ของเราคับแคบ  ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่ก็จะจัดแขงขันกลางแจง  ใน
  สวนของกองเชียรก็จะควบคุมใหอยูในมารยาทของการเชียร  ก็ช้ีแจงใหทราบในเบื้องตน  
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  และกีฬาของเทศบาลบางครั้งผูนําอาจจะเขาใจวาตองเปนความรับผิดชอบของสมาชิกในการ
  จัดหาอุปกรณสนับสนุนตาง ๆ   ซึ่งจริงแลวเปนการมีสวนรวมของประชาชนในทุก ๆ หมูบาน  
  ในสวนของสมาชิกผมขอความรวมมือใหเขารวมกิจกรรม   
  ผมอยากช้ีแจงเรื่องการพิจารณาจายขาดเงินสะสมตองขอขอบคุณทาน ผญ.บ.ม.17 ทานวุฒิ
  ชัย ครับ  ผมช้ีแจงฐานะสมาชิกสภาและในฐานะเลขานุการสภา   ทานตองเขาใจในเบื้องตน
  กอนวาทุกทานที่มา  ณ  จุดน้ีทานมาจากการเลือกต้ัง  ทานนายกฯก็มาจากการเลือกต้ัง  
  ทานก็มาจากเสียงสวนใหญของ การเลือกต้ัง  ทานสมาชิกที่น่ัง  ณ  ที่น่ี  ทานก็มาจาก
  เสียงสวนใหญของการเลือกต้ัง  การพิจารณาหรือการลงความคิดเห็นใด ๆ น้ัน  เปนอภิสิทธ์ิ
  ของสมาชิกแตละทาน  และเมื่อมติ ดังกลาวเปนมติของเสียงสวนมากก็เทากับวาตัวแทน 
  ประชาชนเสียงสวนมากน้ันไมอนุมัติโครงการใดและที่อนุมัติไปแลวก็ถือวาเปนมติสวนมาก
  ของประชาชนที่อนุมัติโครงการ  ในเรื่องของการทําโครงการจายขาดเงินสะสมผมในฐานะ
  เลขานุการสภา  การกระทําของสมาชิกสภาน้ันมาจากการเลือกต้ัง  เมื่อไดรับการเลือกต้ังแลว
  ทุกทานเปนเจาหนาที่ของรัฐไมตางอะไรกับ ทาน ผญ.บ.ที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ  เมื่อเปน 
  เจาหนาที่ของรัฐสิ่งที่มาควบคุมการปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาที่ของรัฐ ทานผูนําชุมชน หรือ
  ทานผูบริหารและเจาหนาที่  พนักงานเทศบาลตองเขาใจดีอยูแลววา กฎหมายมาควบคุม
  รวมถึงอํานาจหนาที่ก็เชนกัน  อํานาจหนาที่ก็คือกฎหมายเหมือนกันถาไมมีกฎหมายใหอํานาจ
  ก็ไมมีใครกลาทําดังสุภาษิตที่วา “ไมมีกฎหมาย ไมมีอํานาจ” ในสวนของการพิจารณา 
  โครงการดังกลาวผมเขาใจกับสภาพปญหาที่ทานบอกวาสมาชิกไมไดลงพื้นที่ไมทราบปญหา  
  ทานครับทานมองเหรียญดานเดียวหรือเปลาครับ  ที่ผานมาสมาชิกสภาไดไปสอบถามจาก
  ประชาชนในชุมชนในละแวกโครงการที่ผูบริหารเสนอมาแลวทุกโครงการนะครับเราไดสํารวจ
  ทุกพื้นที่แลวไมวาจะเปนหมูที่  11  กระแสเบื้องตนไมไดมีความจําเปนของเสนทางดังกลาว  
  แตขอระบบประปาหมูบานกอนไดหรือไมครับ  และเสียงเบื้องตนจาก  หมูที่  1  เสียง 
  สวนมากก็ไมตองการครับขอแกปญหาขยะกอนไดหรือไม  งบประมาณ ดังกลาว 6 ลานกวา
  บาท  ถาผูบริหารเห็นวามีความจําเปนเรงดวนสามารถเสนอแกปญหาดังกลาวไดกอนเพียงแต
  วา  ขณะที่ทานเสนอโครงการมาน้ันไมไดมีการสอบถามในเรื่องของปญหาเบื้องตน  สวนการ
  พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติผมยืนยันวาเปนมติของสมาชิกสภาเสียงสวนใหญ  เราไมไดมีการ
  แทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของสภา  ซึ่งในเบื้องตนผมไดแจงไปแลววามีขาวลือจากผูไมหวังดี
  จะมีเจตนาใด ๆ ไมทราบ  มีกระแสขาววาสภาไมอนุมัติ  สภาไมเห็นความจําเปนเปนการ
  บิดเบือนความจริงทั้งสิ้น  ขาวลือที่ออกไปน้ันสภายังไมไดมีการพิจารณาโครงการดังกลาวของ
  ผูบริหาร  แมแตโครงการเดียวเลย  ทานสามารถขอดูรายงานการประชุมไดครับ  ไมไดมีการ
  พิจารณาเลยแต  ณ  ขณะน้ีเราไมไดมีการอนุมัติทานสามารถนําขอมูลการประชุมโดยติดตอ
  เจาหนาที่งานกิจการสภาที่ผมไดแจงเบื้องตนวาเรายินดีเปดเผยขอมูลสวนราชการ  หากเปน
  ประโยชนตอประชาชนเราไมอยากใหบิดเบือนขอมูลที่เปนความจริง  หากทานบิดเบือนขอมูล
  ที่เปนความจริงผมแจงเบื้องตนแลว  หากเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ  ผมจะเสนอที่
  ประชุมสภาเสนอชุดสืบสวนสอบสวน  ต้ังคณะกรรมการรายงานผูบังคับบัญชา  หากเปน
  ประชาชนทั่วไปทําใหสภาเสื่อมเสียคงตองดําเนินคดีตามกฎหมาย  เราไมไดอยากใหถึง 
  ข้ันตอนน้ันเพียงแตวาเราอยากใหทานนําเสนอขอมูลที่เปนความจริง  สภาพปญหาของแตละ
  หมูบานทานครับทุกหมูบานก็มีปญหา  ณ  ขณะน้ีผูบริหารไดออกประชาคมเพื่อรับทราบ
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  ปญหาของชุมชนที่ทานวุฒิชัยแจงมาน้ัน  หมูที่ 17  เทาที่ผมทราบยังไมไดลงประชาคม  และ
  หมูที ่ 11   หมูที ่ 12   ไปประชาคมแลวก็รับทราบมาวาตองการถนนเสนดังกลาว  หาก
  ตองการกระบวนการจัดทําแผนทานนําเสนอเขาแผนแลวผูบริหารเสนอกรรมการพฒันาแผน  
  กรรมการพัฒนาแผนจัดทําแผน  ผูบริหารเสนอรางเทศบัญญัติใหสวนสภาพิจารณาอีกครั้ง
  หน่ึง   หากทานผูบริหารคิดวามีความจําเปน  ผมอยากนําเสนอที่ประชุมดวยซ้ําวาหาก 
  โครงการดังกลาวจําเปนเรงดวนแลวไมกระทบโครงการในสวนของการพัฒนาหมูอื่น ๆ  ผมก็
  ยินดีเพยีงแตวาเงินดังกลาวทานตองเขาใจนะครับวาเปนสวนของเงินสะสม  ผมไมกลัวเรื่อง  
  สตง. เรียกเงินคืนอยูแลว  ในการพิจารณาเปนมติของสภาแตกระบวนการจัดซื้อจัดจาง สตง.
  จะเรียกคืนเปนเรื่องของทางผูบริหาร  สภาไมกลัวถูกเรียกเงินคืน  หากเพียงแตวาทานดู 
  สถานะคงคลังทานลองนึกยอนกลับไปถึงครอบครัวนะครับ  หากครอบครัวมีเงินเก็บเทาน้ีใน
  อนาคตไมแนใจวาจะมีเงินอีกรึเปลา  ไมแนใจวาจะมีภัยอะไรมาหรือเปลา  เราตองสํารองเงิน
  น้ันไว  ทานก็ดูสถานการณทางการเงินนะครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจําป  ณ   
  ปจจุบันรัฐบาลยังไมรอดเลยคับ  ผมไดรับการแจงจากผูตรวจราชการประจําสํานักนายกวา
  ทานปฏิบัติหนาที่ลําบากมาก  อนาคตอาจมีผลกระทบเรื่องงบประมาณในสวนของทองถ่ิน  
  และทางจังหวัดก็ไดกําชับมาวาใหทางทองถ่ินระมัดระวังในเรื่องของการจายเงินสะสม  ถา
  เปนไปไดควรสํารองไวประมาณ 6 เดือน  เงินเรามี 8 ลานกวาบาท  เฉลี่ยแลวจายเงินเกิน
  ลานบาทแนนอนตอเดือนน่ีคือที่ตองระมัดระวังไมใชวาเราไมมองปญหาของทานวุฒิชัยนะ
  ครับ  แตเรามองปญหาสวนใหญ  หากทําโครงการดังกลาวไปแลวเราไมมีเงินดูแลปญหาอยาง
  อื่นเลย เวนแตเรามีเงิน 10-20 ลาน  แตมีแค 8 ลาน อนุมัติไป 6 ลาน  เหลือ 2 ลาน  
  เต็มที่สํารองไว 2 เดือน  ผมไมไดคิดหวงเงินเดือนครับ  สมาชิกไมหวงเงินเดือนครับ  เพราะ
  ทุกทานกูไปหมดแลวเหลือทานละไมกี่บาท  พนักงานก็เชนกัน  แตปญหาคือตองหามาใชหน้ี
  ธนาคารครับ  ผูบริหารก็เชนกัน  เบี้ยยังชีพก็เชนกัน  ใหทานคํานึงถึงตรงน้ี  เราไมไดเลือก
  ปฏิบัติครับทุกทานมาจากเสียงสวนใหญ  ทุกคนตองปฏิบัติ หนาที่ของสมาชิกสภาก็ขอ
  ช้ีแจงใหทราบในเบื้องตนเพียงเทาน้ีในสวนของขอมูลของกิจการสภา  ผมขอยืนยันวายินดี
  เปดเผยขอมูลเต็มที่หากเจาหนาที่ไมใหความสะดวก  แจงผมในฐานะเลขานุการสภาฯ   
  สมาชิกทานใดไมใหความรวมมือแจงผมในฐานะเลขานุการสภาฯ  ก็จะย่ืนญัตติอภิปรายในที่
  ประชุมใหทานทราบ  ขอช้ีแจงใหทราบในเบื้องตนเพียงเทาน้ีครับวา เราปฏิบัติหนาที่ดวย
  ความซื่อสัตย  สุจริต  และเพื่อประโยชนและรักษาไวซึ่งประโยชนของตําบลสองช้ันโดย 
  แทจริง  ไมมีการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกอยางแนนอน  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญคุณอัญชล ี
น.ส.อัญชลี  เผือกพันธ  รองปลัด ทต. -  เรียนทานประธานสภา  คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุก
  ทาน  อยากขอเสริมที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจง  อยากช้ีแจงใหที่ประชุม  ณ  ที่น้ี   
  สืบเน่ืองจากเมื่อวานทางอําเภอกระสังแจงมาที่เทศบาลวามีชาวบานไดรองเรียนเทศบาล 
  เกี่ยวกับปญหาวาตภัย  อยากช้ีแจงทั้งกํานัน/ผูใหญบานและสมาชิก  หากชาวบานมีปญหาก็
  ติดตอทางกํานัน/ผูใหญบานและแจงทางเทศบาลกอนคะ  ก็ขอความรวมมือตรงน้ี  ไมใชวา
  เมื่อมีปญหาก็ไปรองเรียนที่อําเภอเลย  อยากใหดําเนินการตามข้ันตอน  เพราะวาเจาหนาที่ก็
  ยินดีที่จะดําเนินการให  หากมาติดตอเจาหนาที่แลวไมไดรับความสะดวกสบายก็รองเรียนมา
  ที่ทานนายกไดตลอดเวลา  เพราะวาเราเต็มใจใหบริการประชาชนทุกทาน  เราเห็นความ 
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  เดือดรอนของทุกทานเปนเรื่องสําคัญ  ทางเทศบาลก็ไดรับคําตําหนิจากอําเภอกระสังวาไม
  ดําเนินการใหชาวบาน  ทั้งที่จริงทางเทศบาลยังไมไดรับเรื่องก็อยากช้ีแจงใหทาน ผญ.บ.ทราบ  
  หากชาวบานมีความเดือดรอนสิ่งใดก็ใหมาแจงทางเทศบาลกอน  และหากเทศบาลไม 
  ดําเนินการใด ๆ ก็รายงานตอไปยังอําเภอกระสังตามลําดับ  ขอบคุณคะ 
ประธานสภาฯ  -  ขอขอบคุณรองปลัดที่ไดช้ีแจงเพิ่มเติม  ก็ขอใหทานผูนําชุมชนทุกคนรับทราบหากมีปญหา
  หรือความเดือดรอนใหแจงเขามาที่เทศบาลกอน  หากเทศบาลไมดําเนินการใด ๆ ก็คอยแจง
  อําเภอตามลําดับ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานสมจิต  รองนายกฯ 
นายสมจิต  ประจันบาล รองนายก ทต. -  เรียนประธานสภา ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ที่
  ทานผูใหญบานเสนอซอมแซมถนนตาง ๆ มาก็ขอฝากทานสมาชิกในการบําบัดทุกขบํารุงสุข
  ของราษฎร  และขอใหทานรองปลัดตรวจสอบงบซอมแซมสวนที่พอจะซอมแซมได  ตรงไหน
  ไดรับความเดือดรอนก็ทําหนังสือเขามาหากใชงบประมาณไมมากพอที่จะแกไขปญหาชุมชนได
  ก็ขอใหซอมแซมไปกอน  ในชวงน้ีมีการออกประชาคมไดรับทราบปญหา  ซึ่งปญหาหนักๆ 
  ของตําบลสองช้ันเราก็คือปญหาเรื่องนํ้าและขยะ  เรื่องขยะก็โดนรองเรียนมาโดยตลอด  ซึ่ง
  จริง ๆ แลวก็เดือดรอนมากอยู 2-3 หมู  ก็ขอใหทานไดชวยกันแกไข ซึ่งมีผูที่สนใจที่จะขาย
  ที่ดินก็ขอฝากสภาเรื่องงบประมาณดวย  เรื่องนํ้าก็เปนปญหาที่สําคัญเพราะใชในการอุปโภค 
  บริโภคและการเกษตรตาง ๆ  ถาเปนไปไดลองมองดูวาทําเรื่องนํ้าและเรื่องขยะ 2 เรื่องน้ีกอน 
  ปญหาดานอื่นๆ คอยแกไขกันไปเรื่อย ๆ   สวนเรื่องกีฬาที่เจาหนาที่แจงวาจะจัดกิจกรรม
  ในชวงเดือนเมษายน  ก็ฝากไววาอยาใหตรงกับกิจกรรมวันผูสูงอายุ เสนอกีฬาพื้นบาน เชน  
  ชักกะเยอ ฯ ในวันเปดงานกีฬาเพราะจะไดมีผูมารวมกิจกรรมเยอะ  สวนกีฬาเยาวชนก็ตามที่
  เจาหนาที่เสนอก็แขงขันปกติไป  ที่สําคัญจะทําอยางไรใหเปาหมายนอกเหนือจากเยาวชน คือ
  พอบานแมบานมารวมงานดวยขอฝากสมาชิกดวย  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานบุญทิง  ผญ.บ.ม.16 
นายบุญทิง  กํ่ารัมย ผญ.บ.ม.16 -  เห็นดวยกับทานรองสมจิต  ที่จัดใหมกีีฬาพื้นบานดวย  เชน ว่ิงกระสอบ  
  เพราะเมื่อตอนที่เราเปน อบต.  ก็ไดมีการจัดกีฬาพื้นบานดวย ชาวบานใหความสนใจรวม
  กิจกรรมจํานวนมาก 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ในสวนของกีฬาในเบื้องตนผมก็อยากเสนอวาที่ทานแจงวามีกีฬา 5 ประเภท แลวก็เสริม
  ในสวนของกีฬาพื้นบานในวันเปดงาน  ผมเห็นดวยฝากเจาหนาที่ในเรื่องของการจัดทํา 
  โครงการในสวนของกีฬาที่แจงจํานวนประเภทขางตน  ผมอยากใหเจาหนาที่เปดรับสมัคร
  กอน  หากไดจํานวนที่แนชัดแลวคอยมาคิดประเภทอีกทีหน่ึง 
นางบุญสง  สุขรัตน  หน.ฝายบริหารการศึกษา -  จะดําเนินการจัดทํารูปแบบและจะเชิญผูนําชุมชน 
  มารวมประชุมอีกครั้ง  อยางเชนที่ทาน ผญ.บ.ม.15 เสนอมาวากีฬาแยกประเภทเลย   
  ประเภทเยาวชน  ประเภทประชาชน  ก็จะไดกําหนดประเภท  กําหนดชวงอายุ  สวนกีฬา
  พื้นบานตามที่ประชุมไดเสนอก็จะดําเนินการจัดให  ขอบคุณคะ 
ประธานสภาฯ  -  ขอแนะนําเจาหนาที่ที่มาชวยราชการ  นางสาวรุงอรุณ  บุญปก  ตําแหนง  จนท.วิเคราะห
  นโยบายและแผน  อบต.โนนขวาง  เชิญคุณรุงอรุณ 
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น.ส.รุงอรุณ  บุญปก  จนท.วิเคราะหฯ -  เรียนประธานสภา  ผูบริหาร และผูมีเกียรต์ิทุกทาน  ดิฉัน  
  น.ส.รุงอรุณ  บุญปก  มาชวยราชการที่ ทต.สองช้ัน  และกําลังดําเนินการขอโอน(ยาย) มา 
  ทต.สองช้ัน  ซึ่งขณะน้ีก็ไดออกประชาคมหมูบานอยู  ขอบคุณคะ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญคุณนรีกานต  
นางนรกีานต  ดาวเรืองรัมย  นักพัฒนาชุมชน -  เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภา  เรื่องวัน 
  ผูสูงอายุก็ไดนําปรึกษากับทานรองพิทยาแลววาเราจะดําเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 10  
  เมษายน 2557  บริเวณอาคารพิพิธภัณฑและอนุสรณฯ  เมื่ออาทิตยที่ผานมาก็ไดประชุมกับ
  สมาชิกแลว  จะไมแจกเบี้ยในวันผูสูงอายุ  รูปแบบคราว ๆ คือ  ทําบุญตักบาตรตอนเชา  ก็
  ขอนําเรียนที่ประชุมวาจะจัดรูปแบบไหนดี  และจะมีการคืนกําไรใหกับผูสูงอายุที่เปนสมาชิก
  ชมรมฌาปนกิจตําบลสองช้ัน  จํานวน 100 บาท 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรอืไม  เชิญคุณวินัย 
นายวินัย  ประเสริฐศรี  นักพัฒนาชุมชน -  เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภา  ตามที่ไดรับมอบหมาย
  ใหดูแลเรื่องกิจการสภาเด็กและเยาวชน ทต.สองช้ัน  ซี่งสภาเด็กของเราไดเปนสภานํารองของ
  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งจะใชพื้นที่ของเราในการเปนตัวขับเคลื่อนเพื่อสรางเครือขายสภาเด็กและ
  เยาวชน  โดยมี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.บุรีรัมยเปนผูดูแล  และ ทต.ก็
  เปนพี่เลี้ยงอํานวยความสะดวกให  จากที่ไดรวมประชุมกับสภาเด็กฯ ก็ไดรับทราบปญหามา
  หลายอยาง  คือเรื่องของงบประมาณซึ่งยังไมมี  กจิกรรมตาง ๆ ก็ตองใชเงินในการเดินทาง  
  คาใชจายตาง ๆ จากปงบประมาณที่ผาน มีกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชน ทต.สองช้ัน ได
  ออกจิตอาสา เชน  เดือนพฤศจิกายน 2556 จัดกิจกรรมที่ ร.พ.บุรีรัมย ในการบริการนวด
  แผนไทยฟรี  ซึ่งตองมีคาใชจายในการเดินทาง  และคาใชจายอื่น ๆ สภาเด็กฯ จึงจะจัดผาปา
  เพื่อเปนกองทุนเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จึงขอความอนุเคราะหจากสภา 
  ผูบริหาร กํานัน/ผูใหญบานรวมทําบุญดวยครับ  ผาปาก็จะจัดวันที่ 29  มีนาคม  2557  ณ  
  วัดปาสุขสมบูรณ  ก็จะมีกองผาปามาจากหลายที่มาทอดรวมกัน  ขอนําเรียนอีกเรื่องคือ สนง.
  สงเสริมพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ  ไดมอบงบประมาณในการจัด
  อบรมสภาเด็ก จํานวน 2  โครงการ  โครงการแรกงบประมาณ 10,000  บาท  ผูเขารับการ
  อบรมจํานวน 60 คน โครงการที่สองงบประมาณ 20,000 บาท  ผูเขารับการอบรม 80  
  คน  ระยะเวลาในการจัดโครงการ  2  วัน  ซึ่งโครงการแรกสภาเด็กเสนอโครงการอบรมวัยใส  
  รวมใจ  ไมทอง  กอนวัยเรียน  แผนในการอบรมชวงปลายเดือนเมษายน แตวันยังไมได 
  กําหนดจะแจงใหทราบอีกที  โครงการที่สองสภาเด็กเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  กระบวนการสรางคุณคาใหกับตัวเองสําหรับเยาวชน  โครงการน้ีเราจะจัดรวมกับ 5  
  หนวยงาน คือ ทต.สองข้ัน,ทต.หนองเต็ง,ทต.ถาวร,อบต.โนนขวาง,อบต.ตูมใหญ  ขอนําเรียน
  เพียงเทาน้ี ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญคุณอัญชล ี
น.ส.อัญชลี เผือกพันธ รองปลัด ทต. -  ขอประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานกองคลัง  ซึ่งขณะน้ีเปนชวง 
  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย  ภาษีบํารุงทองที ่ และใบอนุญาตตาง ๆ (รานคา,
  โรงสีขาว)  อยากฝากประชาสัมพันธผูนําชุมชน สมาชิกสภา เดือนกุมภาพันธจะเปนชวงภาษี
  โรงเรือนและที่ดิน  เดือนมีนาคมเปนชวงภาษีปาย  หากทานเปนเจาของกิจการหรือวาเปนผู
  ครอบครอง  หรือวาญาติพี่นอง  ก็สามารถย่ืนแบบชําระภาษีไดที่งานจัดเก็บรายได  กองคลัง  
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  ซึ่งขณะน้ีเจาหนาที่ของ ทต.สองช้ัน ไดออกบริการพื้นที่ซึ่งบางทานก็จะเห็นเจาหนาที่ออกตาม
  รานคาตาง ๆ บางแลว  หากไมมาชําระภาษีเราก็จะทําหนังสือแจงเตือน  ขอบคุณคะ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานสุนันทา  ผญ.บ.ม.16 
นางสุนันทา กุมรัมย ผญ.บ.ม.16 -  เน่ืองจากมีชวงน้ีลูกหลานปดภาคเรียน  6  เดือน  ก็อยากสอบถามวา
  ทาง ทต.สองช้ัน  มีแนวทางในการชวยเหลือใหพอที่จะมีรายไดหรือไม 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญคุณอัญชล ี
น.ส.อัญชลี เผือกพันธ รองปลัด ทต. -  เพิ่มเติมการจัดงานวันผูสูงอายุ  ตามที่ สตง.ไดลงตรวจงบ 
  การเงินประจําป 2555  ก็ไดทักทวงเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานวันผูสูงอายุ  ซึ่งเราก็ไดตอบขอ
  ช้ีแจงขอทักทวงไปแลว  แตที่ สตง.ไดโทร.ประสานแจงกําชับมาวาอยาทําโครงการในลักษณะ
  น้ันอีก  วัตถุประสงคของงานวันผูสูงอายุคือการรดนํ้าดําหัว ตอชะตาผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุมี
  ขวัญและกําลังใจ  และลูกหลานไดแสดงความกตัญูตอผูสูงอายุเปนการสืบทอดประเพณี  
  สตง.แนะนําจัดโครงการใหกระชับกวาปที่แลว  ขอนําเรียนเพียงเทาน้ี ขอขอบคุณคะ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานสมจิต  รองนายกฯ 
นายสมจิต  ประจันบาล รองนายก ทต. -  ก็ใหเจาหนาที่เปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรมใหมีความกระชับ  
  ใหมีรูปแบบที่สนุกสนาน  และอยากใหผูนําชุมชนสอบถามผูสูงอายุวาอยากใหมีกิจกรรม 
  ใดบาง  อยากจัดในรูปแบบใด  เพื่อใหทานไดมีความสุขและจะไดมีอายุยืนยาว 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ขอเสริมเรื่องวันผูสูงอายุ  ในเรื่องของชมรมผูสูงอายุอยากช้ีแจงใหทานสมาชิก ผูนําชุมชน
  ไดทราบวาที่เจาหนาที่จะมอบเงิน 100  บาท ใหผูสูงอายุเฉพาะสมาชิกเทาน้ันครับ  เด๋ียว
  ทานเขาใจคลาดเคลื่อนวาทําไมบางทานไมไดรับ 100  บาท  สืบเน่ืองจากที่เราเคยประชุม
  กันแลว  อยากใหกํานัน/ผูใหญบานช้ีแจงใหผูสูงอายุไดเขาใจ  สวนในรูปแบบที่เจาหนาที่วา
  จะจัดถึงชวงเที่ยงโครงการก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค อยากสอบถามเจาหนาที่เปาหมายใน
  การเขารวมโครงการจํานวนเทาไร  
นางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย นักพัฒนาชุมชน -  เปาหมายผูเขารวมโครงการวันผูสูงอายุ ประมาณ 700  
  กวาคน รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้งวาหมูบานละกี่คน  สวนรูปแบบตามที่แจงขางตน  
  ชวงเชาทําบุญตักบาตรที่ประชุมจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมคะ 
เลขานุการสภาฯ -  ในเบื้องตนกลุมเปาหมายคือสามารถจัดได 700  กวาคน  เกรงวาจะมีปญหาสภาพการนํา
  ผูสูงอายุหรือผูพิการมา ก็เลยตองบอกทานผูใหญบานในการเดินทาง  สวนรูปแบบที่เจาหนาที่
  แจงชวงเชาตักบาตร  แจกของในสวนของชมรมผูสูงอายุ  ทานผูใหญบานมีอะไรเสนอแนะ
  รูปแบบการจัดงานอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ  -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานวิระ  ผญ.บ.ม.6 
นายวิระ  เกรัมย  ผญ.บ.ม.6 -  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในวันที ่5 
  มีนาคม  2557 เวลา 09.45 น. และประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป ก็วันที่ 
  5 มีนาคม เวลา 09.00  น.   กลัววาจะวุนวายเสนอเปลี่ยนแปลงเวลาจายเบี้ยยังชีพเปนชวง
  บายไดหรือไม 



25 
 

ปลัด  ทต. -  สําหรับการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและประชาคมหมูบานในวันเดียวกัน  ไมวุนวายเพราะ
  เทศบาลมีเจาหนาที่ในการดําเนินการเยอะ  ก็แจงใหทานผูใหญบานรับทราบ 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  -ขอเสริมในเรื่องการประชุมสภา  อยากกําชับใหสมาชิกสภาฯ ตลอดจนเจาหนาที่ที ่
  เกี่ยวของ  ในการประชุมสภาตอไปเราจะเครงในเรื่องของการกําหนดเวลา  แจงใหเจาหนาที่
  ที่ลงเวลาในการเขาประชุมหากทานผิดเวลาเกิน 1 ช่ัวโมง  จะขีดเสนแดงขออนุญาตทาน
  ประธานสภาฯ  เพราะผมเห็นวามีทานผูอํานวยการโรงเรียน  หัวหนาสวนราชการ  กํานัน/
  ผูใหญบาน ตลอดจนเจาหนาที่    เขารวมรับฟงการประชุมดวย  ซึ่งอาจมีภารกิจหลายอยาง  
  ก็ขอเนนในสวนของสมาชิกวาควรจะดูหนังสือเชิญประชุมและการแตงกายรวมทั้งมาให 
  ทันเวลาในการประชุม  ขอแจงใหทราบเพียงเทาน้ี  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอกีหรือไม   
ท่ีประชุม -  ไมมี  
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดเสนออีก  ขอขอบคุณผูบริหาร  ผูนําชุมชุมชน กลุมแมบาน เจาหนาที่ และ
  ผูเขารวมรับฟงการประชุมทุกทาน  ที่เขารวมประชุมในครั้งน้ี 
  ขอปดการประชุม  เวลา  14.50  น. 
(ลงช่ือ)    ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  ผูจดบันทึก  (ลงช่ือ)       วรชัย  วิชัยรัมย   ทาน 
 (นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง)            (นายวรชัย  วิชัยรัมย) 
     จนท.บริหารงานทั่วไป       เลขานุการสภาฯ   
       (ลงช่ือ)   สมบัติ  บุตรเพ็ชร   ผูรับรองรายงาน 
        (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร) 
               ประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  
สภาเทศบาลตําบลสองช้ันไดมีมติรับรองรายงานการประชุมแลว  เมื่อวันที่  6  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557 
 
(ลงช่ือ)          ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม          
 (นายทวี  กมลรัมย)    
 (ลงช่ือ)         กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นางปจจร ี ประสงคดี) 
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายพนมไพร  บุตรเพชร) 
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม          
 (นายวรชัย  วิชัยรัมย)    
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายสทิธิพงษ  อะภิรัมย) 
(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ) 
             (ลงช่ือ)         
               (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร) 
         ประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน 


