
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1/2558 

วันท่ี 10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 
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 นายเยือน  ทวีฉลาด สมาชิกสภา ทต.เขต1 เยือน  ทวีฉลาด  
5 นางจิราภรณ  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 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง เลขานุการสภา ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  
ผูไมมาประชุม 
ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1 นายพนมไพร  บุตรเพชร สมาชิกสภา ทต.เขต2 ลา 

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 นายเบ็ญจชัย  วงษเตมีย ที่ปรึกษา นายกฯ เบ็ญจชัย  วงษเตมีย  
6 นายกฤชพล  แสงสุนานนท ปลัดเทศบาล ทต.สองช้ัน กฤชพล  แสงสุนานนท  
7 นางศศิยา  อาณาเขต ปลัดหมูบาน ม.1 ศศิยา  อาณาเขต  
8 นายอนุชา  อาณาเขต ผญ.บ.ม.1 อนุชา  อาณาเขต  
9 นางสาวกิ่งกาญจน แตงนอย หัวหนาฝายแบบแผนฯ กิ่งกาญจน แตงนอย  

10 นางปญจรัตน  ชัยสุวรรณ จนท.วิเคราะหฯ ปญจรัตน  ชัยสุวรรณ  
11 นางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย นักพัฒนาชุมชน นรีกานต  ดาวเรืองรัมย  
12 นางสาววรรณาพร  กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ วรรณาพร  กีรติตระกูล  
13 นายทองสุข  โกติรัมย จพง.การประปา ทองสุข  โกติรัมย  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
14 นายสุริยา ดวงเลิศ นายชางโยธา สุริยา ดวงเลิศ  
15 นางสาวปราณี  ศิริผล หัวหนาฝายปองกันฯ ปราณี  ศิริผล  
16 นายเกรียงไกร  สระภู นายชางโยธา เกรียงไกร  สระภู  
17 นายเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหนาลํานักปลัด เกษม  เพ็ชรเลิศ  
18 นางบุญสง  สุขรัตน ผอ.กองการศึกษา บุญสง  สุขรัตน  
19 นายกิตติ  เตชะนอก ผอ.รร.บานโคลด กิตติ  เตชะนอก  
20 นายชรินทร  ชัยสุวรรณ ผช.ผญ.บ.ม.16 ชรินทร  ชัยสุวรรณ  
21 นายทวีป  ก่ํารัมย ผญ.บ.ม.13 ทวีป  ก่ํารัมย  
22 นายบรรทม  สุทินรัมย ผช.ผญ.บ.ม.3 บรรทม  สุทินรัมย  
23 นายธัญวัฒน  กุลจันทร จพง.พัสดุ  ธัญวัฒน  กุลจันทร  
24 นางสาวรุงอรุณ  บุญปก จนท.วิเคราะหฯ รุงอรุณ  บุญปก  
25 นางสาวอัญชลี เผือกพันธ รองปลัด ทต. อัญชลี เผือกพันธ  
26 นางสาวปณาล ี สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ปณาลี  สีทะโล  
27 นายภาสวัฒน  เนาวพิริยะวัฒน แทน ผอ.รร.บานเสม็ด ภาสวัฒน  เนาวพิริยะวัฒน  
28 นายอัฑฒกร  ศักด์ิศรีตระกูล ผญ.บ.ม.4 อัฑฒกร  ศักด์ิศรีตระกูล  
29 นายวิระ เกรัมย ผญ.บ.ม.6 วิระ เกรัมย  
30 นางสุวรรณีย   อินทา หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา สุวรรณีย   อินทา  
31 นายคัมภีร  หลอดหลง นายชางโยธา คัมภีร  หลอดหลง  
32 นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา ทศพร  ปานมน  
33 นายประเสริฐ  ชัยสุวรรณ ผญ.บ.ม.7 ประเสริฐ  ชัยสุวรรณ  
34 นายวุฒิชัย  โคกรัมย ผญ.บ.ม.17 วุฒิชัย  โคกรัมย  
35 นายภูมิศักด์ิ  ชนะทะเล ครูชํานาญการ รร.บานตาราม ภูมิศักด์ิ  ชนะทะเล  
36 นางสุนันทา  กุมรัมย ผญ.บ.ม.16 สุนันทา  กุมรัมย  

 
  ผูมาประชุม     12   คน 
  ลาประชุม    1 คน 
  ผูขาดประชุม         -    คน 
  ผูเขารวมประชุม   36   คน 
  เมื่อถึงเวลา  09.00  น. เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ  ที่มาประชุม
ปรากฏวามีผูมาประชุม  11  คน  ถือวาครบองคประชุม   
เลขานุการสภาฯ -  บัดน้ีไดเวลาเริ่มประชุมแลว  เพื่อเปนศิริมงคลในการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ันขอ
  เรียนเชิญทานสมบัติ  บุตรเพ็ชร ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญคะ 
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วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1  การเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป  2558  
ประธานสภาฯ - ประกาศสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  สมัยสามัญ  
  สมัยที่  4  ประจําป  2558  ตามที่  สภาเทศบาลตําบลสองช้ัน ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยที่  4  ประจําป 2558  ไปแลว  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  สมัยที่  1  
  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2558  น้ัน 
  ดังน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  22  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา  
  ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ. 2554  จึงกําหนดประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  สมัยประชุมสมัยสามัญ   
  สมัยที่  4  ประจําป  2558  กําหนดเริ่มประชุมวันที ่ 2  พฤศจิกายน  - 1  ธันวาคม   
  2558 กําหนดระยะเวลา  30 วัน  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  แนะนําผูอํานวยการโรงเรียนบานโคลดทานใหม  นายกติติ  เตชะนอก  ขอเชิญทาน ผอ. 
  พบปะสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุม เชิญครับ 
นายกิตติ  เตชะนอก ผอ.รร.บานโคลด -  เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผม 
  นายกิตติ  เตชะนอก  ผอ.รร.บานโคลด  กอนผมอยูที่อําเภอหวยราชเปนรอง ผอ.รร.วัดบาน
  สนวน ภูมิลําเนาเดิมอยูอําเภอหนองหงส  และก็ไดยายมาบรรจุตําแหนง ผอ.รร.บานโคลด  
  ขอบคุณครับ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 

วาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -  ใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน สมัยวิสามัญ สมัยที่  
  1  ครั้งที ่ 2/2558  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2558 ช้ีแจงวามีขอแกไขอยางไรหรือไม 
นายทวี กมลรัมย สท.เขต 2 -  เรียนทานประธานสภาฯ กระผม นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 ในฐานะ

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดประชุมเมื่อวันที่   29 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 
2558  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุม สมัย 

 วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่2/2558 ประจําป 2558  ในคราวประชุม เมื่อวันที่  28  
กันยายน  2558  อยางละเอียดรอบคอบ  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติรับรองการ
ประชุมแลว จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและรับรองตอไป 

ประธานสภาฯ -  ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2558  
  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2558  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ หรือไม 
ท่ีประชุม -  รับรอง  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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วาระท่ี  3  เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 
  3.1  รายงานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลสองชั้น   
ประธานสภาฯ - รายงานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลสองช้ัน  ตามที่นายกฯ ย่ืนญัตติเสนอเพื่อใหสภา
  ทราบการปฏิบัติราชการของเทศบาลในสวนของสํานัก และกองตาง ๆ  น้ัน  ขอเชิญนายกได
  รายงานใหที่ประชุมรับทราบ 
นายกฯ  -  เรียนทานประธานสภา  ผูเขารวมการประชุม  วันน้ีเปนการประชุมสมัยที่  4  ครั้งที่  
  1/2558  ถือวาเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานของปที่แลว  คือของสํานักปลัด,กองคลัง,
  กองชาง,กองการศึกษา.กองสวัสดิการสังคม ก็จะใหแตละสํานัก/กองไดช้ีแจงใหสภารับทราบ  
  วาผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาเปนอยางไรบาง 
ประธานสภาฯ -  เชิญสํานักปลัด 
นายเกษม  เพ็ชรเลิศ ตําแหนง หน.สํานักปลัด -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผูบริหารและ 
  ผูเขารวมการประชุมทุกทาน  ผมนายเกษม  เพ็ชรเลิศ  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด  รักษา
  ราชการแทน ผอ.กองชาง  ในเบื้องตนขอนําเรียนใหที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติราชการตาม
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2558  ในสวนของสํานักปลัดซึ่งปรากฏ
  ตามเอกสารที่ไดแจกใหสมาชิกสภาและทุกทานไดรับทราบ  ตามที่สมาชิกสภาไดรับเอกสารและ
  ตรวจดูแลวน้ัน  ในสวนของสํานักปลัดสวนใหญเปนรายจายประจํา  สวนรายจายดานงบลงทุน
  คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางมเีพียงเล็กนอย สวนใหญงบลงทุนโครงการตาง ๆ อยูในสวน
  ของกองชาง  หากที่ประชุมมีขอสงสัยหรือปญหาสามารถสอบถามได  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามหรือไม เชิญทานวรชัย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เรียนทานประธานสภา  ผมนายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 ในเบื้องตนในสวน
  ของ สํานักปลัดเทาที่ดูตามเอกสาร  เสนอใหสภาทราบคอนขางเรียบรอยดี  ในสวนของกอง 
  ตาง  ๆ ก็เชนกันเพราะตามที่ทานเกษมแจงวาปรากฏตามเอกสารที่แจกใหสมาชิกสภา  หาก
  ทานสมาชิกสภาทานใดอยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามเปนกอง ๆ ได  ผมขอพูดใน 
  ภาพรวมในสวนของแผนดําเนินงานไมวาจะเปนในสวนของสํานักปลัด,กองคลัง,กองชาง,กอง
  การศึกษา,กองสวัสดิการสังคม  สืบเน่ืองจากตามกระบวนการระเบียบ มท.วาดวยการจัดทํา
  แผนพัฒนา อปท.พ.ศ. 2548   ในเรื่องรายงานแผนดําเนินงานใหสภาทราบ  จากเทศบัญญัติ 
  2559  ผมเห็นแลววาไดกําหนดหวงเวลาคอนขางชัดเจน  สืบเน่ืองจากปที่แลวคณะผูบริหารได
  นําเสนอแผนดําเนินงาน ปงบประมาณ 2558  และผลการดําเนินงานที่เสนอสภาคอนขางมี
  ความชัดเจนและตรงตามระยะเวลาที่เสนอตอสภา  ทําใหเรื่องการลงพื้นที่ประชาชนสอบถาม
  เราสามารถแจงระยะเวลาในการดําเนินโครงการไดอยางชัดเจน  ก็ขอขอบคุณในเบื้องตนที่ทาง
  เจาหนาที่สามารถดําเนินงานตามแผนดําเนินงานที่รายงานสภา  และสภาขอขอบคุณที่ได 
  กําหนดหวงระยะเวลาที่คอนขางชัดเจน  คือไมไดกําหนดหวงระยะเวลายาวเหมือนที่ผาน ๆ มา  
  คือกําหนดเปนในชวงปงบประมาณเลย  โดยเฉพาะในเรื่องของงานโครงสรางจะเห็นวาจะ 
  กําหนดชวงระยะเวลา  3  เดือน  ก็เปนแผนที่ชัดเจนและแนนอน  ในสวนการดําเนินโครงการ
  ตามแผนหากมีการติดขัดในเรื่องแผน  คือไมสามารถดําเนินโครงการตามแผนได  ก็สามารถแจง
  ใหสภาทราบเปนชวง ๆ ในสมัยระยะเวลาประชุมได  ในเบื้องตนถือวาเปนแผนดําเนินงานที่ 
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  คอนขางชัดเจนดี  ในสวนของคณะผูบริหาร เจาหนาที่  คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ นอกจาก
  จะกําหนดหวงระยะเวลาดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
  งบประมาณ 2559  เสนอวาแผนดําเนินงานเมื่อมีการแกไขแผนพัฒนาสามป  ไมวาจะเปน
  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 หรือ ฉบับที่ 3 หากเสนอสภาใหเสนอพรอม
  แผนดําเนินงานใหสภาทราบอยางชัดเจน  เหตุที่ตองเสนอแนะในเรื่องน้ี  เพราะสืบเน่ืองจากใน
  วาระอื่น ๆ ในเรื่องของโครงการที่ยังไมดําเนินการ  สืบเน่ืองจากไมมีแผนดําเนินงานใหสภา 
  ทราบจากที่แกไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามป  ในเบื้องตนผมพูดในภาพรวมแตละกองน้ันคอนขาง
  ชัดเจน  ก็ขอฝากใหดําเนินการตามที่แจงตอสภา  สวนในเรื่องของการสรุปผลการ ดําเนินงาน
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 ของแตละกองน้ัน  ก็เปนในสวนของแตละ
  กองช้ีแจงตอไป  ขอเสนอแนะเพียงในสวนของแผนดําเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจาย ประจําปงบประมาณ 2559 ในภาพรวมของเทศบาลทั้งหมด ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ - เชิญกองคลัง 
นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัด ทต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง -  เรียนทานประธานสภา 
  สมาชิกสภา คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง 
  รองปลัด ทต.รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง,ผอ.กองสวัสดิการสังคม นําเรียนในสวนของกอง
  คลัง  ซึ่งเอกสารตามที่ไดแจกใหสมาชิกสภาทุกทานลวงหนาแลว  ที่ผลการดําเนินงานของ 
  เทศบาลตําบลสองช้ัน ประจําปงบประมาณ  2558  มีรายรับทั้งป  91,469,480.74  บาท  
  น้ีคือยอดรายรับทั้งหมดที่รวมทั้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
  อุดหนุนเพื่อการพัฒนาประเทศ  ดานรายจายรวมทั้งหมด 89,624,965.23  บาท  ซึ่งเงิน
  รายรับสูงกวารายจาย  1,844,515.51  บาท  ก็จะตกเปนเงินสะสม  ในสวนของงบแสดงทาง
  การเงินรายละเอียดตามเอกสาร  งานพัสดุจะใหเจาพนักงานพัสดุช้ีแจงเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ - เชิญเจาพนักงานพัสดุ 
นายธัญวัฒน  กุลจันทร ตําแหนง จพง.พัสดุ  -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผูบริหาร  ผม 
  นายธัญวัฒน  กุลจันทร ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ  ตามเอกสารที่ไดแจกใหทุกทาน โครงการที่
  สภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 2558  จํานวน  23  โครงการ  โครงการกอสรางถังกรองนํ้า
  และกอสรางถังนํ้าใส  พรอมทําการซอมแซมประปาบานตาราม หมูที่ 8  งบประมาณ  
  1,๙๘๐,000  บาท จะประกาศสอบราคาในวันที ่12  พ.ย.58  อีก  22  โครงการ  ซึ่งเปน
  โครงการถนน คลส. จํานวน 10 เสน  จะเปนโครงการที่มีงบประมาณไมเกิน 500,000  บาท  
  จะดําเนินการโดยวิธีตกลงราคาเปนรายโครงการไป  หากทานสมาชิกสภามีขอสงสัยสามารถ
  สอบถามได ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ - มีผูใดสอบถามหรือไม  เชิญทานวรชัย 
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นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เรียนทานประธานสภา   อยากสอบถามกองคลังในเรื่องของการรายงานผลการ
  ดําเนินงานจากเอกสารที่แจก  แสดงถึงสถานะตอนน้ี  รายรับ - รายจาย  ที่แจงวารายรับสูงกวา
  รายจายประมาณหน่ึงลานเศษซึ่งตกเปนเงินสะสม  แสดงวาสถานะวันที่  30  กันยายน   
  2558  ยอดเงินสะสมประมาณ 28,836,382.61  บาท  เปนยอดเงินสะสมใชหรือไม 
นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัด ทต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง -  ยอดที่แจงเปนตัวเลข  
  ซึ่งยอดเงินจริง ๆ ไมถึงเพราะมียอดลูกหน้ีคางจาย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -มีการกอหน้ียังไมไดหักออกไปใชหรือไม 
นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัด ทต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง -  ใชคะ  เพราะวาที่สภา
  ไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมไปแลว  ยอดเงินที่สามารถใชจายไดจริง ๆ ตามเอกสาร ขอ 8   
  ประมาณ 15 ลานบาท 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ยอดเงินสะสมที่ใชไดจริง ๆ ประมาณ 15  ลานบาทเศษ 
นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัด ทต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง -  ยอดเงินสะสมที่สามารถ
  ใชไดตามเอกสาร หมายเหตุ 12 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  มีการกันเงินที่สภาอนุมัติจายขาดเงินสะสมทั้งหมดแลวใชหรือไม 
นางสาวปณาลี  สีทะโล  ตําแหนง  หัวหนาบริหารงานคลัง - ขอใหสมาชิกสภาดูเอกสารหมายเหตุ 12  งบเงิน
  สะสมยอด 18  ลานบาท  จะประกอบดวย รายละเอียด  8  ขอ  ที่  ขอ  8  เงินสะสมสามารถ
  นําไปใชได  15  ลานบาท  และมีหมายเหตุวาไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมอยูระหวาง 
  ดําเนินการจํานวน  3.7 ลานบาท  คือโครงการที่สภาอนุมัติ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  เหลือประมาณ  11  ลานบาท  อยากแจงใหที่ประชุมรับทราบรวมถึงทาน

ผูเขารวมรับฟงการประชุมใหเขาใจตรงกันวาขณะน้ีเรามียอดเงินสะสมที่ประมาณ 28 ลาน
บาท  และยอดที่สามารถนํามาใชไดประมาณ 15 ลานบาท  ซึ่งหักเงินยอดที่สภาอนุมัติไวที่ 
3.7 ลานบาท  เหลือประมาณ 11  ลานบาท  อยากใหทานสมาชิกสภาและตลอดจนผูเขารวม
การประชุมไดรับทราบสถานะคงคลังของเทศบาลของเรามีความชัดเจนในการใชจาย
งบประมาณ  ในสวนของงานพัสดุอยากสอบถามวามีความติดขัดอยางไรในเรื่องของการที่สภา
อนุมัติโครงการไปแลว  ไมวาจะเปนโครงการที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสมเพราะวาเทาที่ดู
สภาจะใหความสําคัญของการจายขาดเงินสะสม  เพราะเปนเงินที่ทางผูบริหารแจงวามีความ
จําเปนเรงดวน  ไมทราบวามีเหตุขัดของอยางไร ซึ่งมี  โครงการกอสรางถังกรองนํ้าและกอสราง
ถังนํ้าใสบานสองช้ัน หมูที ่3 งบประมาณ  1,581,000 บาท  โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8,13,16 งบประมาณ 1,410,000 บาท โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าแบบตัวยู  พรอมฝาปด  หมูที่  3  งบประมาณ 362,000  บาท โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก  หมูที ่ 14 งบประมาณ  210,000  บาท  สภาอนุมัติไปนานแลวมีเหตุขัดของใดที่ไม
สามารถทําสัญญาจางได 
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นายธัญวัฒน  กุลจันทร ตําแหนง จพง.พัสดุ  -  เรียนทานประธานสภา  โครงการกอสรางถังกรองนํ้าและ

กอสรางถังนํ้าใสบานสองช้ัน หมูที่ 3  ผูรับจางจะเขามาทําสัญญาวันพรุงน้ี  สวนโครงการ
กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม ม.8,13,16 และ โครงการกอสรางรางระบายนํ้าแบบตัว
ยู  พรอมฝาปด  หมูที ่ 3 ไดยกเลิกประกาศซึ่งประกาศพรอมกับโครงการกอสรางถังกรองนํ้าฯ  
ตองทําการประกาศใหม  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่  14  ทําสัญญาในวันพรุงน้ี 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม ม.8,13,16  ยกเลิก
ประกาศเพราะเหตุใด 

นายธัญวัฒน  กุลจันทร ตําแหนง จพง.พัสดุ  -  เพราะเหตุมีผูมาซื้อเอกสาร จํานวน  13  หาง  แตย่ืนเสนอ
สอบราคาเพียง  2  หาง  อาจมีการสมยอมราคากัน  ผูบริหารเลยสั่งใหยกเลิกประกาศ  และ
ประกาศสอบราคาใหม 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  ประกาศสอบใหมไดประกาศไปหรือยัง 
นายธัญวัฒน  กุลจันทร ตําแหนง จพง.พัสดุ  -  ยังครับ  อยูระหวางทบทวนราคากลาง 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  โครงการกอสรางรางระบายนํ้าแบบตัวยู  พรอมฝาปด  หมูที่  3 
นายธัญวัฒน  กุลจันทร ตําแหนง จพง.พัสดุ  -  เหมือนกันกับโครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล.ครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  ในสวนโครงการที่สภาอนุมัติโอนงบประมาณ ประจําป 2558  จํานวน  4  

โครงการ  1  โครงการวางทอสงนํ้าดิบพรอมติดต้ังเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง  หมูที่  9  เห็นวา
ทําสัญญาแลวแตยังไมไดเบิกจายซึ่งโครงการสิ้นสุดสัญญาวันที่  12  พ.ย.2558  2  โครงการ
กอสรางรางระบายนํ้าแบบตัวยู  พรอมฝาปดและวางทอขาม  หมูที่  12  สิ้นสุดสัญญาวันที่  
28  พ.ย.2558  3  โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่  15  บานหนองปุน  สงมอบงานแลว
รอเบิกจาย  4  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน (แบบโครงเหล็ก) หมูที่  17    สิ้นสุด
สัญญาวันที่  28  พ.ย.2558  ผมดูจากหวงระยะเวลาแลว  มันเปนชวงใกลระยะเวลาตองแลว
เสร็จแลว  แตการลงพื้นที่ตอนน้ียังไมเห็นการดําเนินโครงการใด ๆ  ไมทราบวาความคืบหนา
เปนอยางไร  ในสวนของการดําเนินโครงการครับ  ชางผูควบคุมงาน 

นายเกรียงไกร  สระภู  ตําแหนง  นายชางโยธา  -  เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  
ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายเกรียงไกร  สระภู  ตําแหนงนายชางโยธา  เปนนายชาง
ควบคุมงานโครงการวางทอ หมู 9  ตอนน้ีผูรับจางอยูในชวงดําเนินการหาซื้อวัสดุทอซึ่งหา
ซื้อยากและไดแจงผูรับจางแลววาหมดเขตระยะเวลาการดําเนินการ  ผูรับจางยินยอมเสยี
คาปรับผิดสัญญา  ขอช้ีแจงเพิ่มเติมโครงการทางระบายนํ้า หมู 12 ไดดําเนินการไปแลว
ประมาณ 70% คาดวาจะดําเนินการเสร็จทันตามระยะเวลาในสัญญา โครงการขุดเจาะบอ
บาล หมู 15 สงมอบงานจาง โครงการกอสรางประปา หมู 8 กําลังดําเนินการเช่ือมโครง
เหล็กอยูที่บริษัทของผูรบัจาง 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอขอบคุณพัสดุและนายชางผูควบคุมงานที่ไดช้ีแจงใหในที่ประชุมทราบ  
จากที่ผมไดดูโครงการตางๆ น้ันจะมีโครงการบางตัวที่ใกลจะครบกําหนดตามสัญญา คือ 
โครงการกอสรางทอสงนํ้าดิบ หมู 9 ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลากอสรางตามสัญญาวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งวันน้ีก็วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 แลวซึ่งทางสภาฯ เคยไดกําชับ 
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 นายชางผูควบคุมงานแลววา  ใหควบคุมงานโครงการตางๆ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จตาม

สัญญา สวนเรื่องที่ผูรับจางยินยอมเสียคาปรับในกรณีที่ดําเนินการไมเสร็จตามสัญญาเปน
กระบวนการทางพัสดุ  แตการที่ชางผูควบคุมงานปลอยใหผูรับจางดําเนินโครงการเสร็จไมทัน
ตามสัญญาน้ันเปนการดูแลของนายชางผูควบคุมงานที่ถือวาบกพรองตอหนาที่ งาน หมู 9 
ขอฝากนายชางผูควบคุมงานรวมทั้งทางทานเกษม เพ็ชรเลิศ ในฐานะที่ทานไดเขามาดํารง
เปน ผอ.กองชาง ขอใหทานกําชับนายชางผูควบคุมงานใหควบคุมงาน หมู 9 ใหแลวเสร็จ  
เน่ืองจากโครงการดังกลาวไดอนุมัติงบประมาณไปนานแลว สวนโครงการ หมู 12 ที่แจงมา
วาดําเนินโครงการไปแลว 70% ฝากใหชางผูควบคุมงานใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามสัญญา อยาเอาสญัญามาเปนผลประโยชนแกผูรับจาง นายชางผูควบคุมงาน
เปนขาราชการเปนตัวแทนของเทศบาลตําบลสองช้ันตองรักษาประโยชนจากสัญญาใหเทศบาล 

นายกฯ -  ขออนุญาตทางสมาชิกตอบแทนทางกองชาง การที่ประกาศโครงการตางๆ มีระบุ
ระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จชัดเจน ซึ่งผูรับจางมาทําตามเงื่อนไขทุกอยางโดยการ
ประมูลราคาและไดผูรับจาง ชางก็ติดตามตามอํานาจหนาที่การดําเนินโครงการข้ึนอยูกับผูรับ
จางไมไดข้ึนอยูกับชาง จริงอยูนายชางผูควบคุมงานสามารถบีบบังคับใหทํางานตาม
ระยะเวลา ตรงน้ีตองเขาใจทางเจาหนาที่ดวยวาไมสามารถบังคับใหผูรับจางทําไดทุกเรื่อง ก็
ตองกําชับทานเกษม เพ็ชรเลิศ หากวานายชางไดออกไปควบคุมงานแลวแตผูรับจางขาดชาง
หรือวัสดุไมพรอมดําเนินการและผูรับจางพรอมที่จะถูกปรับตามระเบียบ ขอช้ีแจงแทน
เจาหนาที่ตามน้ี ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม เชิญทานวรชัย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ขอขอบคุณทานนายกฯ ในการช้ีแจงเบื้องตน ในสวนของสภาฯ ก็ขอ

เสนอแนะใหนายชางผูควบคุมงานดูแลควบคุมงานโครงการตางๆ ทั้ง หมู 12 หมู 15 ใหแลว
เสร็จตามสัญญาและเปนไปตามแบบที่เสนอสภาฯ ไว ในสวนของ หมู 15 อยูระหวางสงมอบ
งานและรอเบิกจายฝากชางผูควบคุมงานในการตรวจสอบแบบเน่ืองจากเปนโครงการที่อนุมัติ
งบประมาณสูง และโครงการระบบประปาหมูบาน หมู 17 ที่ชางแจงวาอยูระหวาง
ดําเนินการสิ้นสุดสัญญา 28 พฤศจิกายน 2558 ฝากนายชางควบคุมงานใหคุมงานอยาง
ใกลชิดและใหแลวเสร็จทันตามระยะเวลาในสัญญา การที่สงมอบงานลาชาเปนผลตอการ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของพนักงานดวย เบื้องตนขอสอบถามและเสนอแนะเจาหนาที่
เพียงเทาน้ี สวนในโครงการที่สภาฯไดมีการอนุมัติโอนงบประมาณและอยูระหวางดําเนินการ
ขอแจงใหที่ประชุมทราบงบประมาณที่ 6,000,000 กวาบาท เจาหนาที่แจงวาอยูระหวาง
การดําเนินการซึ่งโครงการที่ไมเกิน 500,000 บาทจะเปนการตกลงราคาทางสภาฯ 
เสนอแนะเน่ืองจากปจจุบันมีระเบียบยกเวนระเบียบพัสดุในเรื่องการดําเนินโครงการยกเวน
ในการตกลงราคา กรณีเดิมวงเกินไมเกิน 100,000 บาทปจจุบันวงเงินไมเกิน 500,000 
บาท หากโครงการใดๆ ที่มีลักษณะประเภทชนิดเดียวกัน ขอเสนอแนะใหทางพัสดุดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาหรือวิธีอื่น เพื่อใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมฝากเจาหนาที่
ดวย สวนชางผูควบคุมงานและชางตรวจรับงานทางสภาฯ ขอเสนอแนะวาโครงการตามเทศ 
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 บัญญัติและโครงการอื่นที่อยูระหวางดําเนินการในการควบคุมงานสภาฯ เองไดต้ัง

คณะกรรมการประจํากองชางยืนยันวาสภาฯ ยังมีการตรวจสอบในเรื่องของแบบและวิธีการ
ขอใหทานดําเนินการใหถูกตองตามแบบ หากไมถูกตองตามแบบหรือติดปญหาอยางไรให
รายงานสภาฯ เจาหนาที่ไมสามารถแกไขเองไดโดยพละการ ขอฝากตรงน้ีถึงทานหัวหนาและ
ทานเกษม เพ็ชรเลิศ ที่รักษาการ ผอ.กองชาง รวมถึงกรรมการตรวจรับงานถาทานเห็นวา
ผูรับเหมาดําเนินโครงการไมเปนตามแบบตองตรวจสอบอยางเครงครัดเพื่อประโยชนของ
ตําบลสองช้ัน สวนทางสมาชิกสภาฯ ก็จะลงตรวจสอบหากเห็นวาไมถูกตองแลวทานตรวจรับ
งานไป ก็ไมทราบวาอะไรจะเกิดข้ึน ขอฝากเรื่องน้ีไวดวย ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ - มีผูใดสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม เชิญทางกองสวัสดิการสังคม 
นางสางอัญชลี เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัด ทต. รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม  -  เรียน

ทานประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผูบริหาร  ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนางสาวอัญชลี 
เผือกพันธ ตําแหนงรองปลัด ขอรายงานตามเอกสารที่ไดใหกับทางสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับ
แผนการดําเนินการตามเทศบัญญัติประจําป 2559 จะมีงบทางดานบุคลากร 2,000,000 
กวาบาทและงบดําเนินงานอยูที่ 405,000 บาท นําเรียนในที่ประชุมเพียงเทาน้ี ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ - มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม  เชิญทางกองการศึกษา 
นางบุญสง สุขรัตน ตําแหนง ผอ.กองการศึกษา-  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา คณะผูบริหาร  

ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดิฉันนางบุญสง สุขรตัน ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ได
นําเสนอใหที่ประชุมทราบเรื่องแรก รายงานการจัดทําแผนตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2559 ซึ่งจะไดจัดทําแยกเปนงานรายละเอียดตามเอกสารที่ไดแนบใหกับ
ทานสมาชิกสภาฯ เรื่องที่ 2 ขอนําเรียนในที่ประชุมทราบเพื่อปรึกษาหารือเรือ่งงานประเพณี
ลอยกระทง ซึ่งทางสภาฯ เทศบาลตําบลสองช้ันไดอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ประเพณีงานลอยกระทงไว กําหนดจัดในวันที ่25 พฤศจิกายน 2558 สถานที่บริเวณองค
พระขาวแตขณะน้ีไดปรับสถานที่เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวไดปลูกทานตะวัน จึงจะเสนอบริเวณ
หนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ันเพื่อเปนสถานที่จัดงานลอยกระทงแทน รูปแบบที่
นําเสนอไวคือการประกวดกระทงแบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงานและประเภท
ความคิดสรางสรรค ประกวดนางนพมาศ ประกวดรองเพลงลูกทุง ปน้ีไมมีเรื่องของขบวนแห 
เน่ืองจากทุกปที่จัดงานประเพณีลอยกระทงจะมีเงินสนับสนุนใหกับทางหมูบานในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมน้ี ซึ่งขอเรียนทางผูนําชุมชนวาปน้ีไมมีเงินสนับสนุนงบประมาณ
ใหกับทางหมูบาน ทางหมูบานตองจัดหางบประมาณดําเนินการเองเพื่อเขารวมกิจกรรมกับ
ทางเทศบาลตําบลสองช้ัน เรื่องที่ 2 การจัดการแขงขันกีฬาสองช้ันคัพ ประจําป 2559 ทุก
ปจะจัดในชวงเดือนเมษายน แตปน้ีไดยินจากเด็กๆ อยากจัดกีฬาในชวงหนาหนาว เพราะ
ในชวงเดือนเมษายน อากาศจะรอน มีรูปแบบของกีฬา ดังน้ี ฟุตบอลชาย 11 คนอายุไมเกิน 
15 ป ฟุตบอลชาย 11 คนรุนประชาชนทั่วไป ฟุตซอลชายรุนอายุไมเกิน 13 ป ฟุต
ซอลหญิงรุนอายุไมเกิน 13 ป ฟุตซอลหญิงรุนประชาชนทั่วไป วอลเลหบอลชาย/หญิงรุน 
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 ประชาชนทั่วไป วอลเลหบอลชายหาดชาย/หญิง หากวาใหมีการจัดการแขงขันกีฬาจะ

กําหนดการรับสมัครต้ังแตวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หากไดทีม
ครบทุกประเภทไมนอยกวา 8 ทีม จะกําหนดจับสลากในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และจะ
ดําเนินการแขงขันในวันที ่18 ธันวาคม 2558 เพื่อใหเสร็จสิ้นกอนปใหม สวนในที่ประชุมมี
ความคิดเห็นอยางไรเพื่อจะช้ีแนะ ขอเรียนเชิญคะ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกทานใดเสนอแนะอีกหรือไม  เชิญทานวรชัย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เรียนทานประธานสภาฯ ในสวนของการรายงานแผนการดําเนินงานของ

กองการศึกษา ผมไดแจงในภาพรวมแลวเกี่ยวกับการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง สภาฯ 
ไดอนุมัติงบประมาณ 200,000 บาท ตอนที่ทานนายกฯ ไดแถลงนโยบาย เมื่อสภาฯ ได
อนุมัติไปแลวในเรื่องของวิธีการดําเนินงานเปนอภิสิทธ์ิอํานาจของทานนายกฯ ในฐานะที่เปน
เจาของนโยบาย สวนสภาฯ และทางสมาชิกยินดีที่จะใหความรวมมือ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม  เชิญทางกองการศึกษา 
นางบุญสง สุขรัตน ตําแหนง ผอ.กองการศึกษา -  เรียนทานประธานสภา อยากทราบความคิดเห็นของทาน

ผูนําชุมชนเพราะทุกอยางจะไดรับความรวมมือจากชาวบานเขารวมกิจกรรม วาโครงการน้ีจะ
ดําเนินการไปไดหรือไม หากทานผูนําชุมชนไมเขารวมกิจกรรมการจะดําเนินโครงการ
ประเพณีลอยกระทงน้ีก็จะไมเกิดประโยชนแกประชาชนแตอยางใด ข้ึนอยูกับทานผูนําชุมชน
ดวยคะ  

นายวุฒิชัย  โคกรัมย ผญ.ม.17 - หากไมมีงบสนับสนุน ก็จะดําเนินการเองตามหมูบาน สวนเรื่องกีฬานาจะ
จัดเพราะทุกวันน้ีเขาสนับสนุนใหเด็กเลนกีฬา ของเราก็มีช่ือเสียงในเรื่องกีฬาควรจะ
สนับสนุน สวนเรื่องอื่นๆ ก็มอบใหสมาชิกจัดกิจกรรมของเราใหดีข้ึน  

ประธานสภา ฯ -  มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไมครับ เชิญทานรองสมจิต 
นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ -  จากที่เราเคยจัดเรามีงบอุดหนุนเขาไป ทั้งกระทง นางนพมาศ 

เด๋ียวน้ีไมเหมือนเมื่อกอนตองเช็ครายละเอียดใหดี อยางกีฬาแขงหลายรายการอยากให
ชวยกันคิด เรื่องประเพณีถาไมมีเงินอุดหนุนเขาไปยาก ก็อยากใหเอาความสามัคคีเปนหลัก 
ไมอยากใหเอาตัวเงินเปนหลัก เอาสามัคคีมาชวยกัน 

ประธานสภา ฯ -  มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไมครับ  เชิญทานผูใหญอนุชา 
นายอนุชา อาณาเขต ผญ.ม.1  - แตละหมูประชุมและประชาคมแลววาจะจัดในหมูบานตัวเอง ชวงน้ีเปนชวง

เกี่ยวขาวในชุมชนในแตละหมูบาน การมารวมตัวทุกหมูบานคอนขางยากและย่ิงขาดงบ
สนับสนุนการดําเนินการคงย่ิงยาก การมีกิจกรรมในชุมชน ในหมูบาน แนวรวมสวนรวมที่จะ
ชวยงานตรงน้ีคอนขางนอย อีกอยางคือมีคําถามจากชาวบานตลอดวาทําไมเขาไมใหงบ 
ชาวบานเขาไมเขาใจ หากทางเทศบาลจัดอยากใหเรียกผูใหญบานแตละหมูบานมาคุยกัน
หารือความเปนไปไดที่เทศบาลจะจัด หรือวาถาจัดในสวนรวมของเทศบาลอยากใหสมกับ
หนวยงานที่จัดข้ึน ไมใชวาจัดแลวคนมารวมกิจกรรมนอย ชาวบานที่จะมาเที่ยวชวงกลางคืน
ที่มีมหรสพในชวงกลางคืนคอนขางนอย ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา ฯ -  มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไมครับ  เชิญกองการศึกษา 
นางบุญสง  สุขรัตน ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา - เรียนช้ีแจงในเรื่องของงบประมาณ จาก

ประสบการณที ่สตง. ลงตรวจเมื่อป 2555 ที่เราจัดกิจกรรมเราก็อยากใหทุกหมูบาน แตติด 
 ที่หนวยงานตรวจสอบ ทําไมคุณตองไปใหอะไรเขามากมาย ทําไมไมใหเขารวมมือกันสืบสาน

วัฒนธรรมขนาดเราอางงบประมาณเรา ไมไดอุดหนุนใหทาน ต้ังเงินไวเพื่อเปนรางวัลชมเชย
สําหรับหมูบานที่สงเขารวมการแขงขันทุกหมูบาน แตทางสตง. เขาบอกวาเปนการประกวด
ไดไง ในเมื่อทุกคนที่เขามาไดเงินแลวเขาก็ขมวดไวทายคําช้ีแจงวา คราวน้ีเรายกใหทาน คราว
ตอไปอยาใหมี น่ันคือสืบเน่ืองที่วาเราไมกลาที่จะต้ังรางวัลชมเชยใหทุกทานที่รวมการแขงขัน 
ที่ทานผูนําชุมชนบอกวาที่หมูบานมีการจัดก็ดีมีการไดรวมกิจกรรมสอดคลองกับธรรมนูญ 9 
ดี ที่ทานผูวาทานกําหนดไว จากที่ประเมิน ถาไมมีเงินสนับสนุนทางชุมชนก็สามารถรวมได 
อยากใหที่ประชุมลงมติคะวาจะใหเราจัดหรือไมจัด ความคุมคาตองมีถาเราจัดจะใหเราจัด
มหรสพเรียกคนมาก็ไมสามารถทําได การจัดงานแลวมีมหรสพ สตง.เรียกเงินคืนแนนอนคะ 
ขอบคุณคะ 

ประธานสภา ฯ -  มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไมครับ  เชิญทานรองสมจิต 
นายสมจิต ประจันบาล รองนายกฯ -  อาจจะยังสรุปวันน้ีไมได ผูใหญ สมาชิกรับนโยบายไปก็นัดประชุมกัน

วันหลังก็ได 
ประธานสภา ฯ -  มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไมครับ  เชิญทานวรชัย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - จากที่ทานรองสมจิตไดเสนอแนะ แนววิธีในสวนของสภาเองเราไดอนุมัติ

งบประมาณไปแลว 200,000 บาท สวนในเรื่องของวิธีการดําเนินงานสภาจะไมเสนอแนะ
ในที่ประชุม  สภาไมไดมีประสบการณในเรื่องการเบิกจายเปนนโยบายของคณะผูบริหารที่
ทานจะกําหนดแนวทางและสอบถามทางผูนําชุมชน ในสวนของสภาก็ใหความรวมมือและไม
ติดขัดในเรื่องของวิธีการดําเนินโครงการ ในเรื่องของการจัดแขงขันกีฬาสองช้ันคัพ ผมเห็น
ดวยในการจัดโครงการดังกลาวคอนขางดีผลตอบรับกลับมาคอนขางดี  การเลนกีฬาเปนการ
สมัครสมานสามัคคี  สภาพปญหาอาจจะนอยคงจะมีเรื่องของวิธีการดําเนินการเล็กๆ นอยๆ 
ของทาง จนท.ในหวงเวลาดังกลาวถาสามารถาจัดไดผมก็ยินดีอยางย่ิงในการใหความรวมมือ
ในฐานะผูควบคุมทีมนักกีฬาบานเสม็ด แตประเภทกีฬาอาจจะมีการลดจํานวนลงบางตาม
หวงระยะเวลาอาจจะไมทันก็แลวแตที่ประชุมครับ ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ชาวบาน
สอบถามมา เด็กๆ ที่ติดตามขาวตามโซเชียลตามโครงการปนเพื่อพอ ในชวงเดือนสิงหาคมที่
ผานมาทางเทศบาลไมไดจัดโครงการดังกลาว เดือนธันวาคมน้ีทางผูบริหาร จะจัดโครงการ
ปนเพื่อพอหรือไมอยางไร ผมยังตอบไมไดตองรอประชุมวันน้ีกอน ทางผูบริหารจะมีนโยบาย
อยางไรกับโครงการดังกลาว เพราะเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในเบื้องตนจากที่สภาเคย
อนุมัติจะสามารถใชจายไดที่เทาไรครับ เรื่องการจัดกิจกรรมตรงน้ี 

นางบุญสง  สุขรัตน ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา - 20,000  บาทคะ 
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นายวรชัย  วิชัยรมัย สท.เขต 1 - ในเบื้องตนก็แจงทางผูนําชุมชนในการจัดกิจกรรมดังกลาวสภาไดอนุมัติ

งบประมาณที่ 20,000 บาทไปแลว หากทางผูบริหารมีนโยบายอยางไรจะไดแจงใหทาง
ชุมชนไดทราบตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ฯ -  มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไมครับ  เชิญทานนายกฯ 
นายกฯ -  อยากใหทานรองพิทยาตอบ ทานรองก็เปรยๆ วาอยากใหจัดแตการกําหนดพื้นที่การปน

จักรยานตองดูดีๆ หากเราปนในเขตถนนหลักคอนขางที่จะอันตราย คราวที่แลวเปนทาง ผญ.
ม.1 จัด ก็ประสบผลสําเร็จดีมีผูรวมปนหลายรอยทางชาวบานก็ชอบมากเปนกิจกรรมที่
สงเสริมเกี่ยวกับสถาบัน ถาทางเทศบาลจัดคงจะใหทางกองการศึกษาศึกษาสอบถามทาง
อําเภอใหดีๆ เพราะในการจัดตรงน้ีโดยปกติถาเปนหนวยงานราชการจัดเขาจะใหไปรวมที่
ศาลากลาง คราวที่แลวผูใหญจัดไมใชสวนราชการเปนเอกชนจัดเปนหมูบานกัน เงินเราต้ังไว
สองหมื่นที่เปนกิจกรรมเกี่ยวกับวันพอ แตถาเปนกิจกรรมที่หนวยราชการจัดตองใหกอง
การศึกษาสอบถามอําเภอใหเรียบรอย เพราะอําเภอก็จะจัดเหมือนกันก็กลัววาเราจะแยงเขา
แลวทางหนวยงานราชการตองไปรวมกันที่ศาลากลางจังหวัด ก็ขอช้ีแจงตรงน้ีเพิ่มเติม ก็ให
ทางกองการศึกษาช้ีแจง 

นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง  รองปลัดเทศบาล  - ก็ขอช้ีแจงนะคะ จากที่ไดไปประชุมแทนนายกที่
อําเภอมานะคะ อําเภอไดช้ีแจงเบื้องตนวา ณ ขณะน้ีก็ยังไมมีการช้ีแจงกําหนดการออกมา ยัง
ไมมีการช้ีแจงเปนลายลักษณอักษรก็มีแตทางอินเตอรเน็ตแพรขาวออกไป สวนหนังสือที่สั่ง
ออกมาเปนทางการยังไมม ีคือกําหนดการจัดถาหากจะจัดตอหน่ึงสถานที่คือ 29 ก.ม. ตอง
กําหนดใหชัดเจนตามโครงการของเขาที่ทางกรุงเทพกําหนด แลวถึงวันตองปนตาม
กําหนดการจะปนกอนปนหลังก็ไมไดเพื่อใหสมพระเกียรติ ถาจัดจริงๆ ก็ตองมีการสํารวจ
พื้นที่กอนคะ 

นายกฯ -  เพิ่มเติมนะครับ ผมอยากใหชวยกันดู เพราะวาโครงการน้ีเปนโครงการเกี่ยวกับสถาบัน 
ชวงน้ีมีเรื่องเกี่ยวกับสถาบันคอนขางเยอะ การดําเนินการแอบอาง เปนอะไรที่คอนขางสุม
เสี่ยงมันไมคุม จากที่ฟงขาวนะครับ มันเปนการแอบอางสถาบันมาใชหากินก็ฝากทานผูใหญ
ดวย ถาเราจัดจริงๆ ดวยรฐับาลที่เขากําหนดแตแรกที่จัดเปนจุดจังหวัดจัด อําเภอจัด เขา
กําหนดวาอยางน้ัน เทศบาลก็ไมกลาสุมเสี่ยงนะครับ สมมุติถาผูใหญทํา ถาทําแลวมันประสบ
ความสําเร็จก็ดี ถาเกิดเรามีการเรี่ยไรอะไรเขามามันเปนการแอบอางสถาบันเขามา ผมวามัน
คอนขางสุมเสี่ยง จัดกิจกรรมดีทั้งน้ันครับ เราจัดกันมาต้ังหลายปกิจกรรมเรายังถูก สตง. 
เรียกเงินคืน ผมไปประชุมกับ สตง.ระดับภาคผมก็ถาม สตง.วา เทศบาลผมอยูไกลนักเรียนผม
ไมเคยเห็นภูเขา ไมเคยเห็นทะเล ผมพาพวกเขาไปทัศนศึกษาผมผิดเหรอ เขาตอบตรงน้ัน
ไมไดเขาอางแตระเบียบอยางเดียว แตพอพักเบรกเขาก็เดินมาคุยกับผมสวนตัวใหดูระเบียบ
ดีๆ เขาก็ไมอยากเช็คแตโดยระเบียบมหาดไทยของทองถ่ินเรา เขาก็จับผิดเราตรงน้ีก็ตองฟง 
ผมอยูตรงน้ันผมก็ถามเลย เราก็คุยถกกันเขาก็อยากฟงวามันเกิดอะไรข้ึน ผมเสนอแนะให 
สตง.ไปคุยกับกรมสงเสริมเลยจะใหเราทําอะไรคุณก็บอก คุณไมใหทําอะไรคุณก็บอก ไมใชมา
จับผิดตอนเราทําผิดไปแลว แคตัวอักษรสองสามตัวซึ่งมันผิดแลวเราตองมารับโทษ ผมจัด 
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 กิจกรรมใหเด็กทุกปจนแทบจะเรียกวาเปนประเพณีวาเราสงเสริมใหเด็กไปโนนไปน่ีมาตลอด 

แต สตง.ก็มองวามันผิด ไมมีหนาที่ก็วาไป ผมก็ทําใหเด็กตลอด เรามีรถรับสงใหเด็กมาเรียน
หลายๆ ที่ก็ทําตามเรากอนหนาน้ันเขาแยกกันไป ผมก็พูดอธิบายกับ สตง. บอกวาเด็กศูนย
กอนเกณฑที่อื่นเขาปดตามเกณฑก็ปดไป ผมพยายามไมใหปดเทอมเพราะผมคิดวาเด็กที่อยู
ตามบานกับพอแม ปูยา ตายาย หรือลุงปา นาอา เขาอยูกับบานไมไดอะไร ผมยอมเสีย
คาใชจายใหเด็กอยูกับเราดีกวา ใครเปนกําพราหรือพอแมไมไดอยู ผมเห็นตรงน้ีมากกวามันมี
ความสําคัญควรสงเสริมใหเด็กในทองถ่ินของสองช้ันคอยๆ เติบโตข้ึนมันใชระยะเวลาครับ ผม
ก็ฝากทาน ผญ.ม.1 ครับ ทางเทศบาลก็ขอรอดูคําสั่งของจังหวัดครับ จงัหวัดเขากําหนดเสน
ปน bike for dad เขาสงมาแลวละแตระเบียบที่สงมาใหทางอําเภอกับทองถ่ินยังไมมีครับ 
ฝากกองการศึกษาไดเช็คใหดีๆ ถาเกิดวาเราไมไดจัดจริงๆ ทาน ผญ.ม.1 ไดจัดอีกครั้งใหเปน
ภาพรวมดีๆ อยาใหมีเรื่องเรี่ยไรเพราะมันอันตรายในการแอบอางสถาบนั ขอบคุณครับ 

นางบุญสง  สุขรัตน ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา - จากที่ฟงหอกระจายขาวจากผูใหญบาน ก็แจง
วาไมใหกระจายจัด ใหไปที่จังหวัด ยังไงก็จะโทรไปประสานกับอําเภอกับจังหวัดอีกครั้งคะ 

ประธานสภาฯ -   มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไมครับ  เชิญทานผูใหญอนุชา 
นายอนุชา อาณาเขต ผญ.ม.1  - ก็จากวันที่ 16 สิงหาที่ผานมาจัดกิจกรรมปนเพื่อแมก็คิดไวแครอยกวาคน

แตพอมาจริงๆ ไดรับความรวมมือคอนขางเยอะก็ขอขอบคุณครับ ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
สําหรับการจัดกิจกรรมปนเพื่อแมก็ไดจากการบริจาคทุกๆ ทานก็ไดมารวมกิจกรรมเปนการ
บริจาคทั้งน้ันครับ ทางผมไมมีเงินทางชุมชนก็ไมมีเงิน เราก็ไดเงินจากพอแมพี่นองบริจาคบาง
ทานก็นํานํ้ามาบริจาค ซึ่งรวมๆ เปนตัวเงินก็ประมาณหมื่นกวาบาท การปนเพื่อพอบางทานก็
ถามผมวาผูใหญจะจัดหรือไม ผมบอกวายังไมรู เพราะคอยดูวาทางเทศบาลสอบถามสวน
ราชการวาเขาจะจัดหรือเปลา ผมก็ใหคําตอบเขาไปแบบน้ัน ผมก็อยากใหทางเทศบาลจัด
เพราะวาผมทราบวาทางจังหวัดจัดใหรวมตรงน้ัน บางทีคนบานนอกอยางเราตองการแสดง
ออกแบบน้ีคือมันเปนครั้งหน่ึงของชีวิตที่จะไดรวมเทิดพระเกียรติพระองคทานทั้ง 2 พระองค 
ปนเพื่อพอคาดวาจะย่ิงใหญกวาปนเพื่อแม ยังไงก็ฝากทานประธานสภา ทานนายก สมาชิก
และเจาหนาที่ครับ ถาเปนไปไดอยากใหมีการจัดกิจกรรมปนเพื่อพอ เพราะคนทั้งตําบลอยาก
มีสวนรวมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งปน้ีพระองคทานมีพระ
ชนมมายุ 88 พรรษา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -   เชิญกองสวัสดิการสังคม 
นางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน - เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะ

ผูบริหาร  ดิฉันนางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม
ก็มีเรื่องจะช้ีแจงดังน้ีคะ 
1. แผนการดําเนินงานประจําป 2559 ตามเอกสารที่แนบคะ 
2. การรับลงทะเบียนผูสูงอายุ และผูพิการประจําปงบประมาณ 2560 มีผูมาข้ึนทะเบียน

บางแลวและมีหนังสือแจงเพื่อออกพื้นที่รับลงทะเบียนทุกหมูบานคะ 
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3. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเด็กแรกเกิดรายใหมที่เขามาในป 2559 ของตําบล
สองช้ัน ต้ังแต 25 ก.ย. 58 – 31 มี.ค. 58 ต้ังแตเรารับสมัครมา 15 ก.ย.  -7  พ.ย.
58  มีจํานวน 22 ราย ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2559 จากน้ันคนทองก็ไปลงทะเบียน
ที่พัฒนาสังคมฯ ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ -   มีสมาชิกทานใดสอบถามอีกหรือไมครับ  
ท่ีประชุม -  ไมมี 

วาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1  พิจารณาการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงประธานสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
ประธานสภาฯ - สืบเน่ืองจากการประชุมสภาครั้งที่แลว ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาขอใหสภาพิจารณามีมติให

ประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง  โดยสมาชิกสภา ผูย่ืนญัตติ  ประกอบดวย  
  1.  นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 
  2.  นายสิทธิพงษ อะภิรัมย สท.เขต 2 
  3.  นายอนุสรณ  ภาคเดียว  สท.เขต 2 
  4.  นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ  สท.เขต 2 
 มีผูรับรอง คือ 1.นายศรีนิจ  กมลรัมย  สท.เขต  2 และ 2.นางปจจรี  ประสงคดี สท.เขต  1 
 ซึ่งผูย่ืนญัตติมีมติเลื่อนการพิจารณาออกไปกอน จึงไดนําญัตติดังกลาวบรรจุไวในวาระเรื่อง

เสนอเพื่อพิจารณาน้ี  ขอเชิญผูย่ืนญัตติอภิปรายครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ในวาระน้ีเสนอเพื่อพิจารณา ถึงแมผมไมใชผูย่ืนญัตติก็อยากเสนอแนะ

ทานผูย่ืนญัตติ วาระที่ 4.1 จากการประชุมสภาที่สมาชิกไดย่ืนญัตติในการปฏิบัติหนาที่ของ
ประธานสภา สืบเน่ืองจากประชุมเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 58 มีการประชุมและอภิปรายลับในเรื่อง
การปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา สืบเน่ืองจากหวงการประชุมที่ผานมาเทาที่ผมไดสังเกตดู
การประชุมสภาแตละครั้ง เรื่องของการควบคุมการประชุมในเรื่องของการจัดระเบียบวาระ
การประชุม ในเรื่องของการดําเนินการประชุม ทานประธานสภาที่ผานมาคอนขางมีการ
ปฏิบัติหนาที่ดีข้ึนเปนไปในทิศทางที่ทางสมาชิกไดเสนอแนะแลว ตลอดจนถึงเรื่องระเบียบ
วาระ ระเบียบขอกฎหมายที่เสนอแนะก็ปฏิบัติและควบคุมการประชุมไดเปนอยางดี ผมเอง
ในฐานะเปนสมาชิกสภาคนหน่ึงที่ไมไดย่ืน แตไดเคยอภิปรายไวในการประชุมครั้งกอนน้ันเห็น
วาการปฏิบัติหนาที่ของทานเปนไปในทางที่ดี รวมทั้งทานประจวบฯ รองประธานสภา ณ 
โอกาสน้ีวาทานไดทําหนาที่ที่ผานมาคอนขางดีแลว ผมก็อยากจะขอทานผูย่ืนญตัติถอนญัตติ
ดังกลาวออกจากการประชุมไปกอน เหตุผลตามที่ไดนําเรียนที่ประชุมทราบ แตในการถอน
ญัตติดังกลาวน้ันตองขอญัตติที่ประชุมสภา เน่ืองจากทานไดบรรจุเขาระเบียบวาระแลว กอน
พิจารณาก็อยากจะเสนอแนะในสวนของตรงน้ี สวนทานสมาชิกเจาของญัตติทั้ง 4 ทาน จะมี
ความเห็นอยางไรก็แลวแตทาน ขอใหทานประธานสภาสอบถามเปนรายบุคคลครับ 

ประธานสภาฯ -   เชิญผูย่ืนญัตติอภิปรายทานทวี 
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นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 - จากที่ผมไดเสนอญัตติเรื่องอภิปรายทานประธานสภาและก็ไดมีการ

อภิปรายนอกรอบ อภิปรายลับไปแลว ในคราวน้ันก็เงื่อนไขที่ทางสมาชิกไดย่ืนและไดเสนอแนะ
ใหประธานสภาเปนผูนําในสภา และการทํางานในสภาในฐานะที่ทานเปนประธานสภาก็ได
ปรับปรุงและดําเนินการประชุมไปในแนวทางที่สมาชิกอยากใหเปน ทานก็ควบคุมการประชุม
ในคราวที่ผานมาหลังจากสมาชิกไดอภิปรายลับไปแลวทานก็ไดทําตามวัตถุประสงคของสมาชิก  

 ผมในฐานะที่เปนผูย่ืนอภิปรายก็เห็นดวยกับทานวรชัยวาเราก็ควรจะถอนญัตติน้ัน ในสวนของ
ผมก็ขอถอนญัตติดังกลาว แตถาทานอื่นที่เสนอคิดเปนอยางไรก็แลวแตทาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -   เชิญผูย่ืนญัตติอภิปรายทานสิทธิพงษ 
นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สท.เขต 2 -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผูบริหาร  ผมนายสิทธิพงษ  

อะภิรัมย  สท.เขต 2 ในฐานะเปนผูย่ืนญัตติ  ผมเห็นวาการทําหนาที่ของทานประธานกอนมี
การย่ืนญัตติ  และหลังจากมีการอภิปรายลับ  ซึ่งทานในปจจุบันทานทําหนาที่ควบคุมการ
ประชุมเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ ถือวาคอนขางดี  ไมเหมือนกอนย่ืน
ญัตติ  ในฐานะผูย่ืนญัตติผมขอถอนญัตติและขอใหทานอยูในตําแหนงตอไป  ทานอื่นจะวา
อยางไรก็แลวแต  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -   เชิญผูย่ืนญัตติอภิปรายทานอนุสรณ 
นายอนุสรณ  ภาคเดียว  สท.เขต 2  -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผูบริหาร  ผมนายอนุสรณ  

ภาคเดียว  สท.เขต 2 ในฐานะเปนผูย่ืนญัตติ    ตอนน้ันทานประธานทํางานติดขัดถือวา
วางตัวไมเปนกลาง  แตหลังจากย่ืนญัตติน้ีเขามาแลวทานก็ควบคุมและวางตัวไดดี  ก็ขอให
ทานปฏิบัติหนาที่ประธานสภาฯ อยางน้ีตอไป ในฐานะผูย่ืนญัตติผมขอถอนญัตติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -   เชิญผูย่ืนญัตติอภิปรายทานเสกสรรค 
นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ  สท.เขต 2  - เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผูบริหาร  ผมนาย

เสกสรรค  เพ็ชรเลิศ  สท.เขต 2 ในฐานะเปนผูย่ืนญัตติ   ผมเห็นดวยกับทานทวี,ทานสิทธิ
พงษ.ทานอนุสรณ  ขอถอนญัตติครับ 

ประธานสภาฯ -  มีผูใดเสนอแนะหรือสอบถามอยางไรหรือไม เชิญทานวรชัย 
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต 1  -  เรียนทานประธานสภา  สืบเน่ืองจากวาระดังกลาวเปนวาระเพื่อ

พิจารณา  ใหเลขานุการสภาแจงระเบียบที่ทานสมาชิกสภาขอถอนญัตติดังกลาว  วามี
ระเบียบขอบังคับการประชุมอยางไรใหที่ประชุมรับทราบ  เพื่อดําเนินการประขุมตอไป 

เลขานุการสภาฯ -  เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ใน
ระเบียบ มท วาดวยขอบังคับการประชุมสภาที่สมาชิกไดอางในการขอถอนมติ  คือ  ขอ  ๕๕  
การขอถอนญัตติและคําแปรญัตติน้ันตองไดรับความยินยอมจากสภาทองถ่ิน  จึงจะสามารถ
ถอนญัตติที่บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมได 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  ทานประธานสภาตองขอมติในที่ประชุม  ที่ทานสมาชิกขอถอนญัตติ 
  ดังกลาวในที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ -  ขอมติที่ประชุม  ยินยอมหรือไมยินยอมที่ทานสมาชิกผูย่ืนญัตติขอถอนญัตติ เกี่ยวกับ 
  กิจการสภาขอใหสภาพิจารณามีมติใหประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง ขอมติครับ 
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เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุม 
  เห็นดวย   10  เสียง 
  ไมเห็นดวย  -   เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ -  ใหเลขานุการสรุปมติที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ -  สรุปมติที่ประชุม  ยินยอมเห็นดวยใหถอนญัตติเกี่ยวกับกิจการสภา ขอใหสภาพิจารณามี
  มติใหประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง ๑๐  เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง  
ประธานสภาฯ -  มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ -  วาระอื่นๆ  ทานผูใหญ  พนักงานเจาหนาที่มีอะไรหรือไม   
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  เรียนทานประธานสภา ในสวนของวาระอื่นๆ  อยากนําเสนอในที่ประชุม

ในการปฏิบัติงานของกองชาง  ในเรื่องของการซอมแซมโดยเฉพาะทานที่ผมแจงในเรื่องของ
การซอมแซมไฟฟา  ผมก็ไดประสบดวยตัวเองวาทานไมไดไปปฏิบัติหนาที่ซอมแซมให
ทันทวงทีตามที่สมาชิกแจงก็อยากกําชับทาน  อยากฝากทางทานเกษม  เพ็ชรเลิศ  ในฐานะ
ทานควบคุมในกองชาง  ฝากใหไปดําเนินการซอมแซมในเรื่องของไฟฟามีเหตุติดขัดอะไรให
แจงสมาชิกดวย  เพราะทางชาวบานเขาทวงติงสมาชิกมา  ผมฝากเรื่องน้ีไวต้ังนานแลวก็ไมมี
ความคืบหนา  ทางชางไฟฟาก็ซอมไฟสาธารณะ 

ประธานสภาฯ -  ชางไฟฟา ช้ีแจง  การไฟฟาเดินสายไฟขาด  
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  ไฟสองทางสาธารณะ  แจงมาแรกๆมีของหมู  ๘  บางหมู  ๖  บาง  มัน 

ก็ชาผมเลยลองดูวาหมู  ๙  จะชาไหม  ก็เห็นวาไมวางๆสักที  ก็อยากกําชับเห็นทานไปทําใน
สวนอื่นบอกวาแคไปซอมไฟไมนาจะเสียเวลามาก  แตชาวบานเขามือมานานแลว  ครึ่งเดือน
แลว  เขาเขาใจวาชวงน้ีเปนชวงที่มีเรื่องของหมู  ๙  โดยเฉพาะวันศุกรมีพวกขาวงัดบานงัด
อะไรประมาณน้ี  เน่ืองจากชวงน้ีมีเด็กที่เดินทางมาจากจังหวัดสุรินทรเขาไปรวมกิจกรรมเด็ก
แวนตที่บุรีรมัยตอนขากลับก็มีปญหาเรื่องพวกน้ี  ผมฝากไปต้ังหลายครั้งแลวแตยังไม
ดําเนินการ  แลวถามก็บอกยังไมวางๆผมก็ไมเขาใจวาทานทํางานอยูที่ไหน  ฝากทานหัวหนา
เกษมดวยครับ 

ประธานสภาฯ -  เชิญ ทานหัวหนาเกษม 
นายเกษม  เพ็ชรเลิศ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองชาง -  ในประเด็นดังกลาว  

ผมจะกําชับเจาหนาที่ใหครับ 
ประธานสภาฯ  -  มีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานจิราภรณ 
นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ สท.เขต 1-  เรียนทานประธานสภา  คณะผูบริหาร  สมาชิกทุกทาน  พอดีมีเรื่อง

เกี่ยวกับชาวบานเขารองเรียนมา  เกี่ยวกับเรื่องการฉีดยุง  เขาถามวาการพนฉีดยุงเลือกบาน 
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 เขาหรือไม  เพราะวาบางบานเตรียมตัวแลวก็ไมเขาไปพน  ฝากผูมีสวนเกี่ยวของดวย  แลว

บางบานก็บอกวาพนแตควันหรือไม  ไมมีกลิ่นยา 
นางสุวรรณีย  อินทา ตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา-  เรียนประธานสภา  คณะผูบริหาร  สมาชิก  
  ผูเขารวมทุกทาน  ดิฉันนางสวุรรณีย  อินทา  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา  รับผิดชอบ 
  เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของเทศบาล  ในเรื่องของการฉีดพนยุงลาย  อยากจะนําเรียนใหในที่
  ประชุมทราบ  คือเราจะไมมีหนวยพนสวนกลางของเทศบาล  เพราะวาเจาหนาที่ที่เคยพน
  เปนลูกจางรายวันของเทศบาลซึ่งมันผดิตอระเบียบเลยใหทางหมูบานพนเอง  ในสวนของ
  เทศบาลก็คือจะซื้อในเรื่องของทรายอะเบต  นํ้ายาพนยุง  นํ้ามัน  ในเรื่องของการพนก็คือให 
  หมูบานจัดหาคนพนเอง  ปญหาตรงน้ันเราเลยไมทราบวามีปญหาเกิดข้ึนอยางไร  เราจะ 
  รับทราบไวแลวแจงทางหมูบานใหถือปฏิบัติใหครบถวนปลอดภัย 
นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ สท.เขต 1-  เรื่องเครื่องพนยุง  มันขยันเสียแลวบางทีเขาก็อางวาเสียไมไดพน  ฝาก
  เรื่องน้ีดวย 
นางสุวรรณีย  อินทา ตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา-  ตอนน้ีคือพนกําลังจะเสร็จแลว  ก็เลยวาถา
  สงซอมเครือ่งก็จะนาน  เหลือไมกี่หมูก็ใหพนใหเสร็จก็จะสงซอมพรอมกัน  มีอีกตัวหน่ึงที่มัน
  เสียซึ่งไดสอบถามทางรานแลวตองใชแบต  ตัวดิฉันก็ไปหาเขาบอกวาตองสั่ง  ก็คือจะสงซอม  
นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัด ทต. -  ขอประชาสัมพันธงานชวงน้ีทางเทศกจิและเจาหนาที่
  จัดเก็บรายไดออกเก็บภาษีใบอนุญาตรถเกี่ยวขาว  ยังไงก็ฝากทานสมาชิกและผูเขารวม 
  ประชุมทุกทาน  คือถาเก็บเสร็จแลวก็จะมีสต๊ิกเกอรติดขางรถให  ถาคันไหนไมมีก็แสดงวายัง
  ไมไดขอใบอนุญาต  ก็ขอใหแจงทางเจาหนาที่เราก็จะออกไปเก็บทันที  เพราะเปนรายไดของ
  เทศบาล 
นายสมจิต  ประจันบาล ตําแหนง รองนายก-  ฝากผูนําชุมชนชวยกันดู  เงินในสวนน้ีเราไมไดเอาไปไหนก็
  เอามาพัฒนาตําบลเรา เรียนถามทานปลัด  ผมเห็นสรางทําโรงรถต้ังเสาแลวเสาอีก  พอถาม
  เขาวาปลัดไมใหทําเพราะเหตุผลอะไร  อยากใหทานปลัดอธิบาย  อีกเรื่องทีฟ่งเมื่อกี้เห็นทาน
  สมาชิกไลประธานสภาฟงเมื่อกี้ก็ขอช่ืนชม  แตสําหรับผมก็ช่ืนชมสมาชิกเทศบาลชุดน้ีสมัยน้ี
  ทานต้ังใจทํางานตามระเบียบ  สภาก็ดีข้ึน  เรื่องธรรมดากระทบกระทั่งกันผลสดุทายพวกเรา
  ตองมาน่ังมาคุยกัน  ชีวิตคนเรามันสั้นเวลามีนอย  อยางลูกชายน่ังคุยกันพอเชามาเสียชีวิต  
  ชีวิตไมแนนอนเราเอาความสามัคคีรักปรองดองมาคุยกัน  สิ่งที่ไมดีก็ไมตองเอามา  ใครจะอยู
  ใครจะไปคอยวากันสมัยหนา  ใครอยากจะเลนการเมืองสิ่งสําคัญอยูที่ชุมชน  มีงบประมาณ
  ไหนทีพ่อจะพัฒนาชุมชนเราก็ใหเขาไป  เราตองชวยกัน 
ปลัด ทต ฯ -  เรื่องที่ทานรองนายกไดสอบถามวาทําไมถึงทําไมได  คือ  ในเรื่องของทางกองชางในการ
  ซอมแซมเต็นทในการซอมแซมเต็นทเพื่อที่จะเบิกจายผมก็คุยกับพัสดุวาตัวน้ีมันเปนการ 
  ซอมแซมเต็นทไหมหรือวาเปนการสรางถาวร  เปนการสรางถาวรแลวเปนโครงสรางซึ่งในเทศ
  บัญญัติเราไมมี  เพราะถาเราทําโครงสรางเลยตองมีอยูในเทศบัญญัติแลวก็ตองมีอยูในแผน
  โครงการกอสราง  ซึ่งถาทําเปนซอมแซมแลวมันพังตรงไหนก็ทําการซอมแซมไดเลย  แลวก็ 
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  เปนการสรางถาวรผมเลยบอกวาใหทําตามระเบียบใหถูกตอง  ถาจะทําในปงบประมาณก็ให
  เสนอมาพิจารณา  เพราะวามันเปนสิ่งกอสรางที่สรางข้ึนมาใหม  เพราะเราก็ไมสามารถซอมได
  เพราะถาจะซอมแซมมันตองมีของเดิมอยูกอนเราถึงจะซอมแซมได  ซึ่งตรงน้ีดูแลวก็ไมใชเปน
  การซอมแซม  มันเปนการกอสรางใหมมันก็เลยทําไมได  น้ีคือเหตุผล   
นางปจจร ี ประสงคดี สท.เขต 1 - เรียนทานประธานสภา  และคณะผูบริหาร  ดิฉันอยากจะฝากเรื่อง

นํ้าประปาหมู ๑,๒,๓  เพราะชาวบานเขารองเรียนมา  นํ้าประปามันมีกลิ่นโคลนกลิ่นตม  
ปลอยใหชาวบาน  ๑,๒,๓  โดนไดอยางไร  ดิฉันคิดวาถาไมมีการจัดการดูแลอยางดีคิดวา
ชาวบาน ๑,๒,๓  คงเปนโรคกลากเกลื่อนหรือโรคอหิวาแนนอน  เพราะวานํ้าประปาไม
สะอาดเลย 

นายสมจิต  ประจันบาล ตําแหนง รองนายก -  พูดถึงเรื่องประปา  ตอนไมมีนํ้าก็อยากไดประปา  พอมี
ประปาก็เริ่มมีปญหาตามมา  ย่ิงหนาแลงใกลจะถึงน้ี  อยางของหมู  ๗  เห็นทานผูชวยลอง
ผิดลองถูก  ตอนน้ีมีสงงานมอบงานทุกที่เลย  ลองหาเวลาอบรมการใชนํ้าเปดนํ้า  บางทีนํ้า
ขุนใชสารสมจนแตะไมไดเลย  ลองหาวันดู  การอบรมการปดเปดหรือวาประปาเราตองสง
มอบแบบไหน  ใหเจาหนาที่ไปช้ีแจงไปคุยกันไมรูวาดําเนินการไปถึงไหน  เครื่องไมเครื่องมือ
ชาง  เห็นวาตอนแรกก็มีอุปกรณซอมไมรูตอนน้ีมอบใหเขายัง  ลองจัดใหมันเขาระบบหนอย
จัดทั้ง  ๕  แหงที่เขารับมอบไป  อบรมวิธีการเปดการใชการบริหารตางๆเดียวก็ภาระมาอยูที่
เทศบาลอีก  บริหารไปไมไหวก็โยนมาให  สุดทายวันน้ีก็เรื่องยุงลายที่ไดดําเนินการไปปน้ีทาง
กองทุนเขาก็ไดบริหารเอง  เห็นวาการพนหมอกควันถาหมูไหนที่มียุงลายก็จะพนหมูไหนที่ไม
มีก็ไมไดพนบางหมูก็พนไมหมด  กําชับใหเจาหนาที่เราติดตามดู สวนน้ีรพ.สต.สองช้ัน
รับผิดชอบก็ติดตามฉีดใหทุกบาน  ถาบานไหนเขาไมฉีดก็ใหเขาเซ็นช่ือมาดวย  ไมงั้นเขาก็
อางไปสงไลนไปอะไรตออะไร  ทําใหเกิดความเสียหาย  จริงบางไมจริงบาง  ก็ดีที่ทานได
สะทอนมาพวกเราจะไดรูไดแนวทาง 

นายกิตติ  เตชะนอก ผอ.รร.บานโคลด-  เรียนทานประธานสภา  ทานนายก  ทานสมาชิก  ทานผูนําชุมชน  
คือผมมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวัน  เพราะวาทางโรงเรียนไดสํารองจายไปแลว  เขา
อาทิตยที่  ๒  ถาโรงเรียนใหญๆจะไมมีปญหาเรื่องงบประมาณแตถาโรงเรียนเล็กๆอยาง
โรงเรียนผมน้ีนักเรียนเยอะเงินสํารองที่จะจายมันไมมีผมเขาใจระบบราชการอยูวามันชา  เรา
อยากรูวาอาทิตยน้ีจะไดไหมหรือวาเปนอาทิตยหนาหรือวาเปนเดือนหนาเพราะเราใชเงิน
สํารองที่อื่นมาจายกอนมันยากถาไดมาเราก็ใชเลย  อยางเงินอุดหนุนโอนมาครั้งหน่ึงไมถึง
แสนโรงเรียนผมไมถึงแสนไมรูใชไรไปบางแคอาหารก็เยอะแลวทั้งขาวสารนํ้าปลา  ครั้งตอไป
ชาสุดอยาใหเกินอาทิตยสองอาทิตยในสวนน้ีฝากผูรับผิดชอบดวย 

นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ ตําแหนง รองปลัด ทต. -  ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  กอง
การศึกษาไดนําฎีกามาสงใหกองคลังก็ไดเสนอเช็คเซ็นตอยู  ก็คาดวาอาทิตยน้ีก็คงไดถึง
โรงเรียน  และช้ีแจงสาเหตุที่ลาชาเพราะวาเงินเราโอนมาจากกรมพอเงินมาถึงเราเราก็รีบ
ดําเนินการใหเลย 
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นายทวี  กมลรัมย  สท.เขต 2-  เรียนทานประธานสภา  ผมในฐานะที่เปนสมาชิกสภาจากชาวบานหมู  ๑๓  
  ไดฝากขอบคุณหัวหนาปองกันและเจาหนาที่ปองกันที่ไดจัดรถบริการนํ้าเน่ืองจากฝงหมู  ๑๓  
  บานตะหมาดโปงยังไมมีประปา  ตอนน้ีก็เขาชวงหนาแลงแลวก็ขาดนํ้าก็ตองขอขอบคุณทาน
  เจาหนาที่ที่สงนํ้า  และจะมีการรบกวนตอไปในชวงเดือนเมษาน้ี  ขอบคุณครับ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 -  เรียนประธานสภา  ในสวนของวาระอื่นๆอยางที่ทานรองสมจิตไดกลาว

ช่ืนชมทางสมาชิกในวาระการพิจารณาการปฏิบัติหนาที่ของทานประธานสภา  ในเบื้องตนผม
ก็อยากช่ืนชมไปยังเจาหนาที่จัดเก็บที่ลงพื้นที่จัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆและคอนขางที่จะ
ช้ีแจงในเรื่องของระเบียบขอกฎหมาย  เราในฐานะเปนตัวแทนประชาชนคณะผูบริหาร
สมาชิก  ถามีสวนเกี่ยวของในเรื่องของคาธรรมเนียมดังกลาวใหเราเปนตัวหลักหรือแกนนําใน 

 การชําระเลย  วันน้ีสมาชิกทานหน่ึงไมมาผมก็กําชับทานแลวก็ฝากถึงทาน  ในสวนของอีก
ทานหน่ึงสืบเน่ืองจากที่สมาชิกทั้ง  ๑๐  ทาน  ไดถอนญัตติการอภิปรายการปฏิบัติหนาที่ของ
ทานประธานสภาก็สืบเน่ืองในคราวประชุมสมยัที่  ๔  น้ี  การปฏิบัติหนาที่ของทาน
เลขานุการสภาที่ไดมาปฏิบัติหนาที่ในสวนของตัวผมเอง  เทาที่ผานมาถือวาคอนขางที่จะ
ปฏิบัติหนาที่จะดีมากในการประสานงานในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมในการช้ีแจง
ระเบียบขอกฎหมายในการประชุมตางๆคอนขางที่จะชัดเจนและควบคุมการประชุมไดดีมาก  
ในฐานะตัวแทนสภาขอช่ืนชมในที่น้ี  ไมมีอะไรจะใหในฐานะที่เปนตัวแทนสภาเน่ืองจากเรา
ไมสามารถอนุมัติเงินใหเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับทานเลขาฯได  ก็อยากจะฝากถึงคณะ
ผูบริหารทานนายกในเรื่องของการประเมินผลงาน  ทางสภาถือวาทานเลขาฯปจจุบันได
ปฏิบัติหนาที่อันดี  อยากใหทานใหขวัญและกําลังใจในการทําหนาที่ของขาราชการดังกลาว
ดวย  หากเจาหนาที่ขาดขวัญและกําลังใจสภาเองตองเสนอเพื่อขอเลขาฯทานใหมคง
เดือดรอนเจาหนาที่ที่เปนหัวหนากองแตละทาน  ก็อยากฝากขอช่ืนชมในที่น้ี  สมาชิกเสียง
สวนมากแทบจะเอกฉันทวาเลขาฯปฏิบัติหนาที่ไดดีมาก  ก็อยากช่ืนชมในที่น้ีใหที่ประชุมได
ทราบดวย 

นางบุญสง  สุขรัตน ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา- ฝากถึงทาน ผอ.  อาหารกลางวันขอเปนพรุงน้ี
เชา  สามารถเขาไปเอาเช็คไดที่กองคลัง  ฝากผอ.ประชาสัมพันธไปทุกโรงเรียนดวย   

 ขอบคุณคะ 
นายภาสวัฒน  เนาวพิริยะวัฒน  อ.รร.บานเสม็ด  -  เรียนประธาน ทานนายก  ทานรอง  ทานสมาชิกและ

เจาหนาที่ทุกทาน  มาเปนตัวแทนของทานผอ.สุนทอง  อยากถือโอกาสน้ีขอบคุณทางคณะที่
ไดอนุมัติงบสนับสนุนไปที่โรงเรียนบานเสม็ด  ไดทําโครงการศูนยกลางเรียนรู  เชิญทานผูมี
เกียรติ  ทานผูหลักผูใหญของตําบล  โครงการที่ทานไดสนับสนุนไปตอนน้ีก็มีความกาวหนา
มาเรื่อยๆไดเปนแหลงเรียนรู  เปนสถานที่ฝกทักษะชีวิตพัฒนาเด็กๆเรียนจริงปฏิบัติจริง  เรา
สามารถที่จะผลิตแมพันธุหมูเน้ือ  เราก็จะเพาะพันธุและสงไปใหเด็กๆที่มีจิตพิสัยดีไปเลี้ยงที่
บานแลวก็เอาลูกพอแมมาใชหน้ีประมาณ  ๘  ตัว  มันอยูที่คุณภาพแมบางตัวจะใชหน้ีแค  ๖  
บางตัวใชหน้ี  ๘  อยูที่คุณภาพ  เมื่อใชหน้ีเสร็จเราก็จะยกแมพันธุใหเด็กๆไป  ตอนน้ีเราก็
ขยายข้ึนเรื่อยๆมีแมพันธุในหมูบานแลว  ๑๑  แม  ก็ถือโอกาสน้ีขอบคุณทานนายก  ทานรอง 



 20 
 
 สมจิต  ก็เพิ่มข้ึนเรื่องๆเมื่อกี้ออกไปก็ขายได  ๑  ตัว  สวนบัญชีรับ-จายตางๆผมจะประสาน

กับทานประชาทานเปนประธานสถานศึกษาแลวก็จะฝากมากับทานวรชัย  แลวก็ทํารายงาน  
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ประธานสภาฯ - ขอบคุณอาจารยที่ไดมาช้ีแจงความสําเร็จที่ทางเทศบาลไดอนุมัติงบประมาณไปใหถือวาเปน
กิจกรรมที่ดีที่ทางโรงเรียนไดนําโครงการพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - เรื่องที่เคยหารือทานนายก ทําศาลาพักผูโดยสารที่บริเวณทางเขาบาน
นาราใหญเปนจุดที่มปีระชาชนมารอรถโดยสารจํานวนมาก  ในเบื้องตนผมไดประสานทาง
อบต.ที่เคยทําตรงแยกระกา  ผมก็อยากฝากทางเจาหนาที่กองชางประสานงานกับกรมทาง
หลวงแลวก็ดําเนินการเรื่องเอกสารตรงน้ีดวย  สวนทางผูที่เขาจะดําเนินการมากอสรางเขา
โทรสอบถามผม  ผมตอบแทนในเบื้องตนวาไดประสานทานนายกในเบื้องตนแลว  ใหม ี

 แบบอยางในการขอดําเนินการตรงน้ีวาเปนผลดีของประชาชนรอโดยสารก็อยากฝากบอกให
ชางใหทราบแลวเอาเอกสารไปถายประสานงานกรมทางหลวง  เพราะวามันมีตัวอยางที่เขา
ทําได  มันเปนผลดีของพี่นองมันไมตองใชงบประมาณใชแคการประสานงาน 

นายกฯ  - ขอบคุณสมาชิก  ให หน.กิ่งกาญจน ประสานในสวนของทางหลวงเอาเอกสารตัวน้ีไปแลวก็
  ทําหนังสือไปขอที่พักผูโดยสาร  ฝาก หน.กิ่งกาญจน ประสานดวย  หมู  ๙  กับหมู  ๕ 
นายวรชัย  วิชัยรัมย สท.เขต 1 - ที่ผมรับทราบมาเขาให  ๑  หลัง  ตอ  ๑  หมายเลข  คนนอกมาทําใหเขา

ทําใหไมใชของเทศบาลเพียงแตเราประสานในฐานะเปนสวนราชการเทาน้ันเอง  แตในสวน
ของถาเขาจะใหเพิ่มเดียวถามเขาอีกท ี

นายกฯ  -  ก็ไมเปนไร  ทําเหมือนกับวาชาวบานตองการ  ทีน้ีมันตองมีเอกสารจากหมูบานเขามาดวย
  วามีความตองการอยากใหกอสรางในสวนของศาลาพักรถ  คือถาเราสงไปทางเทศบาล 
  ตองการ  อยากจะใหเปนชาวบานตองการแลวก็มีเอกสารตัวน้ีแลวเราก็ขอเขาไป  ถายังไง
  ฝากรายช่ือของชาวบานดวยถาหมู  ๕  จะเอาก็ขอไปดวย  หมู  ๙  ลองดูถาเผื่อเขามีงบ 
  เหลือ  เพราะตอนน้ีผมเห็นเขาซอมถนนคอนขางเยอะก็อาจจะเปนเงินเหลือ 
นายวุฒิชัย  โคกรัมย  ผญ.ม.17- เรียนประธานสภา  เรื่องทําที่พักผูโดยสาร  ผมก็เคยนําเสนอไปแลว 
  ที่น้ีแตก็ยังไมคืบหนาไปถึงไหน ตรงศูนยอปพร.เราตรงน้ันมันคับแคบมากผูโดยสารเยอะมาก
  ทุกวันน้ีเด็กนักเรียนข้ึนรถโดยสารไปเรียน  ที่ตรงน้ีนาจะทําใหดี เพราะตรงน้ีเปนจุดศูนยรวม  
  ทานวรชัยพูดเมื่อกี้ผมก็นึกได  ตรงน้ียังไมไดทําเลยสําคัญมากเปนศูนยรวม  เรื่องตอไป  นํ้า  
  ผมไมได เอาแตหมูผม  ผมพูดรวม  แตกอนเห็นนายกทําตรงเทศบาลเกา  ชาวบานมาเอานํ้า
  กินทีเยอะมากเลย  ทุกวันน้ีตองซื้อนํ้ากินสวนอยางพวกเราๆก็มีเงินซื้อได  สวนที่ยากไรก็มี
  เยอะตอไปเขาไมกินนํ้าบอนํ้าสระแลวกินแตนํ้าที่กรอกใสขวด  เพราะฉะน้ันตอไปก็ภัยแลงทํา
  ยังไงผมเคยเห็นคนบานสองช้ันไปเหมารถผมพาเด็กไปดูงานที่โรงเรียนบานกะโพเขาทําแตนํ้า
  บาดาลเขาของบกรมทรัพยากรได  ๑  ลานบาท  ทําจากนํ้าบาดาลแลวกินไดขายในชุมชนไม 
  พอขายทุกวันน้ีเขากินแตนํ้าแบบน้ัน  ผมมีความคิดวาอยากใหเทศบาลทําอยางน้ี  ๑  ที่  จุด
  ศูนยกลางที่เทศบาลเกาเพราะวาเขาทําดีมาก  มีการกรอกอยางดีเลยมีการขายใหชุมชนใน
  ราคาถูก  ถาไดตรงน้ีก็ดีคือเราใหชุมชน  ผมวาจะใหทําทุกหมูบานกลัวทําไมได  ทําที่เดียวทํา 



 21 
 
  ใหดีเลย  นํ้าสามารถกินไดตอไปจะแลงมากคนที่ยากไรไมสามารถที่จะซื้อนํ้าไดกินแตนํ้า 
  ทั่วไปจะเปนโรคตายหมด  เหมือนทานรองวาคนเราไมรูจะตายเมื่อไรโรคมันเยอะ  ถามีงบทํา
  ที่เดียวก็ได  เรื่องนํ้าแลวคนอยูปาจะเอานํ้าอยางไร  ผมเคยเสนอเอานํ้าชลประทานสงไปก็
  ไมไดไมผานมาแตประชุมๆไมรูอนุมัติอะไร  ปหนาเขาวาจะแลงอีกมากเลย  ฝากนายกวาจะ 
  ทําอยางไรสูบนํ้าแจกทุกหมู  ผมไปสุรินทรเห็นนํ้าลําชีเยอะมากทํายังไงจะใหนํ้าลําชีมาลงที่น้ีได   
นายวรชัย  วิชัยรัมย  สท.เขต 1 -ที่ทานปจจรีแจงปญหาเรื่องหมู ๑,๒,๓ ฝากทางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทาง
  กองชางชวยออกไปดูดวย  ผมขอประชาสัมพันธเรื่องเฟสสภาเทศบาลวามีการสรางเฟสสภา 
  เทศบาล ดังกลาวและผมเปนผูดูแลเฟสดังกลาว  สมาชิกทุกทานก็รับทราบดีเปนเฟสของสภาเอง  
ก็  อยากจะฝากถึงผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหมู๑,๒,๓มีการรองเยอะโดยเฉพาะวันหยุดเขาบอกนํ้า
  หยุดตามคนหรือไม  ผมเลยฝากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของดวย 
ประธานสภาฯ -สอบถามมทีานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องใดอีก  ขอขอบคุณผูนําหมูบาน  ทานสมาชิกสภาฯ  เจาหนาที่ทุก

ทานที่เขารวมประชุมสภาในครั้งน้ี 
ปดการประชุม  12.10  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) 
 


