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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  2/2557 
วันท่ี 14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2557 

เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
ผูมาประชุม 

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

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

 
ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชยพล  วงษทอง นายก ทต.สองช้ัน ชยพล  วงษทอง  
2 นายสมจิต  ประจันบาล รองนายก ทต.สองช้ัน สมจิต  ประจันบาล  
3 นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ รองนายก ทต.สองช้ัน พิทยา  ยุวดีนิเวศ  
4 นายชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย เลขานุการ นายกฯ ชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย  
5 นายกฤชพล  แสงสุนานนท ปลัดเทศบาล ทต.สองช้ัน กฤชพล  แสงสุนานนท  
6 นายประเสริฐ   กิรัมย ผูใหญบาน ม.13 ประเสริฐ   กิรัมย  
7 นายต๋ี  เการัมย ผูใหญบาน ม.10 ต๋ี  เการัมย  
8 นางสุนันทา  กุมรัมย ผูใหญบาน ม.15 สุนันทา  กุมรัมย  
9 นายประเสริฐ  ชัยสุวรรณ ผูใหญบาน ม.7 ประเสริฐ  ชัยสุวรรณ  

10 นายบรรทม  สุทินรัมย ผช.ผูใหญบาน ม.3 บรรทม  สุทินรัมย  
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
11 นายอนุชา  อาณาเขต ผูใหญบาน ม.1 อนุชา  อาณาเขต  
12 นายสุริยา  ดวงเลิศ นายชางโยธา สุริยา  ดวงเลิศ  
13 นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา ทศพร  ปานมน  
14 นายบุญทิง  ก่ํารัมย ผูใหญบาน ม.16 บุญทิง  ก่ํารัมย  
15 นายทองสุข  โกติรัมย เจาหนาที่การประปา ทองสุข  โกติรัมย  
16 นางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย นักพัฒนาชุมชน นรีกานต  ดาวเรืองรัมย  
17 นางสาวกิ่งกาญจน แตงนอย นักบริหารงานชาง กิ่งกาญจน แตงนอย  
18 นายประกิจ  จารัมย ผูใหญบาน ม.11 ประกิจ  จารัมย  
19 นายภูมิสิทธ์ิ  ชนะทะเล ครู ฯ  รร.บานตาราม ภูมิสิทธ์ิ  ชนะทะเล  
20 นายพินิจ  จริตรัมย ผูใหญบาน ม.14 พินิจ  จริตรัมย  
21 นายอัฒฑกร  ศักด์ิศรีตระกูล ผูใหญบาน ม.4 อัฒฑกร  ศักด์ิศรีตระกูล  
22 นายวิโรจน  เกรัมย ผูใหญบาน ม.8 วิโรจน  เกรัมย  
23 นางสาวอัญชลี  เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล อัญชลี  เผือกพันธ  
24 นางสาวปณาล ี สีทะโล นักบริหารการคลัง ปณาลี  สีทะโล  
25 นางสาวปราณี  ศิริผล นักบริหารงานทั่วไป ปราณี  ศิริผล  
26 นางสาวนาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร นักพัฒนาการทองเที่ยว นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร  
27 นายเกรียงไกร  สระภู นายชางโยธา เกรียงไกร  สระภู  
28 นายคัมภีร  หลอดหลง นายชางโยธา คัมภีร  หลอดหลง  
29 นายวุฒิชัย  โคกรัมย ผูใหญบาน ม.17 วุฒิชัย  โคกรัมย  
30 นางสุพิณ  อาญาเมือง ผูใหญบาน ม.9 สุพิณ  อาญาเมือง  
31 นายวิระ  เกรัมย ผูใหญบาน ม.6 วิระ  เกรัมย  
32 นายทรงวุฒ ิ สุธีร นักวิชาการประชาสัมพันธ ทรงวุฒิ  สุธีร  
33 นายขุนไกร  การงานดี นายชางไฟฟา ขุนไกร  การงานดี  
34 นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ บุคลากร นันทนภัส  แพทยเจริญ  
35 นางสาวณิชาภา  ฉัตรพิกุลทอง เจาพนักงานเทศกิจ ณิชาภา  ฉัตรพิกุลทอง  
36 นายอุดร  มัฐผา อาจารย รร.บานนาราใหญ อุดร  มัฐผา  
37 นายทัศนัย แพทยประสาท นายชางเขียนแบบ นัย แพทยประสาท  
38 นางปญจรัตน  กรองทอง เจาหนาที่วิเคราะหฯ ปญจรัตน  กรองทอง  
39 นางสาววรรณาพร  กีรติตระกูล นักบริหารงานทั่วไป วรรณาพร  กีรติตระกูล  
40 นางสาวกัลยา  วงษเตมีย เจาหนาที่วิเคราะหฯ กัลยา  วงษเตมีย  
41 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ธัญญรัศม  ฉัตรพิกลุทอง  
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ผูมาประชุม 12   คน 
    ผูขาดประชุม - คน 
    ลา  - คน 
    ผูเขารวมประชุม   41 คน 
   
  เมื่อถึงเวลา  09.00  น. เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ  ที่มาประชุม
ปรากฏวามีผูมาประชุม  12  คน  ถือวาครบองคประชุม   
เลขานุการสภาฯ -  บัดน้ีไดเวลาเริ่มประชุมแลว  เพื่อเปนศิริมงคลในการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ันขอ
  เรียนเชิญทานสมบัติ  บุตรเพ็ชร ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1  สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -  สืบเน่ืองจากคราวประชุมครั้งที่แลว  เชิญทานเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -   สืบเน่ืองการประชุมครั้งที่แลว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่๑ ประจําป  

๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  สภาไดมีการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปและมีมติเลื่อนการประชุมพิจารณา  จึงแจงใหที่ประชุมทราบ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

วาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
ประธานสภาฯ -  เชิญทานเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ - สืบเน่ืองจากคราวประชุมครั้งที่แลวเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗   ไดมีการดําเนินการ 

ประชุมกระผมในฐานะเลขานุการสภา มีอํานาจหนาที่จัดทํารายงานการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมขอ ๑๙    การประชุมมีการเลื่อนมาดังกลาวการจัดทํารายงานการประชุมจึง
ไมเสร็จเรียบรอย   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจึงไมสามารถที่จะนําเสนอในวาระ
น้ีจะเสนอในวาระตอไป จึงเรียนใหทราบ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

วาระท่ี ๓     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ -  เชิญทานเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ - ในวาระที่ ๓  เรื่องวาระเสนอเพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่แลวไมมีญัตติใดๆ ของ 

ผูบริหารย่ืนญัตติเพื่อเสนอใหสภาทราบ    จึงแจงมาเพื่อใหสภาทราบ 
ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 



4 
 

วาระท่ี ๔      เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑    พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8  

ประธานสภาฯ -  เชิญทานเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ      - ในวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  สืบเน่ืองจากในวาระดังกลาว   วาระที่ ๔.๑ 

เปนของคณะผูบริหารเสนอสภาพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕8  ผมขอช้ีแจงในเรื่องระเบียบ    ในการพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปใหสภาทราบโดยคราวๆ  รวมทั้งผูเขารวมประชุมทราบในสวน
การพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕8  ขอช้ีแจงในเรื่องระเบียบวาจะแบงเปน 
๓ วาระ   ซึ่งรางงบประมาณรายจายประจําปน้ัน      ในการใชจายของเทศบาลตําบลสองช้ัน
วาใชงบประมาณเทาใด  โดยการพิจารณาดังกลาวน้ันจะแบงออกเปน ๓ วาระ  ตามระเบียบ
ขอ ๔๗  และขอ ๔๘   วาระแรก ในเรื่องของวาระข้ันรับหลักการ ซึ่งวาระที่ ๑ ข้ันรับ
หลักการ  โดยข้ันรับหลักการตองมีการอภิปรายโดยสมาชิกพอสมควรตามขอบังคับการ
ประชุมขอ ๖๒   เมื่อมีการอภิปรายพอสมควรแลวจึงจะใหทางประธานสภา ขอมติทาง
สมาชิก หรือขอมติทางสภา   ผลของมติรับหลักการจะเปนผลใหพิจารณาในคราวประชุมครั้ง
ตอไป     คือคราวประชุมวาระแปรญัตติ แตถาทานสมาชิกมีมติไมรับหลักการ ก็จะเขาสู
กระบวนการต้ังกรรมการเพื่อยุติความขัดแยงในสวนการลงมติดังกลาวเปนอภิสิทธ์ิของทาน
สมาชิก    และการอภิปรายทานสมาชิกไดรับทราบเอกสาร เรียบรอยแลว  ในเบื้องตนแจงให
ทราบเรื่องของระเบียบ  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘   ในเบื้องตนขอเชิญทานประธานดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตอไป     

ประธานสภาฯ –   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ-  ตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘    อยากสอบถามทาง 

คณะผูบริหารจากการทีม่ีการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในป ๕๗ ที่ผานมามี
การต้ังงบรายจายที่ ๔๑,๖๐๐,๐๐๐        มีสภาพปญหาในการใชงบหรือไมอยางไรบางครับ       
สภาอยากทราบในเรื่องของสภาพปญหา    

นายกฯ      -เบื้องตนการจัดทํางบประมาณ   ก็จะมีเจาหนาที่งบประมาณกําหนดวายอดเงินที่เราสามารถ
จัดทํางบประมาณไดยอดประมาณเทาใด  ตรงน้ีก็ข้ึนอยูกับดูงบประมาณยอนหลังของปที่ผาน
มา  ปที่แลวเงินไดเขามาตามที่รัฐบาลกําหนด ในเบื้องตนที่เขามา    จัดทํางบประมาณไปตาม
ยอดเงินเงินไดมาซึ่งเราก็คํานึงถึงรายจายตาง ๆ ซึ่งทางเทศบาลไดต้ังไว   ไมวาจะเปนในเรื่อง
เงินเดือน รายละเอียดอื่นๆ ที่เราตองจายไป   สวนการจัดซื้อจัดจางก็เปนไปตามยอดเงินที่มา 
ถาเงินเขามามาก    อยางเชนเบื้องตน    ธันวา   มกรา  กุมภา  เงินเพิ่งเริ่มเขา  เราก็ตอง
จัดสรรปนสวนในยอดจํานวนเงินที่ไดรับเงินจํานวนที่จัดสรรมาไมมากเทาไร      ถาปลายป
เงินเขามามาก เราก็สามารถทําได   อันน้ีในสวนรายละเอียดเบื้องตน สวนขอปญหาหรือ



5 
 

อุปสรรคในเรื่องของงบประมาณที่ไดรับเขามา    คนที่จะใหรายละเอียดไดดี  เพราะไดดู
ยอดเงินตลอด ในเรื่องสถิติงบประมาณ เชิญทานปลัด 

ปลัด ทต.ฯ     - ในการจัดทํารางเทศบัญญัติ   กับเทศบัญญัติ   ปญหาในเรื่องการจัดต้ังงบประมาณ       
สวนมากก็มีรายจายประจํา ซึ่งบางครั้งในรายจายประจํากําหนดแนนอนตายตัวไมได   
ยกตัวอยางเชนเงินเดือนขาราชการ  หรือคารักษาพยาบาลอันน้ีคือเมื่อกอน  เงินคาใชจาย
ประจําตาง ๆ  สวัสดิการ  บางครั้งมันควบคุมไมได    เราต้ังงบประมาณไวอาจจะไมเพียงพอ
ในระหวางปก็จะมีการจัดทํางบโอนเขามา  จะเห็นไดวาเรามีการโอนรายจายประจําทุกป  ซึ่ง
ตัวน้ีเปนปญหาหน่ึงที่เปนขอเสยี  ในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานจากหนวยงานอื่น 
การตรวจงานของเรา  ถามีการโอนงบประมาณมากก็ไดคะแนนนอย ในเรื่องของการประเมิน   
ก็คงจะฝากสมาชิกใหดูในเรื่องงบประมาณรายจายประจํา  ซึ่งบางครั้งอาจจะคํานวณนอย
เพราะวาเราก็เขาใจถึงเรื่องโครงการพัฒนา  ที่ตองพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานชุมชนทุก
ชุมชน  อาจจะตัดไปมาก  ตองยอมรับวาอาจจะมีรายจายประจําคอนขางสูง      โดยเฉพาะ
ในปน้ีในเรื่องเงินเดือนก็อาจมีการโอนอีก เน่ืองจากไดยินขาวมาวาจะเพิ่มเงินเดือนให
ขาราชการก็คงตองต้ังไว        ก็คงจะตองมีการโอนงบประมาณเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจาย   สวนการโอนงบประมาณรายจายเปนไปตามวงเงินตาง ๆ    น้ีคือปญหาอุปสรรคใน
การจัดทําเทศบัญญัติซึ่งเราไมสามารถควบคุมการเบิกจายไดตามงบประมาณที่ต้ังไว    

ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใด  จะสอบถามอีกหรือไม เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณทานคณะผูบริหาร และทานปลัด เจาหนาที่งบประมาณ ในเบื้องตนเราไดทราบ 

ปญหา    โอนงบประมาณรายจายประจํา  อํานาจดังกลาวเปนอํานาจของคณะผูบริหารใน
สวนของสภาก็อยากเสนอแนะคณะทานผูบริหารในเมื่อมีการเสนอรางเทศบัญญัติเขามาแลว   
มีการกําหนดตามแผนแลวในกรณีจําเปน   ก็ไมควรจะมีการโอนงบประมาณมาก  เพราะวา
จะเปนตามที่ทานปลัดไดช้ีแจงเบื้องตน  ผมอยากสอบถาม ไมทราบเจาหนาที่วิเคราะหทาน
มาหรือเปลา ใครจะตอบคําถามแทน   การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนของชุมชนครบทุก
โครงการทุกหมูบานหรือไม และโครงการที่เสนอมาน้ันเปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่
เทศบาลหรือไม อยากสอบถามในเบื้องตน   

ปลัด ทต.ฯ     - เน่ืองจากวาวันน้ีทางเจาหนาที่วิเคราะหไปประชุมที่จังหวัดในการจัดทํางบประมาณตามแผน 
ซึ่งจริงๆ แลวผมก็ตองไปประชุมดวย แตติดในเรื่องการประชุมสภาเลยมอบหมายเจาหนาที่
วิเคราะหฯไป สืบเน่ืองจากวันน้ัน  เน่ืองจากวาจังหวัดไดเนนนโยบายใหตรงกับของจังหวัด  
ซึ่งจังหวัดมีแผนของจังหวัดใหเทศบาลต้ังงบประมาณใหสอดคลองซึ่งจะมีประเด็นอยู ๙ 
ประเด็น   ใหต้ังใหครบ  ก็ต้ังตามที่จังหวัดไดกําหนดไวเน่ืองจากแผนของเราก็จะมีรายจาย
แผนชุมชนก็อยูในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลเกือบทุกโครงการครับ 

เลขานุการสภาฯ-  ขอบคุณทานปลัดที่ช้ีแจงในเบื้องตน ไมทราบวายอดเงินอุดหนุนตามระเบียบใหต้ังไมเกิน 
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รอยละ ๓  ของรายรับ ซึ่งเทศบาลมีการต้ังงบเงินอุดหนุนและไดขออนุญาตคณะอนุกรรมการ
และผูวาราชการจังหวัดหรือยังครับ  

ปลัด ทต.ฯ -   ในเรื่องเงินอุดหนุนตามระเบียบเราต้ังไดไมเกิน ๓% ของรายได  แตวาหนวยงานตาง ๆ ที่
ขออุดหนุนมา เราคิดแลวได ๕.6%  ในเรื่องการขออนุญาตเราไดขอคณะอนุกรรมการฯและ
ขอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเรียบรอยแลวครับ  

เลขานุการสภาฯ - ในเรื่องการต้ังงบประมาณรายจายประจําป ตามระเบียบน้ันจะตองใหสอดคลองหรือเปนไป
ตามแผนพัฒนา ๓ ป ที่มกีารประชุมพัฒนาแผนสามป     ในเบื้องตนเทาที่ผมไดดูรายจาย
งบประมาณรายจายประจําป    ไมคอยจะตรงกันในเรื่องของหนา หรือในเรื่องของขอมูลไม
คอยจะตรงกันกับขอมูลที่ปรากฏในรางกับในแผนไมตรงกัน    ไมทราบวาติดขัดหรือมีปญหา
ในดานใด    เทาที่ดูไมตรงกันหลายโครงการ    

ปลัด ทต.ฯ       - เจาหนาที่วิเคราะหฯ เปนผูพิมพและก็ปริ้นไมทราบวาแจกตัวแผนที่ประกาศใหสมาชิกหรือ 
  ยังครับ   
เลขานุการสภาฯ - แผนฯ ที่แจกใหเปนเอกสารในการประชุมครั้งกอน      
ปลัด ทต.ฯ     - หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาแผนเห็นชอบ  ทางเจาหนาที่วิเคราะหฯ  ก็ไดรวบรวมขอมูล 

และที่มีการแกไขในที่ประชุมคณะกรรมการ แลวเอามาเย็บเลมใหม  เพื่อที่จะประกาศและสง
ใหหนวยงานตางๆ   เพราะวาขอมูลอาจจะเพิ่มข้ึนจากเดิมแตวาเน้ือหาทีร่ายละเอียดในแผน
ของหมูตาง ๆ ที่เห็นชอบก็ครบถวน  แตวาเน้ือหาของรายละเอียด กอสรางที่ไหน  อาจจะมี
การเพิ่มข้ึน  ซึ่งจะตรงกับตัวทีป่ระกาศไปแลวและไดจัดทํารูปเลมใหม     ขอมูลยังเหมือนเดิม  
ฉะน้ันหนาอาจจะยังไมตรงกับขอมูลของทาน  ซึ่งเจาหนาที่วิเคราะหฯ คงยังไมแจก    เด๋ียว
คงจะแจกใหทางสมาชิก   และก็ทางผูใหญบาน แตวาขอความครบถวนตรงกันครับ 

เลขานุการสภาฯ - ในเบื้องตนปญหาดังกลาวก็อยากเสนอทานคณะผูบริหาร    หลังจากที่มีการประชุม 
คณะกรรมการแผนพัฒนา ๓ ป ในเรื่องการอนุมติัและมีการประกาศใชไปแลว    รางเทศ
บัญญัติกับแผนควรมีความสอดคลองและขอความตรงกัน     ไมควรมีขอความคลาดเคลื่อนมี
ปญหาในเรื่องของการปฏิบัติ  อยากฝากบอกเจาหนาที่ที่จัดทําแผนพัฒนาดังกลาวดวย  
อยากสอบถามเพิ่มในสวนของ คําแถลงการณ  ทานสมาชิกทานไดรับรางงบประมาณรายจาย
แลวใหทานสมาชิก  ใหทานเปดไปคําแถลงงบประมาณ รายจายประจําป ๒๕๕๘     คํา
แถลงการณ  การบริหารงานในปงบประมาณ ๒๕๕๗  ขอมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม 25๕๗   
งบรายจายในขอ ๓  ในเรื่องของรายจายจริง   ในสวนของงบลงทุนไดดําเนินการไปแลวเปน
จํานวนเงิน  ๑,9๐๐,๑๑๔  บาท   ซึ่งเมื่อดูจากรางงบประมาณรายจายดังกลาวแลวในป 25
๕๗    เราต้ังงบประมาณไวที่ ๕,๑๔๓,๐๐๐   บาท ดูจากรายรับแลว ปรากฏวา มีรับจริง
ประมาณ ๔๒ ลาน  แตรายรับต้ังไว ๔1  ลาน ซึ่งครอบคลุมโครงการทุกโครงการแลว  บัดน้ี
ระยะในการดําเนินโครงการป ๕๗ เวลาลวงเลยมา ๑๐ เดือน    เหลือเวลาอีก ๒ เดือน   จะ
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สิ้นปงบประมาณ ๕๗    ดําเนินการไปแลว   ไมถึง ๕๐%  ของงบที่ต้ังไว อยากสอบถามคณะ
ผูบริหารทําไมไมสามารถดําเนินการตามแผนใหสภาทราบ  

นายกฯ      - เชิญทานปลัด  จริงๆถาพูดงาย ๆ  เบิกไปประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐    เหลือเงินอีกประมาณ  
๓ ลานกวาๆ  ตอนน้ีก็อยูในข้ันตอนสอบราคาและก็เรียกบริษัทมาทํางาน     จริงๆ แลว อยู
ในสวน ของการประกาศเชิญผูรับเหมาทั้งหลายมาประมูลงาน ก็เชิญทานปลัดอธิบายเพิ่มเติม  
ในสวนตัวน้ี วายอดจริงๆ ที่เราไดทําเสร็จแลวมีตัวไหนบาง  และมีปญหา อปุสรรคตรงไหน   

ปลัด ทต.ฯ - งบลงทุนที่เบิกจายไปเรียบรอยแลวก็คือลานกวาบาท    ตามที่ทานสมาชิกไดช้ีแจงก็คือลาน
กวาบาทตอนน้ีอยูในชวงระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง อยูระหวางสอบราคาไดผูรับจางแลว    
ยังขาดอยู ๒ โครงการ ซึ่งก็คือโครงการที่ยังไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจากวาพื้นที่   และ
ประกาศสอบราคาไปแลวปรากฏวาไมมีผูมาย่ืนซื้อแบบก็อยูระหวางการประกาศสอบราคา
ใหม  นอกน้ันก็ประกาศสอบราคาไปแลว         

เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณทานนายกและทานปลัดที่ช้ีแจงในเบื้องตน  เหตุผลที่ผมถามขอหน่ึงเน่ืองจากงบ
ดังกลาวเปนงบลงทุน  โครงสราง งานกอสราง  เมื่อเปรียบเทียบกบังบดําเนินงาน    ทาน
สมาชิกดูงบดําเนินงาน ในป ๕๗  มีการต้ังงบดําเนินงานไวประมาณ 13 ลานกวาบาท  แตงบ
ดําเนินงานดําเนินงานแลวเสร็จ 8 ลาน 33 แสนกวาบาท คิดเปนรอยละ ๖๗%      แตงบ
ลงทุนกลับปลอยใหลวงเลยเวลามานานพอสมควร    เน่ืองจากการต้ังงบประมาณน้ัน     จะมี
เรื่องแผนดําเนินงานอยากใหทานผูบริหารกําชับไมวาจะเปนเจาหนาที ่ ไมวาจะเปนกรรมการ
ควบคุมงาน ตลอดจนกรรมการตรวจรับงานจาง หากดําเนินการลาชา  ใหดําเนินการตาม
ระเบียบกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ     และในสวนของการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหทานได
เตรียมความพรอมในงบลงทุน อาจประสบปญหาอยางเชน  ในเรื่องของที่ดินดังกลาว    
ยกตัวอยางโครงการยกระดับถนน หมู ๙  ยกระดับถนน หมู ๑   ทานมีแผนดําเนินงานต้ังแต
งบประมาณป ๕๗  แลว   เพิ่งทราบวา   อาจจะเปนปญหาในเรื่องของการยินยอม  ในเรื่อง
ของการใหใชที่ดิน     ก็อยากเสนอแนะทานผูบริหารเตรียมความพรอมในการจัดซื้อจัดจาง
ดังกลาว โดยหวงระยะเวลาดังกลาวดวย   เพื่อไมใหเกิดปญหากับชาวบานก็ไมใหลวงเลยใน
ปงบประมาณ ๕๗    เกรงวาจะกระทบโครงการปงบประมาณอื่น    และจากการที่ดูในเรื่อง
ของที่เสนอรางงบประมาณรายจายประจําป ๕๘ ก็อยากจะสอบถามเจาหนาที่วิเคราะหฯ 
เน่ืองจากในปงบประมาณ ๕๘    ทางคณะผูบริหารในการเสนอประชาคมหมูบานทั้ง ๑๗ 
หมูบาน ก็อยากจะสอบถามวาการออกประชาคมดังกลาวพบสภาพปญหาพื้นที่อยางไร  และ
มีการนําเสนอปญหาใหคณะผูบริหารพิจารณาเห็นชอบอยางไร   

ปลัด ทต.ฯ -   ในการออกประชาคม ตามคําสั่งที่ออกไป     จริงๆ แลวงบประมาณเปนตัวสําคัญ   
เน่ืองจากวาทางเทศบาลมีพื้นที่ขนาดใหญ ปญหาความตองการของแตชุมชุมมีเยอะ    แต
งบประมาณเทศบาลมีจํากัด เราควบคุมในเรื่องของการทีท่างชุมชนเสนอโครงการยาก   วา
จะกําหนดแนวทางจะเสนอใหโครงการดานใดดานหน่ึง จะกําหนดแนวทางใหพัฒนาดานใด
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ดานหน่ึงโดยที่ใชงบไมจํากัด   ทุกหมู   ทุกชุมชนสงโครงการมามันกจ็ะเยอะ โดยทีเ่ราไมได
จํากัดงบประมาณใหทางหมูบาน  ชุมชน ไปคิดถึงปญหาวาภายในวงเงินเทาใดที่เราจะพัฒนา
ได  งบประมาณที่ไดรับนอย  ยกตัวอยางปน้ีเรามีงบพัฒนาแค  ๔-๕ ลาน   ตกแลวหมูบาน
หน่ึงไมถึง ๕๐๐,๐๐๐  บาท อยางน้ีเปนตน   มันจะไดปญหาไมครอบคลุมทุกเรื่อง   อาจจะ
ไดเรื่องใดเรื่องหน่ึง  ก็ทําความเขาใจกับชุมชน     เพราะงบประมาณเรามีจํากัด   จํานวนเงิน
ที่จะพัฒนาหมูบาน คงจะตองวางแผนออกประชาคมใหมีประสิทธิภาพอีกครั้งหน่ึง  

เลขานุการสภาฯ -    ขอบคุณทานปลัด ที่ช้ีแจงในเบื้องตน    ก็จากสภาพปญหาดังกลาว สมาชิกไดรวม
ประชาคม ทั้ง ๑๗  หมูบาน เพื่อทราบปญหาความตองการของชุมชน ผมอยากฝากทาน
ผูบริหารใหทานลงในพื้นที่จริงๆ    เทาที่ลงพื้นที่กับเจาหนาที่ เทาที่ทราบทานคณะผูบริหาร
ไมไดไปประชาคมอยางแทจริง  อีกอยางในเรื่องของประชาสัมพันธ ปรากฏวาการมีสวนรวม
ของชาวบานจะมีเปนสวนนอย      จะไมเปนไปตามเกณฑสวนมาก ก็อยากฝากคณะผูบริหาร
ใหประชาสัมพันธในเชิงรุก   ในเรื่องการเสนองบประมาณตอชุมชน   ใหทานคํานึงถึง
สถานการณคงคลังของงบประมาณรายจายที่จะเสนอกอนวาทานมีงบเพียงพอกับหมูบาน
หรือไม    สภาก็ไมสามารถที่จะอนุมัติใหได  มีงบไมเพียงพอจะจัดสรร       ถาทานรับปากไป
แลว  หรือทานจะอางไปสวนอื่น  ในเงินสะสมน้ัน  ขอแจงใหทราบวา  ข้ันตอนการพิจารณา
รางงบประมาณรายจายประจําป กับข้ันตอนการจายขาดเงินสะสมเปนคนละสวนกัน   
บางครั้งในการดําเนินการรางงบประมาณรายจายประจําป ควรตรวจสอบยอดงบประมาณให
ชัดเจนกอนที่จะมีการประชาคมออกไป  ก็ขอบคุณทานปลัดที่ช้ีแจงในเบื้องตน  

นายกฯ - ขอช้ีแจงเพิ่มเติม     เอาเรื่องออกประชาคมกอน  ถาทานตําหนิวาเจาหนาที่ไมไดออกอยาง
แทจริง   ผมคงจะตองไปติติงทานปลัด แสดงวาโครงการประชาคมทุกหมูบานทานไดออกจริง
ทุกหมูไหม    เขาออกไปรับฟงปญหาทีเ่กิดข้ึนจริงๆ   เพราะทุกหมูบานทานก็ไมไดออกทุก
หมูบานเพราะมีรายช่ืออยูวาใครออกบาง   ทานอยามาตําหนิวาขาราชการไมไดออกทุกพื้นที่
มันเปนไปไมได    ในสวนของเงินงบประมาณหากเราไดประชุมครั้งน้ันก็ไดสอบถามทานปลัด
ตอหนาทานผูใหญ ทานสมาชิก   วายอดเงินสามารถทําไดเทาใด   น่ังคิดกันถาเรามีเงินขนาด
น้ี เราสามารถที่จะสนับสนุนหมูบานไดหมูบานละ ๕๐๐,๐๐๐  ยังพูดอยูเสมอวา ถาเผื่อมีเงิน
ขนาดน้ีผมใหทุกหมูบานเทากัน ถามันจะลดนอยลง  เราก็จัดสรรใหนอยลงตามยอดเดิม   พอ
เราดูงบประมาณยอดปที่แลวของป ๕๗    ต้ังไว  ๔๑  ลาน มีรายจายประจําประมาณ ๓๔ 
ลาน  แตป ๕๘ เฉพาะที่ทางขาราชการไดรับเงินเพิ่มเติม ที่กําหนดมา  ตอนน้ีข้ึนมา ๔๕ ลาน    
เงินเพิ่มเฉพาะรายจายประจําถึง ๑๑  ลานบาท   ทางดานปลัดก็ไดกรุณาพิจารณาต้ังรายรับ 
ตกไป ๔๙ ลานเศษๆ      ก็แบงเปนเงินอุดหนุนหมูบานทั้งหลาย ก็จะเหลือเงินประมาณ  ๔-
๕   ลานกวาบาท    ที่จะสามารถทําได  ผมกเ็ลยจัดแบงโครงการออกเปน ๒ สวน  ก็คือสวน
แรกมาใชเงินงบประมาณของเทศบัญญัติ    ที่ทานสมาชิกกําลังพิจารณาอยูในขณะน้ี ทานจะ
รับหลักการหรือเปลา หรือจะแปรญัตติ    อันน้ันก็สวนของสมาชิก   ไมไดเปนโครงการที่คิด
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เอง   เปนโครงการที่ผานการประชาคมของหมูบานทั้งสิ้น     ยอดก็จะมีแบงสรรกันไป คนน้ี
ไดมาก คนโนนไดนอย  เพราะเน่ืองจากวา บางหมูบานทําโครงการใหญ บางหมูบาน เกือบ 
๕๐๐,๐๐๐  เลย  บางหมูบานซอยเปนโครงการบาง ๒๐๐,๐๐๐   กวาบาท  สามารถจัดสรร
ออกมาเปน   ๒ ชุด  คือชุดแรกถาทางทานสมาชิกเห็นชอบในหลักการข้ันรับหลักการของเทศ
บัญญัติก็จะไปรวมกัน  สวนชุดที่ ๒   ผมไดแบงโครงการออกเปน ๒  โครงการ   ๒  ชุด  ใน
แตละหมูบาน  ชุดที่ ๒ ก็จะไปอยูในสวนเงินสะสม  ของเดือนตุลา เรากส็ามารถใชเงินสะสม
ได     จริงๆ  เงินสะสมเราสามารถใชไดเกือบ ๑๐ ลาน แตเราตอง   กันเงินเพิ่มที่ทาง
ขาราชการจะตองไดรับเพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลสั่งมา  ซึ่งตอนน้ีมีบัญชี ๓ กับ บัญชี ๔   ที่รัฐบาล
สั่งมาเพิ่ม        พรอมกับเพิ่มเงินเดือนอีก ๘%   เราไมไดคํานวณ ไมคิดวาเงินเดือนจะข้ึน
มากขนาดน้ี  เพราะไมไดเตรียมเงินเอาไว ของหมูบานจะมีเงินอีก ๔ ลานกวาบาท    ที่ขอ
จายขาดเงินสะสม    จริงอยูมันเปนคนละรายการ      แตที่ผมมานําเสนอก็เพราะวาขอความ
กรุณาจากทานสมาชิกถาทานเห็นความสําคัญของหมูบานทีนํ่าเสนอโครงการมา   ทานก็
อนุมัติไปแตถาทานเห็นวามันไมมีความสําคัญของหมูบานเลย      ทานก็ไมตองอนุมัติ  ก็เปน
เรื่องธรรมดา  เพราะวาสมาชิกที่น่ังอยูตรงน้ี กับสมาชิกผูทรงเกียรติก็มาจากเกือบๆทุก
หมูบาน   ทานก็รับฟงปญหาในหมูบานของทานอยูแลว  ถาทานมองเห็นยอดเงินที่สงมา 
๕๐๐,๐๐๐   ทานเห็นวามีความสําคัญทานก็อนุมัติ  หรือมันยังไมสําคัญพอ  ก็ไมตองอนุมัติ  
ตรงน้ีกเ็ปนขอช้ีแจงเพิ่มเติมที่ทางทานเลขานุการสภาไดสอบถามเพิ่มเติม 

ปลัด ทต.ฯ     -  ขอกลับมาเรื่องแผน พอดีทางผูใหญอยูดวย  ช้ีแจงในเรื่องแผน วาการทํางานทางเทศบาลก็
มีเจาหนาที่รับผิดชอบในเรื่องแผน ก็ฝากทางผูใหญในเรื่องการออกประชาคม  มีเจาหนาที่
วิเคราะหฯในสวนของการปฏิบัติ   ในเรื่องการทํางานผมก็ไดกําชับและมอบใหเจาหนาที่ได
ทํางานเปนทุกคนบางครั้งบางหมูผมอาจจะไปรวมในหมูแรกๆ โดยที่ไมเนนวาตองมีปลัดไปทุก
ครั้ง   ก็อยากช้ีแจงใหทราบดวยสวนในเรื่องการประชาคม ก็อยากฝากทางผูใหญดวยในเรื่อง
การกําชับคนมาประชาคมอยางที่สมาชิกไดพูดไป  การประชาคมมานอยหากทางผูใหญบาน
ไมใหความสําคัญของการประชาคม   ผมบอกแลววาใหยกเลิกการประชุม  เพราะผมถือวา
ทานประชาคมใหชาวบานมาประชุมนอยกวาเปาหมาย   บางหมูที่คนมาประชุมไมถึงครึ่งหน่ึง
ของจํานวนครัวเรือน  เจาหนาที่จะยกเลิกก็กลัวขัดใจกับผูใหญ    เราก็มีความอึดอัด
เหมือนกัน   การประชาคมไมไดยอดตามเปาหมาย   สวนในการปฏิบัติถาผมไปดวยเขาก็ไม
ทําอะไรเลยเราอยากใหเขามีสวนรวมทําตําแหนงที่ถูกตองสามารถตอบชุมชนได    ในปตอไป
ก็ฝากทางผูใหญบานดวย      หากมีโครงการที่ทางเทศบาลออกประชาคมก็ขอความรวมมือ
ทานประชาสัมพันธและใหความสําคัญใหชุมชนมารวมประชุมดวย เพื่อใหการทํางานสมบูรณ
ตามที่สมาชิกไดแนะไปแลว   คนนอย  ยืนยันไดวาการประชาคมที่ผานมาเราไปจริงๆ   
หลักฐานเอกสารทุกอยางมีครบ   วาชาวบานตองการอะไรบาง   
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เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณทานนายกฯ  และก็ทานปลัดฯ ที่ไดช้ีแจงในเบื้องตน   ผมอยากสอบถามคณะ
ผูบริหารหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  วาในการเสนอรางงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 25๕๘   ที่ใหสภาไดพิจารณา ไดดําเนินการตามนโยบายและรวมถึงหนังสือ
สั่งการของกรมฯ หนังสือสั่งการของจังหวัดบุรีรัมยครอบคลุมทุกอยางหรือไมครับ 

ปลัด ทต.ฯ - ครบทุกอยาง ยกเวนเงินอุดหนุนของโรงเรียน   ตามที่ คสช. กําหนดใหอุดหนุนโรงเรียนละ  
๕,๐๐๐  บาท  ตัวน้ียังไมไดลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 25๕๘  โดยเรา
จะตองดําเนินการแกไขแผนพัฒนาสามปกอน 

ประธานสภาฯ - สอบถามมสีมาชิกทานอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญครับ 
นายอนุสรณ  ภาคเดียว   สท.เขต ๒ -  ผมไดสอบถามทานนายกตอนออกประชาคมแตละหมูบานต้ัง 

งบประมาณไวหมูบานละ ๕๐๐,๐๐๐  แตชาวบานไมรูวาทานจะเอางบสวนไหนมาพัฒนา ให
แตละหมู  ชาวบานก็ดีใจไดหมูบานละ ๕๐๐,๐๐๐  แตตอมาทานไดแบงเปน ๒ สวน   สวน  
๑  กับสวนที ่๒   สวนตัวผมในความคิดของผมชาวบานเขาก็ดีใจที่งบประมาณเยอะ  แตแลว
มันไมไดตามเปา  และที่ทานขอจายจากเงินสะสมน้ันผมก็ไมเห็นดวย  ซึ่งบางหมูก็มีในเทศ
บัญญัติ   ผมไดดูคราวๆ ตามเทศบัญญัติแลว มี  หมู ๔  หมู ๑๖   หมู ๑๓  ไมมีในเทศ
บัญญัติเลยครับ  

นายกฯ    -  ทานปลัดอธิบาย  ในยอดที่ทานไดต้ังเอาไว 
ปลัด ทต.ฯ       -   การต้ังงบประมาณเราก็ต้ังจากประมาณการรายรับจริง ป ๕๖  ก็คือใกลเคียงตรงน้ี  น้ัน

คือฐานที่เราต้ัง ในป ๕๖ เราต้ังประมาณ   ๔๖ ลาน  แตน้ีลงต้ังไว ๔๙  ลาน    ในเรื่องของ
จํานวนเงิน ๔9,๔0๐,๐๐๐  จากประมาณการรายรับจริงของป ๕๖  สวนเงินอุดหนุนเราต้ัง
ใกลเคียงจากปที่ผานมา    และเงินอุดหนุนป ๔๗  มาบวกกันซึ่งจริงๆ แลวมันอาจจะนอย  
ผมเห็นวาบางโครงการที่รัฐบาลไดกําชับมาเขามีเงินอุดหนุนตามมาดวย ถาต้ังงบประมาณ
รายรับสูงเกินแลวทําไมไดย่ิงแตจะเกิดปญหา     น้ีจะเปนปญหาใหทางประชาชน  ถาเราต้ัง
งบ แลวเราทําไมได  

ประธานสภาฯ  -  สมาชิกทานอื่น มีใครจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม 
นายกฯ - เมื่อสักครูถามมี หมู ๔   ๑๖   ๑๓    ยอดเงินหมู ๔ ขอมาทั้งหมดที่เปนในเรื่องของ

โครงสรางพื้นฐาน   ๔๙0,๐๐๐  บาท    ก็ไมไดแตกออกมา หมู ๑๖ ก็ขอมา  ๔๙0,๐๐๐  
บาท    บางหมูอาจจะมี ๒๐๐,๐๐๐   กับ ๓๐๐,๐๐๐   ก็เลยไดแบง  ใหสมดุลกับเงิน   ขอ
ช้ีแจงเพิ่มเติม  ยอด ๕๐๐,๐๐๐  ไดทุกหมูบาน  

ประธานสภาฯ -  ทานอื่นครับ   มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม 
เลขานุการสภาฯ - ตามที่ทานอนุสรณ ไดอภิปรายในเบื้องตนคงมองแควาในการเสนอรางงบประมาณรายจาย

โครงการไมครอบคลุมทั้งพื้นที่ ๑๗ หมู  โครงการที่ไมมีอยูน้ันดึงไปขอจายขาดเงินสะสมใน
เบื้องตนอยากเสนอทานนายก ในการจัดลําดับความสําคัญ ตองจัดโครงการที่มีความสําคัญ
กอน สวนในเรื่องการการจายเงินสะสมเปนอีกข้ันตอนหน่ึง ในสวนของสมาชิกที่สอบถาม
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เพราะวาทานนายกเคยบอกประชาคมวาจะกระจายเฉลี่ยใหทั่วถึงทุกหมูบาน เมื่อรางดังกลาว
มีความไมทั่วถึงทั้ง 17 หมูบาน  ก็ขอแจงใหผูใหญไดรับทราบเบื้องตนวานายกจะขอจายจาก
เงินสะสมจะดําเนินการไดหรือไมไดก็เปนอีกเรื่องหน่ึง อยากจะขอช้ีแจงทางผูใหญใหทราบ
เบื้องตนดวย 

ประธานสภาฯ - สมาชิกทานอื่นครับ มีใครจะสอบถามอีก  เชิญทานทวี 
นายทวี  กมลรัมย สท.เขต 2 -  หลังจากที่ดูรางเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕8  การจัดทํา 

โครงการรายจาย ที่เราเอามาใหสภาพิจารณาผมวาบางโครงการก็เปนโครงการที่ซ้ําซอน 
ยกตัวอยางหนาที่ ๔/36  เปนโครงการจัดซื้อพวงมาลาดอกไม  เปนจํานวนเงินที่ไมมาก 
๕,๐๐๐  บาท  กองการศึกษา ต้ังเหมือนกันคือ ๕,๐๐๐   ถารายการเดียวกันก็อยากใหต้ัง
สํานักใดสํานักหน่ึงงบสํานักปลัดก็สํานักปลัดไปเลย แลวก็มีหนา ๕/36  วัสดุงานบานงานครัว 
งบสํานักปลัดซึ่งกองคลังก็ต้ังไว  วัสดุการเกษตรจัดซื้อพันธ,พืชสัตวนํ้า   สํานักปลัดจัดงบไวที่ 
๕๐,๐๐๐ บาท  แตกองสวัสดิการสังคมจัดไวที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   ผมเห็นวามันซ้ําซอนกัน   
แลวก็มีหนา ๖/๓๖   รายการบริการโทรคมนาคม   เพื่อจายเปนคาโทรศัพท 120,000 
บาท  ผมวางบน้ีเปนลักษณะแบบไหนชาวบานจะเขามาใชบริการทั้งตําบลไดเลยหรือไม    ขอ
สอบถามครับ 

ปลัด ทต.ฯ      - ก็ขอทําความเขาใจกอน และยืนยันวาไมซ้ําซอนเน่ืองจากวาแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
รายจายใหทานสังเกตดู ยกตัวอยางเชนเงินเดือนทําไมถึงไมต้ังสํานักปลัดที่เดียวก็เหมือนกัน 
ในการต้ังงบประมาณ  แตละกองก็ตางคนตางทํา  หากสํานักปลัดไดรับคําเชิญ  หรือมีใคร
เสียชีวิตในตําบล หรือต้ังจัดงานเทิดพระเกียรติการเบิกในสวนของสํานักปลัด  ในสวนของ
กองการศึกษาที่เขาทําโครงการเขาก็เปนคนเบิก    พูดงายๆ กองใครกองมันก็เบิก  น่ันคือ
เหตุผลในการต้ังงบประมาณรายจายแยกเปนกองแยกเปนงาน    ตามความเห็นของสมาชิก   
มันก็งาย    เพียงแตแบงกองเบิกเทาน้ันเอง   สวนในเรื่องของอินเตอรเน็ตที่ต้ังไวเยอะ  เรา
ทํางานในระบบอินเตอรเน็ต เชน ระบบ e-laas ,ระบบงานสาธารณบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ฯลฯ ซึ่งมีความจําเปนตองใชอินเตอรเน็ต  นอกจากน้ีเรายังมีบริการอินเตอรเน็ตตําบลซึ่งอยู
บริเวณหองปองกันในการบริการประชาชน     

ประธานสภาฯ    -  สมาชิกทานอื่นครับ มีใครจะสอบถามอีก  เชิญทานปจจร ี
นางปจจร ี ประสงคดี  สท.เขต ๑     - ดิฉันไดดูในรางเทศบัญญัติ   ในรางเทศบัญญัติโครงการ ม. 3 เปนทอ 

ระบายนํ้า 10 ทอน และก็ขยายไฟฟาสาธารณะรอบหมูบาน   ในสวนของนํ้าประปา 
ชาวบาน หมู ๑  ๒  ๓  ไดใชนํ้าประปาของหมู ๓  ปที่ผานมามีการต้ังงบประมาณกอสราง
ระบบประปาจํานวน แตวาเทศบัญญัติปน้ีไมมกีารต้ังงบในการดูแลและซอมแซมระบบประปา 
ม.3 ไวเลย    ขอเรียนใหทานทราบ 

นายกฯ       -  ในสวนของรายละเอียด ในเรื่องของการจายเงินสะสม   ๑ ตุลาคม   เราสามารถทําไดเลย
ทันท ีแตถาเปนเงินเทศบัญญัติ  ทําไมถึงจัดทําไดชากวาเงินจะเต็มจริง ๆ เริ่มเขามาเดือน
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มกราคม คอยๆทยอยเขามา พอเดือนพฤษภาคมก็ถึงจะไดรับเต็ม ในสวนของหมู ๓  มันเปน
ภาพรวม  จากที่ทานสมาชิกไดเคยประชุมวาประปาหมูบานไมมีระเบียบที่ใหเทศบาลเปน
ผูบริหาร ซึ่งอันน้ีผมใหทานปลัดไดสงมอบใหหมูบานบริหารระบบประปาเอง ซึ่งก็มีหลาย
หมูบานที่นํากลับไปบริหารเองแลว และมีอีกกี่หมูที่ยังไมไดเอาไปบริหารเอง    

ปลัด ทต.ฯ       - เหลือหมู 3,4,13,16 
นายกฯ         -  ซึ่งตัวน้ันเปนมติของสภา ในการที่เราเอาระบบประปามาทํามันผิดข้ันตอนผิดระเบียบ  

เพราะฉะน้ันการที่ทานบอกวามันผิดข้ันตอน  มันก็เปนปญหาในเรื่องของการใชเงินที่ทาน
สมาชิกไดพิจารณาในวันน้ันเรายังทําไมถูกระเบียบ   ทางเทศบาลก็ไมแนใจวาทําไดจริงหรือ
เปลา     ถามวาผมเปนหวงไหม  ผมเปนหวงจริง ๆ มันตองสงคืนกลับหมด ถามวาผมจะทํา
ไดไหมเพราะวาตองอาศัยทานสมาชิก     ถาผมตัดสินไดเองทั้งหมดผมทําไปเองแลว  ผมมี
หนาทีนํ่าเสนอ ใหทานสมาชิกดู ถาทานเห็นชอบก็อนุมติัใหผาน ถาทานไมเห็นชอบก็อนุมัติ
ไมใหผาน  เพราะวาตรงน้ีเทศบาลทํา   เพราะวาทางหมูบานไมยอมรับก็เปนปญหา  ที่ตอง
ตามคือ 1.ระเบียบที่ตองทําตามที่ทานสมาชิก  กับ ๒ ความเดือดรอนของพี่นอง วาที่ทาง
เทศบาลทํามามันผิดระเบียบ ไมมีระเบียบในการบริหารประปา   จริงๆ ตองหยุดดวย  ยังตอง
ทําไป  เพราะหมูบานไมยอมรับ   ที่จะตองตามที่ทานสมาชิกไดพิจารณาไป      ถาผม
พิจารณาอยางเดียว  ที่เทศบาลทําไป มันผิดระเบียบ  

ปลัด ทตฯ       - ขอช้ีแจง โดยที่ทางผูใหญเขารวมประชุมดวย เราเหลือแคหมู ๑   ๒  ๓  หมู ๑๓  หมู ๔  
หมู 16  ที่ใหทานบริหารเองในรูปของกรรมการ ทรัพยสินยังเปนของเทศบาลเหมือนเดิม 
และเทศบาลก็สามารถไปซอมแซมใหทานได    เพียงแตวาทานทําหนังสือมา  ทานมีหนาทีแ่ต
ดูแล รักษาระบบ   ระเบียบที่ทานต้ังไว  จายคาตอบแทนกรรมการ การประชุมกรรมการ 
ซอมแซมที่เล็กนอย ไมใชปลอยเปนภาระของหมูบานผมอยากใหทานผูใหญบานที่รับไป
บริหารไดช้ีแจงใหที่ประชุมและผูใหญบานที่ยังไมไดรับมอบวาการบริหารเปนอยางไรบางเมื่อ
ไดบริหารเองแลว 

เลขานุการสภาฯ -  ขอช้ีแจงเพิ่มเติม  ในสวนของ สท.ปจจรี ที่ไดสอบถามทานผูบรหิาร    โครงการเรงดวน
ของ หมู 1 2 3 คือระบบประปาหมูบาน ทานไดช้ีแจงเบื้องตนวาจะขอจายขาดเงินสะสม  
เทาที่ผมทราบมา      จะขอจายขาดเงินสะสม  200,000  บาท สวนในเรื่องการพิจารณาก็
อยูในข้ันตอนการขอจายขาดเงินสะสมอันน้ีถูกตองไหมครับ    ผมมีเรื่องจะสอบถามสํานัก
ปลัด หนาที ่ 5/36 คาวัสดุ  เทาที่ผมดู     เรื่องของวัสดุเช้ือเพลิงและลอลื่น ประมาณการไว
ต้ังงบไว ๔๕๐,๐๐๐    ในยอดดังกลาว  เทาที่ผมเปรียบเทียบ  และงบประมาณปจจุบัน   ใน
ป 5๖  ต้ังไว    450,000  บาท      ป ๕๗  ต้ังไว ๓6๐,๐๐๐  บาท   ในป ๕๘  ต้ังไว 
450,000 บาท และขอสอบถามไปถึงคาไฟฟาเปรียบเทียบยอนหลัง ๓  ป  ป ๕๖  ต้ังไว 
720,000 บาท   ป ๕๗ ต้ังไว 900,000 บาท     ป ๕๘ ต้ังไว  1,000,000บาท      
อยากสอบถามทานนายกรวมถึงคณะผูบริหาร มีนโยบายในการควบคุมหรือการประหยัด
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พลังงานสิ้นเปลื้องหรอืไมอยางไร   เพราะที่ดูไมมีการลดยอดเลยมีแตเพิ่มข้ึนที่จะตอง
ดําเนินการใหกับชุมชน 

นายกฯ    -  เอาคราวๆ  ในสวนแรกเรื่องของนํ้ามันเช้ือเพลิงเรามีรถประมาณ ๓ -๔ คันที่เปนรถใหญ 
ถาออกพื้นที่มากก็ใชมาก      ถาออกนอยอยางปน้ีชาวบานไมขอรถนํ้าเลย ก็ใชนํ้ามันนอย
หนอย    ปไหนออกพื้นที่มากเพื่อเติมในหมูบานก็จายมากข้ึน  จริง ๆ การใชไฟผมไดลดการ
ใชจายตลอดเพียงแตวา  อยาลืมนะครับคาไฟข้ึนคา FT  ทุกครั้งตลอด       เทศบาลใชหนวย
ใชไฟคอนขางที่จะคงที่   คาไฟของเราไปอิงกับระบบนํ้าประปาดวย นํ้าประปาที่เราจาย  
เพราะตองสูบนํ้าข้ึนมา  พอหนาแลงที่ผานมา เราคอนขางใชนํ้าเยอะเราก็สูบเยอะ   เขาเรียก
คาเฉลี่ยผกผัน   และไฟฟาข้ึนคาไฟอีก   ทานปลัดมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ 

ปลัด ทต.ฯ     -  ในสวนของรายจายประจําเราก็จะดูจากสถิติเปนหลักวาในปที่ผานมาใชประมาณเทานไร  
ดูสภาพความเปนจริง ยานพาหนะเราก็มีมากข้ึนมีการออกบริการจัดเก็บ   จริงๆแลวจะไมพอ
ดวยซ้ําในเรื่องคาไฟ     ถาไมพอก็ตองโอนอีก    รายจายประจํา   บางทีมันก็คาดลวงหนา
ไมไดแตเราจะอิงของเดิมเปนหลัก   ทางผูบริหารก็มีนโยบายประหยัดอยูแลว  เชนการทํางาน
เราก็จะมีการปดแอรในชวงพักเที่ยง 

เลขานุการสภาฯ -  ขอบคุณทานนายกฯ ทานปลัด  ที่มีการสอบถามเพราะมีการต้ังงบประมาณเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากเทศบาลมีการโอนระบบประปาใหคณะกรรมการหมูบานบริหารเองแลว ก็คิดวา
นาจะลดคาใชจายในสวนของคาไฟฟาลงไดบาง อยากฝากผูบริหารเน่ืองจากรายการดังกลาว
สามารถควบคุมได เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับงบที่จะใชพัฒนาหมูบาน  อีกสวนหน่ึงอยาก
สอบถามคณะผูบริหารและทานปลัด  3/36 หมวดบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด รายจายให
ไดมาซึ่งบริการ   ป 57  ทางผูบริหารเสนอมา ๑,0๙๐,๐๐๐  กวาบาท สภาตัดเหลือ 
1,000,000 บาท  สภาเคยเสนอแนะเรื่องของโครงการดังกลาววาวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ชุมชนทั้ง 17  ปญหาที่สอบถามจากผูใหญบานมีการทวงติงในการปฏิบัติหนาที่ แตปรากฏวา
รางงบประมาณรายจายประจําป   2558 ขอใชงบประมาณลูกจางรายวันเพิ่มข้ึนอีก 
1,957,000  บาท ไมทราบวามีหลักการและเหตุผลอยางไร 

ปลัด ทต.ฯ -ในเรื่องการจางลูกจางรายวัน เน่ืองจากไดรับแจงจากกองคลังวานายกมีนโยบายจางเพิ่ม 
จํานวน 25 คน       

รองปลัดฯ      - ไดรับทราบปญหาจากลูกจางรายวัน  และไดนําเสนอปญหาใหทางผูบริหารพิจารณาวา
คาจางที่เราจางไมเพียงพอกับการดํารงชีวิต  สวนหน่ึงจํานวนคนไมเพียงพอตอการปฏิบัติ
หนาที่  

เลขานุการสภาฯ -  ขอบคุณทานปลัด และเจาหนาที่  ในการเพิ่มงบประมาณ จาก 1,000,000 บาท เพิ่ม 
957,000 บาท  ในสวนของการพิจารณาก็เปนอํานาจของสมาชิกเพียงแตสอบถามการเพิ่ม
งบประมาณ        ในสวนของสํานักปลัด  ในสวนของหนาที่ ๖/๓๖  ในการจัดซื้อเต็นท 2 
หลัง งบประมาณ 60,000    มีความจําเปนอยางไร 
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รองปลัดฯ      - ในเรื่องเต็นทสวนมากคือกองการศึกษากับกองสวัสดิการจะมีความจําเปนที่จะใชในการจัด
งาน  มันเปนครุภัณฑของสวนกลาง เลยมาต้ังในสํานักปลัดซึ่งทางผูบริหารบอกใหคอยทยอยซื้อ 
จึงต้ังไว 2 หลัง   

เลขานุการสภาฯ -  สมาชิกก็ไดทราบในเรื่องหลักการและเหตุผล การจัดซื้อเต็นท 2 หลัง    สอบถาม หนา ๘/
๓๖  กองคลัง การจายคาตอบแทนพนักงานจางมีเหตุผลในการจางตําแหนงดังกลาวอยางไร 

รองปลัดฯ -   เปนการจางพนักงานจางทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือดานการเงินและบัญชีเปนการตอ
สัญญาจางรายเดิม  ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีมาก จากการที่ไดรับมอบหมายงาน
อะไรไปก็สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี  ก็เลยนําเสนอใหจางตอ จํานวน 1 
อัตรา 

เลขานุการสภาฯ -  ในสวนของกองคลัง  หนา ๘/๓๖  หมวดคาใชสอย รายจายใหไดมาซึ่งบริการ  จาก
งบประมาณที่ต้ัง ป 57 จํานวน 30,000 บาท เสนอป 58 เกิน ๑๐๐%  คือต้ัง 290,000 
บาท ไมทราบวากองคลัง  มีหลักการและเหตุผลอยางไรใหสภาพิจารณางบประมาณดังกลาว 

รองปลัดฯ      -  มีการต้ังงบประมาณเพิ่มข้ึน   ในการตรวจมาตรฐานของปที่ผานมา    ในการจัดทําแผนที่
ภาษี เราจะได ๐ คะแนนหลายขอ  เลยไดเสนอผูบริหารจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินซึ่งจําเปนที่จะตองทํา  โดยไดสงเจาหนาที่ ๒  ทานไปอบรมแผนที่ภาษี และ
ไดไปถายระวางแผนที่มาแลว  และก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมอีก   ซึ่งในการจัดทําตองมีคนที่จะ
ชวยสํารวจแผนที่ภาษี    วามีรานคาตรงไหนบาง     คือออกไปสํารวจสภาพพื้นที่จริงคะ  มีที่
นากี่แปลง  เพื่อที่จะมาคํานวณแผนที่ภาษีใหครอบคลุมทั้งตําบล     ก็เลยไดเสนอโครงการ        
ซึ่งโครงการไมใชทําปเดียวเรียบรอยเลย เราจะตองทําไปเรื่อย ๆ ทุก ป จังหวัดแนะนําใหเรา
ทําเปนจุด เชน ในชวงแรกๆ  เราอาจจะทําเปนจุดๆ  ไปกอน ทําหมู ๑   ๒   ๓  ไปกอน     
มันเปนตัวช้ีวัดของเทศบาลเรา  และในยอดที่เสนอผูบริหารไปก็ถูกกวาที่อื่น   

ปลัด ทต.ฯ    -  ในเรื่องการจัดทําแผนที่ภาษีมันเปนระเบียบบังคับวาตองจัดทํา กระทรวงมหาดไทยใหเรา
จัดทํามาหลายปแลว  ซึ่งเรายังไมไดเริ่มดําเนินงานก็เลยมาเริ่มปน้ี 

เลขานุการสภาฯ - ขอบคุณทานปลัด และเจาหนาที่ที่ไดช้ีแจงในหมวดคาใชสอย รายจายใหไดมาซึ่งบริการ     
จริงๆ ก็เขาใจ  แตที่ทานเสนอมาไมไดแยกงบประมาณวาโครงการจัดทําแผนที่ภาษี   ใช
งบประมาณเทาไร   เปนการเสนอโครงการที่ยังคลุมเครืออยูก็เลยตองสอบถาม  คารับ
วารสาร,คาจางเหมาบริการแผนที่ภาษีเทาไร ไมใชมารวมกันเปนยอดเดียว 

รองปลัดฯ     -  ขอเพิ่มเติมครั้งแรกที่เราสงเทศมาก็แยกใหเห็นชัดเจน แตเจาหนาที่งบประมาณก็เอามา
รวมในรายจายใหไดมาซึ่งบริการเปนยอดใหญเลย    

ปลัด ทต.ฯ   -  บางโครงการที่มันสามารถใชรวมกันได  สังเกตวา    ถาเรากําหนดโครงการแผนที่ภาษี 
๒๘๐,๐๐๐ บาท คาวารสาร ฯลฯ 10,000 บาท  ซึ่งเปนรายจายในหมวดเดียวกนั   มันใช
กันได   น้ีคือภาพรวมกวางๆ ที่สามารถใชในหมวดเดียวกันได    มันจะไมยุงยาก  ในเรื่องของ
การเบิกจาย   เปนคาใชจายลักษณะเดียว    
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เลขานุการสภาฯ      ในสวนของของ หนา ๙/๓๖ กองคลัง คาวัสดุสํานักงาน วัสดุงานบานงานครัวและวัสดุ 
คอมพิวเตอร   วัสดุสํานักงานเปนเรื่องของ ปากกา กระดาษ ต้ังไว 60,000 บาท วัสดุงาน
บานงานครัว ต้ังไว 70,000 บาท     วัสดุคอมพิวเตอร    ต้ังไว  ๔๐,๐๐๐ บาท   ซึ่งจาก
งบประมาณที่ต้ังไวปจจุบัน ป 2557  จะมีการขอเพิ่มเปนลําดับ คือ วัสดุสํานักงานจาก 
40,000 บาท เปน 60,000 บาท วัสดุงานบานงานครัวจาก 50,000 บาท เปน 70,000 
บาท วัสดุคอมพิวเตอร จาก ๒๐,๐๐๐ บาท เปน ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากที่ผมดูวัสดุดังกลาวที่
มีการจัดซื้อไปแลวดูจากลักษณะการใชงาน 1 ป คงจะยังไมสิ้นเปลื้องถึงข้ันทานตองซื้อใหม
และต้ังงบประมาณเพิ่มข้ึ  อยากทราบวาใชหลักการและเหตุผลใดจึงขอเพิ่มงบมาในครั้งน้ี  

รองปลัดฯ    -   ขอช้ีแจงคาวัสดุที่ต้ังเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา     ในการทําสถิติการใชวัสดุ    เราต้ังไวแลว
เราซื้อจนหมดแลว  ยังไมสิ้นปงบประมาณก็มีการมาเบิกจากกองตาง ซึ่งกองตาง ๆ ก็จะมีคา
วัสดุประจํากองเขาอยูแลว  เมื่อใชคาวัสดุหมดแลวเขาก็มาขอเบิกที่กองคลัง    และแบบพิมพ
ที่ใชในทางราชการเราตองสั่งซื้อจากอาสารักษาดินแดนซึ่งเปนโรงพิมพของทางรัฐบาล   ตัวน้ี
เราใชเพิ่มมากข้ึน     งานบานงานครัวต้ังรวมคานํ้าด่ืมนํ้าแข็งเพื่อใหบริการประชาชน ในสวน
วัสดุคอมพิวเตอร   ก็คลายกับวัสดุสํานักงาน หมึกพิมพกองไหนหมดก็มาขอเบิกที่กองคลัง   
ก็ขอช้ีแจงเพียงเทาน้ี 

เลขานุการสภาฯ -   ขอบคุณครับทานรองปลัดที่ไดช้ีแจง   ในสวนของคาวัสดุในสวนของกองคลัง เทาที่เห็นก็มี
การเพิ่มข้ึนทุกป ทางสภาจะพิจารณาเปนอยางไรก็แลวแตสภา  เสนอแนะการใชจายวัสดุ  
ควรจะมีการคุมวัสดุและมีในเรื่องของการคืนซาก  เพราะบางครั้ง   ไมทราบวามีการเสื่อมจริง
หรือไม ก็ฝากทางเจาหนาที่พัสดุ   ทานผูบริหารดวย  สอบถามครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีการ
ต้ังงบประมาณซื้อไว 25,000 บาท ในป 57 และป 58 น้ีมีการขอซื้ออีก         

รองปลัดฯ      - ป 2557 ต้ังงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แตขณะที่นําเขาเทศบัญญัติป 2557   
กระทรวง ICT  ไดกําหนดราคากลางที่มีการต้ังคุณลักษณะที่ผิดไปจากเทศบัญญัติที่เราต้ังไว
กอน   เพราะวาที่คุณลักษณะและราคาก็เกินที่กระทรวง ICT กําหนด ซึ่งการจัดซื้อตองเขา
คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอรของจังหวัดกอน เราถึงจะมีสิทธิสั่งซื้อได      เพราะวาระเบียบ
ออกมาก็ตองทําตามระเบียบ  เราจึงไมสามารถซื้อคอมพิวเตอรไดเพราะคุณสมบัติที่เราต้ังไว
สูงกวากระทรวง ICT กําหนด 

เลขานุการสภาฯ -  ขอบคุณที่ช้ีแจงในเบื้องตน  ผมอยากสอบถามในสวนของกองการศึกษา ตามรางเทศ
บัญญัติฯ หนาที ่ 12 /36 ในสวนของคาวัสดุสํานักงาน เดิม 20,000 บาท เปน 40,000 
บาท    วัสดุคอมพิวเตอร เดิม  20,000 บาท เปน 30,000 บาท    เหตุผลใดขอเพิ่ม
งบประมาณ 

รองปลัดฯ     - ขออนุญาตคะ  พอดีไปอบรมทั้งคู   ก็จะมีหลักการและเหตุผลคลายๆ กัน คือมีปริมาณงาน
ที่เพิ่มข้ึน  เพราะตองดูแลศูนยเด็กดวยในการสื่อการเรียนการสอนดวย ก็เลยตองต้ัง
งบประมาณเพิ่มข้ึน    
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เลขานุการสภาฯ - ที่ทราบในสวนของศูนยเด็กก็มีการต้ังวัสดุการศึกษา 100,000 บาทไวแลวในเบื้องตนขอ
แจงใหสมาชิกทราบเพื่อใชในการพิจารณา  ในสวนของครุภัณฑ      หนา ๑๓/๓๖  คาจัดซื้อ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒๐,๐๐๐  บาท  มีการต้ังงบประมาณซื้อไวแลว ปน้ีก็มีการขอซื้อเพิ่มอีก
ไมทราบวามีเหตุผลอยางไร 

รองปลัดฯ       -  ตูเหล็กเก็บเอกสารป 57 จัดซื้อไวที่สํานักงาน  ของที่ขอปน้ี  ก็จะเอาไปไวที่ศูนยเด็กคือ 
  ตอนน้ีทางครูเขาอยากไดตูหองละตัวก็จะทยอยซื้อให 
เลขานุการสภาฯ - ในสวนของโครงการ งบดําเนินงาน  คาใชสอยกองการศึกษาเทาที่ไดดู หนา 13/36 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติปปจจุบัน ต้ังไว 50,000 บาท แตปน้ีขอเพิ่มเปน 
150,000 บาท มีหลักการและเหตุผลอะไรทําไมถึงไดเพิ่มข้ึน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

รองปลัดฯ      -  ตามที่กองการศึกษาไดจัดงานวันเด็กแหงชาติข้ึนทุกปโดยที่ไดเชิญทานสมาชิก  ผูบริหาร  
ไปรวมกิจกรรมทุกครั้ง   ปที่แลวเราจัดเฉพาะของเราคือศูนยเด็ก ๒ ศูนย   โดยที่ตาม
นโยบายของผูบริหารและทานสมาชิกบางทานมีความตองการที่จะจัดใหทั้งศูนยเด็กและ
โรงเรียนทั้ง ๘  โรงเรียน    จึงขอต้ังงบประมาณเพิ่มข้ึน ขอบคุณคะ 

เลขานุการสภาฯ -  อีกสวนหน่ึงของสวนกองการศึกษา หนา 18/๓๖    ไมทราบวามีการต้ังรายจายข้ึนมาใหม 
หมวดเงินเดือน ยอด 270,000 บาท เปนการจางตําแหนงอะไร จางเพื่ออะไร    

รองปลัดฯ       -   สืบเน่ืองจากที่ทางกรมไดมีวิทยากรมาใหความรู     ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการต้ังเงินเดือน     
ก็เลยมีความจําเปนตองต้ังเงินเดือนตามงาน  ลักษณะงานของเขาอยูคนละงาน  เปนการให
บุคคลเดิมเพียงแตต้ังตามงาน ไมไดต้ังงบประมาณเพิ่มแตอยางใด 

เลขานุการสภาฯ -  และในสวนของกองสวัสดิการสังคม หนา 1๙/๓๖  มีการจาง 1 อัตรา จากเดิม 65,000 
บาท เปน 108,000 บาท เปนการจางตําแหนงอะไร  เพิ่มเพราะเหตุใด   

นางนรกีานต    ดาวเรืองรัมย  นักพัฒนาชุมชน -  เปนคาจางพนักงานจางรายเดิม แตมีปรับตามบัญชี 
เงินเดือนใหม   ของพนักงานจางทั่วไป  ไมไดมีการต้ังข้ึนมาใหม ขอบคุณคะ 

เลขานุการสภาฯ - ในสวนหนา ๒0/๓๖   คาใชสอยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเปนคาเดินทางไปราชการ แต
เดิมขอไว ๓๐,๐๐๐ บาท ปน้ีเหตุใดจึงขอ ๖๐,๐๐๐    เพราะเหตุใดจึงขอเพิ่ม 

นางนรีกานต    ดาวเรืองรัมย  นักพัฒนาชุมชน -  ที่ขอเพิ่มเน่ืองจากต้ังเพื่อใหเจาหนาที่ไดไปอบรมตาม
ตําแหนงซึ่งเปนการอบรมหลักสูตรประจําตําแหนงของกรมฯ 
เลขานุการสภาฯ -   ขอถามกองสวัสดิการตอเน่ืองเลย ไมทราบวาโครงการผูสูงอายุในงบประมาณปที่ผานมามี
  ปญหาอุปสรรคในการจัดงานหรือไม อยางไร   
นางนรีกานต    ดาวเรืองรัมย  นักพัฒนาชุมชน -  จากโครงการผูสูงอายุก็มีปญหาอุปสรรคบางเล็กนอย 

 ซึ่งปญหาที่พบเราก็จะนํามาแกไขตอไปคะ 
เลขานุการสภาฯ -   ปน้ีมีปญหาแกไขแลว  สอบถามปที่แลวต้ังงบ 90,000 บาท เหตุใดปน้ีขอต้ังงบ  

๑๕๐,๐๐๐  ครับ ถาบอกไมมีปญหาเรื่องอื่นแสดงวาไมมีปญหาเรื่องงบประมาณ 
นางนรีกานต    ดาวเรืองรัมย  นักพัฒนาชุมชน -  นําเรียนวาในทางปฏิบัติที่ผานมาสวนมากเราจะจัด 
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กิจกรรมผูสูงอายุรวมกับทางวัด ปน้ีเราจึงมีความตองการที่จะจัดกิจกรรมเฉพาะของเทศบาล
เราเอง จัดกิจกรรมผูสูงอายุโดยไมจัดรวมกับทางวัด  

เลขานุการสภาฯ -   ขอบคุณครับในเบื้องตนก็รับทราบหลักการและเหตุผล  ในสวนของกองสวัสดิการสังคม       
หนา 21/36 ไมทราบวาโครงการฝกอาชีพ จํานวน 6 โครงการ เดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบที่
ขอต้ังปน้ีเพิ่มเปนจํานวนมากผิดปกติเกิน ๑๐๐%   อยากสอบถามวามีปญหาใด หรือหลักการ
และเหตุผลใดที่ของบเพิ่มครับ 

นางนรีกานต    ดาวเรืองรัมย  นักพัฒนาชุมชน -  เน่ืองจากปที่แลวได งบ 100,000 บาท      ในการจัด 
อบรมโครงการที่เราดําเนินการ อยางนอยก็ตองได ๖ กิจกรรม   หรือ ๖  โครงการ   ตามที่
หนวยตรวจสอบไดกําหนดไว    สวนมากในการอบรมที่ผานมายังขาดวัสดุในการฝกอบรม  
การจัดอบรมชาวบานก็จะเตรียมมาเองในสวนหน่ึง  ผลสะทอนก็คือผูเขารับการอบรมอยาก
ใหเรามีวัสดุในการฝกอาชีพ     

เลขานุการสภาฯ -   ทําไมไมแยกโครงการใหชัดเจนในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุ เพราะเปนคนละหมวดกัน 
นางนรีกานต    ดาวเรืองรัมย  นักพัฒนาชุมชน -  วัสดุที่ใชในโครงการฝกอบรมไมสามารถซื้อในวัสดุงาน 
  บานงานครัวได     
เลขานุการสภาฯ -   อยากสอบถามกองชาง ปที่แลวต้ังงบวัสดุคอมพิวเตอร ขอมา 50,000 บาท ปที่แลวต้ังไว 

30,000  บาท ไมทราบวามีปญหาอุปสรรคใด 
นางสาวก่ิงกาญจน  แตงนอย หัวหนากองชาง -    สืบเน่ืองจากคอมพิวเตอรกองชางเกิดปญหาบอย เสียบอย   

 ใชงานหนัก   วัสดุคอนขางจะเสียบอย   
ปลัด ทต.ฯ -  วัสดุกองชางจะเสียบอยเพราะวาใชงานหนักในเรื่องของการออกแบบ ใชโปรแกรมซับซอน 
เลขานุการสภาฯ -   ขอบคุณครับที่ช้ีแจงเหตุผลในเบื้องตน  กองชางในสวนของ  ในเรื่องของงานไฟฟาถนน  

เปนการต้ังรายการข้ึนมาใหม งบ   ๕๐๐,๐๐๐  ไมทราบวามีหลักการและเหตุผลใด 
นางสาวก่ิงกาญจน  แตงนอย หัวหนากองชาง -    สืบเน่ืองจากไฟฟาสาธารณะภายในหมูบานไดเสียบอย   
ปลัดฯ      -  คาซอมที่ดิน ครุภัณฑและสิ่งกอสราง   เราต้ังแยกกัน  ในหมวดคาใชสอยจะเปนรายการที่  

เราไมสามารถคาดการณไดลวงหนา   สวนในที่ดินสิ่งกอสรางจะเปนการซอมแซมที่เปน
โครงสรางใหญ     หรือเปนการซอมแซมที่เรารูลวงหนาวาเราตองซอม   ก็เปนโครงการซึ่ง
แยกมาตรงน้ี   

เลขานุการสภาฯ -   ขอบคุณครับ โครงการสุดทาย อยากสอบถามในสวนกองการศึกษา หนา 30/36 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขอไวที่ ๑๕๐,๐๐๐  บาท   โครงการเขาคายเยาวชนรักษ
สิ่งแวดลอม ขอไวที่ 150,000 บาท ซึ่งจากงบประมาณเดิมที่ต้ังไว โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม ต้ังไว 10,000 บาท โครงการเขาคาย 80,000 บาทมีการเพิ่มงบประมาณ
รายจายแตละโครงการเปน ๑๕๐,๐๐๐  ไมทราบวามีเหตุผลใดในการขอเพิ่ม 

รองปลัดฯ      -  เทาทีเ่คยทําการเบิกจายมา ทางกองการศึกษามีการที่จะนําเด็กมาอบรมโดยประสานกับ
โรงเรียนภายในตําบล ทั้ง 8 โรงเรียน  ซึ่งยังขาดงบประมาณ เพราะสวนใหญจะนําเด็ก ป.๕  
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ป.๖ ไปแตไมครบทุกคนก็เปนปญหาสะทอนมายังกองการศึกษาวางบประมาณที่ต้ังไวไม
เพียงพอ   ก็เลยมีการของบประมาณเพิ่ม     

เลขานุการสภาฯ -   ขอบคุณครับ สําหรับหลักการและเหตุผลที่ขอเพิ่ม ก็ขอสอบถามเพียงเทาน้ี ในเบื้องตนผม
อยากเรียนใหทานสมาชิกทานผูใหญบานตลอดจนหัวหนาสวนราชการที่เขารวมประชุม
เหตุผลที่ผมตองถามในเรื่องของการเพิ่มงบประมาณแตละครั้ง จะเปนขอต้ังงบเพิ่มข้ึน   ใน
หมวดงบดําเนินงานตามที่ผมสอบถามในเบื้องตนแลว   มีการต้ังงบสูงข้ึนก็จะมีผลกระทบใน
เรื่องของการลงทุนที่ไมสามารถกระจายไปใหทุกหมูบานได ก็ฝากสมาชิกในการพิจารณา
งบประมาณในสวนของหมวดดําเนินงานวาเห็นควรเหมาะสมที่จะเพิ่มใหตามที่ขอหรือไม     
ปญหาที่ผานมาก็คืองบลงทุนที่ผานมาดําเนินการไมแลวเสร็จ    ต้ังใหชุมชนนอยมาเพิ่มใน
สวนของงบดําเนินงานอยากฝากทานสมาชิกเพียงเทาน้ี   ในสวนผมกม็ีการอภิปรายพิจารณา
รางรายจายงบประมาณเพียงเทาน้ี ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  -  มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม 
นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย  สท. เขต ๒   - เรียนทานประธานสภา สมาชิก ผูนําชุมชน ผมมีความของใน 

โครงการพัฒนาแหลงนํ้า หมูที่ ๖  มีแตความกวาง   ความยาวไมม ีเพราะอะไรทําไมถึงไมม ี
อีกเรื่องหน่ึงโครงการจัดซื้อโตะทํางานของ   กองสวัสดิการสังคมซื้อตัวละ ๕,๐๐๐  บาท  แต
ของกองคลังตัวละ ๗,๐๐๐ ทําไมราคามันใสไมเหมือนกัน 

รองปลัดฯ      - การจัดซื้อโตะทํางานราคาเทากันคะ คือ ตัวละ 7,000 บาท เน่ืองจากเจาหนาที่พิมพผิด 
แตราคาจริงๆ ตัวละ ๗,๐๐๐ บาท  ก็ไดแจงใหเจาหนาที่พิมพใหถูกตองแลว 

นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย  สท. เขต ๒   - ขอแนะนําใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองดวย 
นายทศพร  ปานมน  นายชางโยธา   - ผมขอรายงานขุดสระ หมู ๖ รูปแบบของสระเปนรูปหลายเหลี่ยม หา 

ไดเปนพื้นซึ่งบอกไดเฉพาะความกวาง เลยบอกเปนปริมาตรการขุด 
ประธานฯ    -  มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม  
เลขานุการสภาฯ      ตามที่ผมไดช้ีแจงในเบื้องตนการพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป ในสวนของ 

วาระข้ันรับหลักการก็ไดมีการอภิปรายพอสมควร  ในสวนของการพิจารณาของสมาชิกถาเห็น
ดวยกับหลักการและเหตุผลของคณะผูบริหารที่เสนอ  ก็จะเขาสูข้ันตอนของการลงมติรับ
หลักการหรือไมรับหลักการ  ในเบื้องตนในฐานะเลขานุการสภา ผมดูเวลาการประชุมใกล
เวลาพักกลางวันแลว     ก็พักประมาณ ๑๐ นาท ีและรับประทานอาหารรวมกัน แลวคอยลง
มติในชวงบายตอไป   

ประธานสภาฯ - มีผูใดสอบถามอีกหรือไม 
ท่ีประชุม - ไมมี 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. 
เมื่อถึงเวลา 13.00  น.  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเขาประชุมตามระเบียบวาระ 
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ประธานสภาฯ     - สมาชิกครบครับ  เชิญเลขาครับ 
เลขานุการสภาฯ    - ผมในฐานะเลขานุการสภา  ไดนับสมาชิกที่เขารวมประชุมกอนจะมีการลงมติรางเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ปรากฏวามีผูเขาประชุม จํานวน 12 ทาน ถือวาครบ
องคประชุม     ขอใหทานประธานสภาขอมติ ในเบื้องตนใหผูชวยเลขา   ตรวจสอบเรื่องของ
มติใหชัดเจน   ก็จะมติรับหลักการกับไมรับหลักการหรืองดออกเสียง  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   -ขอใหที่ประชุมลงมติวารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘   วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ ทานใดเห็นควรรับหลักการรางเทศบัญญัติฯ ดังกลาว 
ขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 
รับหลักการ    ๘ เสียง  (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร,นายประจวบ  ประสงคดี,นายพนมไพร  
บุตรเพชร,นายเยือน  ทวีฉลาด,นางจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ,นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ,นายศรีนิจ  
กมลรัมย,นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย) 

ประธานสภาฯ   -ทานใดเห็นควรไมรับหลักการรางเทศบัญญัติฯ ดังกลาว 
เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 

ไมรับหลักการ  4  เสียง (นายวรชัย  วิชัยรัมย,นายทวี  กมลรัมย,นายอนุสรณ  ภาคเดียว,
นางปจจร ี ประสงคดี) 
งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาฯ   -เชิญเลขานุการสภาฯ สรุป 
เลขานุการสภาฯ     -ครับผม ขอสรุปมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ  ๒๕๕๘   สมาชิกเห็นดวย ในการรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ดังกลาว     จํานวน ๘ เสียง   ไมรับหลักการจํานวน ๔  เสียง    งดออกเสียงไมมี   ข้ันตอน
ตอไปผมขอช้ีแจงใหสมาชิกทราบในเรื่องของกระบวนการหลังจากที่สมาชิกมีมติรับหลักการ
แลว ก็จะมีการต้ังกรรมการแปรญัตติตามระเบียบ  ขอบังคับการประชุม ขอ ๑๐๓  โดยให
เสนอกรรมการแปรต้ังแต ๓ คน ข้ึนไป แตไมเกิน ๗ คน หลักการเสนอ  ก็คือเสนอจํานวน
กอน ใหทานสมาชิกยกมือเสนอ      โดยหลักการเสนอใหใชหลักการเดียวกับการ เลือก
ประธานสภาและรองประธานสภาก็คือจะตองมีการรับรองโดยสมาชิก ๒  ทาน  เมื่อมีการ
เสนอแลวก็จะมีการเลือกต้ังตามจํานวนที่เสนอ ครั้งแรกใหเสนอจํานวนของกรรมการแปร
ญัตติ ก็ขอช้ีแจงขอบังคับระเบียบใหทราบในเบื้องตน ขอเชิญทานประธานดําเนินการประชุม
ตอครับ 

ประธานสภาฯ   -คณะกรรมการแปรญัตติ   ทานสมาชิกจะเสนอจํานวนกรรมการเทาใด 
เลขานุการสภาฯ -๓ คน แตไมเกิน  ๗  คน  เชิญทานสมาชิกครับ 
ประธานสภาฯ   - ขอใหสมาชิกเสนอ เชิญครับ 
นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย  สท.เขต 2 -   ผมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๓  คน ครับ 
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เลขานุการสภาฯ - มีสมาชิกทานใด  เสนอนอกเหนือจาก สท. สิทธิพงษ หรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี 
ประธานสภาฯ    - เมื่อไมมีผูใดเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติอีก ก็ถือวาไดกําหนดจํานวนคระกรรมการ 

แปรญัตติ จํานวน 3 คน ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือครับ เชิญทานทวีครับ 
นายทวี   กมลรัมย  สท.เขต 2  -ทานประธานที่เคารพครับ  ผมขอเสนอทานสิทธิพงษ  อะภิรัมย  เปน 

กรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาฯ -   ขอเสียงรับรองดวยครับ 

1. นายศรีนิจ   กมลรัมย สท.เขต 2   และ 2.นายเสกสรรค เพ็ชรเลิศ สท.เขต 2  รับรอง 
มีผูใดเสนอช่ืออื่นอีกหรือไม  เชิญทานพนมไพร 

นายพนมไพร  บุตรเพชร สท.เขต 1              ผมเสนอทานวรชัย วิชัยรัมย ครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเสียงรับรองครับ 

1.   นายเยือน  ทวีฉลาด สท.เขต 1  และ  2.นางปจจร ี ประสงคดี สท.เขต 1  รับรอง 
มีผูใดเสนอช่ืออื่นอีกหรือไม เชิญทานศรีนิจครับ    

นายศรีนิจ  กมลรัมย สท.เขต 2 -  ผมนายศรีนิจ กมลรัมย สท.เขต ๒    ผมขอเสนอ ทานปจจรี ประสงคดี 
ประธานสภาฯ - ขอเสียงรับรอง 
  1. นายพนมไพร บุตรเพชร สท.เขต 1  และ 2. นายอนุสรณ  ภาคเดียว สท.เขต 2 รับรอง 
เลขานุการสภาฯ -  ในสวนของการเลือกกรรมการแปรญัตติ    เสนอจํานวน ๓  ทาน และมีสมาชิก ทาน 

ทวี เสนอ    สท.สิทธิพงษ    สท.ศรีนิจ  และก็ สท.เสกสรรคเปนผูรับรอง  ถูกตองนะครับ   
ทานที่ ๒   สท.พนมไพร เสนอ ผมนายวรชัย  มี สท. เยือน และ สท.ปจจรี เปนผูรับรอง  
ทานที่ ๓ สท.ศรีนิจ เสนอ สท.ปจรี ม ีสท.พนมไพร และ สท.อนุสรณ เปนผูรับรอง ข้ันตอน
ตอไปผมขอช้ีแจงกระบวนการหลักจากมีการต้ังคณะกรรมการแปรญัตติแลวใหที่ประชุมสภา
กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง  นับต้ังแตวันที่มีมติรับ
หลักการตามระเบียบขอบังคับการประชุม ขอ 45 วรรคทาย  กําหนดวาเมื่อมีมติรับหลักการ
แลว    อยากจะเสนอในที่ประชุมวาจะเสนอกําหนดการย่ืนคําแปรญัตติ  ภายในวันที่เทาใด  
เวลาเทาใด    เสนอแนะในเบื้องตนวาสมัยประชุมสมัยน้ีมีถึงวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ยังไงก็ตอง
กอนการประชุมวันที่ ๒๓  ไมนอย ๒๔ ช่ัวโมง  เพื่อใหสภาไดพิจารณาตอ   มีทานใดเสนอ    
คําแปรญัตติภายในวันที่เทาใด  เวลาเทาใดครับ 

ประธานสภาฯ -  ขอใหสมาชิกเสนอกําหนดย่ืนคําแปรญัตติครับ  
เลขานุการสภาฯ -  ผมเสนอ  ใหเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวา ๒๔  ช่ัวโมง  จริงๆ  ก็ไมนอยกวาวันพรุงน้ี  ผม

เสนอวันจันทรที่  ๑๘  สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. 
ประธานสภาฯ -  มีทานใดเสนอวันอื่นอีกหรือไม 
ท่ีประชุม -  ไมมี   
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ประธานสภาฯ  - ขอมติที่ประชุมวาเห็นดวยกับที่ทานเลขานุการสภาฯ เสนอกําหนดย่ืนคําแปรญัตติภายใน     
วันที ่๑๘  สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. หรือไมขอมติครับ   

เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 
  เห็นดวย  11 เสียง 
  ไมเห็นดวย – เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 

สรุปมติเห็นดวยกับกําหนดวันย่ืนคําแปรญัตติภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. 
ในเบื้องตนเราไดทราบกําหนดวันแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติแลว  ในข้ันตอนตอไป
ก็เปนการกําหนดวันประชุมในข้ันตอนของวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  เปนวาระที่สามารถ
พิจารณารวดเดียวได  อยากเสนอแนะสภาวาหากมีการแปรญัตติแลวและมีการประชุมสภา 
คระกรรมการแปรญัตติประชุมแลวกจ็ะมีการเสนอประธานสภา และประธานสภาก็จะเสนอ
เอกสารดังกลาวใหสมาชิก กอนวันประชุมไมนอยกวา ๒๔  ช่ัวโมง   ขอมติที่ประชุมวาจะ
กําหนดการประชุมในวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ ในวันใดครับ      เชิญสมาชิกครับ 

ประธานสภาฯ      - เชิญสมาชิกสภา เสนอวันประชุมในวาระที่ 2 วาระที่ 3 เชิญครับ 
นายเยือน  ทวีฉลาด สท.เขต 1    -ทานประธานสภาครับ ผมเสนอวันที่ ๒2  สิงหาคม 2557 ครับ   
ประธานสภาฯ - มีผูใดเสนออีกหรือไม 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ -  เมื่อไมมีผูใดเสนออีก  ก็ถือวาทีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดวันประชุมในวันที่ 22  

สิงหาคม 2557  เวลา  09.00 น. การแตงกายชุดสีกากี     
เลขานุการสภาฯ      สรุปใหที่ประชุมรับทราบนะครับ  ในวาระที่ ๒  วาระที่ ๓    เปนวาระข้ันแปรญัตติ 

และวาระข้ันลงมติ  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 โดยกําหนดประชุม
ในวันศุกรที่ ๒๒  สิงหาคม  2557  เวลา 09.00  น. การแตงกายชุดสีกากี ขอแจงใหที่
ประชุมทราบนะครับ   ในเบื้องตนกระบวนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๘ ข้ันรับหลักการไดสิ้นสุดแลว ผมก็ขอเรียนเบื้องตนกอนนะครับ  ใบแทรกใน
สวนของวาระที่ ๔  ผมเพิ่มเติมในวาระที่ ๔   เบื้องตนแจงใหทราบวามีการแกไขเพิ่มเติม
ดังกลาว   ยังไงทานก็ไปดูในเอกสารแลวกันนะครับ    สมาชิกไดรับทุกทานแลวนะครับ      
ขอแจงใหทราบในเบื้องตน  เชิญทานประธานสภาดําเนินการประชุมในวาระอื่นๆตอไป เพื่อ
ไมใหเปนการเสียเวลา 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  - สอบถามมผีูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม    
ปลัด ทต.ฯ - ขออนุญาตครับประธานครับ   อยากช้ีแจงเรื่องการบริหารระบบประปา   อยากจะขอ

ความเหน็ของผูใหญ  ที่รับไปมีปญหาหรือไมเพื่อใหทานผูใหญหมูอื่นไดรับทราบดวย 
ประธานสภาฯ     - ประปาที่ไดรับไปจากเทศบาลไปบริหารมีปญหาไมครับ    ทานผูใหญไดช้ีแจงอธิบายให 
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  ทางสภาไดทราบดวย เชิญ ผญ.หมู 14 
นายพินิจ  จริตรัมย   ผญ. หมู ๑๔ -   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ   ทานผูบริหาร  สมาชิกทุกทาน  

และผูนําทุกหมูบาน      ผมนายพินิจ จริตรัมย ผูใหญหมู ๑๔  คือประปาที่รับมอบจาก
เทศบาลไปใหกรรมการหมูบานดูแลชวงน้ีก็ถือวายังไมมีปญหา   ไมมีปญหาเพราะวาการ
จัดการบริหารที่ทางหมูบานรับผิดชอบไปก็มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบไปดูแล     ทาง
ชาวบาน ตรงน้ีผมอยากนําเรียนวา    ประปาหมูบานของนาราใหญยังคลุมไมเต็มพื้นที่   ชวย
พิจารณาชวยดําเนินการตอใหคลุมทั้งหมูบานดวย    คือมันจะเรียบรอยดีผมรูวาอนุมัติไปครั้ง
หน่ึงแลวแตไมรูสาเหตุอะไร  จะไดหรือไมได  ผมอยากทราบฝายบริหารวาจะทํายังไงจึงจะได 
ตรงที่อนุมัติไปแลว       อีกเรื่องหน่ึงครับผม  ที่เปนปญหาคือบานนาราใหญ    ตอนน้ีคือวามี
ฟารมไกประสบปญหาเรื่องกลิ่นซึ่งมีผลกระทบกับหมูบาน บานนารา บานอื่นดวย ทาง
ชาวบานมาจี้ผมอยางเดียววาผมไมดูแลจัดการอะไรซักอยาง    ผมก็หนักใจครับตอนน้ี  เคย
นําเรียนเทศบาล หนวยเหนือก็ลงมาที่หมูบานกอน     แตวาทางบริษัท ทางฟารมก็ยังไมได
จัดการบําบัด  ลดความกระทบของหมูบาน ชวงน้ีบอกตรงๆเลยครับ  คนที่มีโรคประจําตัวก็
อาการไมคอยดีคือจะเขาโรงบาลบอย    ตรงน้ีหนักมากครับ อยากใหทางเทศบาล ฝาย
บริหาร ฝายเจาหนาที่ไดลงไปดูแลและก็ไปประชาคมอีกรอบก็ไดครับ    ในตอนน้ีทาง
ชาวบานไดทําหนังสือไป คสช. แลวครับ  น้ีก็เปนเรื่องปญหาในหมูบานนาราใหญ อยากนํา
เรียนแคน้ีกอนแลวกันครับ 

ประธานสภาฯ -   สําหรับฟารมไกผมอยากช้ีแจงใหทานพินิจทราบวา  ทางฟารมจักรินไดทําหนังสือขอโทษ
มาแลว    ที่เกี่ยวกับปญหาฟารมไก  ตอนน้ีกําลังหาแนวทางในการกําจัดกลิ่นไก   ใหหมด
หรือลดกลิ่นเพราะฉะน้ันหากทางฟารมจักรินไมดําเนินการยังไง  ก็ใหทางเทศบาลเขาไป
จัดการอีกครั้งหน่ึงครับ   

นายพินิจ  จริตรัมย   ผญ. หมู ๑๔ –   การวางทอประปาปญหาตรงน้ีทางชางนาจะรู   เพราะวาไปขุด ผมก ็
ใชรถดันกลบคืน  ตอนขุดไมรูไปใชงบประมาณมาจากไหน   ตอนน้ีผมใชงบประมาณของ
ตัวเองครับ      

ประธานสภาฯ    -  ชางครับ อธิบายใหละเอียด 
นายกฯ     -  ผมใหทานปลัดอธิบายใหละเอียดในสวนของตรงน้ี เขาหนีงานเขาทิ้งงาน  ใหปลัดอธิบายให

ละเอียดอีกครั้งหน่ึง   
ปลัด ทต.ฯ     -   ครับในเรื่องของโครงการวางทอระบบประปา  ทางเทศบาลไดแจงทางจังหวัดแลววาผูรับ 

จางรายน้ีเปนผูทิ้งงาน  ถาทันในเรื่องของปงบประมาณน้ี   สวนถาไมทันก็ไปต้ังงบประมาณ
ใหมในคราวตอไป     

นายพินิจ จริตรัมย ผญ.หมู ๑๔  -  เขาใจครับ กลัววางบประมาณน้ีผานไป  ป ๕๗ ก็จะหมดแลว ป ๕๘ ไมได 
ชาวบานยังตองการทอประปาอยูครับ 
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นายกฯ -  ทานผูใหญ หมู ๑๔  ครับ  เอาอยางงี้แลวกันเรื่องของประปา  มันเปนเรื่องของเงินจายขาด
เงินสะสมนะครับ    ถาเผื่อวาจังหวัดยังไมตอบขอซักถาม    ผมจะใหทานปลัดตาม
รายละเอียดตัวน้ีใหมันเสร็จสิ้น ตัวทอประปาอาจจะไปขออนุมัติใหม ในปงบประมาณหนา 
มันก็เปนเงินจายขาดเงินสะสมเหมือนกัน ฝากทานผูใหญดวย  อันน้ีขอแจงเพิ่มเติมจายขาด
เงินสะสมใหทานปลัดตามใหเรียบรอยกอนนะครับ 

ประธานสภาฯ - เรื่องระบบประปา เชิญทานผูใหญ หมู ๘  แจงการบริหารวามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร 
นายวิโรจน  เกรัมย   ผญ.หมู ๘ -  เรียนทานประธานสภา    ทานนายก รองนายก  ทานสมาชิกทานผูใหญ 

ทานสมาชิกทานก็เสนอมาเอง  ก็ทุกครั้ง    แตมันก็เหมือเดิม ที่ขยายเขตไปที่ผูใหญหมูอื่นพูด
ไปเมื่อกี้วาผูรับเหมาหนีไปไหนหมด     ที่สําคัญแผงประปาเอาออก  ชวงน้ีชาวบานเดือดรอน
จริงๆครับ นํ้าไมพอใช    คานํ้าก็เก็บ  ชาวบานบน   เมื่อเชาก็บนกับผมวานํ้าไมพอใช   
อยากจะพูดทุกครั้ง  ทานสมาชิกก็คงทราบ      นํ้าประปาที่ทานตองการ   ทานสมาชิกก็ชวย
ดูดวย    มันเปนทางเขาหมูบาน   มันนานแลว  แผงประปาที่รื้อทิง้ไวมันเปนทางเขาหมูบาน 
มันอายเขาครับ  ยังไงผมขอฝากทานนายกดวย  เพราะวาทราบขาววาทางบริษัทเขาจะมาทํา   
แตทราบทุกครั้งวาจะมาทํามาทํา แตนานแลว   ผมก็ไมมีอะไรมาก เรื่องบริหารระบบประปา 
ก็ดีครับ  ผมไมไดเปนคณะกรรมการ ทานสมาชิกเปนประธานกรรมการบริหารประปา และ
เจาหนาที่เทศบาลเปนกรรมการครับ ก็ทราบมาวาเงินบริหารมี 2-3 หมื่นแลวครับ   

นายอนุสรณ  ภาคเดียว สท.เขต 2 -    ผมในฐานะประธานกรรมการบริหารระบบประปา หมู ๘ ก็บริหารดี 
ครับ  การจัดเก็บก็เปนกันเอง ไมใช  กําหนด ๒-๓ วันครับ  ก็คอยเปนคอยไป ก็พอไปไดครับ 

ประธานสภาฯ -   การบริหารเองมันตองชวยกัน    ประปาหมูอื่นครับ มีหมูไหนบางที่รับไป    
ปลัด ทต.ฯ     -  เรื่องประปาที่ซอมแซมของหมู ๘  ตอนน้ีชางควบคุมงานกับคณะกรรมการตรวจการจาง  

ไดปรึกษาทางโยธาธิการจังหวัด และ สตง. เรียบรอยแลว  ก็มองวาเราไมสามารถดําเนินการ
ตอได  ในเรื่องของแบบที่มันไมสามารถรองรับตัวถังได   ถาดําเนินการตอไปอาจเกิดอันตราย
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ชางควบคุมงานกับกรรมการไดทําบันทึกเสนอนายกไป
แลวให ยกเลิกโครงการน้ีและยกเลิกสัญญาจาง     เพื่อประมาณการและออกแบบเสนอราคา
ใหม     เพราะวาตามแบบที่ออกไปมันอาจจะไมแข็งแรงพอ    ตรวจสภาพดินแลว   ซึ่งผล
การวินิจฉัยดินมา มันก็ไมสามารถรับนํ้าหนักถังอยู  เห็นควรใหยกเลิกโครงการ  

ประธานสภาฯ   -  การบริหารระบบประปาหมู ๙  ครับ  เชิญทานผูใหญครับ 
นางสุพิน  อาญาเมือง   ผญ.ม.๙ -  เรียนประธาน  ทานนายกและทานสมาชิก  รวมทั้งผูเขารวมประชุมทุก 

ทาน     สําหรับประปาหมู ๙  คณะกรรมการก็รูจักหนาที่ตัวเองดี    อยางเชนแผนกซอม   ก็
ดีนะคะ  ของหมู ๙  แตก็อยากจะแนะนําทานผูใหญทุกหมู การบริหารจัดการ เราตองพึ่ง กม. 
นะคะ  เราไมตองไปลงทําเอง  ถาเราจัดต้ังกรรมการแตละฝายแตละหนวยใหชวยเรา ปแรกก็
หนักหนอย  กรรมการจะรูหนาที่วาจุดตรงไหนเสียจุดตรงไหนตองรับผิดชอบ   และตอนน้ี
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ประปาหมู ๙ มีเงินบริหารอยูแสนกวาบาท    หลายปแลวก็มีบางสวนที่ตองปรับปรุง   ก็ไมมี
ปญหาอะไร   ทานใดจะขอคําปรึกษาไดนะคะ เชิญที่ผูใหญหมู ๙  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ      ตามที่ทานผูใหญ หมู ๙  แจงเรืองดูแลบริหารกิจการประปาหมูบานเอง จนมีกําไร   ไม
เดือดรอนทางเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ -  ตามที่ทานผูใหญ ม.๘ สอบถามเรื่องประปา  มีการปลอยปะ ละเลย รวมถึงทานปลัดได
ช้ีแจงไปเบื้องตนในการบอกเลิกสัญญาจางดังกลาว  ผมในฐานะสมาชิกสภาอยากเสนอแนะ
ทานผูบริหารนะครับ   เน่ืองจากโครงการดังกลาว ลวงเลยเปนเวลานานพอสมควรและทราบ
จากผูบริหารในการประชุมครั้งที่แลว วาไดมีการเปลี่ยนแปลงชางควบคุมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง จะดวยเหตุผลใดไมทราบก็แลวแต   ทานนายกไดดําเนินการ
กับเจาหนาที่ที่ละเลยการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตามระเบียบขอกฎหมายตามอํานาจหนาที่ของ
ทานหรืออยางไร      ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  ทานสิทธิพงษครับ    เรื่องที่หมู ๗  ไดขอใชนํ้าจากทางเทศบาล เดือนหน่ึงใชและเก็บได
เทาใด    

นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สท.เขต 2 -  ในสวนของที่นํ้าประปาบานจอม ที่ขอใชนํ้า หมู ๑๓ เดือนที่แลว
ใชนํ้าไป  ผมก็จําไมคอยได  พอดีทางคณะกรรมการบริหารระบบประปาเรื่องการเงินเขาไม
คอยบอกผม  ก็เดือนแรกที่ติดต้ังมิเตอร  คานํ้าประมาณ ๙,๙๗๖  บาท   เดือนน้ีก็ประมาณ 
๗,๙๐๐  เก็บแลวก็ไปสง   ก็คงจะไมขาดทุนถาขาดทุนก็คงจะบอกนะครับ 

ประธานสภาฯ     - จายไปเทาไร   ทางหมู ๗ เก็บไดเทาไรก็ไปจายทางเทศบาล ที่เหลือก็เปนกําไรของ 
  ชาวบานไป  ทานอื่นครับ เชิญทานนายกครับ 
นายกฯ     - ตามที่ทานเลขาสภาไดช้ีแนะ  ในสวนของเจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติหนาที่ในสวนการกอสราง

ทั้งหลาย   คงตองใหทานปลัดรักษาการกองชางกําชับลูกนองในสวนของการตรวจสอบคง
จะตองใหทานนําเสนอมาอีกครั้งหน่ึง   

ประธานสภาฯ     -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม  เชิญทานวุฒิชัยครบั   
นายวุฒิชัย  โคกรัมย  ผญ. หมู ๑๗        กราบเรียนทานประธานสภา  ทานนายก ทานรองทั้งสองทาน  ทาน 

สมาชิก  ทานผูใหญ ทานอาจารย   พนักงาน    ผมวาเปนธรรมเนียมละครับ  ผมพูดแลวก็จบ   
มีอีกไหมครับ ถามีผมจะไปน่ังกอน  เปนธรรมเนียมครับ     ผมก็ไมมอีะไรจะพูดมาก ตอนน้ี
ใชนํ้ากับหมู ๑๐   ชุมชนของผมก็มีความเดือดรอน    บางทีก็มีแตโคลนมา    บางทีก็นํ้าที่ใช
มันคันครับ   นํ้าไมสะอาด  พอดีชุมชนผมอยากบริหารระบบประปาเอง  ตอนน้ีมีประปาเกา
อยูแลวแตวามันเสีย ผมอยากนําเสนอเขาเทศบัญญัติเพื่อซอมแซม เพื่อจะไดบริหารจัดการ
เอง    ใชรวมกับหมู ๑๐  บางทีนํ้าก็ไมพอใช   ถาบริหารจัดการเองก็ชวยแบงเบา   หมู ๑๐ 
ตอนน้ีผมมีบอบาดาลเกาอยู  ถังนํ้าก็เสียอยากซอมครับ  อยากเพิ่มเติมอีกเรื่องหน่ึงนํ้าตรง
เทศบาลเกาแตกอน หรือเปน อบต.เกาแตกอน ผานไปก็เห็นพี่นองมาใชบริการเยอะ เอานํ้าไป
กิน  อยากใหดูแลตัวน้ีปรับปรุงใหมันดีข้ึนสะอาดข้ึน  ทุกวันน้ีเขาก็กินนํ้าขวด  พี่นองที่ไมมี
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เงินจะไปซื้อนํ้าขวดเขาก็ใชบริการตรงน้ันแหละ ถาทําใหสะอาดข้ึน ดีข้ีน   ก็จะดี   ผมมีเรื่อง
เสนอแคน้ีครับ 

นายกฯ        -  ฝากทานผูใหญ หมู ๑๗ นิดหน่ึงนะครับ  ในสวนของการซอมแซมใหทําเอกสารย่ืนมาวามัน
เสียหาย ถาเผื่อวาในสวนงบประมาณถาที    ถาจัดสรรใหไดผมจะรีบไปซอมให อยากใหทาน
ผูใหญทุกหมู  ที่ผมไดเคยคุยกันไวในสวนโครงการที่เราจะตอทอใหไปลงที่สระนํ้าของแตละ
หมูบาน   ชางทํารายการมามันประมาณทั้งหมด  ๓๐ กิโลเมตร     ตอทอไปลง  สูบจากอาง
ข้ึนไป  ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ผมไดเชิญทานพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร  ทานเปนประธานของ
โครงการพระราชดําริ  มาเปดงานปลูกปาที่ตําบลของเรา  ผมก็ไดนําเสนอโครงการตัวน้ี ย่ืน
ใหกับทานในวันที่ทานมาปลูกปาไมวาจะเปนการปลูกปา  ดําเนินการสงนํ้า ไปตามหมูบาน   
ทั้งหมดมัน ๓๐ กิโล  ก็ฝากเรียนเชิญทานผูใหญไดขอความกรุณาไดนําชาวบานมาในวันที่ ๓๐  
พวกเรามาแสดงพลังในความตองการ  เทาที่ผมทราบมาเมื่อคืนพรรคพวกกันที่อยูที่กรุงเทพฯ  
ตอนน้ีนะ โครงการของอิสาณเหนือ   ไมวาจะเปนหนองคาย  รอยเอ็ด  ขอนแกน  ตกไปแต
ละแหงเกือบๆ  สามรอยลาน  ซึ่งตอนน้ีนะผมมองวาในขนาดที่เราเชิญทานมาได    แตพวก
เรากลับเงียบๆ  เฉยๆ ไป  ตรงน้ีก็ฝากทานผูใหญทุกทาน ทานสมาชิก การเชิญมาคราวน้ีถา
พวกเราอยากได  อยากใหโครงการในพระราชดําริมาลง   ถาพวกเราอยากได  เปนลักษณะ
เหมือนโครงการแกมลิง เราก็เอาโครงการเสนอเขาไป    เหมือนพรรคพวกโทรมา  ใหชวยหา
บริษัทไปปลูก  ก็คอนขางเยอะ  มีแตโครงการละ ๒ ถึง ๓  รอยลาน    ในขณะที่เรามีพื้นที่
อางขนาดน้ี     แลวเราพากันเฉย   ถาพวกเรารวมมือกัน  นําชาวบานมาดวย   ในวันที่ ๓๐  
ชวยนําชาวบานมาดวย   มาชวยกันเริ่มตนโครงการปลูกปาตามพระราชดําริ  หลังจากน้ันจะ
เปนเรื่องแหลงนํ้า   เกี่ยวกับกีฬา  เกี่ยวกับอะไรหลายๆ อยางที่จะตามมา  ฝากทาน
ประชาสัมพันธไปทุกหมูบาน มีโอกาสมีแนวโนม   ของบประมาณจากที่อืน่มาได   ในขนาดที่
เรามาน่ังเถียงกัน  มีเงินพัฒนาแค ๔-๕ ลาน     สวนนํ้าประปาที่ด่ืมได   นาจะเปลี่ยนแลวใช
ไหมครับ  อันน้ีก็เปลี่ยนชุดกรองใหแลว เด๋ียวจัดระบบใหมันดีข้ึน   ก็ทราบอยูชาวบานสวน
ใหญซื้อนํ้ากิน   ไมคอยไดกินนํ้าตามแหลงนํ้าธรรมชาติเหมือนเมื่อกอนแลว  ก็ถาเปนไปไดก็
อยากใหมันทําใหดีย่ิงข้ึน    คงจะไมมีอะไรเพิ่มเติม   ขอประชาสัมพันธเพิ่มเติม วันที่ ๓๐ 
สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 น.   ถาทานพาชาวบานมาไดเทาไร มันก็จะเปนแรงเพิ่มเติม  
วาเราควรจะไดงบประมาณหรือเปลา   กวาเราจะไปเชิญทานมาได ก็ตองใชเวลา  แลวก็ใช
ความสัมพันธสวนตัวคอนขางเยอะ ถาเราไมทําอะไรเลย ก็คงไมมีประโยชนอะไร  ตรงน้ีก็ฝาก
ทุกทานดวย 

นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย   สท. เขต ๒    - ผมขอเพิ่มเติมนิดหน่ึง  พอดีเจาอาวาสวัดบานจอม  ฝากขอบคุณ 
ทานปลัด   เจาหนาที่เทศบาล  ทานสมจิตร  ทุกทานนะครับ   ที่ไดบริการนํ้า   กาแฟ   
ตอนรับอําเภอย้ิม ผูนําชุมชน ทําบุญเลี้ยงเพล   ยอดทําบุญ   ประมาณ  หาหมื่นกวาบาท   
ขอบคุณครับ     
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เลขานุการสภาฯ - ผมขอเพิ่มเติม   สืบเน่ืองจากในสวนของหมู ๒  คุมโคกพริก   ผูรองเรียน  ถนนบานโคก
พริกมีสภาพเปนหลุมนํ้าขนาดใหญ  เทาที่สมาชิกไปรวมงานศพ  ไปดู  ก็ไดย่ืนหนังสือมานาน
แลวไมทราบวาเรื่องราวไปถึงไหน    ซึ่งฤดูดังกลาวเปนฤดูฝนและนํ้าหลาก  ก็มีหนวยงานอื่น
เขามาอบรม  เกรงวาจะสงผลในภาพลักษณของเทศบาล 

นายกฯ       -  ไดรับหนังสือแลวครับ ตอนน้ีกําลังประมาณการอยู      หลายหมูบาน      ตรงน้ีกําลังให
ชางรวบรวมใหเปนรายละเอียดและงบประมาณที่ตองใช  ในสวนของ บานโคกพริกใน
งบประมาณปหนาสวนของเทศบัญญัติ   บานโคกพริกทําช่ือเสียงใหเทศบาลคอนขางเยอะ   
ในการอบรม  ไมวาจะเปนหนวยงานอื่น    มีพวกครูจากที่อื่นมาใช   มีชาวบานมาใช    ไดทํา
ถนนเขาเช่ือมกับคอนกรีต   ก็ใชงบประมาณคอนขางเยอะตรงน้ีก็คิดวาในสวนที่อื่นๆ คงจะไม
มีปญหาอะไรในสวนของโครงสรางพื้นฐาน ขอบคุณครับ   ฝากทานผูใหญหนอยครับในวันที่
ทานพลเอกเชษฐามาผมทําเอกสารใหทหารกองชาง   ทหารพัฒนา เขาจะมีชุดทหารพัฒนา 
ทําหนังสือแมทัพภาคที่ ๒ ที่เขาคุมกองกําลังทั้งหมด   ถาวันหน่ึงเราทําใหเขาชอบใจได   ผม
คิดวาเรื่องถนนหนทาง ก็จะมีชุดของทหารตามมา   ก็ฝากทานผูใหญ  อยากไดงบประมาณก็
พาชาวบานมาเยอะๆ  ครับ พูดงายๆ  อันน้ีมันเปนความสามารถของตัวเอง   ก็ฝากถนน
เช่ือมยาวๆ   ถาทานอยากได   ไมวาจะเปนหมู ๑๔  หมู ๑๕  หมู ๑๗  ที่เช่ือมกันทั้งหลาย    
ถนนยาวๆ ที่เราขาดอยู  หมู ๘ หมู ๑๒  แลวก็หมูที่ ๑๓ ที่เช่ือมกับหมู ๗    ก็เรียนเชิญดวย  
พาชาวบานมานิดหน่ึง ก็คิดวาเรานาจะไดประโยชนรวมกันทั้งพื้นที ่

ประธานสภาฯ - ครับ ทานอื่นครับ เชิญทาน ผูใหญ ม. ๑๑ 
นายประกิจ  จารัมย   ผญ. ม.๑1    - กราบเรียนทานสภาที่เคารพ    ทานนายก  ทานรองนายก ทานสมาชิก 

ผูทรงเกียรติ  ทานผูนําชุมชนทั้ง ๑๗ หมู  กระผมในประกิต จารัมย ผูใหญบาน หมู ๑๑       
ที่ถามเพราะอยากรู  คือเรื่อการบริหารจัดการงบประมาณในตําบลสองช้ันของเรา  ขอยอนไป 
๕-๖ ป ซึ่งในตอนน้ันตําบลสองช้ันของเรายังไมมีการยกฐานะของเรา     ซึ่งในเมื่อตอนน้ันได
ทําการประชาคมหมูบานทั้ง ๑๗ หมู   เพื่อยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลมาเปน
เทศบาลตําบลสองช้ันในปจจุบัน   ผมไมไดสนับสนุนในการยกฐานะจากองคการบริหารสวน
ตําบลมาเปนเทศบาล    เน่ืองจาก ทางสมาชิกอาจดูแลชาวบานไมทั่วถึง เพราะวาสมาชิกก็ลด
นอยลงเหลือ ๑๒  คน  งบประมาณในตําบลของเราไมเพียงพอแนนอน    ทานไดปรารบ  ไว
วาถาไดยกฐานะ งบประมาณที่จะมาพัฒนาตําบล มากมายหลายเทากวาการบริการองคการ
บริหารสวนตําบล   ผมเลยยกมือสนับสนุนเพราะ ไมมีคนบาคนไหนไมอยากใหตําบลของเรา
เจริญ    แตมันมาในวันน้ีนะครับ มันมีทั้งสวนที่เปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลง    ผมจะ
เขาใจในบางเรื่องวา    มันมีสวนที่เปลี่ยนแปลงคือพอเปนเทศบาล    ผมพอที่จะเขาใจในบาง
เรื่องวา     สวนที่เปลี่ยนแปลงคาตอบแทนผูบริหารสมาชิกเพิ่มข้ึน  และอีกสวนหน่ึงคือ  
อยางเชนโครงการปรับปรุงถนนดินลงคอนกรีตซึ่งเมื่อสมัยเปนองคการบริหารสวนตําบลน้ัน   
โครงการลงแตละที ไมนอยกวา  ๔๐๐  เมตร  ๕๐๐ เมตร    แตมาปจจุบันงบประมาณ
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มากมายกวา      มันลดเหลือบางที่ ๗๐  เมตรบาง   ๕๐  เมตรบาง และยอสวนไปเปนตาม
ถนนที่มีความกวางอยู  อันน้ีมันเปลี่ยนแปลงจริงๆ  อันที่ ๒  โครงการที่ปรับปรุงถนนดินเปน     
อันน้ีมันเปลี่ยนแปลงจริงๆ    ถาถนนเสนไหนปรับปรุง     เพราะวาหินคลุกที่ลงแตละเสนทาง
มันหนาจริงๆ ครับ    ชาวบานจะข่ีรถอยางระมัดระวัง     ไมใชหินคลุกครับมันบางจริงๆ    
มันเปนหินโรย   มันบางจริงๆ   ปเดียวหายหมดเลยครับทานนายก   ทั้งน้ีทั้งน้ันทานนายก
ครับ   อยางเชนในปจจุบันขอที่ยังไมเปลี่ยนแปลง       พี่นองที่เขารวมประชุมไดเขาใจใน
แนวทางเดียวกัน  ทานนายกไดปรารบบอยๆ  วา    งบประมาณของเรามีนอยตองแบง
หรือไมเพียงพอตอการพัฒนา  ทานนายกก็ยังปรารบเหมือนเดิมวางบประมาณมีนอย     
อยางเชนบางทีงบประมาณก็เอาเงินสะสมมาใช เปนงบประมาณประจําป       

ประธานสภาฯ   -  เชิญทานนายก 
นายกฯ        -  เอาอยางงี้ดีกวา  เริ่มตนงายๆ   นับวันที่ยกฐานะเปนเทศบาลตําบล ถนนกลางหมูบานของ

หมู ๑๑  เปนถนนอะไร  จนถึงซอยบานปลาท ู
นายประกิจ  จารัมย   ผญ. ม.๑1    -  ถาเปนกลางหมูบาน เปนถนนคอนกรีตต้ังแตเปน อบต.      
นายกฯ      -  งบประมาณทีจ่ะลงไปในพื้นที่ตาง ๆ   ก็ถามวาในสวนของงบประมาณเราไดรับเทาใดเราก็

ทําเทาน้ัน   แตบอกวาในสวนของหินคลุก    ก็คงจะใหทานปลัดไปตรวจโครงการ   โดย
ตําแหนง ผอ.กองชางแลว  ก็มีตําแหนงทานปลัดอีก  ๒ โครงการทุกที่ในโครงการหมูที่ ๑๑    
วาเขาลงแคน้ันจริงไหม  และในสวนสอบราคาผานไป  ไมรูเซ็นสัญญาหรือยัง  แลวคงใหทาน
ปลัดไปตรวจ  วาลงโครงการแบบไหน ผมคิดวาถาผมจําไมผิด  ไปจนถึงบานผูใหญ    ไป
จนถึงบานปลาทู  เปนโครงการที่เกิดจากการยกฐานะนะครับ เด๋ียวใหเจาหนาที่ไปคนเอกสาร
ดู  ใหเจาหนาที่กองคลังไดคนเอกสาร    ตําบลของเรามีถนนในพื้นที่ไมตํ่ากวารอยกวากิโล  
ไมใชวาถนนบานเรามี ๒๐ กิโลเหมือนเทศบาลกระสัง  งบประมาณเขาทําแปบเดียวก็จบ  
 จุดกลางเทศบาลจริง  ว่ิงไปตรงๆ นะครับ    ไมตองออมซายออมขวา ก็ ๗ กิโล    ตรอก 
ซอก ซอย อีกมหาศาล    ตรงน้ีผมคิดวาในสวนที่ไดจัดทํา  ในสวนที่ของบประมาณ สวนอื่น
มาเติม   อาจจะเหลือเสนใหญๆ ซอยเล็กๆ     ในสวนของหมูบานที่ตองเพิ่มเติมใหมันจบ   
ในสวนของนํ้าประปาที่ทานไมกลาวถึงเพราะทานไมกลาวถึง  เพราะทานเอาโครงการไปลง
ไฟฟา 

นายประกิจ  จารัมย   ผญ. ม.๑1    -  ขออนุญาตครับทานนายก   ในสวนที่ผมไมกลาวถึง    และสวนที่ผม 
วาถนนจะไดมากหรือนอย   ไมเพียงพอกับการพัฒนา แต พอมาเปนเทศบาลน้ันมันยัง
เหมือนเดิมครับ ผมไมไดตองการดูยอดเงินงบประมาณ แตงบรายจายประจําน้ัน ๓๕ ลาน ทํา
อะไรก็ไดนะครับ  

นายกฯ     - ยอด   เมื่อประมาณกอนยกฐานะเมื่อ ๗ ปที่แลว       คิดเลนๆตอนผมของบประมาณ 
อบจ. กอนหนาน้ันประมาณซัก ๑๐ ป    ขอทาน สส.สนอง   สามารถลงไดทั้งหมู   ทั้งหมูใช
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งบประมาณไมถึง ๔๐๐,๐๐๐  บาท    แตตอนน้ี ถาเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ไปลง ก็คงไมถึงครึ่งหน่ึง      
แปดปที่แลวรถกระบะคันหน่ึงประมาณลานกวาบาท   

ประธานสภาฯ    -  ทานผูใหญรับทราบนะครับ 
นายประกิจ  จารัมย   ผญ. ม.๑1    -  ครับ  
ปลัด ทต.ฯ      -  ขอฝากเรื่องเงินอุดหนุน  ของกรรมการหมูบานและของทางโรงเรียน  ตอนน้ีใกลสิ้น

ปงบประมาณแลว     หากทานทําโครงการเสร็จ ถายังไมทําก็ใหรีบทําใหเสร็จ  หากมีเหลือก็
สงคืน หากทานไมรายงาน  เงินอุดหนุนในปตอไปเทศบาลก็ไมสามารถอุดหนุนใหได    

ประธานสภาฯ -  ทานผูใหญก็แจงทางเทศบาล วาใชจายอะไรไปบาง 
นายอุดร  มัฐผา อ.รร.บานนาราใหญ -  เรื่องเงินอุดหนุนทางโรงเรียนบานนาราใหญไดรายงานมาแลว   

ไมทราบวาโรงเรียนไหนที่ยังไมไดรายงานใหแจงใหทราบดวยครับ 
ปลัด ทต.ฯ  - ครับ แจงในภาพรวมนะครับ    ถาทางโรงเรียนไหนยังไมรายงานทางเทศบาลจะตรวจดูอีกที่

หน่ึง แลวทําหนังสือแจงไปอีกครั้งหน่ึงครับ 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ก็ขอขอบคุณ สมาชิก คณะผูบริหาร ทานผูนําหมูบาน ทาน

อาจารย  ที่มารวมประชุมในวันน้ี  และเชิญประชุมในวันที่ ๒๒   สิงหาคม  2557  เวลา 
09.00 น.  ผมขอปดประชุมครับ 

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

(ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายทวี  กมลรัมย) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางปจจร ี ประสงคดี) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายพนมไพร  บุตรเพชร) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวรชัย  วิชัยรัมย) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายเสกสรรค เพ็ชรเลิศ) 
 
 


