
-1- 
 

 
บันทึกการประชุม 

 
สภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

 
 

สมัย สามัญ  สมัยที่ ๒  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วันที ่ ๓๐  เดอืนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ้านนาสาร    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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รายงานการประชุมเทศบาลต าบลคลองปราบ 
สมัยสามัญสมัยที่  ๒   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗   
วัน จันทร ์ที่   ๓๐   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

”””””””””””””””””””””””””””””””””” 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายบรรยงค์        บุญอินทร์ ประธานสภาฯ บรรยงค์      บุญอินทร์  
๒. นายทวีศักดิ์          ชูหนู รองประธานสภาฯ ทวีศักดิ์        ชูหนู  
๓. นายเฉลิมวุฒิ        สอนเพ็ชร์ สท. เขต ๑ เฉลิมวุฒิ      สอนเพ็ชร์  
๔. นายวิมล               สื่อมโนธรรม สท. เขต ๑ วิมล            สื่อมโนธรรม  
๕. นายบุญรับ           แท้นทอง     สท. เขต ๑ บุญรับ         แท้นทอง      
๖. นายบัญชา            คงศิริ สท. เขต ๑ บัญชา          คงศิริ  
๗. นางวารุณี             แก้วจันทร์  สท. เขต ๒ วารุณี           แก้วจันทร์  
๘. นางจินตนา          นุ้ยล าพูน  สท. เขต ๒ จินตนา        นุ้ยล าพูน  
๙. นายวันชัย            สวัสดิโกมล  สท. เขต ๒ วันชัย          สวัสดิโกมล  
๑๐. นายสุธารักษ์        สุขอ่อน  สท. เขต ๒ สุธารักษ์      สุขอ่อน  
๑๑. นายสิทธิชัย          มีศรี  สท. เขต ๒ สิทธิชัย        มีศรี  
๑๒. นายประเทพ        ทองศิริ       เลขานุการสภาฯ ประเทพ       ทองศิริ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสุกิจจา          สถิตเสถียร นายกเทศมนตรี สุกิจจา         สถิตเสถียร  

๒. นายวรรณไชย     เลี้ยงสกุล รองนายกเทศมนตรี วรรณไชย    เลี้ยงสกุล  

๓. นายพิญญา          คงศิริ รองนายกเทศมนตรี พิญญา         คงศิริ  

๔. นายประพจน์       เพ็งจันทร์ เลขานุการนายกฯ ประพจน์     เพ็งจันทร์  

๕. นายทวีศักดิ์         ศิลปพรหมมาศ ปลัดเทศบาล ทวีศักดิ์       ศิลปพรหมมาศ  

๖. นายวุฒิชัย           แผ่นศิลา หัวหน้าส านักปลัด วุฒิชัย          แผ่นศิลา  
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                               ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

เลขานุการสภาฯ  วันน้ี เปน็การประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัยที ่๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่ง
สภาเทศบาลต าบลคลองปราบได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ไว้ภายใน
ระยะเวลา  ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  และตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๒๗ การประชุมสภา
เทศบาลต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึง
จะเป็นองค์ประชุม บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เข้าประชุม จ านวน  ครบทุกท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบกล่าวเปิด
ประชุมสภาต่อไป  

ประธานสภาฯ  สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   ผู้บริหารเทศบาล  วันน้ี  เปน็การประชุม
สภาเทศบาลต าบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัยที ่๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาเร่ืองที่
เสนอของผู้บริหารเทศบาล  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ครับ  

เลขานุการสภาฯ  ขอชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
                                        ๑.ระเบียบวาระที่   ๑   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                        ๒.ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ 
                                        ๓.ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ืองที่เสนอใหม่ 
                                             ๓.๑  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าปรับให้ผู้ประกอบการ  จ านวน  ๔๗,๑๑๖  บาท 
                                             ๓.๒ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ 
                                                     สิ่งก่อสร้าง 
                                                     ๓.๒.๑ ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ     จ านวนเงิน    ๑๖,๐๐๐  บาท 
                                                     ๓.๒.๑ โต๊ะ เก้าอี้  ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก   จ านวนเงิน    ๗๖,๐๐๐  บาท 
                                         ๔.ระเบียบวาระที่  ๔   เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ                   
ระเบียบวาระท่ี ๑              เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
                                                แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลทราบถึงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเตรียม

ความพร้อม  เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   

                                    พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ 
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจากที่
แจ้งในการประชุมครั้งที่แล้ว  และขอยกเลิกรายละเอียดจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒            เร่ือง รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  สมัยสามัญ สมัยที ่๑  ประจ าปี 
                                        ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๘  เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ประธานสภาฯ          ตามที่สภาเทศบาลต าบลคลองปราบได้มีการประชุม สมัยสามญั สมัยที ่  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อ

วันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ไปแล้วนั้น บัดนี้ทางเลขานุการสภาฯได้จัดท ารายงานการ
ประชุมสภาเสร็จแล้ว จึงเสนอสภาฯมาเพื่อให้การรับรองรายงานการประชุม ขอเชิญ ร่วมกัน
พิจารณา ใครมีอะไรที่จะเพิ่มเติมแก้ไข  ตัดทอนข้อความ เชิญครับ จากการที่ทางสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบได้ส่งรายงานการประชุมสภาไปยังสมาชิกสภาเทศบาลล่วงหน้า  ๓ วัน ทาง
สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบมาก่อนแล้ว เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอให้แก้ไขหรือ
เพิ่มเติมข้อความใดผมจะขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ สมัยสามัญ  สมัยที ่๑ ประจ าปี  ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   ขณะนี้ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุม ๑๑ ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบที่รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลขอให้ยกมือครับ   

มติท่ีประชุม    รับรอง  .......๑๑..เสียง 
                ไม่รับรอง .....-....เสียง 
                งดออกเสียง...1....เสียง (ประธานสภาฯ) 

วาระที่ ๓       เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ                 ๓.๑  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าปรับให้ผู้ประกอบการ  จ านวน  ๔๗,๑๑๖  บาท ใน

ส่วนของรายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ            
นายกฯ                        จากการที่บริษัท  วีวิว  วิศวกรรม  จ ากัด   ได้เร่งขอคืนเงินค่าปรับในการด าเนินการโครงการก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/ ๒๕๕๓ ลว. ๒๐ 
สิงหาคม  ๒๕๕๓ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  ซอย ๒๙ (ช่วงที่ ๑)  
หมู่ที่ ๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/ ๒๕๕๔  ลว.  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๔ นัน้ เทศบาลต าบลคลอง
ปราบ  ได้ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานและพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว สามารถ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการได้ดังนี้ 

                                   (๑)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาภูเขา หมู่ที่  ๕ เข้าหลักเกณฑ์ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖ / ว ๖๖ ลว. ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ข้อ ๑.๔ (๑) สัญญาจ้างดังกล่าวซึ่ง
ได้รับผลกระทบเหตุอุทกภัยตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นเหตุผลท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานหรือ
ส่งมอบงานได้ภายในก าหนดระยะเวลาตามสัญญานั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ                                   
หรือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจ านวนวันที่เกิดอุทกภัยจริง  

 โดยยึดถือตามประกาศภัยพิบัติฯของแต่ละจังหวัดเป็นวันเริ่มต้นในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ 
ในครั้งนีห้รือตามนัย ข้อ ๑.๔ (๒) สัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าข่ายที่ได้รับการขยายเวลา ตามข้อ ๑.๔ (๑)  
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 ให้บวกเพิ่มระยะเวลาที่ต้องด าเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ าลดกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า  
 ๖๐ วัน บวกเพิ่มอีกเท่ากับอายุสัญญาเดิมโดยนับต่อจากการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔(๑) 

กล่าวคือ ตามสัญญาจ้างดังกล่าวผู้รับจ้างจะได้รับสิทธิค่าปรับคืน คือช่วงวันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ และช่วงวันที่  ๑- ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวม  ๔๕ วัน ในอัตราค่าปรับวันละ  ๗๔๖.- 
บาท  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๓,๕๗๐.- บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ส าหรับ
ค่าปรับช่วงวันที่ ๕- ๓๑ ตุลาคม ๒๔๔๓ และวันที่  ๑๖- ๓๗ ธันวาคม  ๒๕๕๓ นั้น เป็นภาระ
ของผู้รับจ้างเอง 

          (๒.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอย ๒๙ (ช่วงที่ ๑) ตามหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๕๐๖ / ว ๗๒  ลว. ๘  มีนาคม  ๒๕๕๕ เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๔.๑.๑  และข้อ ๔.๑.๓  
เน่ืองจากสามารถขยายเวลาไปได้อีก  ๑๘๐ วัน  ทั้งนี้ ต้องยื่นหนังสือขอรับเงินค่าปรับคืนภายใน  
๖๐ วันนับถัดจากวันที่มติคณะรัฐมนตรีออก คือวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๖  ฉะนั้น ทางบริษัท
ฯ  ได้รับสิทธ์ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้ กล่าวคือผู้รับจ้างจะได้รับสิทธิค่าปรับคืนทั้งหมด คือ
ช่วงตั้งแต่วันที่      ๕ – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  รวมเวลา  ๑๓ วัน ในอัตราค่าปรับวันละ  
๑,๐๔๑ บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓,๕๔๖.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๙ การถอนคืนเงิน
รายรับ และการจ าหน่ายหนี้สูญ     ข้อ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติ (๒) ขอ
คืนเงินภายหลังปีงบประมาณท่ีรับเงินเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลคลองปราบจึง
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าปรับคืน  ตามข้อ
ระเบียบ/กฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี  กับโครงการตาม (๑.), (๒.)  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   ๔๗,๑๑๖.- 
บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน) ให้กับ บริษัท  วีวิววิศวกรรม  จ ากัด  ผู้รับจ้าง  
ต่อไป 

ประธานสภาฯ                 ครับ ท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการจ่ายขาดเงินสะสม    เพื่อคืนเงินค่าปรับให้ 
                                        ผู้ประกอบการแล้ว   สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย จะอภิปรายสอบถามบ้างครับ  เชิญได้ครับ  
                                        หากไม่มี  และท่านนายกก็ชี้แจงรายละเอียดพอสมควรแล้วผมขอมติจากสภา  เร่ือง ขออนุมัติจ่าย 
                                        ขาดเงินสะสม    เพื่อคืนเงินค่าปรับให้ผู้ประกอบการ  ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือครับ   
มติท่ีประชุม    อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม .......๑๑..เสียง 

                ไม่อนุมัติ .....-....เสียง 
                งดออกเสียง...1....เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ประธานสภาฯ                ๓.๒  ขออนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ 
                                        สิ่งก่อสร้าง  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด 
นายกฯ                    การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดิน   และ สิ่งก่อสร้าง         

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” โดยโอนลดจาก  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน  ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี และกิจกรรม
ต่างๆที่มีความจ าเป็นเหมาะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี และกิจกรรมต่างๆที่มีความจ าเป็นเหมาะสม เช่น กิจกรรมวัน
สงกรานต์  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  วันเด็กแห่งชาติ  วันลอยกระทง  วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
วันเข้าพรรษา  เป็นต้น  ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ซึ่งจะโอนลดจ านวน
๙๒,๐๐๐ บาท   

                                    ๓.๒.๑  ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ     จ านวนเงิน    ๑๖,๐๐๐  บาท  โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ    เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดหา
โทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติประจ าส านักงานเทศบาลต าบลคลองปราบ  (ตู้สาขา , เซ็ท
โปรแกรม , เคร่ืองโทรศัพท์  พร้อมค่าติดตั้ง) (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งไว้  ๑๖,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เหตุผลความจ าเป็น เน่ืองจากเดิมจุดรวมในการรับโทรศัพท์ของเทศบาลต าบล
คลองปราบอยู่ที่ในห้องส านักปลัดที่เดียว เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อราชการหรือบริการ
ประชาชน  ดังนั้น  ต่อไปจะเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์กันทั้งหมด  ทั้งห้องกิจการสภาเทศบาล   
ห้องนายกฯ  ห้องกองคลัง  ห้องส านักปลัด  ห้องกองช่าง  และห้องศูนย์ อปพร.  ให้สามารถโอน
สายโทรศัพท์ถึงกันได้ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดหาตู้สาขา  และเซ็ทโปรแกรมโทรศัพท์  และ
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ                ครับ  สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย จะอภิปรายสอบถามบ้างครับ  เชิญได้ครับ   
                                        เชิญคุณบัญชา  คงศิริครับ 
นายบัญชา  คงศิริ            ให้ทางเทศบาลต าบลคลองปราบเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์อัตโนมัติดังกล่าวถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สท.เขต ๑                        ด้วยจะได้หรือไม่  โดยงบประมาณยังคงเท่าเดิม 
ประธานสภาฯ                 เชิญท่านนายกครับ 
นายกฯ                             ขอขอบคุณท่านบัญชา  คงศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ ในส่วนน้ีเทศบาลต าบลคลองปราบรับ 
                                        ด าเนินการให้           
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ประธานสภาฯ                 สมาชิกสภาท่านใดยังมีข้อสงสัย จะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ  หากไม่มี  ผมขอมติจากที่
ประชุมสภา  เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าด าเนินการจัดหาโทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติประจ าส านักงาน
เทศบาลต าบลคลองปราบ  ราคา  ๑๖,๐๐๐ บาท  ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือครับ   

มติท่ีประชุม    อนุมัต.ิ......๑๑..เสียง 
                ไม่อนุมัติ .....-....เสียง 
                งดออกเสียง...1....เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ              เชิญท่านนายก    ชี้แจงรายละเอียด  ในส่วนของเร่ืองที่เสนอใหม่ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งกอ่สร้าง ล าดับต่อไป เชิญท่านนายกครับ 
นายกฯ                      ๓.๒.๒  โต๊ะ เก้าอี้  และตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก    จ านวนเงิน    ๗๖,๐๐๐  บาท  โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กขนาด ๔.๕ ฟุต จ านวน  ๕ ตัว , โต๊ะท างาน
ผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จ านวน ๑ ชุด , เก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง  จ านวน ๓ ตัว , เก้าอี้ส านักงานมี
โช๊คปรับ จ านวน ๒ ตัว และตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จ านวน ๒ ตัว     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ (จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) 

                                         -โต๊ะท างานเหล็กขนาด ๔.๕ ฟุต จ านวน  ๕ ตัว ราคาตัวละ ๖,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
                                         -โต๊ะท างานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จ านวน ๑ ชุด ราคาชุดละ๒๗,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
                                         -เก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง  จ านวน ๓ ตัว        ราคาตัวละ  ๒,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน    ๗,๕๐๐ บาท 
                                         -เก้าอี้ส านักงานมีโช๊คปรับ จ านวน ๒ ตัว         ราคาตัวละ  ๑,๙๕๐  บาท  เป็นเงิน    ๓,๙๐๐  บาท 
                                         -ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก     จ านวน ๒ ตัว        ราคาตัวละ  ๓,๘๐๐  บาท  เป็นเงิน    ๗,๖๐๐  บาท 
                                         -ราคารวมทั้งสิ้น   ๗๖,๐๐๐   บาท 
                                   ตั้งไว้  ๗๖,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เหตุผลความจ าเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของเทศบาล

ต าบลคลองปราบ ทั้งในส่วนของ บุคลากร การบริหารจัดการ และการบริการประชาชน ซึ่ง
จ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอี้  และตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก ดังกล่าว และขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป 

ประธานสภาฯ                ครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัย จะอภิปรายสอบถามบ้างครับ  เชิญได้ครับ   
                                        เชิญคุณสิทธิชัย  มีศรี ครับ 
นายสิทธิชัย มีศรี             ผมเห็นด้วยกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะ  เก้าอ้ี   และตู้เก็บเอกสาร  ๔  ลิ้นชัก คร้ังนี้ แต่ 
สท.เขต ๒                 อยากจะเสนอให้ทางเทศบาลต าบลคลองปราบ  จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้  ส าหรับห้องกิจการสภาเทศบาลด้วย 

เน่ืองจาก ปัจจุบันห้องกิจการสภาเทศบาลยังไม่มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอ ส าหรับ เลขานุการสภา  รอง
ประธานสภา  และประธานสภา  ในการท างาน 

ประธานสภาฯ                 เชิญท่านนายกครับ 
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 นายกฯ                             ขอขอบคุณท่านสิทธิชัย   มีศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ขอเรียนว่า ในส่วนของการ

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะ  เก้าอี ้คร้ังนี้ ทางเทศบาลต าบลคลองปราบจะจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้เป็น
ของห้องกิจการสภาเทศบาลรวมอยู่ด้วยแล้วทั้งโต๊ะ และเก้าอ้ี  ซึ่งกระผมได้พูดคุยประสานกับ
ท่านประธานสภาไว้แล้ว     

ประธานสภาฯ                 สมาชิกสภาท่านใดยังมีข้อสงสัย จะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ  หากไม่มี  ผมขอมติจากที่
ประชุมสภา  เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อโต๊ะ  เก้าอี้  และตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก    จ านวนเงิน   ๗๖,๐๐๐  บาท  
ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือครับ   

มติท่ีประชุม    อนุมัต.ิ......๑๑..เสียง 
                ไม่อนุมัติ .....-....เสียง 
                งดออกเสียง...1....เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองอื่นๆ   
ประธานสภาฯ                 เป็นที่เรียบร้อยแล้วส าหรับการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอใหม่  ต่อไปเป็นระเบียบ

วาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืนๆ ท่านนายกมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ 
นายกฯ                       ขอบคุณครับ  เป็นเรื่องชี้แจงในหัวข้อเรื่องอ่ืนๆ เกี่ยวกับ ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั

พิบัติกรณีฉุกเฉิน หนังสือจากส านักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเบิกจ่ายให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ส านักคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเรียนว่ากรมบัญชีกลางได้
พิจารณา ข้อเท็จจริง และองค์ประกอบข้อกฎหมาย  คือจริงๆกระผมได้รับหนังสือด่วนจากคลัง
จังหวัด ซึ่งการเกิดอุทกภัย วาตภัย  เมื่อก่อนมีหลักเกณฑ์ว่า  เทศบาลต าบลคลองปราบก็สามารถ
จะช่วยเหลือ แต่หลังจากนี้มีหลักเกณฑ์ว่า ถ้าเป็นของคลังจังหวัดสุราษฎรธานีเป็นกรณีว่า ๑.มี
บ้านได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติหน่ึงหลัง แม้ภัยดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์
ของประชาชนแต่เนื่องจากภัยที่เกิดขึ้นมิได้เป็นภัยที่เกิดอันตรายแก่คนหมู่มาก หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านปัจจัยพื้นฐาน จนเกิน
ความสามารถที่ชุมชนจะรับมือหรือจัดการเองได้  ครับดังนั้น แม้ว่าจะเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดย
ปัจจุบันทันด่วน และจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยฉับพลัน แต่เน่ืองจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรณี
นี้ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ จึงไม่สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบได้  ๒.ส าหรับการพิจารณากรณีอัคคีภัย ท าให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย ก็ต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงและองค์ประกอบตามแนวทางข้อที่ ๑ เช่นเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเกิดขึ้นกับคนหมู่มาก หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวเกิดแก่คนหมู่มากก็สามารถช่วยเหลือตามระเบียบได้ ครับเป็นหนังสือ
จากคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากที่มีกฎหลักเกณฑ์มาก ทางผมและเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติ จริงๆ
แล้วก็อยากช่วยเหลือชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน     แต่พอมีหลักเกณฑ์ตามที่ผม 
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                                     พูดไปกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ ต่อไปการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ บ้าน ๑ หลังเมื่อก่อนเคย

ช่วยเหลือได้ แต่น้ีต้องเป็นบ้านหมู่มากที่ได้รับความเสียหาย  บ้านหลังเดียวกระผมคิดว่าก็ได้รับ
ความเสียหายเหมือนกัน แต่มันขัดข้อกฎหมายครับท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเขตทกุ
ท่าน กระผมก็ต้องแจ้งผ่านมายังสภาถึงระเบียบ กฎเกณฑ์เบิกเงินในการจะช่วยเหลือราษฎร
ต่อไป  ครับมีเร่ืองชี้แจงไว้แค่นี้ก่อน  

  ประธานสภาฯ               ครับ ผมขอหารือนะครับ ท่านนายก  ท่านปลัดพอมีทางออกบ้างไม่ครับที่จะช่วยเหลือประชาชน 
  นายทวีศักดิ์                    ครับท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับเร่ืองนี้ได้มีการหารือกันระดับจังหวัดแล้วว่า  
  ศิลปพรหมมาศ              เราจะช่วยเหลือยังไง  ทางจังหวัดบอกว่า  ถ้าเราช่วยเหลือตาม พรบ.บรรเทาสาธารณภัยไม่ได้ ก็ 
  ปลัดเทศบาล         จะมีในส่วนของท้องถิ่นที่ยังพอมีช่องโหว่กฎหมายบางตัวอยู่บ้าง    คือ    ระเบียบการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ปี ๒๕๔๓ ซึ่งจะมีขั้นตอนค่อนข้างละเอียดหยุมหยิม คือต้องมีการท าประชาคมมา
ว่าเป็นผู้ยากไร้อย่างไรและรายละเอียดอ่ืนอีกมากถ้าเข้าข้อนี้ท้องถิ่นก็สามารถช่วยได้ อีกส่วนก็
ได้มีการพูดคุยกันระดับอ าเภอระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ว่าต่อไปจะมี
แนวทางอย่างไรถ้าเกิดมีลมพายุพัดบ้านหลังเดียวบ้านอ่ืนไม่โดนเลยเราจะช่วยเหลือกันอย่างไร
แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้  ถ้าจะช่วยก็พอมีทางเดียวตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัย ปี ๒๕๔๓  ที่ต้องผ่านเวทีประชาคมและเป็นผู้ยากไร้ ขอบคุณมากครับ 

  ประธานสภาฯ       ผมขอแจ้งเร่ืองเดียวนะครับจากที่เมื่อกี้ผมได้รับหนังสือจากท่านปลัดเทศบาลนะครับเร่ืองการตีราคา
กลางที่ดินรอบปี พ.ศ.  ๒๕๕๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  
ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครับ ให้สภาท้องถิ่นเลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ 
ท่าน ควรเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ด้านการประเมินทุนทรัพย์  จากส านักงานธนารักษ์พื้นที่
เข้าเป็นคณะกรรมการ  กระผมขอมอบหน้าที่ให้เป็นท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการประสาน
นะครับ สภาเทศบาลรับทราบนะครับ  ท่านอ่ืนมีท่านใดจะเสนอในหัวข้อวาระที่  ๔ บ้างไหม
ครับ อภปิราย หรือซักถามได้ครับ  เชิญคุณวันชัย  สวัสดิโกมลครับ 

  นายวันชัย                     สืบเนื่องจากการที่พวกเรามีการท าหนังสือถึงนายกเร่ืองโครงการถนนลาดยางหมู่ที่  ๑  –   หมู่ที่ ๕         
สวัสดิโกมล                 แต่ในทางฝ่ายบริหารนั้นเข้าใจผิดไปคุยในที่ประชุมว่าพวกเราท าหนังสือขับไล่นายก ซึ่งเร่ืองนี้ผม 

  สท. เขต ๒               ว่าเป็นเร่ืองที่เข้าใจผิด ผมขอให้ทุกท่านเข้าใจไว้ด้วยว่าเราท าเพื่อคนหมู่มาก      ไม่ได้ท าเพื่อคนส่วน
น้อย  และอีกเร่ืองหนึ่งนะครับที่ทางฝ่ายบริหารไปพูดว่าคนหมู่ที่ ๑ อย่าเอาตัวอย่างคนหมู่ที่ ๕ 
ค าพูดนี้เป็นค าพูดที่ท าให้คนในหมู่ที่ ๕ เสียหายนะครับ  ขอให้ท่านถอนค าพูดหรือขอโทษเสีย 
คนหมู่ที่ ๕ ท าเพื่อคนส่วนใหญ่นะครับ  เร่ืองที่ ๒ นะครับขอบคุณท่านผู้บริหารที่เห็น
ความส าคัญและความล าบากของชาวบ้านนะครับ แต่ท่านแก้ปัญหาไม่ตรงจุดไม่ครบถ้วน กรณี
ถนนสายควนเหรียง มีความล าบากหลายจุดแต่ท่านท าจุดเดียว สาเหตุมาจากท่านไม่ประสานงาน
ให้พวกเรารู้เลย ผมอยากทราบว่าท่านใช้งบประมาณไปเท่าใด หมดหรือยัง ถ้ายังไม่หมดทีผม
อยากให้เอารถแบ็คโฮขึ้นไปอีกครั้งแล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุด หวังว่าท่านคงด าเนินการนะครับ     
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                                      เร่ืองที่ ๓ ผมอยากทราบว่าโครงการที่อนุมัติไว้แล้วตั้งแต่คณะบริหารชุดก่อนจะด าเนินการ

ได้ เมื่อใด  ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ            ครับขอบคุณมากครับคุณวันชัยครับ        ประเด็นนี้นะครับผมขอหารือว่าการซักถามในวาระอื่นๆ

ท่านนายกจะตอบแก้ตัวบุคคล  หรือสมาชิกอภิปรายรายบุคคลเสร็จแล้ว ให้ยกตอบที่เดียว หรือ
ท่านจะตอบเป็นทีละประเด็น ผมขอหารือนะครับ  สมมตินายกจะไม่ตอบประเด็นนี้ท่านนายก
ต้องขออนุญาตประธานสภาให้รองนายกตอบ เฉพาะรองนายกนะครับ 

นายกฯ               ครับสืบเนื่องจากสมาชิกสภาเขต    คุณวันชัย  สวัสดิโกมล พูดถึงประเด็นเร่ืองเกี่ยวกับโครงการ
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ หมู่ที ่ ๕  น่าจะเป็นความเข้าใจผิด ส่วนกระผมเองในฐานะของผู้บริหาร
เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ที่เป็นประเด็นน้ันตัวกระผมเองไม่ได้
พูด แต่ที่เป็นประเด็นที่ว่าคนหมู่ ๑ อย่าเอาอย่างคนหมู่ ๕ อันนี้กระผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าเป็นเรื่อง
อะไรนะครับ แต่สืบเนื่องจากถนนดังกล่าวมีชาวบ้านร้องเรียนมีหนังสือ กระผมก็มีหนังสือชี้แจง
ตอบไปยังท่านประชาคมหมู่บ้าน  ประธานประชาคม  ซึ่งแจกไปทุกหมู่บ้าน ส่วนเรื่องประเด็น
ค าพูดอ่ืนๆกระผมขอยืนยันว่าไม่ได้ออกจากค าพูดของกระผม  แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านถาม
เกี่ยวกับถนนสายควนเหรียงนะครับที่ว่าเข้าแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะว่าช่วงนั้นเข้าไปก็มีปัญหา
เร่ืองฝนบ้าง แต่ก็ยังไม่ตรงจุดเท่าไหร่นะครับ  เร่ืองการประสานงานกระผมก็รับเร่ืองไว้ ต่อไป
การท างานต้องควบคู่ต้องประสาน กระผมก็ต้องขอเรียนบอกว่าต่อไปจะท าอะไรสมาชิกสภาเขต
ทุกท่านก็จะต้องได้รับรู้เพื่อการพัฒนาจะได้ตรงเป้าหมาย ตรงกับความต้องการของประชาชน 
สมาชิกทุกท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน  การแก้ปัญหา  โดยเฉพาะผู้บริหารก็ไม่สามารถ
รู้จุดหมายจริงๆ  ปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเท่ากับตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ทุกท่าน  เร่ืองนี้กระผมขอรับไว้ต่อไปการท างานต้องประสานควบคู่กัน เพราะนโยบายของ
กระผม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา  เด๋ียวเร่ืองถนนสายควนเรียงกระผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาให้รองพิญญา  คงศิริเป็นผู้อธิบาย 

 ประธานสภาฯ               ครับขอบคุณมากครับ  ขอเชิญรองพิญญา  คงศิริ ครับ        
นายพิญญา  คงศิริ        เรียนท่านประธานสภา       และเพื่อนสมาชิกทุกคนครับ  วันนั้นได้รับหนังสือร้องทุกข์จากนาง               
รองนายกเทศมนตรี         วารุณี   แก้วจันทร์  ได้บอกว่าถนนสายหมู่ที่ ๕ เกิดความเสียหายจากอุทกภัย ประชาชนที่ใช้ 
                                    เส้นทางสัญจรไปมาในการขนส่งผลผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้เส้นทางเส้นนี้เดือดร้อนไม่สามารถ

ด าเนินการได้  ให้ด าเนินการเร่งด่วน  มีลายเซ็น  มีรูปถ่าย  แต่วันน้ันผมก็ขึ้นไปส ารวจ  โดยมี
นายสิทธิชัย  มีศรีเป็นผูน้ าส ารวจว่าจุดไหนบ้าง กระผมก็ท าตามที่นายสิทธิชัยพากระผมไปดูนะ
ครับ พาผมไปดูว่าจุดไหนบ้าง  ผมก็ท าตามที่นายสิทธิชัยพาไปดูว่ามีจุดไหนบ้าง กระผมก็ได้
ด าเนินการขึ้นไปส ารวจแล้วครับ  ถ้าเราน าหินไปถม ผมดูแล้วถนนมันลาดลงภูเขา เราน่าจะเอา
แบ็คโฮไปขุดปรับเป็นคูแบ่งน้ า   เราเอาหินไปถมก็ไม่มีความหมายจะถูกน้ าชะล้างหมด จึงใช้
แบ็คโฮไปปรับแต่งก่อนครับ แล้วจะเอาหินไปถม  แต่ไม่แล้วเสร็จเนื่องจากขาดหินที่ในเหมือง    
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                                    หินที่ในเหมืองไม่แล้วเสร็จเพราะว่าต้องปรับปรุงซ่อมทั้งต าบลหินไม่พอประกอบกับฝนตก

ด้วย นอกนั้นรถที่น าไปใช้ก็เป็นรถของเทศบาลเอง เพื่อประหยัดรายจ่ายไม่อยากจะจ้างเขา
ทั้งหมด เลยเอารถของเทศบาลซึ่งมีอยู่ ๒ คัน และจะท าซ่อมให้หมดในคราวหลัง  แต่ว่าที่ท า
เพราะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เบื้องต้นให้ชาวบ้านได้ขนสินค้าการเกษตร ซึ่งเสียงตอบรับก็ดี  แต่
ผมว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้น่าจะมีการน าโครงการเข้าแผนท าเป็นถนนคอนกรีต  ในวันที่ท าถนนท่าน
ประธานสภาก็ขึ้นไปดูด้วยนะครับวันนั้น  สมาชิกสภาก็ขึ้นไปดู  กระผมบอกแล้วว่าไม่แล้วเสร็จ
นะครับ เน่ืองจากปัญหาหินในเหมืองท าให้มันยังไม่สมบูรณ์แล้วเสร็จ  เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าไปก่อนนะครับ  ส่วนจุดอ่ืนที่ไม่น าไปส ารวจเพราะกระผมคิดว่านายสิทธิชัยคงจะรู้พื้นที่ดีว่า
จุดไหนบ้าง กระผมเลยท าโครงการ แต่ไม่ต้องกลัวรอบหลังยังมีอีก รอบหลังจะปรับให้ใหม่
เพราะว่าตอนนี้รอหินในเหมืองอยู่  บวกกับรถต้องซ่อมไฟฟ้าอีก  ถ้าวันไหนที่ซ่อมส าเร็จหรือขอ
ยืมรถจากหน่วยงานอ่ืนมาได้ก็จะด าเนินการซ่อมต่อนะครับ  ขอบคุณมากครับ             

 ประธานสภาฯ               ครับขอบคุณมากครับ  ท่านรองครับ   ขอเชิญคุณวันชัยต่อเลยครับ 
 นายวันชัย              กระผมว่าครั้งต่อไปไม่ต้องใช้หินก็ได้ครับ     เพียงแค่เอาแบ็คโฮขึ้นไปแล้วให้ผู้ที่รู้เส้นทางน าท่าน
สวัสดิโกมล                     ขึ้นไป  แล้วก็ท าให้ดีท าให้น้ าไม่ไหลชะล้างถนน  แล้วค่อยถม แต่น้ีท่านไม่รู้เอาตาสีตาสาที่ไหน 
สท. เขต ๒                      น าขึ้นไปบนภูเขา  ต่อไปบอกพวกเราผู้ที่ใช้เส้นทางรู้  ก็จะท าให้ดีได้  แล้วก็ประเด็นที่  ๓ 
                                        โครงการที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ผู้บริหารชุดก่อนจะด าเนินการเมื่อไรได้ครับ 
นายพิญญา  คงศิริ           ขออนุญาตท่านประธานสภาอีกครั้งครับ 
รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ               ได้ครับ 
นายพิญญา  คงศิริ           คือว่าผมไม่ทราบว่าท่านประธานหรือสมาชิกสภาผู้นั้นเป็นตาสีตาสา  หรือสมาชิกสภาที่ได้รับ 
รองนายกเทศมนตรี       เลือกตั้งมา  ถ้าว่าเป็นสมาชิกสภาที่ชาวบ้านเลือกตั้งมาผมว่าคงไม่ใช่ตาสีตาสา  เป็นคนที่ 
                                       ประชาชนเห็นแล้วไว้วางใจให้มาท างาน  ไม่ใช่ตาสีตาสา  กระผมคิดอย่างนั้นนะครับ  ส าหรับ 
                                       เร่ืองโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารชุดเก่าแล้ว  ท่านนายกขอเรียนกับสภาเอง ขอเชิญครับ 
นายกฯ                      ครับขอบคุณครับสมาชิกสภาเขต    คุณวันชัย  สวัสดิโกมล  ครับ โครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

ชุดเก่า  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนผู้อ านวยการกองคลัง เพราะว่าส่วนจัดโครงการก่อสร้างถนน      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยทิวทอง หมู่ ๒  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ ๔  ถนนสาย
กาญจนา  แล้วก็โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยพวงทองพัฒนา ตอนนี้รอผู้อ านวยการกองคลัง
ด าเนินการอยู่ครับ  เร่ืองเอกสารเรื่องราคาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ  วันนี้ผมก็เข้าไป
ติดตามคิดว่าคงจะด าเนินการให้ได้เร็วๆนี้นะครับ เพราะว่าไม่อยากให้ปล่อยให้มันตกไป  ส่วน
เร่ืองการซ่อมแซมไฟฟ้าที่รองพิญญาได้พูดไป   กระผมก็ได้ท าหนังสือขอรถกระเช้าถึงเทศบาล
เมืองนาสาร  พอดีท่านนายกเทศบาลเมืองนาสารบอกว่าช่วงนี้ต้องใช้รถในการตัดแต่งกิ่งไม้และ 
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 เตรียมพื้นที่จัดงานประจ าปีงานเงาะโรงเรียนบ้านนาสาร วันน้ีเลยท าหนังสือใหม่ไปยังเทศบาลต าบลพรุพีเพื่อขอ

รถ  กระผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเร่ืองการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตอนนี้ ช่วงก่อนท าหนังสือไป
เทศบาลต าบลพรุพี   ช่วงนั้นรถของเทศบาลต าบลพรุพีครัชท์หมด   ก็เปลี่ยน ครัชท์  ตอนนี้ผม
ประสานกับท่านนายกเทศบาลต าบลพรุพี ท่านให้ผมท าหนังสือขอรถพร้อมคนขับ  ตอนนี้ของ
เราก็ท าการซ่อมแซมในหมู่ที่ ๒ โดยใช้รถของเราที่ท าเป็นโครงเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาไปชั่วคราว 
ที่เหลือหมู่ที่ ๔ บางส่วน  หมู่ที่ ๒  เรียบร้อยแล้ว  แล้วก็หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ ภายในต าบล  
ผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ แต่มันติดปัญหาเหมือนโครงการถนนสายบ้านคีรีราษฎร์จรดเทศบาล
เมืองนาสารช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ  แต่ตรงนี้ผมเรียนบอกผ่านท่านประธานสภายัง
สมาชิกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ก็เลยช้าไปหน่อยแต่ก็เปิดขายซองตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือนนี้
ครับหมดวันที่ ๑ ครับทุกโครงการก็เป็นความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชน กระผมเอง
ไม่ใช่คิดว่าจะไม่ให้ผ่าน  คือจะให้ผ่านทุกตัวที่เป็นความต้องการมาจากชาวบ้าน ประชาคม
หมู่บ้าน  และตอนนี้มีอีกเร่ืองที่กระผมก าลังด าเนินการคือโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่น่าจะพอ  เข้าไปส ารวจแล้ว  พบว่า
จากการประเมินศูนย์ของหน่วยงานรอบนี้  คะแนนมาพลาดในเกณฑ์ของสถานที่ ที่หลับที่นอน  
ห้องน้ า ที่ล้างมือ  คะแนนจากจ านวน ๒๓ ศูนย์ได้ล าดับที่ ๕ ไปแพ้เร่ืองสถานที่ แต่เรื่องการเรียน
หลักสูตรหนังสือถือว่าโอเคนะครับ  แต่ต่อไปต้องได้รับการปรับปรุงทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลคลองปราบ ผมมีหน้าที่ดูแล ต้องส่งเสริมสานต่อต่อไปนะครับ  อีก
เร่ืองหนึ่งคือขอแจ้งเร่ืองตัดหญ้าบริเวณถนนตอนนี้ก าลังด าเนินการหาคนรับจ้างอยู่นะครับ  
ตอนนี้มีแบบแปลนแจกสมาชิกแต่ละเขต  ถ้าบางที่สมาชิกในพื้นที่ดูแล้วอาจจะตกหล่นไปบ้าง
อย่างไรก็ให้แก้ไขเพิ่มเติม  เพราะว่าเร่ืองฉีดหญ้าก าจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ โดยเฉพาะหมู่ที่ ๑ 
ได้รับการประสานเร่ืองการท่องเที่ยวจากเทศบาลเมืองนาสารแต่มีติดปัญหาเร่ืองกิ่งไม้  ผมว่าถ้า
จะท าเร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้ก็จะท าทั่วทั้งต าบลเป็นโครงการพร้อมกับฉีดหญ้าก าจัดวัชพืช  ตัดหญ้า
บริเวณไหล่ทางทั้งต าบลและพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้  เพราะว่าจะมีผลต่อการจัดเก็บขยะของรถขยะ
โดยเฉพาะหมู่ที่ ๕  และท่านประธานครับตอนนี้มีโครงการปั่นไปชิมไปเป็นโครงการร่วมและ
รับการประสานจากทัวร์ของเทศบาลเมืองนาสาร เป็นการท่องเที่ยวและส่งเสริมงานเงาะโรงเรียน
นาสาร  ประสานมายังพื้นที่หมู่ที่ ๑ บริเวณผาผึ้งเขาถ้ าขรม แต่มันก็มีปัญหาว่ารถทัวร์เข้าไม่ได้
เพราะมีปัญหาเร่ืองกิ่งไม้ กระผมก็มีความคิดว่าจะท าการตัดแต่งบริเวณไหล่ทางภาพรวมทั้ง
ต าบล   ต่อไปรถขยะเก็บขยะก็มีปัญหาเพราะตัวรถใหญ่ มีกิ่งไม้เกะกะบนท้องถนน  ขอฝากท่าน
ประธานสภาและท่านสมาชิกให้เห็นความส าคัญตรงนี้ ส่วนเอกสารแบบแปลนที่ท าแจกเส้นทาง
ตกหล่นเพิ่มได้ครับ  ต่อไปเร่ืองการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาผมขออนุญาตประธานสภาให้รองพิญญา
เป็นผู้อธิบายครับ 
 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญท่านรองพิญญาครับ 
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 นายพิญญา  คงศิริ           ครับผมขอเสนอเร่ืองอุปกรณ์กีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับ  เน่ืองจากที่ผ่านมา ปี ๒๕๕๖ เรา

ไม่ได้ 
รองนายกฯ             แข่งขันกีฬาประจ าปี    อุปกรณ์กีฬาซื้อมาตั้งแต่  ปี ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมแข่งปี ๒๕๕๖ ทุกหมู่บ้าน

น าไปใช้ช ารุดเสียหายหมดแล้วก็ได้ครับ  แต่หลายๆท่าน  หลายๆที่ก าลังออกก าลังกายกันแต่ขาด
อุปกรณ์กีฬา  ไปขอจากท่านสมาชิกสภาบ้างแล้ว  จากประธานสภาบ้างแล้ว  ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗  มีงบประมาณอยู่ ๕๐,๐๐๐ บาท  ขอให้ท่านน าเสนออุปกรณ์กีฬาที่หมู่บ้านต้องการ ผม
จะน าข้อมูลไปจัดซื้อ  และมีแบบข้อมูลราคา  อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล  ตะกร้อ  ไม้
แบดมินตัน   ท่านน าเสนอมาได้แต่ไม่เกินหมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท  หรือเฉลี่ยทั้งต าบลไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มส่งมายังเลขา เพราะตอนนี้คนหันมาเล่นกีฬากันมาก
และเป็นเร่ืองส าคัญ แต่จะซื้ออย่างไรก็อย่าลืมลูกฟุตบอลเบอร์ ๔ เบอร์ ๕ เพื่อใช้ในการแข่งขัน
กีฬาประจ าปี ๒๕๕๗  ต่อไปนะครับ  ครับแบบฟอร์มและรายการผมก็ขอฝากด้วยนะครับ ท่าน
ปรึกษากันดูเป็นหมู่บ้านนะครับ  

ประธานสภาฯ                 ผมว่าเลิกประชุมสภาแล้วค่อยดูดีกว่านะครับ  เลิกประชุมสภากันแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่ง
ชั่วโมงพิจารณากันดูอีกทีนะครับ  ท่านอื่นมีอะไรอีกไหมครับ  ขอเชิญท่านสิทธิชัย  มีศรีครับ 

นายสิทธิชัย มีศรี            ครับผมขอใช้สิทธิ์ที่ถูกพาดพิงก่อนนะครับจากที่ท่านรองพิญญาได้พูดไว้ตั้งแต่คร้ังตอนแรก เร่ือง 
สท. เขต ๒                 การส ารวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย     ครับผมยอมรับว่าผมเองได้เป็นคนประสานเร่ืองนี้ส่วนหนึ่ง 

แต่สายควนเหรียงผมไม่ได้ขึ้นไป เพราะวันน้ันรองพิญญาบอกว่าขึ้นไม่ได้  รถไม่สามารถขึ้นไป
ได้  ส่วนของสายที่ท่านรองพิญญาไปซ่อม  คือสายหนองประปา  ถือว่าตรงจุด  แต่ว่าการส ารวจ
ควนเหรียงผมไม่ได้ขึ้นนะครับ ช่วยแก้ให้ผมด้วยครับ 

ประธานสภาฯ                 ครับต่อไปเชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
เลขานุการสภาฯ               ครับกระผมได้ฟังที่ท่านนายกพูดเร่ืองการซ่อมไฟฟ้านะครับ  กระผมก็เห็นด้วยนะครับที่ว่าจะ 
                                        ซ่อมให้ดี  แต่ผมดูแล้วว่าอุปกรณ์ที่เอามาใช้บางตัวก็แพงกว่าท้องตลาดเยอะนะครับ ผมก็ได้เทียบ

ราคากันดู และที่ใบเสร็จซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาต่อหน่วยก็ไม่ได้ลงเลยไปลงที่ราคารวมตลอดเลย 
ก็ผมเทียบราคาเอาไปบวกหารดู ยกตัวอย่างเช่น  กล่องกันน้ า แพงกว่าท้องตลาดอันหน่ึงเกือบ
สองร้อยนะครับ ตรงนี้ผมอยากให้ท่านนายกช่วยดูแลด้วยนะครับ  เพราะว่ามันเป็นภาษีชาวบ้าน 
ผมก็อยากให้ใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และอีกเร่ืองหนึ่งนะครับก็คือเร่ืองยางแอสฟัลท์ติกที่เก็บไว้ข้าง
เทศบาล  ผมก็ไม่ทราบว่าซื้อมาท าอะไร เพราะถนนทุกสายบางเส้นก็เป็นของทางหลวงชนบทเรา
ก็ไม่สามารถไปซ่อมของเขาได้ และบางสายก็ก าลังจะเข้าระบบที่จะซ่อมแซมใหม่ท าทั้งสาย  ก็มี
ไม่กี่จุดที่จะซ่อม ผมเห็นอยู่ก็ข้างประปาหมู่ที่ ๑ ข้างโรงเรียนหนองปลิงนั้น ๑ จุด หน้าโรงเรียน
บ้านคลองปราบ ๑ จุด ผมว่าใช้เต็มที่ก็ไม่เกิน ๒๐๐ กระสอบ แต่นี้ซื้อมา ๕๐๐ กระสอบ ผมถาม
ว่าส่วนที่เหลือเอาไปท าอะไรนะครับ ครับขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ                 ครับขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯครับ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
นายกฯ                             ครับอันนี้ การสั่งซื้อยางแอสฟัลท์ติก  กระผมขออนุญาตท่านประธานสภา  ถึงสมาชิกทุกท่าน ให้ 
                                        ท่านรองพิญญาเป็นผู้ชี้แจงครับ 
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ประธานสภาฯ                 อนุญาตครับ  เชิญครับ 
 
นายพิญญา  คงศิริ            ครับเร่ืองการซ่อมไฟฟ้านะครับบางคร้ังท่านอาจจะเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ที่แพงนะครับ แต่ว่า 
รองนายกฯ                ประหยัดไฟฟ้า ท่านลองคิดดูหลอด ๔๐ วัตต์ แทนด้วยหลอดตะเกียบแค่ ๒๘ วัตต์เองท่านลองคิดดู  

มันแพงกว่าแต่ท่านมาค านวณค่าไฟฟ้าดู  ที่ค่าไฟฟ้าเราเกินเพราะก่อนหน้านี้เราใช้หลอด ๔๐ 
วัตต์  แล้วก็  ๒๘ วัตต์  ถ้าเป็นหลอดตะเกียบ ๒๕ วัตต์  นี้ขนาดลดลง ๓ วัตต์  ถ้าเรามีโครงการ
ลดให้หมดเราก็สามารถขยายไฟฟ้าทั้งต าบลได้ผมว่า  เอาอันนี้มาขยายผมว่าน่าจะดี  เราอย่ามอง
แค่ว่าราคามันสูง  มันสูงตอนนี้แต่ว่าระยะยาวภาพรวมเป็นเดือนเป็นปีมันประหยัดค่าไฟฟ้าเท่าไร 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นหลอด P๕ พีไฟร์นะครับที่เราซื้อมาปรับปรุง  เมื่อก่อนท่านก็เคยเห็นเป็น
แบบโคมไฟแขวนมันก็ดูดี แต่ค่าไฟฟ้าเกิน  เราไม่เคยหาแนวทางแก้ไขให้ดี ให้มันดูสภาพดี
เหมือนเดิมแต่ลดการใช้กระแสไฟฟ้า ก็ได้สอบถามช่างหลายช่าง ว่าหลอดตัวนี้ใช้ได้มันกิน
ไฟฟ้ามากกว่าหลอดตะเกียบ ๓ วัตต์เอง ที่เราใช้อยู่ธรรมดานี้หลอด ๔๐ วัตต์ทั้งนั้น  ถ้าว่าทั้ง
ส านักงานเราปรับได้ทั้งหมดเราลดค่าไฟฟ้าได้ต้ังเยอะนะครับ แล้วก็อีกเร่ืองหนึ่งเร่ืองแอสฟัลท์
ติก  ตอนแรกผมออกส ารวจแล้วนะครับมีหลายเส้นทาง  ตามที่ท่านประเทพกล่าว  แต่ท่านลอง
คิดดูการสั่งซื้อเขาบวกราคาขนส่งในการสั่งซื้อนะครับ  เราสั่งซื้อแค่ ๑๐๐-๒๐๐ ถุงค่าขนส่งมันก็
แค่นั้นนะครับ  แต่ถ้าเราซื้อมาเยอะราคาแค่ ๑๒๐ บาทต่อถุงค่าขนส่งมันก็เท่านั้น อีกอย่างมัน
ไม่ใช่วัสดุที่เสียหาย สามารถเก็บไว้ใช้ได้หลายๆปี มันปัญหาถนนตรงไหนเราก็ซ่อมแซมไปก่อน 
แต่ตอนนี้เราซ่อมไม่ได้เพราะฝนตกน้ าท่วมขังในหลุมบ่อ ท่านลองคิดดูถมไปมันก็ไม่เกาะไม่ติด 
ผมคิดว่าต่อไปฝนแล้งก็จะได้ด าเนินการจ้างเหมาหรือให้ทาง อปพร.รวมตัวกันมีงานท า ส่วน
เส้นทางที่มีโครงการผ่านไปแล้วก็จะไม่มีการถมแล้วครับในปีนี้  ก็จะไปปรับถนน  เช่น ถนน
ทางไปถนนเอเชียก็มีหลายหลุมนะครับ ท่านไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อมาตั้งสักวันหนึ่งก็จะเกิด
ประโยชน์ ถนนช ารุดเราก็ไปซ่อมเป็นจุดๆได้  ไม่ลุกลามไปเยอะ แก้ปัญหาได้ก่อน  การขนส่ง
ซื้อมา ๑,๐๐๐ กระสอบก็คิดแค่นี้ซื้อมา ๑๐ กระสอบก็คิดแค่นี้ กระผมเลยด าเนินการสั่งมา ๕๐๐ 
กระสอบในคราวเดียว  ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ                 ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญท่านเลขา  ท่านประเทพครับ 
 
เลขานุการสภาฯ               ครับที่ท่านรองพิญญาตอบผมเร่ืองไฟฟ้าไม่ค่อยตรงประเด็นนะครับ ผมไม่ได้ถามว่าอุปกรณ์จะ 
                                         แพงจะน้อยอย่างไรนะครับ แล้วผมถามเร่ืองใบเสร็จด้วยนะครับท าไมไม่เขียนหน่วยละมา เขียน 
                                        แต่ราคารวม  แล้วก็ผมไม่ได้ว่าจ านวนวัตต์อะไร ผมไม่ได้พูดเลยผมพูดเฉพาะอุปกรณ์บางตัว เช่น

กล่องกันน้ าผมบอกอย่างนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหลอดไฟช่วยตอบให้ตรงประเด็นด้วยครับ 
 
 ประธานสภาฯ                เชิญท่านรองพิญญาครับ 
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นายพิญญา  คงศิริ      เร่ืองกล่องกันน้ านะครับ  กล่องตัวนี้เมื่อก่อนเราไม่มีช่างไฟฟ้า ผมเข้ามาอยู่ได้หนึ่งเดือน เห็นว่า
ไฟฟ้าแถวบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยดับกัน ท่านเคยสังเกตไม่ครับ วันสองวันมันก็ไม่ได้ปิดเลย จึง
คิดหาวิธีให้มีการปิดเปิดอัตโนมัติ เพราะว่าบางคร้ังหลอดไฟใช้งานได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมง  

                                    เราใช้เฉพาะกลางคืนแปลว่าช่วงกลางวันสูญเปล่า  เลยสั่งซื้อกล่องตัวน้ีมาประกอบเป็นกล่อง
อัตโนมัติ ตัวกล่องอย่างเดียวที่เอามาประกอบกัน ผมก็ต้องจ้างเขามาท าเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่มี
พนักงานที อุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่จัดซื้อ  วิธีการคือให้ปิดเปิดอัตโนมัติ ปัญหาก็คือ ผมต้องปิดเอง
หมู่ ๑ หมู่ ๒บางส่วน หมู่ ๔บางส่วน เลยสั่งซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาโดยได้ไปดูของเทศบาลเมืองนา
สาร เทศบาลต าบลบ้านส้อง เขาก็ใช้ตัวน้ีทั้งนั้นแต่ว่าบางคร้ังก็ไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ถ้าท่านประ
เทพสงสัยก็สามารถตรวจสอบได้ เพราะว่าท างานโปร่งใส ท่านจะตรวจสอบทางร้านก็ได้ ถ้าเห็น
ว่าบกพร่องท่านก็สามารถท าหนังสือขอข้อมูลตรวจสอบโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้ 
ท่านจะได้ทราบความจริง ผมยึดหลักการท างานเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผล เพราะว่าเป็นภาษี
ชาวบ้านผมเข้าใจ  ไม่มีใครเบียดบังภาษีชาวบ้าน แต่ผมคิดว่ามันคุ้มค่าในการใช้งานเพราะว่าผม
เห็นว่าสมาชิกบางท่านเห็นไฟฟ้ายังเปิดแทนที่จะลงไปปิดไม่มีใครมีจิตส านึกตรงนี้  ผมคิดว่าตรง
นี้สามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าสงสัยเชิญท าหนังสือตรวจสอบ  ขอบคุณมากครับ 

 ประธานสภาฯ                ขอบคุณท่านรองพิญญา  ท่านอ่ืนมีอะไรหรือไม่ครับ  เชิญท่านวิมล  สื่อมโนธรรมครับ 
นายวิมล  สื่อมโนธรรม   เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี  และสมาชิกทุกท่าน  ผมมีเร่ืองที่จะเรียนถามท่านนายกว่า 
สท. เขต  ๑                      ห้องน้ าหมู่ที่ ๓ ที่ด าเนินการอยู่นั้น ยังไม่แล้วเสร็จ ถึงแม้จะไม่อยู่ในสมัยที่ท่านเป็น 
                                        นายกเทศมนตรี แต่เมื่อท่านได้เข้ามาบริหารงานตรงนี้แล้วท่านจะด าเนินการอย่างไรบ้างครับ 
ประธานสภาฯ                ขอบคุณมากครับ  เชิญท่านนายกครับ 
นายกฯ                       ขอบคณุมากครับเร่ืองห้องน้ าหมู่ที่  ๓     ที่มีการอนุมัติก่อสร้างตกค้าง รู้สึกว่าจะมีการจัดซื้อวัสดุไป

แล้ว ของก็มาส่งแล้วยังไม่มีคนตรวจรับ กรณีนี้ร้านที่ส่งวัสดุมา เขาก็ทวงถามอยู่  วันนั้นผมก็เข้า
ไปคุยกันอยู่ คิดว่าจะด าเนินการท าเป็นโครงการใหม่เลย ของที่มีอยู่ไว้แล้วผมก็จะเข้ามาสาน
ต่อไปเลย ตรงนี้ผมก็คุยกับผู้ใหญ่ไว้แล้ววันนั้น แต่พอดีไม่ได้เข้าประชุมที่ศาลาหมู่ที่ ๓ แต่วันนี้
ผมก็ขอขอบพระคุณคุณวิมลมากที่ได้ถามตรงนี้ เร่ืองห้องน้ านี้เด๋ียวจะมีการด าเนินการแบบ
แปลนอาจจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เป็นโครงการใหม่ ท าขึ้นมาใหม่ แต่ของที่สั่งมาแล้วก็ต้อง
จ่ายให้ร้านเขาเพราะเขาส่งของมาแล้วเขาต้องการเงินตรงนี้ เดี๋ยวผมรับไว้เลยนะครับ 

ประธานสภาฯ                ผมเห็นว่าเป็นเร่ืองดีแล้ว เพราะห้องน้ าศาลาหมู่ที่ ๓ มีคนใช้เยอะครับ  ท่านอ่ืนมีอะไรอีกไหม 
                                       ครับ  เชิญคุณวิมลอีกครั้งครับ 
นายวิมล  สื่อมโนธรรม มีอยู่ ๒ โครงการในหมู่ที่ ๒ ที่สมาชิกผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณ ๕ หมู่บ้านที่ได้หยุดชะงักลงนั้น  
 ผมอยากถามท่านนายกว่าเกี่ยวกับโครงการโรงปุ๋ยและโรงน้ า ท่านสมาชิกผู้ถือหุ้นได้ถามมาว่า 

ในเมื่อท่านนายกได้เข้ามาบริหารส่วนน้ี ท่านจะมีนโยบายและการด าเนินการอย่างไรบ้าง ข้อที่ ๒ 
สมาชิกผู้ถือหุ้นถามว่านโยบายทางการบริหารของประธานและคณะกรรมการที่เคยบริหารโรง
ปุ๋ยและโรงน้ านั้น ไม่เคยส่งงบดุลย์ บัญชีรายรับรายจ่าย ให้กับสมาชิกผู้ถือหุ้นได้ทราบเลย         
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  จึงเรียนให้ท่านนายกได้เรียกประชุมสมาชิกผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและประธาน เอางบดุลย์
รายรับรายจ่าย มาชี้แจงให้สมาชิกทราบด้วย ข้อที่ ๓ สมาชิกถามว่า แล้วเงินลงทุนในการถือหุ้น
ของเราที่เสียไปแล้วนั้นจะได้คืนหรือไม่ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา ขอบคุณ คุณวิมลมากครับ ขอเชิญท่านนายกตอบค าถามนี้ครับ 
นายกฯ เร่ืองโรงปุ๋ย โรงน้ าเป็นเรื่องของกลุ่มองค์กร กระผมเพิ่งมาท างานได้ประมาณ ๒ เดือนกว่า ซึ่ง

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเข้าไปศึกษาโครงการตามนโยบายของผมที่จะมีการอุดหนุนกลุ่มต่างๆซึ่ง
ตอนนี้ตรงนี้พูดจริงอาจจะอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของผม ปัญหาเร่ืองของกลุ่มองค์กรกระผม
ขอไม่ตอบได้ไหมครับ หากเร่ืองเงินลงทุนการจัดการหุ้นกลุ่มองค์กรแบบนี้นะครับ ผมขอ
อนุญาตท่านประธานสภา ให้ท่านรองวรรณไชย เลี้ยงสกุล เป็นผู้อธิบาย 

ประธานสภา อนุญาตครับ ขอเชิญท่านรองวรรณไชย 
รองวรรณไชย เลี้ยงสกุล ครับเร่ืองกลุ่มปุ๋ยก่อนนะครับ เมื่อก่อนนายอรุณ บุญแสง เป็นประธานหลังจากนั้นเขาเสียชีวิต  

นายกท่านเก่าให้ผมมาเป็นประธาน ก็ไม่ได้มีการคัดเลือกแต่แต่งต้ังให้ครบก่อนและมอบหมาย
ในที่ประชุมว่าใครจะถอนหุ้นให้ไปถอนที่ คุณรัชนี ชุมพงษ์ ผมเป็นประธานก็จริงเงินผมไม่ได้
ถือนะครับ ผมทราบข่าวมาว่า มีการไปซื้อเคร่ืองบดท าปุ๋ยไม่ทราบว่าใครไปซื้อ ผมไม่ได้ซื้อ อีก
เร่ืองหนึ่งเร่ืองของโรงน้ ามีการปันหุ้นทุกปีแต่ปีนี้ยังไม่ได้ปันหุ้น ยังไม่ได้ด าเนินการ บ่อน้ าลึก
มันพังต้องด าเนินการเจาะใหม่ ขอชี้แจงแค่นี้ครับ 

ประธานสภา ขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณวิมลเอาให้ชัดเจนนะครับ 
นายวิมล สื่อมโนธรรม ที่ว่าปันหุ้นทุกปีสมาชิกเขาถามมาว่าท าไมไม่ได้รับเลยละครับ เพราะว่าสมาชิกบางคนอาจจะ

ไม่ได้รับทราบรายละเอียดอะไรเลย ส่วนการถอนหุ้นท่านรองวรรณไชยบอกว่าไปถอนหุ้นที่คุณ
รัชนีใช่ไหมครับ ผมอยากทราบว่าเงินกองทุนที่เหลืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหน มีเท่าไหร่ ทั้งเงินเรือน
หุ้นที่เขาลงหุ้นไว้นะครับ 

รองวรรณไชย เลี้ยงสกุล กองทุนปุ๋ยใช่ไหมครับ ผมไม่ทราบครับ ต้องไปถามที่เหรัญญิกไม่ทราบว่าใครเป็นเหรัญญิก 
ประธานสภา ก็สามารถดุได้ในระเบียบการประชุมกลุ่มนะครับของคณะกรรมการทุกท่านทั้งโรงน้ าทั้งโรงปุ๋ย

นะครับเป็นว่าเคลียร์นะครับ แต่ถ้าจะติดตามอย่างไรก็ให้ท่านไปดูในระบบคณะกรรมการเขา ขอ
เชิญครับท่านสมาชิกด้านหลัง ท่านบุญรับ แท้นทอง 

นายบุญรับ แท้นทอง ครับ กระผมเห็นว่า ควรพักเบรกสัก ๑๐ นาที 
ประธานสภา ครับขอพักการประชุมสัก ๑๐  นาที ครับ 
ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาครับ ต่อไปขอเชิญท่านบุญรับ แท้นทอง  
นายบุญรับ แท้นทอง ผมขอหารือซักถามเร่ืองเกี่ยวกับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านผมขอถามว่าอุดหนุนได้

หรือไม่ ได้หรือไม่ได้อย่างไร ขอเอกสารยืนยันเมื่อท าไม่ได้ควรแจ้งให้ชาวบ้านรู้ ถ้ามันไม่ได้
จริงๆขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการได้หรือไม่ และเร่ืองที่ ๒ การรับสมัครพนักงาน คนงานเข้า
มาท างานในเทศบาลเท่าที่รับมาแล้วไม่ใช่ผมว่าไม่ดี มันก็ดีนะครับแต่น่าจะให้เป็นไปตามท านอง 
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 ครองธรรมจะต้องมีการประกาศ อย่างน้อยก็ได้ทราบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาท างานได้รู้ว่าคนนี้ 
นาย ก นาย ข คุณสมบัติท างานอะไร ครับผมมี ๒ เร่ืองเท่านี้ ขอท่านผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วยครับ 

 
ประธานสภา ขอขอบคุณ คุณบุญรับ แท้นทอง เร่ืองที่ ๑ เร่ืองการอุดหนุนเงินแด่คณะกรรมการหมู่บ้าน เร่ืองที่ 

๒เร่ืองการประกาศรับสมัครพนักงานขอเชิญท่านนายกชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกด้วยครับ 
นายก ครับขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ท่านบุญรับ แท้นทอง เร่ืองเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ผมขอให้ท่านปลัดทวีศักดิ์ เป็นผู้ชี้แจงนะครับ 
ประธานสภา เชิญท่านปลัดครับ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ปลัดทวีศักดิ์ ส าหรับเร่ืองเงินอุดหนุนเดิมเป็นที่ทราบว่าเราอุดหนุนได้ทั่วไปแต่ตอนหลังมีประกาศ

คณะกรรมการกระจายอ านาจออกมา เขาบอกแนวทางว่าท้องถิ่นสามารถอุดหนุนแบบไหน      
เขาเขียนว่าท้องถิ่นสามารถอุดหนุนให้เฉพาะส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรทางราชการ 
เขาไม่ได้พูดถึง องค์กรของเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งตอนนี้เป็นข้อถกเถียงกัน เมื่อมี
ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจออกไปแล้ว เราต้องปฏิบัติตามเป็นที่รู้ว่ากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เราหลายๆอย่างก็ไม่ชัดเจน ก็เลยมีหนังสือแนวทางเขาเรียกว่า ว๗๔ ออกมา
ภายหลัง ว่าท้องถิ่นสามารถอุดหนุนกลุ่มองค์กรได้ ทั้งนั้นคณะกรรมการกระจายอ านาจก็ออกมา
ชี้แจงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คร้ังนั้นมีด้วยกัน ๔ จังหวัด เช่น พังงา ภูเก็ต คณะกรรมการกระจาย
อ านาจบอกว่า ตามข้อกฎหมายระเบียบ คณะกรรมการกระจายอ านาจบอกว่าอุดหนุนได้เฉพาะ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระบบราชการเท่านั้น กรณีที่ ว๗๔ ออกมา จึงเป็นการเขียน
ขึ้นมาโดยไม่มีกฎหมายรองรับในเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าใครอุดหนุนกลุ่มองค์กรต่างๆก็เป็น
ภาระหน้าที่ไปชี้แจงกับหน่วยงานตรวจสอบเอาเอง กรณีที่เขาเอาผิดขึ้นมาต้องชี้แจงให้ได้ ถ้าเป็น
แบบนี้เราชี้แจงเราต้องอ้างไปตามหนังสือ ว๗๔ ซึ่ง ว๗๔ ไม่มีผลกระทบต่อระเบียบของเขา
เพราะระเบียบของเขาเขียนแค่นี้ แต่ ว๗๔ ไปขยายให้กว้าง ซึ่งไม่มีแนวทางในการเขียน หลายๆ
แห่งในสุราษฎร์ธานีจึงยกเลิกการอุดหนุนกลุ่มองค์กร แต่ท าอย่างไรให้กลุ่มองค์กรที่เราเคย
อุดหนุน เขาสามารถอยู่ได้เราก็มีแนวทาง เช่น ของสภาเด็กและเยาวชนทางเราเคยอุดหนุนเรา
ต้องมาท าให้เอง ผู้สูงอายุเราเคยอุดหนุนให้เราก็น ามาท าเอง การจา่ยเงินอุดหนุนเขาว่าเราจะ
อุดหนุนได้ก็ต่อเมื่อสถานะทางการเงินการคลังเรามั่นคง แต่ปัจจุบันนี้ผมว่าสถานะทางการเงิน
การคลังไม่ใช่เฉพาะที่เราทุกท้องถิ่นไม่มั่นคงหรอกครับ ยังขอเงินอุดหนุนจากที่โน่นที่นั่น แปร
ว่าเรายังไม่มั่นคง เราไม่สามารถอุดหนุนได้เลยแต่เพื่อความคล่องตัวในการท างานจะอุดหนุน
หรือไม่อุดหนุนก็ได้ ส่วนราชการเช่นที่ท าการอ าเภอ เคยมีหนังสือท้วงติงของสตง.ไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ห้ามมาขอเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น ท าเป็นหนังสือเรียบร้อยแต่มหาดไทย
ดองหนังสือตัวนี้ ไม่เคยเผยแพร่ ไม่ให้ใครรู้ว่าอุดหนุนอ าเภอไม่ได้ สตง.ก็เลยบอกว่าในเมื่อ
มหาดไทยไม่ตอบเป็นหนังสือมาก็ยังอุดหนุนอ าเภอได้ต่อไป แต่ถ้าเป็นอุดหนุนกลุ่มองค์กร       
ถ้าเขามาตรวจสอบก็ต้องชี้แจงแก้ไขเอาเอง เพราะว่าไม่มีระเบียบในส่วนขอคณะกรรมการ 
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 หมู่บ้านเราเคยอุดหนุน เราอยากจะใช้รูแบบเดียวกับสภาเด็กและเยาวชนหรือชมรทผู้สูงอายุ คือ
หมู่บ้านต้องการแบบไหนเราท าให้แต่การให้ต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเราด้วย เราท านอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ไม่ได้ เช่นต้องการซื้อลูกปืนของ ชรบ. แบบนี้ถือว่าไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของเรา เรา
ท าไม่ได้ ถ้าเราจะท าให้หมู่บ้านก็ท าโครงการมาแบบเดิม เราอาจท าให้ไปโดยใช้แนวทางนี้ 
เหมือนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าเอง ส่วนความคิดส่วนตัวของผม ผมว่าการอุดหนุน
กลุ่มองค์กรก็มีส่วนดีท าให้กลุ่มองค์กรเข้มแข็งขึ้น บริหารงานเองได้ สร้างความเข้มแข้งให้
ชุมชน เมื่อหนังสือออกมาเป็นเช่นนี้ เราเลยตัดสินใจ ให้หมู่บ้านน าเสนอโครงการแบบเดิมว่า
ต้องการอะไร วงเงินเท่าไหร่ เราจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ ท าแบบนี้มันจะลดความเสี่ยงลงได้
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา ขอบคุณปลัดครับ ผมขอหารือหน่อยครับว่าหลังจากเสร็จการประชุมสภา ผมขอหารือเร่ืองเงิน
อุดหนุนคระกรรมการหมู่บ้านนอกรอบนะครับเพื่อหาทางออกเราก็เห็นใจทางหมู่บ้านที่ต้องใช้
เงินในการบริหารส่วนน้ีนะครับ ท่านอื่นมีอะไรไหมครับ ขอเชิญคุณสิทธิชัย มีศรี ครับ 

นายสิทธิชัย มีศรี ก่อนอ่ืนผมก็มีความตั้งใจ ที่จะอภิปรายเร่ืองเกี่ยวกับกิ่งไม้ที่พาดถนนพอดีท่านนายกก็บอกแล้วว่า
จะด าเนินการแต่ผมมีกรณีสงสัยนิดหนึ่ง เร่ืองการก าจัดวัชพืชริมถนน ปกติแล้วเราก าจัดโดยการ
ตัดแต่ตามเอกสารน้ีบอกว่าก าจัดโดยการฉีดหญ้า ผมเห็นว่าทั่วไปถนนส่วนใหญ่ไม่ใช้การก าจัด
วัชพืช โดยการฉีดหญ้าแล้วท่านได้ศึกษาหรือเปล่าว่ามีผลกระทบอย่างไรครับ 

ประธานสภา เชิญท่านนายก 
นายก ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเขต ก่อนหน้านี้ผู้บริหารท่านเก่าก็ใช้การฉีดหญ้านะครับ เป็นหลักการ

ที่ว่าการฉีดหญ้าในช่วงนี้นั้นซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนกระผมมีแนวคิดว่าถ้าเราฉีดหญ้าสัก ๑ คร้ัง เพื่อ
ก าจัดพวกหญ้าได้นานกว่ากับการตัดหญ้า ต่อไปก็มาเป็นการตัดหญ้าเหมือนเดิม ระยะเวลาช่วงนี้
การก าจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้าในช่วงหน้าฝนจะไม่เหมาะ พืชจะขึ้นไว ไม่ทราบว่าตรงประเด็น
เป้าหมายหรือไม่ แค่ต้องการควบคุมวัชพืชให้นานกว่าเท่านั้นเอง หลังจากนั้นก็มีการตัดหญ้า
เหมือนเดิม 

ประธานสภา ท่านอื่นมีอะไรบ้างไหมครับ ท่านบุญรับ แท้นทอง 
นายบุญรับ แท้นทอง ครับเมื่อกี้เร่ืองคุณสมบัติการรับสมัครของพนักงานท่านนายกยังไม่ตอบผมที แล้วในส่วน

ของกลุ่มองค์กรคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเห็นว่าจะโอนเงินไปอยู่ในหมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างได้หรือไม่ 

ประธานสภา โอนงบประมาณท่านปลัดโอนงบประมาณรายจ่ายจากเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านมา
เป็นหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยหมู่บ้านท าโครงการขึ้นมา ช่างประมาณการวงเงิน
งบประมาณเท่าเดิมเหมือนหมู่ที่ ๕ เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ก็ท ามา ๔๐,๐๐๐ บาท ท าน้อยได้แต่อย่า
เกินไม่ทราบว่า ท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ 

ปลัดทวีศักดิ์ ได้ครับ 
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ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกต่อเลยครับ 
นายก ประเด็นเร่ืองการรับสมัครพนักงานนะครับผมเองในการรับสมัครพนักงานก็ได้ดูถึงคุณสมบัติ

อย่างเช่น ช่างไฟฟ้า ก็ต้องมีความรู้ ความสามารถทั้งนั้น งานบางอย่างไม่ว่าจะเป็นงานคนสวนก็ 
                          ต้องดูประเภทของงานด้วย ผมก็เข้าใจส่วนมากก็เป็นงานจ้างเหมาที่เข้ามาท างานประมาณซัก ๓ 

เดือน อย่างนี้ครับไม่ใช่พนักงานจ้างภารกิจ ๑ ปี ต่อสัญญาครั้ง หรือ ๔ ปี ต่อสัญญาครั้ง ถ้าคน
ไหนเข้ามาท างานแล้วท าไม่ได้ก็สามารถปรับเปลี่ยนใหม่ได้ 

ประธานสภา ขอบคุณท่านนายกมาก ขอเชิญท่าน สิทธิชัย มีศรี 
นายสิทธิชัย มีศรี ผมว่าเร่ืองการรับสมัครพนักงานถ้าจะให้โปร่งใสผมว่าจะต้องมีการติดประกาศรับสมัครทาง

เทศบาลเองจะได้คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามรถ 
นายก ครับ ต่อไปถ้ามีการเปิดรับสมัครพนักงานก็ต้องมีการชี้แจงหรือประกาศให้รับรู้ทั่วไปครับ 
ประธานสภา เชิญท่านทวีศักดิ์ ชูหนู รองประธานสภาครับ 
นายทวีศักดิ์ ชูหนู ก็มีเร่ืองฝากมานิดหนึ่งจากผู้สูงอายุที่ประชุมมาเมื่อรอบที่ผ่านมา ว่าได้มีฝ่ายผู้บริหารเข้าไปพุด

กับสมาชิกผู้สูงอายุเร่ืองถังขยะ ว่าถังขยะที่ซื้อก่อนหน้านี้สมัยนายกท่านเก่าเอามาแบบไม่มีอะไร
ไม่มีรูเจาะ ไม่มีหูหิ้ว ซื้อมาประมาณราคา ๖๐๐ บาท บอกกับผู้สูงอายุแต่ผมว่าถังขยะรุ่นเก่าอยู่
ตรงโน้นก็มี มีหูไหมครับ รูก็มีด้วย แต่รุ่นใหม่บอกว่าใบละ ๗๒๐ บาท มันแพงกว่าก็จริงแต่อยา่
ไปพูดเร่ืองราคาเลย พูดความจริงเรื่องมันมีรูกับมีหูหรือเปล่าก็พอครับ และก็อีกเร่ืองหนึ่งเร่ือง
พนักงานที่จะโอนย้ายมาผมอยากจะถามว่า คนที่จะมาติดต่อลงที่คลองปราบ จะต้องมีหลักเกณฑ์
อะไรบ้างครับ แต่บางคนผมเห็นเขาจะมาขอลงแต่ไม่ได้ลงนะครับ ผมว่าถ้าได้บางคนมาท างานก็
จะช่วยงานได้หลายต าแหน่ง  

ประธานสภา ขอบคุณ คุณทวีศักดิ์ ชุหนู น่ีคือการระบายความในใจ ผมว่ามีอะไรก็พูดคุยกันในสภา  ไม่ต้องเอา
ไปพูดภายนอก บุคคลนอกเขาไม่รู้นะครับว่าอะไรมีหู อะไรไม่มีหู สภาเป็นของพวกเราทุกคนมี
อะไรก็มาแจ้งในสภาได้ครับ ครับต่อไปเชิญท่านนายกครับ 

นายก ขอบคุณท่านประธานสภา เร่ืองผู้สูงอายุที่พูดเร่ืองถังขยะ ๖๐๐ บาท กระผมขอให้ท่านรองวรรณ
ไชย เป็นผู้ชี้แจง อธิบายเร่ืองถังขยะ ๖๐๐ บาท กับถังขยะ ๗๒๐ บาท ครับ 

ประธานสภา ผมอนุญาตครับ เชิญครับ 
รองวรรณไชย เลี้ยงสกุล เร่ืองถังขยะราคา ๖๐๐ บาทหรือ ๗๒๐ บาทนั้น ผมไม่ได้พูดนะครับ ผมไม่ได้พูดกับ

ผู้สูงอายุนะครับวันนั้นประชุมผู้สูงอายุ ผมก็ไม่ได้เข้านะครับ ครับผมชี้แจงแค่นี้นะครับ 
ประธานสภา ครับไม่เป็นอะไรนะครับ ถ้าจะมีการตอบเด่ียวค่อยตอบนอกรอบแล้วกันนะครับจะได้ชี้แจงให้

โปร่งใสไปเลย ว่าใครพูดอย่างไร อะไร เร่ืองนี้เป็นเร่ืองระหว่างบุคคล บุคคลที่ถูกกล่าวถึงเขาไม่
สามารถอภิปรายชี้แจงในสภาได้ นอกจากท่านนายกและท่านรองทั้งสองท่านเท่านั้นนะครับ 
ท่านอื่นมีอะไรไหมครับ เชิญท่านทวีศักดิ์ ชูหนู 

นายทวีศักดิ์ ชูหนู เร่ืองพนักงานที่จะรับโอนย้ายนั้นท่านยังไม่ได้ตอบผมเลยครับ 
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 นายก ครับผมขอเรียนผ่านท่านประธานสภา ให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 
 
ประธานสภา อนุญาตครับ เชิญครับ 
 
ปลัดทวีศักดิ์ ต้องท าความเข้าใจนะครับว่า พนักงานของเราก็จะมีเป็นพนักงานเทศบาล เช่น ผม หัวหน้าส านัก

ปลัด ผอ.กองคลัง และพนักงานจ้างซึ่งแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่นครูผู้ดุแลเด็ก แล้วก็ 
                              พนักงานจ้างทั่วไป มันจะไม่เหมือนกัน พนักงานจ้างตามภารกิจสัญญาจ้าง ๔ ปีหรือจะต่อสัญญา

ทุกปี ส่วนพนักงานจ้างทั่วไปสัญญาจ้าง ๑ ปี เทศบาลของเราพนักงานจ้างหลายคนใช้วีธีการจ้าง
เหมาการด าเนินการให้ได้มาซึ่งพนักงานจ้างภารกิจและทั่วไปต้องด าเนินการประกาศและ
ตรวจสอบอาจจะสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวหรือสอบข้อเขียนด้วย หรือสอบปฏิบัติด้วยแล้วแต่
ความเหมาะสม แต่การจ้างเหมาบริการไม่ต้องใช้วิธีการประกาศสอบทั่วไปสามารถที่จะหาคน
ตามความเหมาะสมเพื่อด าเนินการจ้างเหมาได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ถ้าจะให้มีการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาพนักงานก็ได้ จะท าหรือไม่ท าก็ได้แต่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจต้องท าเท่านั้น ต้องมีสัญญาจ้างขออนุมัติไปทางจังหวัดแต่จ้างเหมาไม่ต้องขออนุมัติ
ใดๆเพราะเป็นอ านาจของผู้บริหารแต่จะท าให้โปร่งใสก็ได้ด้วยการประกาศรับสมัคร ส่วนใน
เร่ืองของการโอนย้ายเป็นการบริหารงานบุคคล ซึ่งให้อ านาจนายกในการที่จะรับหรือไม่รับ
โอนย้ายพนักงานผู้ใด ต้องสอบถามมาก่อน ถ้านายกทางนี้ไม่รับก็ย้ายไม่ได้ ถ้าฝั่งโน้นไม่ยินยอม
ปล่อยก็ย้ายไม่ได้ ต้องทั้งสองฝ่ายมีการรับและการเสนอขอย้าย อันนี้จะให้อ านาจผู้บริหารจะ
เหมาะสมหรือไม่ต้องดูเป็นรายๆไป ถ้าเข้ามาท างานแล้วเข้ากันไม่ได้ ก็ท างานไม่ได้ ถ้าท างานได้
องค์กรก็ด าเนินไปอย่างสะดวก ต าแหน่งที่เราขาดตอนนี้ พัสดุก็ขาด ต าแหน่งอ่ืนอีกหลาย
ต าแหน่ง แต่ส่วนหน่ึงตอนนี้ท้องถิ่นเปิดสอบเราอาจจะขอใช้บัญชีของท้องถิ่นได้เหมือนกัน 
เมื่อก่อนการบรรจุของท้องถิ่นอาจจะเป็นปัญหาเขามาอยู่ได้ ๑ ปี ๒ ปี ก็ย้ายกลับบ้านแต่ตอนนี้
การเปิดสอบจะเปิดสอบเป็นเขตการย้ายเข้าย้ายออกก็ไปไม่ได้ไกล ก็เป็นคนในเขตน้ีอาจจะสร้าง
ครอบครัวแถวนี้ก็ได้ ปรากฏว่าการสอบครั้งนี้มีคนสอบได้น้อย บางต าแหน่งก็ไม่ผ่านเลย อาจ
เป็นเพราะข้อสอบไม่ตรงกับงาน ต าราที่เขาอ่านมา ซึ่งการรับโอนย้ายเราอาจศึกษานิสัยใจคอ 
การท างานจากหน่วยงานเดิมว่าเขาเป็นอย่างไร ว่าเกิดปัญหาในพื้นที่หรือไม่ เราปรึกษาได้ 

 
ประธานสภา ขอบคุณมากครับท่านปลัด ท่านอ่ืนมีอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครผมขอเรียนว่าผมดีใจนะครับที่

สภาแห่งนี้เราเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องกัน การเมืองจบแค่ ๑ เดือน แต่ต้องท างานร่วมกัน ๔ ป ี
เป็นต าบลเดียวกันขอให้ร่วมมือกันมีอะไรก็ให้เกียรติกัน ผู้บริหารให้เกียรติสมาชิก สมาชิกให้
เกียรติผู้บริหาร มีอะไรก็พูดคุยกัน ผมหารือนะครับพูดจากใจจริง จะท าอะไร ด าเนินโครงการ
อะไร น่าจะมีการหารือนอกรอบก่อนเข้าสภา จะได้ไม่ถกเถียงกัน มีอะไรก็พูดกันให้เสร็จ ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองงบประมาณ โครงการไหน หมู่บ้านไหน คุยกันให้เสร็จก่อนเข้าประชุม สภามันก็เป็น 
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  การเรียบร้อยอย่าให้เหมือนสภาที่มีการฉาวโฉ่ ที่มีการทะเลาะกัน ขอร้องอย่าให้มีนะครับ ถ้าไม่มีอะไร

แล้วนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี และเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ท าให้
การประชุมสภาคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี ส าหรับสมัยประชุมสมัยที่ ๒ สมัยสามัญปี ๒๕๕๗ มี
ก าหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ บัดนี้ได้จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ผม
ขอปิดการประชุมสภา 
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