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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภาฯ  ประกาศเทศบาลต าบลคลองขุด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 เรื่อง สภาเทศบาลต าบลคลองขุดเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลคลองขุดครั้งแรก วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้มีมติ
ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 
โดยเริ่มประชุมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม มีก าหนด 
30 วัน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา 24 วรรคแรก เป็นพระราชบัญญัติ
เทศบาลต าบล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ซึ่งบัญญัติให้มี
การประชุมสภาเทศบาลในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม สามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรก และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนดจึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่มประชุมตั้งแต่วันจันทร์   
ที่  2 พฤษภาคม - วันอังคารที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีก าหนด 30 วัน          
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 นายจรูญ 
ยิ้มเยื้อน ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุดครับ 

ประธานสภาฯ  ก็ขอสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุดทุกท่าน คณะผู้บริหาร พนักงาน
ทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุดในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  

  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองขุด เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาที ครับ  

  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่า การประชุม
สภาในทุกครั้งเมื่อต้องการให้เกิดความรวดเร็ว และมีความชัดเจนในการที่สมาชิกสภา
หรือผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งก าลังอภิปรายหรือชี้แจงก็ขอความกรุณาให้อยู่ในความ
เงียบสงบ จะได้เสร็จเร็วๆ และขอความกรุณาให้มีการพูดคุยกันในเรื่องในประเด็นเป็น
เรื่องๆ นะครับ  

  เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอความกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิด ถ้าจะรับสายก็ให้ขออนุญาตไปรับสายข้างนอกได้ครับ และปิดเสียง
เรียกเข้าของโทรศัพท์ด้วยนะครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งก่อนต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1. ตอนนี้ท่านสุริยา ผ่องสุวรรณ ขอลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
เนื่องจากเข้าโรงพยาบาลครับ ส่วนท่านที่ 2 คือ ท่านสมาชิกสภาท่านณรงค์ วารีรัตน์ 
ขอลาไปท าธุระที่ต่างจังหวัดจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 
ได้ครับ ก็มีหนังสือขอลาอย่างชัดเจนทั้ง 2 ท่านครับ 

  2. ในระเบียบวาระที่ 1 ที่จะแจ้งให้ทราบก็คือเรื่อง การท าแบบสอบถามของ
ส านักงาน กกต. จังหวัดสตูล ขอความกรุณาทุกท่านที่เจ้าหน้าที่ ได้แจกเอกสารให้ขอ
ความกรุณากรอกให้เรียบร้อย แล้วส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในวันนี้ครับ แจ้งการท า 

แบบสอบถาม... 



- 3 - 
 

 แบบสอบถามในการใช้เครื่องในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
 มีความคิดเห็นอย่างไรก็เขียนลงไปในแบบสอบถามนี้ให้เรียบร้อยครับ 
  3. ขอเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมพบปะประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน ประจ าปี 

2559 ของเทศบาลต าบลคลองขุด โดยมีรายงานก าหนดการดังนี้ครับ 
  ก าหนดการพบปะประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน ประจ าปี 2559 ของ

เทศบาลต าบลคลองขุด 
  วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 18.30 น. เข้าพ้ืนที่ในหมู่ที่ 1 ณ มัสยัดอัลลอักค์

บูกิตจีนา จุดที่ 2 มัสยิดตวนยามาลาอิสลามในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ในวันดังกล่าวเวลาประมาณ 
18.00 น. ไม่ทราบว่าจะเข้าหมู่ที่ 1 ของมัสยิดอันดับ 2 ก่อนไหมครับท่านไปตามล าดับนี้
เลยครับ 

  วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 18.30 น. เข้าพ้ืนที่ในหมู่ที่ 3 มี 2 แห่ง คือ 
มัสยิดดารุลนาญียะฮ์ และมัสยิดบาบูกัส 

  วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 18.30 น. เข้าพ้ืนที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2 จุด
แรกคือ มัสยิดดารุลมุตตกีน หมู่ที่ และหมู่ที่ 2 มัสยิดอัญฮาปูนอิตญานีกิตอุปถัมภ์ 

  วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. เข้าพ้ืนที่ในหมู่ที่ 7 จุดแรก คือ 
เวลา 18.30 น. มัสยิดบูเก็ตบูหงา หมู่ที่ 7 และจุดที่ 2 บานะสะ บ้านเหนือ หมู่ที่ 7 
ซอยทรายทอง ขอความกรุณาสมาชิกที่พอจะมีเวลาว่างพบปะประชาชนในเดือน
รอมฎอนที่ได้จัดท าเหมือนทุกๆปีครับ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ซึ่งได้ท าการตรวจสอบแล้วเพ่ือจะให้มารับรองในวันนี้ แต่ว่าในแต่ละสมัยมี

รายงานการประชุมบางจุดซึ่งยังไม่พร้อมในการที่จะมารับรองในวันนี้ จึงเลื่อนทั้งหมด 
ในช่วงที่ข้อ 2.1 -2.9, 12.8 ในช่วงนี้ของท่านเลขาฯช านาญ พรหมดวง ซึ่งก็มีการ
ข้ามวันที่อยู่จึงน ามารับรองไม่ได้ถ้าในสมัยอ่ืนๆมีตัวรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
สามารถน ามารับรองได้แต่มีการข้ามวันที่กันอยู่เลยน ามารับรองไม่ได้ ส่วนของท่าน
สมพงศ์ รัตนพันธ์ ด ารงต าแหน่งเลขาฯ ข้อ 2.9 เป็นต้นไปจนถึง 2.15 เหลืออีก
ประมาณ 1 - 2 ครั้ง ยังไม่แล้วเสร็จสมัยครั้งต่อไปก็น่าจะน ามารับรองได้ครับ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ไม่มี 
 
 
 

ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  เรื่องการคัด เลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด  
ประธานสภาฯ   ตามเอกสารหมายเลข 1 ครับเป็นคณะครับ ขอให้สมาชิกสภาช่วยเสนอแต่ละ

คณะ มีรายละเอียดอยู่ด้านหลัง คณะละ 3 ท่าน ซึ่งได้ด ารงต าแหน่งไม่เกินคณะละ 2 
ปี ใน  1 วาระก็หมดไปแล้ ว  ก็ขอกรุณ าสมาชิกสภา เสนอว่า คณ ะที่  1 คื อ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด คณะละ 3 ท่านซึ่งสมัยที่ผ่านมาก็มี ท่าน
จรูญ ยิ้มเยื้อน ท่านช านาญ พรหมดวง และท่านครรชิต ชุมขวัญ เป็นกรรมการอยู่ ขอ
เชิญสมาชิกสุ่มไปในคณะกรรมการคณะที่ 1 ขอผู้รับรองด้วยจ านวน 2 ท่าน เชิญท่าน
เลขาฯ ช่วยจดด้วยครับ เผื่อจดไม่ทัน เชิญเลขาฯ สมพงค์ เชิญครับ  

นายสมพงค์  รัตตพันธ์  ครับ ในคณะที่ 1 ครับ ผมขอเสนอท่านจรูญ  ยิ้มเยื้อนครับ ขอผู้รับรองด้วย
ครับ ผู้รับรอง 2 ท่าน ถูกต้องครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านที่ 2 ครับ เชิญท่านอดิศักดิ์ครับ เชิญครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมนายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร สมาชิกสภา ขอเสนอ
นายสมพงค์  รัตนพันธ์ด้วยครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  

ประธานสภาฯ  ถูกต้องครับ ขอเชิญท่านที่ 3 ครับ คุณช านาญครับ  

นายช านาญ  พรหมดวง  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมช านาญ พรหมดวง สมาชิกสภาเขตเลือกตั้ง  
ที ่2 ผมขอเสนอคุณอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  มีอีก 1 คนที่ซ้ าครับ ขอเชิญท่าน สมพงศ์ ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ เป็นท่าน
ที่ 4 ท่านที่ 5 ก็ได้ครับ แล้วมาคัดเลือกกัน ถ้าไม่มีถือว่าเป็นไปตามนี้ครับ ไม่มีนะครับ 
ก็คือว่าที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด จ านวน 3 ท่าน
ครับ ท่านแรก คือ จรูญ ยิ้มเยื้อน ท่านที่ 2 นายสมพงค์ รัตนพันธ์ ท่านที่ 3 นาย     
อดิศักดิ์ บัวเพ็ชร ต่อไปเป็นคณะที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการ
พัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด จ านวน 3 ท่าน ในวาระที่ผ่านมา มีนายบุญเชิด หนูสงค์ 
นายริยา  ผ่องสุวรรณ และนายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร เป็นตัวแทนสมาชิกสภาที่เข้าไปร่วม
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในวาระที่ผ่านมาครับ ข อเชิญครับ        
คณะติดตามและประเมินผลเป็นคณะที่ 2 ครับ ขอเชิญคุณบุญเชิด หนูสงค์ ขอเชิญ
ครับ  

นายบุญเชิด  หนูสงค ์  ขอบคุณครับ กระผม นายบุญเชิด หนูสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอ 
นายบูอาสัน นางเจ๊ะ เป็นคณะติดตาม และประเมินผลแผนฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ เรียบร้อยครับ ท่านที่ 2 เชิญคุณบูอาสันครับ 
นายบูอาสัน  นางเจ๊ะ  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผม นายบูอาสัน นางเจ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 1 ครับ ขอเสนอนาย ครรชิต ชุมขวัญครับ เป็นคณะกรรมการฯ ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  คุณอดิศักดิ์ ไม่ได้ครับ เป็นคุณช านาญ กับ คุณสมพงค์ครับ ท่านที่ 3 ครับ     
ขอเชิญคุณช านาญครับ  

นายช านาญ… 
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นายช านาญ   พรหมดวง  ขอบคุณท่านประธาน กระผม นายช านาญ พรหมดวง สมาชิกสภาเขตเลือกตั้ง
ที่ 2 ผมขอเสนอคุณจิรันดร ชุมประยูรครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  

ประธานสภาฯ  มีคุณบูอาสัน กับคุณครรชิต ได้โอเคนะครับ ใครจะเสนอใครอีกบ้างครับ ไม่มี
นะครับ ก็ถือว่าคณะกรรมการฯในที่ประชุมได้มีการเสนอและคัดเลือกคณะกรรมการ      
3 ท่านคือ คุณบูอาสัน นางเจ๊ะ คุณครรชิต ชุมขวัญ และคุณจิรันดร ชุมประยูรขอให้
ทุกท่านร่วมกันท าหน้าที่ตามที่คณะผู้บริหารก าหนดค าสั่ง มีการชี้แจงเรื่องก าหนดการ 
มีการชี้แจงเรื่องก าหนดการและนัดหมายตามที่ระเบียบก าหนดครับ ในการประชุม
วันนี้ก็มีทุกวาระแล้วนะครับ นี่เป็นวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆครับฝ่ายบริหารมีอะไรจะแจ้งใน
ที่ประชุมสภาทราบ หรือว่าฝ่ายสมาชิกสภามีอะไรที่จะเสนอแนะครับ วันนี้ไม่มีเรื่อง
กระทู้ครับ เป็นเรื่องของการเสนอแนะครับ เชิญคุณอดิศักดิ์ครับ 

นายอดิศักดิ์   บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผม นายอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเลือกตั้ง
เขต 2 ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ก็มี
การเว้นการประชุมสภาไปนานซักหน่อยนะครับ  ประธานก็ไม่เรียกง่าย ผมมีหลายๆ
เรื่อง ที่จะมาชี้แจงและสอบถามท่านผู้บริหารครับ ในเรื่องของการบริหารเทศบาล
ต าบลคลองขุด ผมจะตั้งกระทู้ถามแต่ผมไม่รู้ว่าท่านประธานจะเรียกประชุมวันไหน 
เลยไม่ได้เขียนกระทู้ถามไว้นะครับ ครั้งก่อนเคยเขียนกระทู้ตั้งเอาไว้เนื่องจากทาง  
เคหะฯ เขามาด าเนินการเรียบร้อย เลยก็ยกไปในเรื่องที่ผมจะถามฝ่ายบริหาร เรื่อง
งบประมาณทั้งขอจ่ายเงินทดสะสม ทั้งเทศบัญญัติงบในเทศบัญญัติว่าในด้านของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพราะที่รู้มาในการประกาศเกิดของ 2 ราคา ครั้งที่หนึ่งแต่ละ
โครงการ ไม่มีผู้ยื่น แต่ครั้งที่ 2 ผมไม่แน่ใจว่ามีผู้ยื่นแต่ละโครงการหรือไม่สิ่งที่จะถาม
ฝ่ายบริหารในงบประมาณเทศบัญญัติในด้านของโครงสร้างพ้ืนฐานมีทั้งคูระบายน้ าของ
แต่ละหมู่ที่ผมจ าได้ไม่ทราบ หลายๆหมู่เหมือนกัน แต่อยากจะสอบถามไปยังท่าน
ผู้บริหารว่า คูระบายในงบประมาณ เทศบัญญัติได้ประกาศและหาผู้รับจ้างหรือยัง แล้ว
ด าเนินการไปถึงไหน เพราะระยะเวลาที่จะท าในฤดูแล้งท่านไม่คิดจะท าแต่พอเข้าฤดู
ฝนมาท าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ผมยกตัวอย่างในหมู่ที่ 1 มีผู้รับจ้างเข้าด าเนินการ แต่
มาท าฤดูฝน ท่านได้เข้าไปดูบ้างไหมครับว่า ในการสัญจรล าบากแค่ไหน ไม่ต้องบอกว่า
ซอยไหนให้เข้าไปดูเอง เพราะโครงการแต่ละโครงการมีไม่กี่โครงการในการวางท่อ
เป็นไปตามแบบบ้างหรือเปล่า  ขนาดเหล็กตรงสเป็กหรือเปล่าให้ท่านไปดู ในหมู่ที ่4 ก็
เช่นกัน ซอยศานติ และซอยดุสิตธานี ด าเนินการหรือยังครับมีผู้นับเหมาหรือยังครับ 
ถ้ามีผู้รับเหมาผมก็ไม่มีอะไรถามมาก หากประกาศแล้วยังไม่มีผู้รับเหมาท่านต้องแจ้งให้
พ่ีน้องประชาชนติดประกาศด้วยครับ ไม่ใช่เงียบหาย หยิบซองครั้งที่ 1 แล้วไม่มี
ผู้รับเหมา แล้วปล่อยรู้ๆอ้าวหลุดไปอีกแล้ว ผมอยากทราบเพราะว่า 2 วันที่ผ่านมาพ่ี
น้องในซอยดุสิตธานีเดือดร้อนครับ น้ าท่วมไม่มีที่ระบายหากได้ท าคูระบายน้ าเขาก็
ไม่ได้เดือดร้อนหรอกครับ ท าฤดูแล้งสบายเลยครับ ในซอยนั้นหากมีผู้รับเหมาไป
ด าเนินการไปท าให้ชาวบ้านเขายินดีครับ ยินดีมาก ติดที่ไหนขุดได้เลย ให้ติดบ้านเขาก็
แล้วกันแนวบริเวณด้านหน้าเขาให้หมด แต่ให้ด าเนินการให้เขาโดยเร่งด่วน และรีบ
ประกาศเลยครับ ประกาศหาผู้รับจ้าง เลยครับแต่ละโครงการที่งบประมาณที่สภาผ่าน
ให้ ไม่ใช่ดองอยู่ครับควิคิวไม่ได้ ค่าน้ ามันไม่ได้ อย่ามาอธิบายแบบนั้นผมไม่ชอบ  

เอาตาม… 
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 เอาตามระเบียบ เอาตามระเบียบของงานราชการของพาณิชฯจังหวัดไปเลยครับ ตามที่
ท่านจะท ายังไง สภาผ่านให้เรียบร้อย รีบท าหน่อยครับ เพราะเขาเดือดร้อนจริงๆ ไม่กี่
วัน พอเข้าฤดูฝน ซอยคลองขุด 83 ซึ่งติดกับซอยศานติเดือดร้อนแน่ครับ ดุสิต
เดือดร้อนแน่ครับ ซอยเขาจีน 12 หรือซอยข้างบ้านครูเพ็ญก็เดือดร้อนครับ ยิ่งซอย 
30 ก็เดือดร้อนเหมือนกันครับ ซอยริมเขาก็เช่นกันของหมู่ที่ 1 ด าเนินการในโครงการ
ผมอยากทราบ ผมจะถามเป็นข้อๆ เพ่ือไม่ให้ท่านบริหารลืมว่าผมถามอะไรไปบ้าง ผม
ถามท่านประธานผ่านฝ่ายบริหารว่า โครงการในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายที่สภา
ผ่านให้กับงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการไปถึงไหนครับ และช่วยชี้แจงให้
กระผมทราบด้วยว่า โครงการไหนบ้างที่มีผู้รับเหมาเขาด าเนินการไปแล้ว และโครงการ
ไหนบ้างที่ยังไม่มีผู้รับเหมาครับ ขอถามแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณ ท่านอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร ตั้งค าถามนะครับ ไม่ใช่เรื่องเสนอแนะ แต่ว่า
เป็นปัญหาเล็กน้อยในการเสนอแนะ ว่าท าไมไม่ท าในช่วงฤดูแล้งนะครับ ส่วนในเรื่อง
อ่ืนๆ ก็เรื่องของผู้บริหารที่ต้องชี้แจงให้ทราบ เชิญท่านสมพงศ์ครับ 

นายสมพงค์  รัตตพันธ์  กระผมนายสมพงค์  รัตตพันธ์ สมาชิกสภาเขต 1 ครับ ก็ไม่มีอะไรมากของ
ข้อเสนอแนะ และก็จะเสริมเรื่องของคุณอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร นิดหน่อยนะครับ เพราะว่า
เมื่อวันก่อนผมได้ไปที่ตลาด ได้ไปคุยกับเจ้าของที่ดินมา เพราะเป็นห่วง เขาจะมีการ
ฟ้องร้องกัน ผมบอกว่ารออีกสักนิดนะ เพราะว่าที่ซอยดุสิตธานี 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมฟังไม่รู้เรื่องครับมาไม่ชัด มีเสียงแทรกมาครับ  

ประธานสภาฯ  ออได้ครับๆ เขาก าลังปรับ เดี๋ยวท่านสมพงศ์รอแป้บนึงครับ เชิญต่อครับ 

นายสมพงศ ์ รัตตพันธ์  ครับ กระผมสมพงศ์  รัตนพันธุ์ สมาชิกสภาเขตหนึ่ง ก็จะขอเสริมของท่าน     
อดิศักดิ์  บัวเพ็ชร หน่อยหนึ่ง เมื่อกี้นั่งผมก็ได้คุยกับท่านอดิศักดิ์ แล้วก็อยากรู้ว่าได้
ด าเนินการแล้วหรือยัง แล้วก็ด าเนินการถึงไหน จัดจ้างไปถึงไหน วันก่อนผมก็ได้เข้าไป
ที่เทศบาลเมือง ได้เจอกับเจ้าของที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านดุสิต เขาบอกว่าเขาจะท าหนังสือ
มาร้องเรียนที่เทศบาล ผมบอกว่ารออีกนิดนะเพราะว่าคูระบายน้ าตรงนี้นะเขาก าลัง
ผ่านสภาไปแล้ว เขาจัดจ้างวันไหนเดี๋ยวบอก เขาบอกว่าได้ๆ ถ้านั้น คือปัญหามันมีอยู่
ว่าคือโครงการของโกนุ่นใช่ไหมตรงนั้น แล้วก็ส่งน้ าลงมาหาของร้านมิวสิคเป็นน้ าเสีย
มาที่ที่ดินของร้านมิวสิค และร้านมิวสิคเขารอลูกชายเข้ามาเทศบาล มายื่นหนังสือให้ดู 
ว่าให้เขาไปเบี่ยงน้ าไปทางไหนได้บ้าง อย่าให้ลงในที่ดินของเขาเพราะเป็นน้ าเสีย ผมก็
บอกว่า ข้างหน้าเขาอนุมัติเรื่องคูระบายน้ าเรียบร้อยไปแล้ว แต่ไม่รู้จะจัดจ้างวันไหน 
หรือว่าท าแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นผมก็ขอไว้ก่อน แต่ถ้าไปคุณก็ท าหนังสือ
ร้องเรียนไปที่เทศบาลได้ แล้วก็กองสาธารณสุขเขาจะลงไป กองช่างก็จะลงไป แกก็
บอกว่าได้ๆ เขาฝากผมมา ผมก็เลยบอกว่าถ้าเขาเปิดสภา ผมก็จะฝากท่านผู้บริหารไว้
ด้วย อีกอย่างที่ ร.ร.ภูริภรชัย ครับ ท่านนายกก็เคยลงไป ท่านรองก็เคยลงไป มีปัญหา
อยู่ที่ตะแกรงระบายน้ าของ ร.ร.ภูริพรชัย วันก่อนเขาให้เราดึงออกแต่ว่าน้ ามันท่วมเรา
เลยดึงออกไม่ได้ ท่าน สท.ครรชิตก็ลงไปดูวันนั้นเปียกหมด เอาขึ้นไม่ได้ และที่ผ่านมา
เป็นฤดูแล้งก็น่าจะท าได้ หรือว่าไปเผาตัดได้ตรงนั้นตะแกรงเขาอนุญาตตอนฝนก็ก าลัง
ตกอีก ที่ดินของคุณชายรู้สึกว่าเป็นโกดังตรงนั้นเขาไม่ได้วางท่อด้วย น้ าก็จะเบี่ยงไปติด 

ตรงนั้น... 
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 ตรงนั้นอีก ให้รีบไปด าเนินการด่วนเลย เพราะว่าตอนนี้น้ ายังไม่ท่วม สงสารคุณครรชิต
เดี๋ยวจะหลอท่อลงไปอีกครับผมฝากไว้แค่นี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ ท่านอื่นๆครับ ไม่มีก็เชิญผู้บริหารครับ ท่านครรชิตมีอะไรครับ เชิญครับ  

นายครรชิต   ชุมขวัญ  ต่อเติมจากท่านสมพงค์ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน การประชุมสภาของเรา
ทุกอย่างอยู่ครบแต่ไมค์อยู่เหมือนร้านอาหารครับทุกอย่างเทศบัญญัติก็พร้อมจ่ายขาดก็
พร้อม ท างานก็พร้อม แต่การประชุมสภาทุกครั้งไม่เคยพร้อม ผมอยากถามท่าน
ประธานสภาว่า หัวหน้างานการไฟฟ้าท างานอยู่ที่ไหนการประชุมสภาทุกครั้ง ไมค์มี
ปัญหาทุกครั้ง ไม่ใช่เราเวียนกันอยู่เหมือนร้านคาราโอเกะ ถ้าท่านบริหารท างานอยู่
อย่างนี้ คุมงานไม่ได้ผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะครับทุกครั้งเลยครับ การประชุมสภามีปัญหา
ตลอด และมีการเถียงกันตลอดถอดเทปบันทึกก็ไม่ได้ ท่านประธานครับ พูดกี่ครั้ง
อนุมัติแล้วท าไมไม่จัดซื้อปัญหามากที่สุด การประชุมสภาทุกครั้ง แล้วก็มาแก้กันบอก
เทปถอดไม่ได้ ท างานอย่างนี้ท าได้ไงครับ ปีแรกโอเค ปี 2 ปี 3 ก็โอเค ปีที่ 4 ออกปาก
แล้วยังถอดเทปไม่ๆได้จะประชุมสภายังไงครับท่านประธานให้ใครเสนอให้ท่าน
ประธานครับ ผมถือว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์ครับ ท่านประธานไม่เคยปฏิบัติตามอนุมัติ
แล้วท าไมไม่จัดซื้อประชุมสภาถอดไม่ได้ท่านประธานไปเอากับใครครับ ผมคนหนึ่งผม
เสนอท่านประธานตลอดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ การประชุมสภาทุกครั้งเทปคอกแคกๆ อยู่
เหมือนหนูแตกรังพร้อมประชุมสภาได้อย่างไร ถอดเทปได้อย่างไร นายกอธิบายได้
อย่างไร นายกอธิบายว่า ก.ไก่ ไข่ในรัง แต่ถอดเทปว่า หนูไข่ในรัง ใครถอดได้บ้างครับ 
ปัญหาเกิดมากี่ปีแล้วครับ เมื่อก่อนเขาบอกว่าสภามีปัญหาๆ มีอย่างโน้น อย่างนี้ แต่นี้
อนุมัติแล้ว และท าไมไม่ซื้อจัดสิครับ ท างานอย่างนี้ได้ไงครับ อย่าให้นกฮูกมันกระตูก
ตอนหัวรุ่งต้องดูด้วยครับท่านประธานสภา การประชุมสภาผมเสนอขอญัตติพอถึงเวลา
ท่านประธานยื่นก่อนไม่ว่า แต่ผมขอญัตติด้วย ท่านประธานสภาบอกไม่ได้ ผมไม่ว่า แต่
ต้องมีญัตติให้ผมเสนอ เพราะผมมีหลายเรื่อง หลายอย่างตามที่ผมต้องการ ต้องเข้าใจ
ผมบ้างนะครับท่านประธานสภา ท่านนายกก็เหมือนกันอยู่ท างาน อย่าบอกท างาน
อย่างนั้นท างานอย่างนี้ แล้วท่านไปท างานไหมครับพอพูดมันกระทบกระทั้ง ท างาน
พร้อมหรือยังครับ นี้ปัญหาน้ าท่วมทั้งหมด 4, 1 ทั้งหมู่ 6 ไปดูสิครับ น้ าท่วมผมถ้า
หมดเหมือนท่านสมพงค์พูด เด็กเทศบาลยืนชี้ สท. ท าอย่างนั้น สท. ท าอย่างนี้ ฝนแล้ง
ไม่มีใครไปท าสักคนหนึ่งได้เสียเมื่อไหร่ครับ ท างานกันบ้างสิครับ แล้วก็สมัครงานโน้น 
สมัครงานนี้ ใครท างานบ้างครับ เด็กใครเด็กมันท ากัน สั่งบ้างสิ นายก ผู้บริหาร 
หัวหน้าผู้บริหาร พอพูดมากบอก สท. ปากหมาพอไม่พูดชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็ด่า 
สท. หมาไม่แดกเลือกมาท างอย่างน้อยรองนายกศูนย์ก็โดนด่า ผมถามว่า รั่วตะแกง
ของภูริภรณ์ชัยฝนแล้งๆ จะตาย 5-6 เดือน ท าไมถึงไม่ไปท าสั่งให้เทวดาไม่ท าใช่ไม
ท่านนายก สรุปว่าลูกน้องท่านนายกเป็นเทวดาหมดสั่งไม่ได้รอเขาไหว้ครูก่อนเชิญครู
หมอโนราห์มาลงก็ชิบหายและท่านนายกถ้าท าอย่างนั้น ผมถามไม่รู้กี่ครั้งทุกอย่างเรา
ท าได้แต่คณะปฏิบัติงานท าไม่ได้แก้งานนิดเดียวยืนชี้ผมท างานมันใช้ได้เมื่อไหร่ล่ะครับ
ท่านนายกไม่ต้องผ่านท่านประธานสภาแล้วครับ นายกยืนมืออย่างนี้ ลูกน้องยืนมือ
อย่างนี้ ผมท่านสมพงค์ลงคูอีกคูน้ าลูกน้องนายกชี้ สท. ท าอย่างนี้นะ มันถูกต้องเสีย
เมื่อไร แล้วลูกน้องนายกสั่งงานใครไม่ได้สักคนหนึ่ง ผมบอกว่า ให้ไปท าอย่างโน้น  

มันบอก... 
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 มันบอกต้องถามนายก พอถามนายกไม่รู้เรื่อง ถามไปผู้อ านวยการไม่รู้เรื่องต้องไปถาม
รองสุด ปัญหางานมันเยอะ ผมถามว่ารถเสียอย่างน้อยรถเสียมันเสียเพราะอะไร    
แม็คโครผมรู้ว่ากล่องมันเสีย และเช็คไปท าไมแสนกว่าบาทซ้อมสิครับ ปัญหามันเกิด
เยอะครับเดียวกับครับท่านประธานนายกต้องอธิบายช่วงหลังจากผมให้ผมพูดให้จบ 

ประธานสภาฯ  เขาประท้วงนะครับ เชิญประท้วงท่าน สท. นั่งก่อน เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณท่านประธานครับ ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะ
ครับกระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีฯ ผมประท้วงท่านประธานสภาฯ ไม่
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเราก าลังพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งตลอดเวลาที่มีสมาชิกสภาลุกขึ้นมา
อภิปรายมันมิใช่อยู่ในญัตติระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ เลย ถ้าท่านต้องการที่จะเสนอแนะ
ผมยินดีแล้วก็เสนอแนะได้ทุกทางโดยค าร้อง โดยบอก โดยโทรศัพท์นะครับ แต่เมื่อ
สักครู่ที่ดีที่สุดคือ ท่านสมพงศ์ ก็นั้นเป็นข้อเสนอแนะฝากให้ไปด าเนินการผมก็ยินดี แต่
ว่าวิธีการของทั้ง 2 ท่าน ขออนุญาตเอ่ยนาม สท. ทั้ง 2 ท่าน ก็คือ ท่าน สท. อดิศักดิ์ 
กับท่าน สท. ครรชิต นะครับ เป็นการอภิปรายซึ่งการอภิปรายท่านก็ต้องยื่นญัตติมา
ตามระเบียบวาระของการประชุมสภา แต่ท่านต้องการให้ผมท าอะไรท่านสามารถโทร
แจ้ง หรือจะไลน์มาบอกผม หรือจะใช้วิธีการใด หรือเข้าไปพบผมก็ยินดี เพราะนั้นผม
อยากให้ท่านประธานปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมสภาใช้ข้อบังคับ 
การประชุมให้เคร่งครัดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ผมก็นึกแล้วตั้งแต่คุณอดิศักดิ์ลุกขึ้นมานะครับ อีกรายหนึ่งผมก็นึกแล้วครับว่า
ต้องมีการประท้วง ผมก็ขอให้มีการประท้วงกันก่อนจะมีการชี้แนะว่าสมาชิกสภา
จะต้องยื่นเป็นกระทู้ถามนะครับ เรื่องที่ท่านผู้บริหารตอบไม่ตอบในวันนี้ ก็เป็นเรื่อง
ของท่านผู้บริหารนะครับ ผู้บริหารก็ได้ตกลงไปแล้วว่าไม่ใช่เป็นการประท้วงกันเรื่องนี้ 
ก็เป็นการเสนอแนะก็ได้ยกไปแล้วในตอนแรกนะครับ เชิญท่านช านาญครับ 

นายช านาญ  พรหมดวง  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมนายช านาญ พรหมดวง สมาชิกสภาเขต
เลือกตั้งที่ 2 ผมขออนุญาตบอกท่านประธานผ่านไปถึงคณะบริหาร ผมขอใช้ค าว่า
คณะเลยครับ เพราะว่าการบริหารงานทั้งหมดนี้ ผมไม่ได้แยกฝ่ายว่า นายกต้อง
รับผิดชอบคนเดียว ทุกๆคนที่ว่าอยู่ในคณะของผู้บริหารรวมทั้งผู้อ านวยการกอง 
ข้าราชการทุกคนที่อยู่ในเทศบาลคลองขุด ผมว่าให้ช่วยกันดูแลเรื่องการท าคูระบายน้ า
ในเมื่อเส้นสายไหนที่ท่านจะเข้าไปท าผมขอความกรุณาท าผู้มีอ านาจก็แล้วกันนะครับ
ว่าช่วยท าหนังสือชี้แจงให้ชาวบ้านทราบถนนเส้นน่าครับ ผมเข้ามาจะเข้ามาขุดลอกคู
หรือท าสะพานน้ าให้ท าเป็นหนังสือเลยครับ หรือว่ามีรถประกาศให้ชาวบ้านได้รับทราบ
นะครับไม่ใช่ว่าพอคุณเข้าไปท าแล้วสิ่งขีดขวางบนถนนไม่ว่าการวางกระถางต้นไม้ ใน
การจอดรถ เกิดไปรื้อ หรือว่าหลักโฉนดที่ว่าอยู่ในเขตของรั่วบ้าน ชาวบ้านก็ได้อยู่เข้า
ไปวันไหน วันที่เท่าไหร่ ถ้าเข้าไปเคลียรพ้ื์นที่ผมอยากให้มีจุดนี้เพ่ือให้คณะบริหารหรือ
คณะท างานชี้แจงชาวบ้านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านช านาญ ที่ให้ข้อเสนอแนะ เชิญท่านครรชิตครับ 

 

นายครรชิต... 
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นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขอบคุณท่านประธาน กระผมครรชิต ชุมขวัญ สมาชิกสภาเทศบาลคลองขุดเขต
ที่ 1 ครับ มันต่อเนื่องจากเมื้อกี้ครับ ผมเข้าใจท่านนายก ผมเข้าใจผู้บริหาร ผมเข้าใจ
ท่านเสนอแนะนะครับ ว่าจะให้ผู้บริหารท างานอย่างไรลักษณะอย่างไรไม่ใช่เป็นการ
อธิปรายเหมือนช่วงแรกนะ เดียวถูกประท้วงอีก เชิญครับ ไม่เป็นครับ ถ้าหากทาน
ประธานจะประท้วงผม ผมดูแล้วระบบการท างานท่านนายกสั่งงานได้ ผู้บริหารสั่งงาน
ได้ มีคนติดตามบ้างไหมครับ ไปดูบ้างไหมครับลูกน้องท างานอย่างไรไปท างานอยู่
ตรงไหน ไปกี่โมงกลับกี่โมงผมพูดสองครั้งแล้วนะครับ วันนั้นประชุมสภาครั้งหนึ่ง    
ผมพูดระบบการท างานเราท างานเทศบาลอย่างน้อยท างานเมื่อก่อน ยุคเขาท างาน    
7 โมงครึ่ง กลับ 5 โมงเย็น แต่ยุคนี้ท างานให้เข้าท างาน 8โมงครึ่ง นายก ผู้บริหาร
มองดูลูกน้องบ้างไหมครับ เข้าท างาน 8 โมงครึ่ง หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ผมพูดวันแล้วก็ผม
เสนอให้ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะครับว่ามีความซื่อสัตย์ในการท างานของมนุษย์
สัตว์ เพราะมนุษย์สัตว์ที่ผมพูดคือ เราเป็นมนุษย์สัตว์อันประเสริฐต้องรู้เวลาการท างาน
ไม่ใช่ว่าเสนอเพราะอะไรที่ผมต้องให้ท าการสแกนลายนิ้วมือเมื่อต้องให้เข้าท างานมัน
ไม่ใช่นะครับเรามาท างาน 8 โมงครึ่งเซ็นชื่อเสร็จก่อนท างานหัวหน้าผอ. ทุกอย่างต้อง
มอบหัวหน้างานเสร็จหรือว่างานที่ค้างต่อเราต้องไปท าต่อไม่ใช่ต้องมานั่งตาม ผอ. ถาม
ปลัดทุกคนว่าพรุ่งนี้เราไปท าอะไรแต่งานจริงๆ เราท าอยู่เราอย่าท างานแบบร าวง  
เวียนครก จบเพลงเราจบมันไม่ใช่เราต้องต่อเนื่องไม่ใช่พาวัวตัวนี้ไปชนแต่วัวอีกตัวที่อยู่
บ้านเราไม่ให้กินหญ้าไม่ได้มันก็อด การท างานระบบมันต้องเป็นระบบ ถ้าท างานเป็น
บริษัทถามท่านนายกเจ้งครับ ลูกน้องมาเซ็นงาน 8 โมงครึ่ง ไปท างาน 10 โมง กว่าจะ
ครบองค์ประชุม พอ 11 โมง เก็บเครื่องมือกลับพักเที่ยง ลงงานบ่ายโมง พอบ่ายโมง
ลงงานไม่ได้มาบ่ายโมงครึ่ง เก็บเครื่องมือขึ้นรถ แล้วก็ไปท างาน บ่าย 2 โมงครึ่ง พอ  
4 โมงครึ่งเรียบร้อยครับเก็บเครื่องมือกลับบ้านครับ งานวางท่อ 4 ลูก ท ากัน 3 วัน ก็
เทศบาลชิบหายสิครับ เงินเดือนหมื่นกว่าบาททั้งนั้นอย่างน้อย9,000 บาท ท าไมเรา
บริหารงานอย่างนี้ อย่าไปเกรงใจเทวดา ผมแนะน านะครับไม่ใช่อภิปรายนะครับท่าน
ประธาน อย่าไปเกรงใจเทวดา ยิ่งลูกเทวดาอธิฐานให้มันว่า ลูกสูเป็นลูกพระภูมิที่สิ่ง
สถิตอยู่ที่นี้ สูต้องท างานอย่างนี้ต้องให้คนอ่ืนเขามองเห็นไม่ใช่พวกสูมาสักตัวอย่างมัน
ไม่ได้ครับท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร การท างานผมดูแล้วหมู่ 6 ผมไม่แก้
แล้วช่างแม่งมัน น้ าท่วมกันค่อยว่า เพราะเทวดามองไม่เห็น เพราะผมพูดตลอดผมบอก
ว่าฤดูแล้งท าสิครับ รถให้ซื้อ ไอ้โน้นให้ซื้อ ไอ้นี้ให้ซื้อ ทุกอย่างที่อ่ืนได้หมด แต่ผมหมู่ 6 
ตกอับ คูระบายน้ าไม่ได้ลอกท่านประธานสภาครับ ท่านนายกครับ จะให้ผมพูดอย่างไร 
นี้ฤดูฝนแล้ว น้ าเริ่มแล้ว ๆ ท่านจะไปลอกตอนน้ าเต็มแล้วหรอครับเหมือนที่ผมพูดมา
เมื่อกี้บอกว่าตะข่ายของโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษาเขาก็ให้ตัด เขาก็ให้รื้อ ท าไมเราไม่ท า
พอฝนตก ใครสั่งพอผมพูดเขาบอกว่านายกสั่ง แล้วถ้านายกไม่สั่งมนุษย์ตัวไหนจะไปสั่ง 
แล้วท าไมไม่คิดท าเพราะพูดกันแล้ววันนั้น ว่าตะข่ายตัวนั้นขยะมันติดอยู่เราจะท าตอน
มันแล้งพอมันแล้งแล้วไม่ท าหรือว่าลืมเสียแล้วครับ นี่คือปัญหา และผมขอปรึกษาท่าน
ประธานสภาฯ ท่านนายก ไอ้ค าพูดว่าถนนมึงท าไปเหอะมีปัญหากูรับผิดชอบ เอาตัว
นั้นมาพูดกับผมนี้ปัญหารู้ไหม อนุมัติให้จ่ายให้ทุกอย่าง ผลสุดท้ายท าไมได้ใครเข้าไป
เคลียร์ ใครเข้าไปคุย อย่าพูดแต่ปาก อย่าเอาแต่ใบสั่งเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ของ 

 เราการอนุมัติงบประมาณทุกครั้ง มันต้องผ่านประธานสภาฯแล้วก็มาตัดงบประมาณ 
ถามว่า… 
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 ถามว่ากองช่างเขาเหนื่อยไหม กองช่างบางคนนะไม่เหนื่อย แต่คนที่ท าเอกสารมัน
เหนื่อยเราต้องเข้าใจระบบการท างานเราอย่าเป็นนกฮูก เราอย่าเป็นคนพูดๆ แล้วท าๆ 
แล้วท าไม่ได้ผมรู้เห็นวันนั้น ว่าตรงนั้นท าไมได้ประชุมแผนเหมือนกันวันนั้น เห็นไหมผม
บอกเลยว่าท าไม่ได้ ผมรู้อยู่ว่าท าไม่ได้แล้วดันเข้าไปท าไมก็ตั้งให้เขาตามปกติไปอยู่
ตรงไหนค่อยว่า เมื่อคุณโอเคจบค่อยท า พอปัญหาเกิดด่าแม่ นายกฯ ด่าแม่ สท. แต่ถ้า
ว่าแม่ลูก ผมเป็น สท. 4 ปี ถ้าว่าท าลูกๆแฝดก้อเกิดระบบการงาน เราอย่าไปเอา
ตามใจชาวบ้านเราต้องไปเคลียร์พ้ืนที่ กองช่างก็เหมือนกัน ท างานออกส ารวจต้องไป
ถามว่าหลักโฉนดของคุณอยู่ตรงไหน ความกว้างเท่าไร คุณยกให้เท่าไร ไม่ใช่เราไป
ส ารวจนี่เห็นไม ถ้าที่ใกล้ๆ ผมยกปัญหาเกิด ผมพูดตลอด ผมบอกให้ไปถามเขาก่อน ว่า
ถนนมันสุดตรงไหน ความกว้างเท่าไร ถนน 8 เมตร ของเราท า 4 เมตร เราต้องเอาคน
มาท างาน ต้องออกส ารวจยิงระดับต้องให้รู้ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาด าเนินการแล้วคุณถึงมา
บอก อย่างนี้ก็ตามสิครับท่านประธานฯ ท่านนายฯ เราต้องหาคนที่มันท างานให้มันเก่ง
แล้วพานายกได้ พาสภาได้ ไม่ใช่สภาปากหมา แล้วมาพูดต่อสภาปากหมามันไม่ได้ ผม
คนหนึ่ง ผมบอกแล้วผมไม่สนใจชีวิตผมไม่เทียบนี้ลูกน้องนายก ยังพาไม่รอดเลยจะให้
ใครพาให้ผมพาให้มันพูดหรอท่านประธานสภาฯครับ เราต้องคุยให้หัวหน้างานทุกคน 
ผมถามว่า ขออนุญาตครับ ผมไม่ได้อภิปรายแต่ช่วงอภิปรายผมมีท่านประธานสภาฯ
ครับ ท่านนายกครับ ทุกคน ทุกอย่างเห็นกันหมดแต่ระบบการท างาน พวกเราท างาน
ต้องกอดคอเข้าหากัน ไม่ใช่ดึงหางไว้ เพราะถ้าวัวชนมันต้องดึงจมูก ถ้าดึงหางนะผมว่า
ไม่ใช่วัวชน ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านอดิศักดิ์ครับ 

นายอดิศักดิ์   บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธานฯ กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 
2 ผมก็อธิบายพูดกับท่านประธานไปแล้วนะครับว่า ตอนแรกผมจะตั้งกระทู้ถาม แต่ผม
ไม่รู้ ไม่ได้ดูในสมัยประชุมว่าหมดหรือไม ถ้าว่าผมตั้งกระทู้ถาม ผมก็ตั้งกระทู้ถาม ผมก็
ได้ถามแหล่ะครับ แต่ในเมื่อสิ่งที่ผมอธิบายตรงที่ผมสอบถามไป เพราะอยู่ในขั้นตอนที่
เป็นความประสงค์ที่สมาชิกสภาก็ต้องทราบ ก็ต้องรู้ว่าขั้นตอนในการท างานของท่านไป
ถึงไหน ท่านด าเนินการบ้างหรือยัง เพราะชาวบ้านเดือดร้อน ผมก็บอกแค่นั้น  เรื่องนี้
ผมก็บอกว่า ผมพูดตามพ่ีน้องประชาชนบอก เมื่อประชุมสภาผมก็ต้องเอามาพูด แต่
เรื่องนี้ครับท่านประธานสภาฯผมไม่พูดเรื่องนี้จบ เรื่องงบประมาณในเทศบัญญัติ 
งบประมาณจ่ายขาด เดียวผมเขียนข้อมูลข่าวสารสอบถามเองโดยตรงนะครับ ขอบคุณ
ครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ผมขอชี้แจงก่อนนะ คือในเรื่องของการที่จะเสนอเรื่องตั้งกระทู้ถามในครั้ง
ต่อๆไป ถ้าอยู่ในสมัยประชุมก็ถ้าท่านมีเรื่องสามารถด าเนินการเพ่ือยื่นกระทู้ถามได้นะ
ครับ แต่ว่าในครั้งนี้ผมก็ได้ประกาศสมัยประชุมไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ว่า ใน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มในวันที่ 2 พฤษภาคม และหมดในวันที่ 31 
พฤษภาคม คือวันศุกร์นี้ ผมก็ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน ถ้าสมาชิกสภามี
ปัญหาช่วงนี้ยื่นเลยครับ อย่ามายื่นตอนที่ผมได้แจกหนังสือระเบียบวาระการประชุม
สภาไปแล้วนะครับ ถ้าคุณยื่นตอนนั้นนะผมก็ด าเนินการไม่ทัน ฝ่ายบริหารที่จะตอบก็
ตอบไม่ได้ เพราะต้องเตรียมข้อมูลมาตอบกระทู้ในครั้งต่อไปก็ดูในประกาศก่อนนะครับ 

ประกาศ... 
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 ประกาศฉบับแรกของการเปิดสภาเป็นเรื่องส าคัญครับ เชิญท่านพงษ์ศักดิ์ก่อนครับ 
เชิญครับ 

นายพงษ์ศักดิ ์ ติ้งถิ่น  ขอคุณครับ กระผมพงษ์ศักดิ์  ติ้ งถิ่น สมาชิกสภาเขต 1 ครับ ผมจะขอ
เสนอแนะให้ผมบริหารในช่วงนี้เวลานี้คือ เราก าลังเข้าหน้าฝนแล้วในพ้ืนที่ของหมู 6 
และหมู่ 7 เป็นพ้ืนที่ที่รองรับน้ ามาก ผมอยากจะให้ผู้บริหารส่งกองช่างลงไปส ารวจที่
อุดตันคือ โดยเฉพาะถนนที่มีอยู่แล้ว และมีท่อเก่าฝังเดิมอยู่แล้ว ท่อเก่ามันก็หัก มันก็
พังมี 2, 3 จุด ที่มันติดขัดพอตรงที่ฝนตกติดต่อกันนานๆหลายชั่วโมง น้ ามันจะไหลไม่
ทัน แล้วมันจะเกิดปัญหาน้ าขังอีกเหมือนที่ผ่านมาครับ คือมันมีไม่กี่จุดแต่ส าคัญที่พ้ืนที่
ที่รองรับก็คือ หมู่ 6 กับหมู่ 7 ที่ต้องรองรับน้ าจากข้างบน ผมอยากให้ผู้บริหารส่งกอง
ช่างลงไปส ารวจตรงนั้นเสียก่อนๆที่ฝนจะตกหนัก และอีกประเด็นหนึ่งที่สมาชิกท่าน
ครรชิต หรือท่านสมพงค์ หรือท่านอดิศักดิ์ได้ซักถามก็คือ เรื่องการอนุมัติโครงการ
ต่างๆที่ได้อนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2559 กับอนุมัติเงินจ่าย
ขาดคือ ผมอยากจะถามก็คือว่า โครงการทั้งหมดจะจัดจ้างได้หมดหรือเปล่า ในก่อน
ปีงบประมาณนี้มันจะทันเพราะบางครั้งผมเข้าใจว่าสมาชิกจะพบว่ามันจะทับซ้อนกัน
เหมือนคูระบายน้ าบางตัว บางซอยที่มันตัน แต่มันจะเรามีโครงการที่จะลงไปอยู่แล้ว 
แต่ไม่แน่จะได้ท ากันวันไหน ได้ด าเนินการวันไหน เข้าใจว่าจะเอารถทางเทศบาลเราไป
ขุดก่อนมันก็ไม่ได้ เพราะเผื่อว่าบางสายมันได้ท าสัญญากับผู้รับเหมารับจ้างไปแล้ว ตรง
นั้นคือประเด็นที่ส าคัญครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ครับ เชิญนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณท่านประธานครับ ท่านสมาชิกสภาที่รักทุกท่านนะครับ กระผมนาย
โชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด ขออนุญาตชี้แจงท าความเข้าใจใน
ท่านสมาชิกสภาหลายๆท่าน ที่ฝากเป็นข้อเสนอแนะไว้ เริ่มจากท่านช านาญ พรหมดวง 
เรื่องของการด าเนินโครงการแต่ละโครงการโดยเฉพาะโครงการที่เป็นคูระบายน้ าซึ่ง
กระทบกับชาวบ้านประชาชนมากที่สุด เป็นผลกระทบครับ เนื่องจากว่า บางเส้นมีการ
รื้อฟ้ืนทางแน่นอนอยู่แล้วครับกับการสัญจรเข้าออกเดือดร้อนอันนี้ผมจะก าชับกองช่าง
ให้ด าเนินการของเขาโครงการน่าจะเป็นการติดป้ายโครงการก่อนที่จะเข้าด าเนินการใน
ส่วนที่ 2 ก็คงเป็นไปตามที่ท่านได้ฝากผมมามันก็บางที่ บางวรรค บางตอน บาง
ประโยชน์ก็เหมือนการอภิปรายไปหลายๆก็ไม่เป็นรัยครับ ผมก็ขออนุโรมแล้วกัน 
อย่างไรก็ดีอยากฝากท่านสมาชิกสภาท่านไปยังท่านประธานสภาฯ ให้ท่านปฏิบัติ
หน้าที่ในแง่ของการน าเสนอ การอภิปราย แง่ของสร้างสรรค์อย่างนั้นดีกว่าเรามา
ช่วยกันดูจะท าอย่างไรที่จะให้เกิดประโยชน์กับพ่อ แม่ พ่ีน้องประชาชนต าบลคลองขุด
ของเรานะครับ จริงๆมุกประเด็นที่ท่านพูดถึงก็สามารถที่จะเข้าไปพบ พูด คุย โทรศัพท์ 
หรือทางไหนก็ได้หลายๆท่านก็ใช้วิธีการนี้อยู่ ผมก็จะไปด าเนินการให้ ผมยินดีนะครับ 
ไม่ใช่ท่านเสนอมา สท. เสนอมาแต่นายกไม่ท าทุกท่านก็ทราบดีนะครับว่า ใครเสนอ
เรื่องอะไร ขอมาผมท าให้อันไหนที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเราผมท าให้นะครับ 
เป็นความเดือนร้อนของประชาชนผมท าให้แล้วก็ลงไปดูพ้ืนที่เองด้วย ซึ่งผมฟังแล้วไม่
ค่อยสบายใจอยู่ประโยคหนึ่งก่อนหน้านั้นที่ท่านครรชิตนะครับ แต่ผมไม่ประท้วงท่าน 
อยากให้ตรองสักนิดก่อนที่ท่านจะพูดออกมา ท่านบอกกันคนโน้นไม่รู้เรื่องตรงไหน  

เมื่อไหร่... 
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 เมื่อไหร่ เวลาอะไร ผมเชื่อว่าผมท างานด้วยความรอบครอบด้วยฐานข้อมูลการกระท า
อะไรลงไปพยายามให้รอบครอบ และเป็นประโยชน์มากที่สุด ผมฝากท่านกลับเอาไป
ทบทวนวิธีการน าเสนอ อีกหนึ่งเรื่องนะครับ ที่ท่านบอกว่าการท างานของกองช่างมา 
8 โมงครึ่งออก 10 โมงถึง 11 โมงก็กลับ ลงบ่ายถึงบ่าย 2 โมงครึ่ง พอ 4 โมงครึ่ง
กลับบ้าน อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้จริงทั้งหมด แล้วผมมีค าสั่งชัดเจนเรื่อง
นี้แหล่ะก าชับผู้อ านวยการกองช่างไว้แล้วด้วยก่อนหน้านั้นมีค าสั่งให้ปลัด และผู้คุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ แล้วก็ก าชับว่าให้
ไปก ากับดูแลด้วย ที่ท่านเสนอผมมาแล้วผมก้อเขียนตอบไปก ากับดูแล ยังไม่ได้เลย
ก ากับดูแล พวกกลับท่านสั่งแล้วก ากับดูแลคือ พูดง่ายๆ ว่ามาตามนี้ไหม กลับตามนี้ไม 
ท างานเป็นไปตามระบบระเบียบราชการที่ก าหนดมา 8 โมงครึ่ง ท างานพักเที่ยง บ่าย
โมงลง กลับ 4 โมง ถามว่าผมสบายไหม ตั้งแต่รู้ ท่านผู้อ านายการกองช่าง ซึ่งมีคนงาย
อยู่เยอะผมเปรียบตรงๆในสถานะเดิม เคยท าธุรกิจผมเข้าใจในความสูญเสียที่เกิดขึ้น 
ถ้าคนงานปกติทั่วไปอาจจะเสียน้อย แต่ถ้าเป็นพนักงานขับรถ JTV ขับรถที่มีมูลค่าของ
ทรัพย์สินนั้นๆ จะสูญเสียบ้างไม รถราคา สองสามล้านบาท ท่านก็รู้ดีว่าเวลาแม็คโคร
ท างานชั่วโมงเท่าไร JCB ท างานชั่วโมงเท่าไร วันหนึ่ง 8 โมง ท่านได้ใช้งาน 6 ชั่วโมง 
หรือ 5 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง ถ้าเป็นเอกชนขาดทุนไปชั่วโมงละเท่าไร คูณด้วยจ านวน
ค่าจ้างตามชั่วโมงนั้นๆแล้วก็คุยกับกองช่างชัดเจน เพราะนั้นผมไม่อยากจะเห็น เอาละ
ผมไม่อยากขอให้ท่าน 100% ผมเอาเต็ม 100% นะครับ แล้วก็คุยชัดเจนว่า 100% 
นี้ผมขอสัก 80% เป้าหมายความคาดหวังท าให้ผมพอใจแล้ว ไม่จ าเป็นต้อง 100% 
เต็มแล้วก็ตรงนี้ชัดเจน มีหนังสือต าขาดชัดเจน ผมไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็คิดก่อนจาก
เรื่องนี้แต่ที่ท่านได้เสนอแนะมาผมก็ต้องขอบคุณนะครับ อย่างน้อยถ้าเกิดกรณีมี
ประเด็นนายกกลั่นแกล้งพนักงานทุกท่านก้อทราบดีว่า มันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ก่อนน่านี้ในส่วนของท่านบอกว่า ไม่จ าเป็นต้องให้ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจริงๆ
หน่วยงานของเอกสน ผมว่าน่าจะเกือบร้อยนะครับ แต่ในหน่วยงานของรัฐเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือถ้าท่านเข้าไปดูในศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนา หน่วยงานเกือบทุกหน่วยงาน ใช้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1. โกหกไม่ได้ เพราะอะไรฝากนิ้วให้เพ่ือนสแกนลงเวลาเข้า
ไม่ได้ต้องมาด้วยตัวเอง ส่วนที่ 2 คือ เวลาการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติราชการท่าน
สามารถรีพอทออกมาดูได้เลย ท่านจะเอารอบเดือน รอบปี รอบอะไรก็ได้แล้วแต่ซึ่งใน
ส่วนนี้เวลาไปคิดค านวณในเรื่องของความดีความชอบพิจารณาเลื่อนขั้นมันเอาผลจาก
ตัวนี้ ในเรื่องของเวลาปฏิบัติราชการชัดเจน เพราะนั้นถามว่าเดิมปัจจุบันที่เป็นอยู่ต้อง
มานั่งคิดนั่งจิ้มนั่งบวกอยู่นะครับ ผมถามว่ามีไม่ใช่ไม่มีครับ มา 9 โมง ลง 8 โมงครึ่ง 
มา 9 โมงกว่าลง 8 โมงครึ่งก็มี ผมแอบไปขีดเอาไว้ตรงเวลาผมมานะครับ ใครไปลง
หลังเวลาผมมา ผมรู้ว่าท่านมาเวลาไหนอย่าคิดว่าไม่รู้นะครับ เวลาผมมาผมแอบขีดไว้
ที่ท าเครื่องหมายไว้ เนี้ยผมมาเวลาเท่านี้ประจ า พวกคุณมาลงหลังจากผมแสดงว่าเป็น
เวลาที่ไม่ถูกต้อง ฝากท่านปลัดควบคุมก ากับดูแลแต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นจริง ก็ไม่ได้ว่าจะ
บังคับหมายเหตุว่า มีเหตุจ าเป็นใดๆครับ ท่านเขียนไปได้ว่า ท่านมาช้าเพราะอะไร แต่
ผมอยากให้คิดให้ละเอียดสมมุติว่า ถ้าท่านไม่มีการชดเชย ท่านลองคิดดูคนครึ่งชั่วโมง
คูณด้วยร้อยคน 30 นาที คูณ 100 ได้เท่าไร แล้วคิดด้วยเงินเดือนสูงสุดต าสุดบอกกัน
หารด้วย 2 ออกมาเป็นแบบค่าเฉลี่ย มหาศาลด้วย หน่วยงานเดียว หน่วยงานทั้ง 

ประเทศ... 
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 ประเทศ เป็นการสูญเสียเม็ดเงินตั้งเท่าไหร่ ก็ฝากท่านปลัดช่วยก ากับดูแลจริงๆ ถ้าเป็น
ระบบเอกชนง่ายๆนิดเดียว เช่น เรื่องการมาสายคิดเป็นเปอร์เซ็นผมว่าแถบจะไม่เกิน 
5 หรือบางที่ 0 เลยครับ หรือน่าจะไม่เกิน 1 หรือ 2 ด้วยซ้ าไป เพราะเอกชนเนี้ย ถ้า
ท่านท างานแบบนี้นะรับรองว่าเขาไล่ออกแน่นอนเอกชนมาตรงเวลา กลับหลังเวลา
ท่านเห็นไม่ว่าโดยเฉพาะพนักงานธนาคารเขาตัดแค่ 3 โมงครึ่งจริงแต่ว่ากว่าจะเคลียร์
บัญชีเสร็จ 4 โมง 5 โมง ทุ่ม 2 ทุ่ม ถ้าปิดบัญชีไม่ลงหากันเกือบทั้งคืน แต่ของเราไม่มี
นะครับ จริงๆการบริการรากฐานมันไม่แสดงหาก าไรอยู่แล้วแต่ถ้าคิดออกมาเป็นตัวเงิน
เจ้งทุกราย เพราะการบริการรากฐานเป็นการให้บริการของรัฐ ท่านไม่จ าเป็นต้องคิด
ค านวณเป็นก าไรทดทุน อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดถึงว่าหมู่โน้น หมู่นี้ได้นะครับ ท่าน
ครรชิตไม่อยากให้ท่านว่าเป็นสมาชิกสภาของหมู่ใดหมู่หนึ่ง หรือเขตใดเขตหนึ่ง โดย
ระเบียบกฎหมายแล้วเนี้ย สมาชิกสภาย่อมเป็นตัวแทนของปวงชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เพราะนั้นท่านต้องมองในภาพรวมนั้นๆ มองทั้งต าบลใครเดือดร้อน
มากให้ไปก่อนไม่เป็นไร หมู่เราก็ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ใครเดือดร้อนเราน้อยจ าเป็น
เร่งด่วนน้อยก็เอาเป็นไปตามล าดับก็คงกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ฝากไปยังท่าน
สมาชิกสภาท่านอาจจะอภิปรายด้วยนะครับ แล้วก็ขอเสนอแนะด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผม
ก็ขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณที่ท่านที่เข้าใจเรื่องระเบียบวาระการประชุมข้อบังคับใน
การประชุมสภาถือว่าถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ก็ฝากให้สภานี้เป็นที่ที่จะ
ช่วยกันปรับปรุงพัฒนาต าบลคลองขุดของเรา ได้น าเสนอ ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชน
ในต าบลคอลงขุด ขออนุญาตท่านประธานสภาครั้งต่อไปผมอยากให้ท่านอภิปรายผล
อย่าให้เกิน 2 ท่านนะครับ ไม่นั้นเวลาเราตอบประเด็นที่จดมาบ้างที่จดเป็นรายชื่อท่าน
ได้อภิปรายหรือให้ข้อเสนอแนะมาเนี้ยพอวกไปวกมาผมจะหายากครับ ถ้าเป็นไปได้ก็
คือ อภิปรายผลต่อท่านก็จะได้เข้าใจตรงกัน พอท่านอภิปรายผลแล้วท่านออก พอผม
ตอบท่านก็ไม่ได้ฟัง เพราะเรื่องตะแกรงหลายๆท่านพูดถึงเรื่องตะแกรงๆ ตรงข้าม
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษาผมก็ไปขณะที่มันมีปัญหาน้ าท่วมก็ได้แก้ปัญหาได้เยอะมันก็
ติดแค่ตะแกรงอันเดียว แต่ว่ามันระบายไปได้ 2 ทาง อันหนึ่งออกทางใต้รั่วของ
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษาอีกทางหนึ่งตรงลงไปออกถนนสายหลังตอนนี้น่าจะไม่มี
ปัญหาแล้ว แต่ถ้าเรื่องตะแกรงเดียวผมฝากให้กองช่างจัดการให้ครับ ตัวโครงการที่
ท่านได้ซักถามโครงการที่มีการจ่ายขาดสมทบ ผมขอจัดการให้ท่านผู้อ านวยการกอง
ช่างช่วยชี้แจงนะครับว่า โครงการทั้งหมดกี่โครงการ แต่ออกไปเยอะแล้วนะ ออกไป
ค่อนข้างมากซึ่งเหตุที่ติดขัดล่าช้ามีการประมาณการมีความผิดพลาดในการประชุมครั้ง
แรกก็ผิดพลาดนั้นก็คือประเด็นที่ 1 พอผิดพลาดในการจัดจ้างก็ไม่มีผู้ถือขาดแน่นอน
นะครับ ท าแล้วขาดทุนท าแล้วไม่ได้ก าไรก็ไม่มีใครมาท า ก็ได้สั่งให้กองช่าง ผมก็เร่งรัด
อยู่นะครับที่จริงผมก็ลงความเห็นให้กองช่างไปทบทวนราคากลางใหม่ กองช่างก็ไป
ทบทวนตกลงราคามาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดก็เสนอมาใหม่ก็จะได้ด าเนินการ
จัดจ้างใหม่ ประเด็นที่ 2 เนื่องจากโครงการระยะนี้มีโครงการออกมามากเพราะเรามี
ทั้งในเทศฯ ตั้งแต่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจในเทศฯ จ่ายขาดเงินสะสม มัน 3 เด้งมา
รวมกันเจ้าหน้าที่พัสดุเรามีคนเดียว ผมก็พยายามที่จะหามาเรื่อยๆ ตั้งแต่เข้ามาแรกๆ 
จนถึงปัจจุบันยังหาไม่ได้เลยพยายามสอบถามพักพวก ลงเฟสไปบ้างนะครับ ก็ยังหาคน
เข้ามาท าต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุอีกท่านหนึ่งยังไม่ได้ ก็เป็นสาเหตุที่ท าให้ขบวนการ 

ของการ... 
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 ของการจัดจ้างต้องล่าช้า ในส่วนรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว หรือยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซื้อ จ่ายจ้างได้ด าเนินการไปถึงไหน ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้
ท่านผู้อ านวยการต่อครับ ชี้แจงให้ท่านทราบขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านมีอะไรอีกครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ผมมีข้อแก้ไขอีกนิดครับ กล่าวถึงท่านรองฯสุนทรอยู่เมื่อกี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้บริหารเขาตอบไปแล้วครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ท่านผู้บริหารตอบ แต่ท่านรองฯสุนทรไม่ได้ตอบ ผมเป็นคนกล่าวนามครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญครับท่าน 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ผมประท้วงครับ ไม่เกี่ยวกันครับ คนละเรื่องครับ เป็นเรื่องของผมอยู่ครับ     
ผมต้องชี้แจงให้ท่านรองฯสุนทรฟังครับ เพราะผมอ้างถือรองฯสุนทรอยู่ครับ 

ประธานสภาฯ  ให้ท่านบูอาสันก่อนครับ แล้วผมจะให้ท่านพูดต่อครับ เชิญครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ไม่ได้ครับ ตอนนี้มันคนละเรื่องกันครับ เพราะว่าผมกล่าวถึงเรื่องโน้นอยู่ครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านครรชิตครับ คุณฟังผมครับ เมื่อกี้ผู้บริหารเขาตอบแล้ว 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  แต่ท่านรองฯสุนทรไม่ได้ตอบครับ 

ประธานสภาฯ  ก็เก่ียวเนื่องอยู่กับท่าน นายกก็ตอบแล้ว 

นายครรชิต   ชุมขวัญ  แต่ผมอ้างถึงรองฯ สุนทรครับ 

ประธานสภาฯ  คุณนั่งก่อน เงียบครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ผมนั่งอยู่ครับ แต่ผมยกมือ 

ประธานสภาฯ  ครับแสดงว่าคุณนั่งนะผมไม่ให้คุณพูดทีครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ไม่ครับ แต่ผมต้องแก้ต่างให้ท่านรองสุนทรที่ผมกล่าวถึง 

นายสุนทร  พรหมเมศร์  ไมเ่ป็นไรครับ เดียวผมตอบเองครับ 

ประธานสภาฯ  เรื่องของเขาครับคุณไม่เก่ียว ครับเชิญครับ ผู้อ านวยการครับ 

นางกัลยา  สันมาแอ  ครับกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหารทุกท่านใน
ส่วนของประเด็นที่นายกหมอบหมายให้มาตรวจสอบการท าสัญญาในส่วนของโครงการ
ตามเทศบัญญัติโครงการจ่ายขาดเงินสมทบ และโครงการจ่ายขาดครับก็มีในโครงการ
จ่ายขาดเงินสมทบครับของที่ได้รับอนุมัติจากสภานะครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขออนุญาตครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ  ท่านมีอะไรครับ ประท้วงหรืออย่างไร 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ประท้วงครับ รายงานตัวใหม่ครับ ชื่อไม่ตรงครับ 

 

 
นายวีระพงศ์...   
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นายวีระพงศ ์  เพชรดี  ครับขออนุญาตครับ กระผมวีระพงศ์ เพชรดีครับ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง
ครับ ได้รับหมอบหมายจากท่านนายกตอบในส่วนที่เป็นโครงการ และงบประมาณที่ได้
ด าเนินการ ท าสัญญาจ้างไปแล้วนั้น  

  1. โครงการจ่ายขาดเงินสมทบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยผลทวีช่วง
กลาง หมู่ที่ 7 ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. ญาดาวดี สัญญาจ้างลงวันที่ 27 
เมษายน 2559  

  2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านใต้ ช่วงปลาย หมู่ที่ 2 ท าสัญญาจ้าง
แล้ว ผู้รับจ้าง หจก. ญาดาวดี สัญญาจ้างลงวันที่ 27 เมษายน 2559  

  3. โครงการถนน คสล. ซอยสามารถ หมู่ที่ 6 ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. 
เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

  4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ซอยคลองขุด 19 (น้องแป้น) 
หมู่ที่  7 ชุมชนบ้านกลาง ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. ญาดาวดี สัญญาจ้าง       
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 

  6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด ซอยตลาดตั้งจิตศีล หมู่ที่ 4 
ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. ญาดาวดี สัญญาจ้างลงวันที่ 27 เมษายน 2559 

  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยถาวรวิล 1 หมู่ที่ 4 
ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2559 

  แล้วก็อีก 3 โครงการครับ เป็นโครงการที่จ่ายขาดเงินสมทบยังไม่ได้ด าเนินการ
ก็ไม่ได้อยู่ในแผนไม่มี จึงต้องมาขอจ่ายเพ่ิมในสภาครับ ในส่วนของโครงการที่จ่ายขาด
ปกติครับ 

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาจีน 12 ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. 
เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาจีน 30 ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. 
อ. เอียดการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคกพะยอม 13 ริมเขา หมู่ที่ 1ท าสัญญาจ้าง
แล้ว ผู้รับจ้าง หจก. เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2559 

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน บ้านนาชิดถึงสะพาน
เขาลิง หมู่ที่  2 ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. ค่ายทอง สัญญาจ้างลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 2559 

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ท า
สัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. อ. เอียดการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2559 

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง 
หจก. ค่ายทอง สัญญาจ้างลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

นายครรชิต   ชุมขวัญ  ขออนุญาตครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ  ท่านประท้วงหรืออย่างไรครับท่าน 

นายครรชิต… 
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นายครรชิต   ชุมขวัญ  ผมขอถามนิดนึงครับ 

ประธานสภาฯ  ต้องรายงานให้เสร็จก่อนนะครับ เชิญต่อครับ 

นายวีระพงศ ์  เพชรดี  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนกุหลาบ หมู่ที่ 5 ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับ
จ้าง หจก. เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

  โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ า คสล. ซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ท า
สัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2559 

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบรรณาอุทิศ หมู่ที่ 6 ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับ
จ้าง หจก. อ. เอียดการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมู่ที่ 6 ท าสัญญา
จ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2559 

  โครงการตามเทศบัญญัติปี 2559 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ซอย
ดุสิตธานี หมู่ที่ 4 ท าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญา
จ้างลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ซอยเยาวราช – ทรายทอง 3 หมู่ที่ 7 ท า
สัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2559 

  โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ า คสล. ซอยคลองขุด 11 หมู่ที่ 7 ท า
สัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง หจก. เกียรติเจริญชัยการโยธา สัญญาจ้างลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2559 ขอร้องเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านครรชิต เชิญครับ 

นายครรชิต   ชุมขวัญ  ขอบคุณครับท่านประธาน ผมไม่มีอะไรมากแต่ที่ท่านนายกกับที่ผมเอ่ยไว้กับ
รองฯ สุนทร คือจริงๆ ผมไม่ใช่กล่าวนามว่า ผมต้องถามท่านรองฯ สุนทร แต่ระบบงาน
นาทีสุดท้าย เรื่องรถแม็กโคร เรื่อง JTB เรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง คือผมต้องถามท่านรองฯ 
ว่า ท าไมหมู่ 6 เขาไม่ขุดลอกคูถึงก็ท่านรองฯ สุนทรบอกว่า รถมันไม่ค่อยสบาย อาการ
หนัก ก็มีปัญหาอยู่ว่าที่ผมถามองท่านรองสุนทรไป ผมบอกว่าเราไม่ต้องเช็ค เพราะผมรู้
ระบบว่ารถแม็กโครตัวใหญ่ คือกล่องเสียแน่กับที่คุณเช็ค ผมถามว่าเราเสีย 25,000 
บาท กับเราเสีย 200,000 กว่าบาท งานเราได้ท างานตลอด แต่ถ้าท่านมาท างาน
ระบบนี้ท่านเสีย 25,000 บาท ท างานอาทิตย์เดียวหรือ 3 วัน ท่านต้องกลับมาซ้อม
ใหม่ วันนั้นรถผมอยู่ตอนที่ท่านรองฯ สุนทรก็อยู่ และผมก็คุยกับท่านนายกเพราะผม
ต้องเอารถไปใช้ JTB ไม่พูดถึง รถกวาดผมไม่พูดถึงแล้ว แต่ผมต้องการจะใช้รถใหญ่ 
เพราะว่าของหมู่ที่ 6 ของเรา คูระบายน้ ามันใหญ่ และก็ของหมู่ที่ 7 ผมถามว่าท าไม
ระบบงานว่างไว้อย่างนั้น หมู่ที่ 7 จริงๆ กับหมู่ที่ 6 มันเป็นจุดรับน้ าเราต้องท าคู
ระบายน้ าใหญ่ และผมขอถามผ่านไปยังท่านนายกว่า การวางท่อประปาไม่ต้องพูด
บริษัทไหน การวางท่อประปาเขาเคยประสานเราไหม ว่าเราจะท างานอย่างไรตอนนี้
ระบบน้ ามีปัญหานะครับ ท่านนายกครับ ท่านประธานสภาฯ ครับ ผอ. กองช่างครับ  

ถ้าผ่าน… 
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  ถ้าผ่านแล้วชี้แจงด้วย เพราะว่าคูระบายน้ าของเราอย่างน้อยหมู่ที่ 2 เกิดแน่ เพราะว่า
ดินที่เขาขุดมากับรางเหมืองถมหมดแล้วถึงที่นี้จะให้ใครขุดลอก และของหมู่ที่ 7 ทุก
อย่างก็ปิดมิดหมด ใครมารับผิดชอบ แต่ถ้าผ่านใครมาคนหนึ่งคนใด ผมไม่ว่า ผมไม่
เครียดแต่ต้องท าให้เรียบร้อยกับการที่เราประชุมวันนั้นที่ผมพูดว่า มันไม่เกี่ยวที่คนนอก
เข้ามาท างานที่เขาท าแล้วก็ผ่านพ้นไป แต่เราท างานอยู่ทุกวันผมยอมรับ ผมผู้รับเหมา 
แต่ผมไม่ใช่ผู้รับเหมาของ อ.เอียดการโยธา ถ้า อ.เอียดการโยธาไปดูผู้จัดการห้าง แล้ว
เข้าไปดูด้วยว่า ใครเป็นใคร นั้นคือชีวิตผม แต่ถ้านักเลงจริงเจอกับผมข้างนอกไม่ต้อง
มานั่งท าปฏิกิริยาผมไม่ชอบ ทุกอย่างผมรู้ ผมเห็นคนที่ผมเห็นคือ ขอโทษท่านอาจารย์
ประไพร แต่ผมไม่เอ่ยนาม แต่ผมขอโทษท่านอาจารย์ประไพรๆ เป็นคนรู้แท้ แน่จริงว่า 
ใครคือใคร แต่ถ้าถามว่าที่ผมถามคุรอยากรู้คือว่า ใครผู้รับเหมา สมัยก่อนเคยถามไมใน
สภาแห่งนี้ ไม่มีใครถาม ไม่มีมนุษย์ตัวไหนอ้าปากแต่ถามตรงนี้กองช่าง ผอ.กองช่าง
ตอบให้ชัดเจนว่า อ.เอียดการโยธา เป็นผู้รับเหมา 3 – 4 โครงการแล้วไปเช็คดูด้วยว่า 
ผู้รับเหมาของ อ.เอียดการโยธา ชื่ออะไร และถ้าท าให้ถูกต้องส่งให้ถูกต้อง ถ้าไม่
ถูกต้องเดียวผมเล่นด้วย ถ้าผมเล่นแล้วท่านจะรู้สึกว่าผมเล่นอย่างไร ไม่ต้องคุยไม่ต้อง
พูด ผมบอกว่า ผมผู้รับเหมาเมื่อก่อนผมผู้รับเหมา แต่เดียวนี้ผมยังรับเหมา เพราะผม
ไม่ใช่เป็น สท. อย่างนี้แล้วผมมาเป็น สท. เงินเดือน 10,000 กว่าบาท ผมมานั่งกินอยู่
อย่างนี้ ลูกเมียผมต้องจ่าย ไม่ใช่ผมมาเล่นการเมืองแล้วมาโดนเล่นอย่างนี้ ไม่ใช่ 

ประธานสภาฯ  พอแล้วครับท่าน สท. เดียวให้ท่านรองฯ สุนทร ต่อครับ 

นายครรชิต   ชุมขวัญ  ไม่ใช่ครับรองฯ สุนทร ผมรู้รองฯ สุนทร ผมตอบให้แล้วว่าผมถามรองฯ สุนทร 
เรื่องอะไร 

ประธานสภาฯ  บันทึกเรื่องผู้รับจ้างไม่ต้องนะครับ 

นายครรชิต   ชุมขวัญ  ไม่ใช่ผมผ่านไปแล้วเรื่อง รองฯ สุนทร ถ้ารองฯ สุนทรไม่ตอบดีที่สุด เพราะผม
ถามท่านรองฯสุนทรแล้ว รองฯ สุนทรบอกว่า ก็ได้ผมไม่ว่า แต่ผมจะอธิบายให้ฟัง แต่
ถ้าส าหรับผม เชิญครับทุกคนพร้อมเล่นผมเชิญอธิบายมาเลย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ใครก่อนๆ ท่านช านาญ ก่อน เชิญครับ 

นายช านาญ   พรหมดวง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายช านาญ พรหมดวง สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ ผมแค่อยากบอกท่านประธานสภาฯ หมายถึง คณะผู้บริหาร
เอกสารที่  ผอ. กองช่างเอามาชี้แจงเกี่ยวกับผู้ เซ็นสัญญาผู้ รับเหมาครับท่าน
ประธานสภาฯ ผมอยากให้เพ่ือนๆสมาชิกสภาได้มีเอกสารตัวนี้อยู่ ในมือนะครับท่าน
ประธานสภาฯ ช่วยบอกผู้บริหารด้วยอย่างน้อยสมาชิกสภาได้ชี้แจงกับชาวบ้านได้ว่า 
ถนนสายนี้เขาได้เซ็นสัญญาแล้ว พร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะท าให้ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์นะครับท่านประธานสภาฯ แล้วเรื่องที่ว่า ใครรับเหมาไม่รับเหมาผมไม่ได้
สนใจครับ ผมแค่อยากรู้เพ่ือเป็นตัวแทนชาวบ้านเวลาชาวบ้านถาม ตัวผมเองในนาม
สมาชิกสภาผมต้องมีค าตอบให้ชาวบ้านในเมื่อชาวบ้านรู้ว่าถนนสายนี้คูระบายน้ าสายนี้ 
หรือว่าระบบการประปา หรือว่าระบบการไฟฟ้าได้ด าเนินการแล้วอย่างน้อยชาวบ้าน
ได้เป็นหูเป็นตา ในการตรวจสอบดูแล้วว่า ถนนสายนี้คูระบายน้ าสายนี้ท าดีหรือเปล่า 

ได้ระดับ … 
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 ได้ระดับ หรือตรงประเด็นที่ว่า เซ็นสัญญาหรือเปล่าครับ แล้วมีอีกหนึ่งผมฝากท่าน
ประธานสภาฯถึงคณะผู้บริหาร เรื่องการตรวจงานของข้าราชการนะครับ ตอนนี้มัน
เป็นช่วงฤดูกาลรับเหมาการเซ็นสัญญาระหว่างเทศบาลต าบลคลองขุด จากผู้รับเหมา 
คนตรวจงาน คนดูงาน คนคุมงาน ผมรับรองว่าต้องเป็นข้าราชการในเทศบาลต าบล
คลองขุดทุกท่านอยู่แล้วครับ ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯบอกถึงคณะผู้บริหารช่วย
ดูแลข้าราชการทุกคน อยากให้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง ความละเอียดอย่างน้อยเพ่ือ
ความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ เชิญท่านรองฯ สุนทร พรหมเมศร์ เชิญครับ 

นายสุนทร  พรหมเมศร ์  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายก ท่านที่
ปรึกษา ท่านปลัด ผอ. พนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสภาฯทุกท่านครับ ผมไม่
แก้ตัวนะครับ แต่ผมก็ต้องพูดคุยเพ่ือท าความเข้าใจกับที่ท่าน สท. เอียด ได้เอ่ยนามผม
ครับ ก็จริงๆนะครับ ท่านถามจริงครับวันนั้นว่าท าไมไม่ไปด าเนินการที่หมู่ที่ 6 ซึ่ง สท.
ครรชิต ได้รับปากกับคณะกรรมการว่า จะไปด าเนินการในเรื่องของฝากทางวัด
เพ่ือที่จะก่อสร้างเมรุของวัดหน้าเมือง ผมก็ตอบไปว่า ท่านครรชิตครับตอนนี้รถเข้ามาก็
ได้มาใช้ 1 – 2 คัน รถก็เสียผมก็ตอบท่านเท่านั้นจริงๆ แล้วนะครับท่านสมาชิกทุก
ท่าน และคณะผู้บริหารครับ ผมก็ดูแลกองการศึกษาอยู่ แต่ในส่วนของกองช่างครับที่
ท่านสมาชิกสอบถามมาซึ่งท่านนายกดูแลควบคุมอยู่ ผมก็ตอบไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง
ทั้งหมดว่า ด้วยเหตุอันใดที่ไม่ได้ไปด าเนินการก็ต้องตอบไปตามข้อเท็จจริง ก็ต้อง
สอบถามไปยัง ผอ.กอง สอบถามไปถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนหนึ่งที่น้องๆกองช่าง
ทุกคนที่มีปัญหาที่ผมช่วยเหลือแก้ไข แก้ปัญหากับพ้ืนที่ต่างๆ ได้ ผมก็ยินดีทั้งหมด
ถึงแม้ว่าผมไม่ได้ดูแลโดยตรงครับ แต่ถ้าท่านนายกหมอบหมายว่า ให้ผมไปจัดการใน
เรื่องอะไรผมก็พร้อมๆตลอดในพ้ืนที่ทั้งหมด ผมก็รู้อยู่เช่น ที่ผ่านมาน้ าได้ท่วมที่หมู่ที่ 6 
นายกก็ได้หมอบหมายให้กระผมดูแลในเรื่องของการแก้ปัญหาในจุดตรงนั้น ผมก็ได้
ด าเนินการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และก็รายงานท่านไปตามขั้นตอนที่พนักงานได้
ด าเนินการท าก็ขอท าความเข้าใจครับ ผมเป็นคนท างานครับอยากให้ท่านสมาชิก ผมก็
เป็นผู้บริหารคนหนึ่ งอยากให้ข้อเสนอแนะให้ดีครับ เราก็ต้องการแก้ปัญหาให้
ประชาชนทุกคนเข้ามา อาสาเข้ามา รู้ภาระหน้าที่ของตนเองดีครับว่า เราต้องมารับใช้
ประชาชน เพ่ือตอบสนองให้กับประชาชนก็ผมไม่แก้ตัวนะครับ ผมพูดเรื่องจริงครับ
ท่านครรชิตครับ และก็เรื่องที่ 2 ครับในเรื่องวันที่ 15 ที่ผ่านมา วันพุธ ทาง กกต. ได้มี
การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน ผมได้รับหมอบหมายจากท่านนายกโชติ ให้ไปพา
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในเมื่อวันที่ 15 ที่ผ่านมาก็ไม่มีงบประมาณครับ ท่านออก
ค่าเสื้อให้กับพนักงานของเราทุกคนครับ ก็เข้าไปร่วมหลายๆกิจกรรมก็ได้รางวัลมาไม่
เยอะ แต่เพ่ือองค์กรของเราหลายๆรางวัลติด 1 – 3 มาหลายรายการครับ ก็มีรางวัล
อยู่เล็กๆ น้อยๆ ครับ ก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ประไพร ว่าในวันพฤหัสบดีที่ 2 ขอความ
อนุเคราะห์ท่านให้ท าน้ า ท าขนนจีนน้ าแกงมาร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงที่นักกีฬา 
และท่าน สท. ได้เข้าร่วมการแข่งขันในวันนั้น ก็ต้องขอขอบคุณท่าน สท. บูอาสัน    
นางเจ๊ะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย และขอขอบคุณท่านนายกที่อนุเคราะห์เสื้อ  

ขอขอบคุณ… 
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 ขอขอบคุณพนักงานเทศบาลต าบลคลองขุดทุกท่านที่ร่วมการแข่งขัน เพ่ือหน้าตาของ
องค์กรเราครับ วันพฤหัสบดี เชิญร่วมรับประทานอาหารที่ส านักงาน ขอบคุณครับท่าน
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ ท่านอ่ืนไม่มีเรื่องอ่ืนนะครับ ก็ได้เวลาพอดี ท่านยังมีอะไรอีก เชิญ
ท่านอดิศักดิ์ ครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขต
เลือกตั้งที่ 2 อันนี้ไม่เสนอแนะนะครับ สอบถามทางผู้บริหารพอดีพ่ีน้องประชาชนแต่
ละหมู่บ้านที่ผมได้พบปะ และพูดคุยในการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในซอย
ครัวศรีเมืองว่า เป็นหลุม เป็นบ่อ แต่ขอไปแล้วไม่ได้ด าเนินการแล้วนี้เข้าหน้าฝน และ
อยากถามตอนนี้ว่า ไปปิดหลุม ปิดบ่อให้หน่อยยังติดขัดเรื่องน้ าขัง หาวิธีแก้ไขให้หน่อย
ครับ ในซอยครัวศรีเมือง ยางที่จะเอามาปิดเป็นกระสอบก็มีครับ ก็ช่วยจัดการให้หน่อย
ครับ ในเรื่องหินคลุก หินบุ ที่ทา่นได้จัดซื้อจัดจ้างวันก่อนที่ผมดูผู้ประกอบการก็เอาหิน
มาลงทั้งหินบุ ทั้งหินคลุก ผมอยากเสนอแนะและก็พูดพ่ีน้องประชาชนขอมาเมื่อเช้าใน
หมู่ที่ 3 คลองน้าเวียง รู้ว่าผ่านไปส่งให้ แต่ไปส่งแค่คัน 2 คัน มันไม่พอที่หัวสะพานรถ
ก็เข้าถึงให้ช่วยเสริมหินบุให้หน่อย แล้วตามหลังด้วยหินคลุก ในหมู่ที่ 3 ซอยคอลงน้า
เวียงถ้าเป็นไปได้หินคลุกลงจากแท๊งน้ ายางไปก็ได้ลงบางๆ ครับ จุดข้างหน้ามันจะเป็น
ถนนลูกรังเวลาฝนตกตรงนั้นน้ าขึ้นไม่ถึงอยู่แล้ว แต่ช่วงปลายน้ าทะเลหนุนถึง ช่วงแท๊ง
น้ าไม่ถึงก็เสริมหินคลุกให้หน่อย ผมเคยอภิปราย เคยพูดเสมอว่า เอาหินคลุกมาก็ขอ
เน้นในหมู่ที่ 3 นั้นมันเป็นป่าชายเลนเยอะ เมื่อท่านจัดซื้อหินบุมาก็ด าเนินการได้ วัน
ก่อนทางการไฟฟ้าก็ไปช่วย โดยผ่านผู้ช่วยมาแล้ว 20 – 25 คันมาแล้ว ในซอยลุง
เที่ยงหมู่ที่ 3 ก็เช่นกัน ของน้าชอบด้านหลังช่วยไปลงให้หน่อย สิ่งส าคัญหมู่ที่ 3 ผมรู้
ว่าท่านไปลงแต่ลงผิดจุดครับ มันเดือดร้อนตอนนี้ท่านไปดูได้ชัดเพราะว่า ฝนตก 2 วัน 
เดือดร้อนจริงๆ ในทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ก็เช่นกัน หมู่บ้านไหนเขาก็จะเอาก็
ประสานให้หน่อยนะครับ ไม่ใช่อะไร พอผมไม่พูดหินคลุกท่านหมดท่านก็พูดว่า หิน
หมดอีกแล้ว นี้รอบที่ 2 ที่ผมรู้ว่าท่านจัดซื้อ ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะท าอย่างไรแล้วครับ 
เพราะว่า หมู่ที่ 3 เดือดร้อนจริงๆ อย่าลืมว่าใน หมู่ที่ 3 ซอยร่วมพัฒนาช่วงปลายก็มีพ่ี
น้องคลองขุดอยู่ด้วยช่วยไปจัดการให้ด้วย ในซอยสร้างสรรค์ 1 สร้างสรรค์ 2 ช่วง
ปลายตรงรอยต่อช่วยเอาหินคลุกไปลงด้วย เพราะเขาฝากบอกมาเมื่อเช้านี้ เพราะที่ขอ
ได้ตอนนี้หินคลุกยังไม่หมด ในหมู่บ้านอ่ืนผมเข้าใจพ่ีน้องเขาเดือดร้อนเหมือนกัน แต่
เน้นสักหน่อยในหมู่ที่ 3 ถ้าไม่ได้หินคลุกก็ไม่รู้จะเอาอะไรลงแล้วครับ ไม่มีงบประมาณ 
เมื่อท่านมีงบประมาณจัดซื้อให้แล้วก็ด าเนินการให้ด้วย ผมไม่พูดอะไรมากแค่แนะน าใน
เรื่องที่พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน ในเรื่องไปส่องสว่างทางก็เช่นกัน เมื่อท่านจัดซื้อ
งบประมาณ ท่านด าเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าในซอยไหนที่
ต้องการบ้าง แต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะติดตั้งตอนไหนในส่วนนี้ผมเสนอแนะไปว่าจุดนั้น จุดนี้ 
ผมก็ทิ้งเบอร์โทรไว้เช่นกัน หากท่านไม่รู้ก็โทรตามผมได้ ผมก็จะชี้ให้ว่าติดตั้งตรงไหน
บ้าง ในหิวคลุกก็เหมือนกัน ค าร้องผมเขียนตั้งนานแล้ว ตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เปิดสภา
หลายครั้งเขียนค าร้องท่านผู้บริหารจะไปดูได้ว่าท่านด าเนินการตรงไหนบ้าง ส่วนที่ท่าน
ด าเนินการไปให้ผมก็ขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชน แต่ค าร้องต้องให้รู้ด้วยว่า ค าร้องได้ 

ด าเนินการ… 
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 ด าเนินการเรียบร้อยไหม เพราะค าร้องไม่ได้เขียนทิ้ง เขียนขว้าง ผมก็ถ่ายเอกสารไว้ว่า 
ผมเขียนค าร้องวันไหนบ้าง จนถึงวันที่เท่าไร ได้ด าเนินการไปแค่ไหน อย่างที่ผมเขียน
ค าร้องขอรถขุด JCB ไม่เคยขุดเลยครับ ตอนนี้ฝนตก อีกเรื่องหนึ่งในซอยของซอยดุสิต
ธานีที่เพ่ือนสมาชิกสมพงค์อภิปรายไว้มันมีอยู่ในช่วงหัวโค้ง หากผู้บริหารด าเนินการ
เพ่ิมท่ออีก 1 ลูก แล้วก็ลงหินบุตามด้วยหินคลุกดีมากครับ ตรงนั้นรถจะไม่ตก ผมขอ
ชื่นชมในทางเข้าแฟลตต ารวจที่ท่านขยายถนนถือว่าสุดยอดที่ท่านมองเห็น ผมขอชื่น
ชมเพราะพ่ีน้องซ้ายขวาในซอยนั้นเขาก็พูดว่า ดี แล้วก็โอเค ได้ดีกว่าไม่ได้ ดีน้อยหน่อย 
แต่ว่าดีกว่าไม่มีทั้ง 2 จุดนะครับ ก็ขอขอบคุณไปยังพ่ีน้องในของหมู่บ้านซอยดุสิตธานี
ที่มีขยะเยอะๆ ตรงนั้นช่วยเสริมท่อให้ 1 ลูก หินบุตามด้วยหินคลุก แล้วก็ที่ถังขยะตั้ง
ผมเคยบอก ผอ.กองสาธารณสุขว่าถังขยะตรงนั้นโดนเผาไป 1 ครั้ง สาเหตุที่โดนเผา 
เพราะรถขยะไปกลับรถจุดนั้นเป็นโคลนขึ้นมาบนถนน หมาคุ้ยขยะ ชาวบ้านเลยเผา
เสีย ผมไม่รู้ว่าใครเผาให้ผอ.กองสาธารณสุขไปแก้ไขว่าให้เอาไปไว้มุมป่าก็ได้ตรงนั้นรถ
จะได้ไม่ต้องกลับหัวตรงนั้นอยู่ ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ผมฝากท่านประธานสภาฯ ไปยัง
ผู้บริหารช่วยไปดูด้วย พ่ีน้องร้องเรียนอยู่ทั้งนั้น นานๆ จะประชุมสภาสักครั้งหนึ่งก็
ได้มาพูดในส่วนของหมู่ที่ 6 ก็เช่นกันนะครับ พ่ีน้องประชาชนในซอยสุดยอดรีสอร์ท 
ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาเข้าด าเนินการมีอยู่ 2 ท่าน โทรสอบถามผมว่า ท่อระบายน้ า
ที่ขุดออกพ่ีน้องประชาชนขอวางในเขตที่ดินของเขาๆ ไม่มีทางเข้าได้ไหม ผมว่าได้ แต่
ต้องมาเขียนค าร้อง เพราะมีท่อคูระบายน้ าหลายลูกเป็นลูกเก่าครับ ท่านประธานสภา
ฯ ก็รู้ว่าในหมู่บ้านในโครงการของเทศบัญญัติแล้วก็ใช้จ่ายขาดเงินสะสมมีท่อที่ต้องขุด
ออกอีกเยอะที่จะต้องเอาไปใช้ๆได้ในซอยทุ่งนายร้อยก็เช่นกันที่ เทศบาลเคยไปขุดตัดคู
ออกจากซอยทุ่งนายร้อยไปชนกับซอยแม่เงาะซึ่งหลังบ้าน สท. ร าหลี ตรงนั้นตัดขาด
มาหลายปีแล้ว ถ้าได้ท่อเก่าชุดนี้ไปวางเชื่อมพ่ีน้องประชาชนก็สัญจรได้ ตอนนี้สัญจร
ไม่ได้ เพราะเป็นถนนบุกเบิกฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารช่วยแก้ด าเนินการ
ให้ด้วย ไม่ใช่ไรครับ หินคลุกในซอยนั้นก็ไม่มีไปลงแล้วเหมือนกัน ลงเป็นจุดแต่ช่วง
ปลายยังไม่ได้ลงช่วงที่บุกเบิกก็ไม่ได้ลง ซอยแม่เงาะก็เช่นกันครับ เป็นหลุม เป็นบ่อ 
เหมือนกัน หากในการบริหารจัดการลงหินคลุกนี้ ฝากบอกไปยังท่านผู้บริหารช่วยเอา
คนที่ควบคุมดูแลตัดสินใจได้ว่าซอยนี้จ านวนกี่คน ไม่ใช่วันไป 2 คัน ในกระดาษ A4 
เขียนมาว่าแม่เงาะ 2 คัน แต่พ้ืนที่หน้างานจริงๆ ลงตั้ง 4 คัน แล้วท่านให้ไป 2 คัน ก็
ไร้ประโยชน์เช่นกัน หากท่านลงแล้วไม่พอท่านเพ่ิมให้พ่ีน้องประชาชนไม่ต้องบอกว่า 
รอเที่ยวหน้า ซื้อเพ่ิมให้หน่อยจะได้จบๆ ไปแต่ละสาย ได้จบๆ ไปแต่ละหมู่บ้าน ไม่ใช่
หมู่ที่ 1 ไม่เสร็จไปลงหมู่ที่ 2 ๆ ไม่เสร็จไปลงหมู่ที่ 3 ๆ ไม่เสร็จไปลงหมู่ที่ 4 มันก็ไม่
จบอยู่นั้น เวียนไหว้ตายเกิดอยู่นั้นแหล่ะ หากท่านท าไปแล้วจบ ถ้าหินคลุกไม่พอท่านก็
ด าเนินการ ท่านเองก็จะได้รู้ว่า หินคลุกได้ลงไปซอยไหนบ้าง ถ้าท่านด าเนินการเป็น
หมู่บ้านนะครับ ฝากผู้บริหารไว้ด้วย เพราะหินคลุก หินบุ ก็มีซอยไหนที่ต้องการหิน
คลุก หินบุ ก็เอาหินไปให้ก็เป็นดีนะครับ ผมยกตัวอย่างทางเข้าแฟลตต ารวจท่านลงท่อ
ท าไมท่านเอาหินบุไปลงได้ แล้วท่านตามด้วยหินคลุก แล้วท่านตามด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผมขอเสนอแนะแค่นั้นครับท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ใกล้หมดเวลาแล้วครับ ท่านครรชิต เชิญครับ 

นายครรชิต... 



- 21 - 
 

นายครรชิต   ชุมขวัญ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมครรชิต ชุมขวัญ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคลองขุด ก่อนจะถึงวาระอ่ืนๆ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ พักเที่ยงก่อน
เถอะครับ เพราะวิชาชีพมันยังมีอีกเยอะทุกอย่างที่ผมขอก็ไม่ได้อะไร ก็ไม่ได้อยู่ตอนนี้  

 ผมว่าขออนุญาตท่านประธานสภาฯ พักเที่ยงก่อน แล้วก็รู้สึกว่า สภาเขาจะมีอาหาร
กลางวันให้ โอเคครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านช านาญครับ 

นายช านาญ  พรหมดวง  ขอบคุณครับ กระผมช านาญ พรหมดวง สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 2 ผมอยาก
ให้ท่านประธานสภาฯ สรุปให้ได้นะครับว่า จะพักอาหารมื้อเที่ยงเสร็จแล้วจะประชุม
ต่อหรือเปล่า เพราะอีกอย่างผมก็ค่อยเอกสารจากท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับสัญญา
จ้าง เพราะว่าเรานานๆ เข้ามาในเทศบาลสักครั้งระหว่างเทศบาลกับที่พักของกระผม
อยู่ห่างกันไกลผมว่าน่าจะเอาไปเลยนะครับ หรือว่าท่านประธานสภาฯ จะมีประชุมต่อ
พูดให้ชัดเจนเลยครับท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มันไม่มีเรื่องอ่ืนๆ แล้วนะครับ เพราะเราคุยเรื่องอ่ืนๆ อยู่ เพราะคุณเข้าออกๆ 
คุณก็มานั่งฟังให้จบ คุณช านาญ คุณก็ไปเขียนค าร้องขอเอกสารเลย เขียนค าร้องปกติ
ครับ เพราะผมจะให้ไปเลยก็มันมีขั้นตอนเป็นยังนะครับในสัญญาจ้าง ลักษณะของการ
เผยแพร่ว่า เขาท าเรียบร้อยยัง เขียนค าร้องเลยครับ ช่วงบ่ายก็คงไม่มีเรื่องของการ
ประชุมครับ ถ้าจะมีก็พรุ่งนี้อีกวัน ถ้าประชุมต่อก็พรุ่งนี้ ก็คงไม่มีอะไรแล้ว ขอปิดการ
ประชุมวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ปิดการประชุมไว้ในเวลา 12.00 นาที ขอปิดการประชุมครับ 
ขอบคุณครับ 

ปิดการประชุม 
 

 

     (ลงชื่อ)                                   ผู้จัดรายงานการประชุม 
      (นายสมพงค ์ รัตตพันธ์) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2559 ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ..........................  
 
 
 
  (ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
    (นายณรงค์   วารีรัตน์) 
     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
       เขตเลือกตั้งที ่1 
 
 
 
  (ลงชื่อ)..............................................รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
   (นายบูอาสัน   นางเจ๊ะ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
       เขตเลือกตั้งที่ 1 
 
 
 
  (ลงชื่อ)................................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
   (นายจิรัญดร   ชุมประยูร) 
       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
         เขตเลือกตั้งที่ 2 
 
 
สภาได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 แล้วเมื่อคราวประชุม
สภาสมัย..................สมัยที่.........ประจ าปี.................ครั้งที่.........วันที่......... .เดือน..................พ.ศ. .......... 
 
 
 
     (ลงชื่อ).............................................................. ......... 
       (นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
 


