
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ 1 

วันพุธที่  9  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด  
…………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งถิ่น  ต าแหน่ง   รองประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
๓. นายสมพงค์   รัตตพันธ์ ต าแหน่ง   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
๔. นายครรชิต  ชุมขวัญ  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
๕. นายบูอาสัน  นางเจ๊ะ  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
๖. นายบุญเชิด  หนูสงค ์  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
๗. นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
๘. นายร าหลี  ขุนจง  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
๙. นายสุริยา  ผ่องสุวรรณ ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
๑๐. นายจิรัญดร  ชุมประยูร ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
๑๑. นายช านาญ  พรหมดวง ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายณรงค ์  วารีรัตน์  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโชติ  ชินอรรถพร ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
๒. นางปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
๓. นายสุนทร  พรหมเมศร์ ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
๔. นายการันณ์  เล่ห์ทองค า ต าแหน่ง   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
๕. นายนันต์  ปิริยะ  ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาล 
๖. นางนหงปกร  ชมภู่ทอง ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด 
๗. นางกัลยา  สันมาแอ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายธีระ  จันทร์ทองพูน ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
๙. นายพรอนันต์ วงษ์สีมาอนันต์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๐. นายวีระพงศ์  เพชรดี  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๑. นางสาวสุกัญญา มะแอเคียน ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาวพรพิมล ปิ่นแก้ว   ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๓. นางสาวลักขณา บุญปลอด ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐9.50 น. 
เลขานุการสภาฯ  ในเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ก็ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ท าหน้าที่

ด าเนินการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ทุกคนกรุณายืนขึ้นครับ (เพลงสรรเสริญพระบารมี ) ก่อนจะเข้าการประชุม
ขอให้ทุกคนยืนสงบนิ่งเพ่ือไว้อาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัว 89 วินาทีครับ 

เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ  ประกาศเทศบาลต าบลคลองขุด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 
คลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 พระราชบัญญัติเทศบาลต าบล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ซึ่งบัญญัติให้มีการประชุม
สภาเทศบาลในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม สามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก 
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนดจึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่มประชุมตั้งแต่วัน
อังคารที่  1 พฤศจิกายน - วันพุธที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีก าหนด      
30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
นายจรูญ ยิ้มเยื้อน ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุดครับ 

ประธานสภาฯ  ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลต าบลคลองขุด    
ทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุดในการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 4ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  

  วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองขุด เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาที ครับ  

  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เรียนท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอ
ความกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ห้ ามบันทึกเทป 
บันทึกภาพ บันทึกเสียง นอกจากจะได้รับอนุมัติจากทางที่ประชุมแล้วนะครับ     
ซึ่งทางสภาฯ ก็ได้จัดท าดีวีทัศน์ก่อนเข้าการประชุมสภาฯ ครับ ต่อไปจะเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมสภา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งก่อนต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1.1 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการหมอบหมวกนิรภัยส าหรับเด็กของ
เทศบาลต าบลคลองขุดที่จะด าเนินการ ณ หอประชุมเมืองสตูลครับ ในวันที่ 10 
พฤศจิกายน เวลา 08:00 น. - 12:00 น. ครับ ก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่
อยู่ในห้องประชุมนะครับ 

  1.2 การฝึกอบรมของบุคลากรด้วยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท า
โครงการหลักสูตรพิเศษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารท้องถิ่นตามประมวล
กฎหมายใหม่ฉบับใหม่ และกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในสถานการณ์จริง
พร้อมแนวทางปฏิบัติหน้าที่มิให้ถูกส านักงานตรวจแผ่นดินเรียกเงินคืนของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะมีการอบรมกันหลายรุ่น
นะครับ ชี้แจงมาเพ่ือให้ทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ก็มีในภาคใต้ ก็มีที่
หาดใหญ่ครับ ในวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมพาราไดส์ หาดใหญ่   
นะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็เขียนค าร้องที่ส านักงานปลัดครับ 

ประธานสภาฯ  ต่อไปครับ 

 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  ก็มีอยู่ทั้งหมด 13 ครั้ง แต่ว่าในส่วนของครั้งหลังๆ ในส่วนที่ท่านสมพงศ์ 
รัตตพันธ์ เป็นเลขานุการฯ ก็ก าลังส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอยู่
ตอนนี้ก็มาอีก 1 ฉบับ ก็ถือว่าอยู่ในระหว่างการถอดเสียงบันทึกนะครับ ขอเลื่อน
รายงานทั้งหมดนะครับ 13 ครั้ง ครับ ต่อไปเข้าสู้วาระท่ี 3 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 เอกสารหมายเลข 1 
ครับ ขอเชิญผู้ตั้งกระทู้ถามครับ ขอเชิญท่านอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร ครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขต
เลือกตั้งที่ 2 ในการตั้งกระทู้ถามของผมฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารก็
ไม่ได้ถามอะไรมากเพราะผมต้องการให้เป็นไปตามระเบียบของการประชุมสภาฯ 
แล้วก็การด าเนินงานของผู้บริหาร ผมก็เป็นห่วงเลยตั้งกระทู้ถามว่า ผู้บริหารได้
ด าเนินการรายงานผลด าเนินงานของงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 หรือไม่  
ต่อที่ประชุมสภา แล้วก็ในงบประมาณ2 559 จะด าเนินการอยู่แล้วๆ เสร็จ ผมก็
เป็นห่วงทางผู้บริหารก็ไม่ได้สอบตามอะไรมากแค่อยากได้ค าตอบจากผู้บริหารครับ
ท่านประธานสภาฯ ขอคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร ครับ ก็จ ากันได้ในวันนั้นคุณจะให้
รายละเอียดนิดหนึ่งท่านอดิศักดิ์ได้มาสอบถามผมๆ ก็บอกว่า ยื่นเป็นกระทู้ถาม
เนื่องจากการรายงานครั้งก่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีท่านรองนายกฯ คนที่ 1 ได้มา
รายงานแล้วก็ได้สักประมาณ 1 หน้ากระดาษครับ ตอนนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ไฟ
ไหม้ก็ได้หยุดการรายงานครับ การรายงานครั้งนั้นก็ได้มีเอกสารและข้อมูลที่
ผิดพลาดที่ประชุมก็เลยรับทราบว่าให้ไปจัดท ามาใหม่แล้วก็หยุดไว้แค่นั้น เพราะว่า
เกิดเหตุไฟไหม้ที่หน้าห้างแม็คโคร ท่านอดิศักดิ์ก็ได้สอบถาม เชิญผู้บริหารตอบครับ 
เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ที่รักทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า การตั้งกระทู้ถามของท่านนะครับ ผมมาดูญัตติที่ท่าน
เสนอตั้งกระทู้ถามมาก็อ่านแล้วไม่เข้าใจว่า ที่ท่านตั้งกระทู้ถามนี้เป็นเรื่องอะไร 
เพราะท่านแจ้งไว้ในญัตติว่า ในกระทู้ถามเรียนประธานสภาฯ ข้าพเจ้านายอดิศักดิ์ 
บัวเพ็ชร ตั้งกระทู้ถามเรื่องดังนี้ 

  1. รายงานผลงานประจ าปี 2558 ซึ่งรายงานผลงานประจ าปีงบประมาณ 
2558 ผมจ าได้นะครับว่า ได้รายงานไปแล้วที่นี้ท่านเองท่านก็รายงานส่วนใน
เอกสารที่ท่านประธานสภาฯ น าถึงนายกเทศมนตรี เพ่ือให้เกียรติตอบกระทู้ ผมก็
สงสัยนะครับว่า ท่านเสนอญัตติกระทู้ถามมาวันที่ 4 ครับ ท่านก็น าเข้าบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมวันที่ 4 นะครับ แต่เอกสารส่งมาถึงนายกโดยเซ็นผ่านถึง
ท่านปลัดเมื่อวันที่ 7 ผมได้รับเอกสารหลังจากท่ีท่านได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ 

การประชุม... 
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 การประชุมซะด้วยซ้ าไป ผมได้รับเอกสารจริงวันที่ 8 ครับ ถ้าเป็นรายละเอียดที่
ต้องมาเตรียมตัว หาข้อมูลรายละเอียดที่จะตอบท่านเพียงวันเดียวนะครับ แล้วใน
วันเดียวผมก็ต้องมีงานประจ าที่ต้องด าเนินการเซ็นแล้วหลายเรื่องนะครับ ยิ่งขณะนี้
มีการโยกย้ายผู้ก ากับดูแลซึ่งก็คือ ท่านนายอ าเภอมาใหม่ก็ต้องไปท าความรู้จักกับ
ท่านด้วย ก็เรียนอย่างนี้ว่า ฝากท่านเวลาการบรรจุ เข้าระเบียบวาระการประชุม
ขอให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 นะครับ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 ที่ 2 ขออนุญาตกล่าวกับเทศบัญญัติ ในญัตติที่ท่านเสนอ
มากระทู้ถามก็เป็นญัตติที่ต้องห้ามตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภานะ
ครับ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หมวด 7 คือหมวดในกระทู้ถาม ข้อ 90 กระทู้
ถามจะต้องไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ลักษณะดังกล่าวมันเข้ากับวงเล็บ 
2 คือ เคลือบคลุม เข้าใจยาก เพราะที่ท่านได้เสนอญัตติตั้งกระทู้ถามมามันก็
เป็นไปได้อยู่ 2 อย่าง รายงานผลการด าเนินงานของนายกเทศมนตรีกับรายงาน
การประเมินผลติดตามแผนนะครับ ถ้าเป็นรายงานผลการติดตามแผนก็ท่าน      
อดิศักดิ์นี่ละครับเป็นประธานในชุดนั้นซึ่งท่านก็ทราบดี แล้วท่านหัวหน้าส านักปลัด
ท่านนหงปกรก็เป็นฝ่ายเลขานุการให้ แล้วท่านจะตั้งกระทู้ถามผมประเด็นนี้การ
น าเข้าญัตติก็ไม่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาเคลือบคลุมท่านเองก็ยังสงสัย
ไม่รู้จะถามเรื่องไหน แล้วน าเข้าระเบียบวาระการประชุมได้อย่างไร ส่วนในเรื่อง
ระเบียบข้อกฎหมายผลการด าเนินการในกระทู้ถามของท่าน ผมขออนุญาตให้ท่าน
หัวหน้าส านักงานปลัดเป็นชี้แจงว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนอย่างไร ด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบข้อตกลงกฎหมายก าหนดแล้วหรือไม่ อย่างไรครับ ขออนุญาต
ท่านประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ ในกรณีที่คุณตอบกระทู้ถามมาว่า     
เป็นค าถามที่เคลือบคลุมนะครับ ผมก็ดูแล้วยังจ าไม่ได้นะครับว่า เหตุการณ์วันนั้น
มันเป็นการรายงานการประชุมครั้งไหน เป็นการรายงานการประชุมประจ าปีหรือ
การรายงานผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ว่าจ าเหตุการณ์ได้ครับ ก็อยู่ที่ผู้
ตั้งกระทู้ถามนะครับค่อยตั้งกระทู้ถามใหม่หรือว่ายังไงครับขอให้ผู้ตั้งกระทู้ถามให้
ประเด็นนี้ดีกว่านะครับ ขอเชิญท่านอดิศักดิ์ครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขต
เลือกตั้งที่ 2 ขอขอบคุณครับที่ท่านไม่รู้ว่าท่านจะตอบประเด็นไหน ถ้าไม่รู้ก็ตอบ 2 
ประเด็นได้ครับ แต่ว่าในประเด็นที่ผมถามรายงานผลครับ ตอบที่สภาแห่งนี้ละครับ 
เพราะที่จ าได้ที่ว่าในเรื่องของการประชุมครั้งก่อนวันที่การประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ครับ ท่านประธานสภาฯในรายงานการ
ประชุมก็เหมือนที่ท่านประธานสภาฯบอก วันนั้นเราประชุมสภา ณ ที่นี้แล้วเกิดไฟ
ไหม้หลังห้างแม็คโคร ถ้าผมจ าไม่ผิดท่านรองนายกฯ คนที่ 1 แถลงแล้วไม่จบเรื่องที่
ท่านพูดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเท็จจริงอย่างไรเลย ผมก็เลยตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ รายงานผล
ไม่ต้องก็ได้ครับ เพราะว่ามันมีหนังสือรายละเอียดอยู่แล้ว แต่รายงานผลต่อสภา
แห่งนี้ยังไม่แล้วเสร็จครับท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  ผมอยากให้ท่านตอบว่า ท่านจะยื่นใหม่หรือเลื่อนเรื่องนี้ไปก่อนกระทู้ครั้งนี้
ไปก่อน พอจะเลื่อนได้ไหมครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขต
เลือกตั้งที่ 2 ผมก็ขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้เองครับ เพราะผมไม่ได้
มาแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็หาอยู่เดี๋ยวผมตั้งกระทู้ถามใหม่ให้ท่านตอบให้ชัดเจนอีก
ทีหนึ่งก็ได้ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  สรุปว่าเรื่องนี้จบก่อนนะครับ ก็ถือว่าผ่านไปก่อนนะครับ ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560              
(ขั้นรับหลักการ และ ขั้นแปรญัตติ)     

 ประธานสภาฯ  เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ท่านเสนอญัตติ
ตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งมีอยู่หลายเล่ม แต่ละเล่มก็จะเป็นโครงการ อีกเล่มก็จะ
เป็นที่ดูแลสิ่งก่อสร้าง และอีกเล่มหนึ่งเป็นครุภัณฑ์ สุดท้ายก็เป็นเล่มร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 60 ครับ ก็ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ เชิญนายกฯ 
ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ที่รักทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด  
ก็ขออนุญาตเรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2560 เรียนท่านประธานสภาฯ ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบล
คลองขุด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มา
เพ่ือตรวจการเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เทศบาลต าบลคลองขุดในสมัยประชุมนี้    
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
ท่านประธานสภาฯ ก็ได้อนุมัติเข้าสู่การพิจารณาการประชุมสมัยที่ 4/59 วันที่    
9 พฤศจิกายน 2559 ก็ขอชี้แจงในเรื่อง บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลต าบล
คลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล  

  หลักการงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นยอดรวม 98,132,400 บาท โดยแยก
รายละเอียดออกตามแผนงานได้ดั งนี้  งบประมาณรายจ่ายทั่ วไปยอดรวม 
98,132,400 บาท แยกตามรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ ด้านหน่วยงาน
ทั่วไปยอดรวม 22,558,340 บาท แผนงานรักษาความสงบภายในยอดรวม 
1,860,800 บาท ขออนุญาตในบันทึกหลักการและเหตุผล ฝ่ายเลขาส่งเอกสาร
แนบให้หรือยัง เพราะว่ามันมีท่อนล่างที่ขอแก้ไขไม่ทราบท่านสมาชิกสภาได้รับกัน
ทุกท่านหรือยัง 
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ประธานสภาฯ  เอาอย่างนี้นะครับ เรื่องเอกสารแนบก็ท ามาเป็นเรื่องนะครับ เดี๋ยวจะมี
ปัญหากับเจ้าหน้าที่อีก เพราะฉะนั้นการที่เสนอเอกสารเข้าต่อที่ประชุมสภานะครับ 
ต้องยื่นมาที่ประธานสภาฯ เพ่ือขออนุมัติส่งเอกสารแนบมันจะมีปัญหาเรื่องของ
เจ้าหน้าที่เวลาส่งร่างนะครับ ถ้าเรามาแก้ในที่ประชุมสภาเวลารายงานออกมาไม่
ตรงกันอีกก็จะมีปัญหาอีก ก็เอาตามนี้นะครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษายอดรวม 20,825,100 
บาท แผนงานสาธารณสุขยอดรวม 6,120,000 บาท แผนงานสังคมสังเคราะห์
ยอดรวม 50,000 บาท แผนงานเคหะชุมชน ยอดรวม 25,461,700 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนยอดรวม 366,000 บาท แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการยอดรวม 1,263,960 บาท ขออนุญาตในส่วนที่แนบ
ในเอกสารนะครับ ขออนุญาตให้ฝ่ายส่งให้ท่านเลขาฯ นะครับ เนื่องมีผมมา
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดผิดพลาดอยู่ก็ขออนุญาตชี้แจงตามที่ถูกนะครับ ด้าน
การเกษตร แผนงานการเกษตรยอดรวม 50,000 บาท ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลางยอดรวม 19,576,500 บาท งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ยอดรวม ไม่มี หมายเหตุ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนบายของนายกเทศมนตรีที่
ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ของเทศบาลต าบล   
คลองขุดจึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุดพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  เอาอย่างนี้ก่อนขอพักการประชุมก่อนท าความตกลงกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะ
ครับ 

พักการประชุม 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาต่อนะครับ หลังจากพักการประชุม
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ต่อนะครับ เรื่องเสนอร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ล าดับต่อไปท่านแปรญัตติซึ่งก่อนหน้านี้ท่าน
ผู้บริหารผู้เสนอญัตติได้รายงานไปในหน้าที่ 2 แล้ว เรื่องของบันทึกหลักการและ
เหตุผล ก็ขอเชิญต่อนะครับ เชิญนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายโชติ ชินอรรถพร 
นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด ก็ขออนุญาตรายงานร่างเทศบัญญัติต่อนะครับ   
เมื่อสักครู่ก็ได้มีการแก้ไขบางส่วนที่ เป็นเอกสารมีข้อผิดพลาดอยู่ก็เสนอท่าน
ประธานสภาฯ ไปแล้วนะครับ ก็ขอเข้าในเรื่องแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560  

ประธานสภาฯ  ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดครับ รายงานต่อครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุดทุกท่าน     
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลคลองขุดจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลคลองขุดจึงขอชี้แจงให้ท่าน 

ทราบถึง... 
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 ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ ตามเอกสารหมายเลข 2 

  ก็จะมีงบรายจ่ายตามแผนงานซึ่งจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติก็ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาฯข้ามไปที่งบประมาณรายจ่ายเทศบาลหน้าที่ 19      
นะครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ท่านรองนายกฯ เป็นคนแถลงต่อครับ 
ขอคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านชี้แจงต่อไปให้หมดได้ไหมครับ อย่าข้ามหน้าเดี๋ยวพอจดรายงานการ
ประชุมมันจะมีปัญหาอีกครับ ใครจะรายงานก็ได้แต่ว่าเสนอข้ามหน้ามีจะมีปัญหา
เรื่องรายงานการประชุม เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายโชติ   
ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด รายละเอียดในส่วนดังกล่าวมันเป็น
ข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบนะครับ ถ้าเราข้ามไปก็ติดอยู่ในรายงานการประชุมอยู่
แล้วที่นี้ก็เพ่ือให้รายงานการประชุมสภามีความกระชับไม่ต้องไปพิมพ์ให้เยอะก็
น่าจะเอาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องของหลักการและเหตุผลเรื่องของการใช้
จ่ายงบประมาณมีองค์ประกอบที่ส าคัญในส่วนใดๆ บ้าง ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านก็
ไม่ต้องไปท ารายงานที่เยอะและก็จะติดอุปสรรค์ปัญหารายงานการประชุมที่จะ
น าเข้าสู่การรับรองการประชุมของสภาฯ  

ประธานสภาฯ  คืออย่างนี้นะครับ รายงานการประชุมถ้าเรารายงานไปตามล าดับหน้าก็จะ
ครบ แต่ถ้าเราข้ามหน้าไปหน้า 19 อย่างนี้รายงานการประชุมก็จะบอกว่า ข้ามไป
ที่หน้า 19 ครับ มันก็จะอยู่อย่างนั้นครับ เชิญท่าน สท. ช านาญ เชิญครับ 

นายช านาญ  พรหมดวง  ขออนุญาตท าความเข้าใจไม่รู้ท่านประธานจะให้อ่านต่อหรือให้ข้ามไป  
หน้า 9 เลยครับ 

ประธานสภาฯ  ก็อ่านต่อตามที่ผมเสนอครับ ขออนุญาตท่านรองนายกฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่
ประชุมสภาฯ ต่อครับ เชิญครับ   

นางปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล  ขออนุญาตนะคะ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉันนาง
ปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดคะ ในส่วนรายละเอียด
หน้าที่ 5 นะคะ รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดสตูล ดังต่อไปนี้ แบ่งเป็นแผนงาน ตามเอกสารหมายเลข 2 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยที่ เป็นการสมควรตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล 

ประธานสภาฯ  ครับ มีอะไรครับท่านร าหลี เชิญครับ 

 

 

นายร าหลี... 
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นายร าหลี   ขุนจง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายร าหลี ขุนจง สมาชิกสภาเขตที่ 
2 ครับ พอดีถ้าว่าอ่านหมดนี้ผมว่าใช้เวลาเยอะ แล้วตอนนี้ก็ใกล้เวลาพักเที่ยง   
ค่อยว่ากันจะเอาแบบไหนหรือว่าจะอ่านกันแบบไหน ขอความคิดเห็นครับ 

ประธานสภาฯ  หมายความว่า พักเท่ียงก่อนนะครับ ท่านพงษ์ศักดิ์ เชิญครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  ติ้งถิ่น  ขอบคุณครับ กระผมพงษ์ศักดิ์  ติ้งถิ่น สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ  
ผมขอหารือในที่ประชุมครับ คือ เมื่อกี้ท่านรองนายกฯได้ชี้แจงจนกระทั้งถึงหน้า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตรงนี้ ผมว่าก็ชี้แจงให้จบแค่นี้หน้าที่ 9 นะครับ แล้วก็
พอหลังจากนี้พักแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็ให้สมาชิกอภิปรายในก่อนที่จะรับหลักการ
ดีกว่าไม่นั้นถ้าอ่านทั้งหมดมันจะเสียเวลาครับ แล้วก็มันจะช้าด้วยจะไม่เสร็จ 
เพราะว่าร่างเทศบัญญัติเราก็ต้องมีในวาระที่ 2 คือค่อยว่ากันตอนแปรญัตติในการ
เจาะลึกอีกทีหนึ่งหรือแก้ไขครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ครับ เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ ตอนนี้มาถึงหน้าที่ 9 ก็ท่านร าหลีเสนอให้
พักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารเที่ยงแล้วค่อยว่ากันต่อในช่วงบ่ายครับ แต่
ว่าท่านพงษ์ศักดิ์บอกว่าน่าจะให้ผู้บริหารชี้แจงให้จบในส่วนที่ 1 นะครับ แล้วก็ส่วน
ที่ 2 น่าจะให้จบในส่วนที่ 2 ด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องรายละเอียดของโครงการของ
ส่วนที่ 2 จะจบที่หน้า59 ท่านพงษ์ศักดิ์บอกว่าน่าจะให้มีการอภิปรายก็คือ อย่างนี้
นะครับการอภิปรายในขั้น คือ การอภิปรายทั้งหมด ทั้งโครงการ คือหมายถึงว่า 
เป็นการอภิปรายรายละเอียดทั้งเล่มถ้าผู้บริหารไม่อภิปรายให้จบทั้งเล่มเดี๋ยวจะมี
ปัญหาอีกนะครับ อันนี้ก็ขอให้เป็นการหารือกันในช่วงบ่ายดีกว่านะครับ ตอนนี้
ขอให้พักเที่ยงก่อน พอมาเริ่มช่วงบ่ายเริ่มที่หน้า 19 ต่อมันจะออกมาในรูปไหนก็
คงจะไม่มีปัญหาแต่มันเป็นมติในที่ประชุมว่า น่าจะเอาอย่างไรในช่วงบ่าย แต่ช่วงนี้
ขอพักเท่ียงก่อนช่วงบ่ายก็คงไม่เป็นไรนะครับ ก็มาเริ่มที่หน้า 19 ต่อนะครับ เข้าใจ
ตรงกันนะครับ เชิญครับ ท่านพงษ์ศักดิ์ เชิญครับ 

นายพงษ์ศักดิ์   ติ้งถิ่น  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนางพงษ์ศักดิ์ ติ้งถิ่น สมาชิกสภา
เขต 1 ครับ ผมอยากให้จบหน้าที่ 9 เพราะในส่วนนี้พอไปในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3   
ก็ตรงนี้ผมว่า มันมีเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกล่วงหน้าแล้ว ผมว่าให้สมาชิก
อภิปรายเพราะในระเบียบบอกว่าให้อภิปรายพอสมควรก่อนจะรับร่างเทศบัญญัติ
ถ้าทุกตัวผมเกรงว่า วันนี้จะไม่แล้วเสร็จถ้าท่านอ่านทุกตัวคือเอาแค่ในส่วนให้จบ  
แค่หน้า 9 หน้าเดียว แล้วก็พอพักเสร็จเรากลับมาให้สมาชิกอภิปราย 

ประธานสภาฯ  เอาส่วนที่  2 ให้จบเลยดีกว่านะครับ มันจะมีหน้าที่  10 นิดหนึ่งครับ      
เอาอย่างนั้นก็ได้ครับ ช่วงเช้าก็ให้จบในส่วนที่ 1 แล้วก็ช่วงบ่ายมาเริ่มในส่วนที่ 2 
จะเอาอย่างไรก็แล้วแต่ในที่ประชุมเอาอย่างนั้นนะครับ ขอเชิญต่อนะครับในส่วน
ของหน้าที่ 9 ท่านร าหลีรอนิดหนึ่งนะครับ รอได้นะครับ ก็เชิญต่อครับ 

นางปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ นะคะ ดิฉันปิยวรรณ เพ็ญนุกูล 
รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด ต่อไปก็เป็นหน้าที่ 9 เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง  

จังหวัดสตูล... 
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 จังหวัดสตูล โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่างประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 และมาตรา 62 จึงตรา     
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลคลองขุด และอนุมัติของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

  ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน

รวมทั้งสิ้น 98,132,400 บาท 
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี

จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 98,132,400 บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน 

  ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจ านวนรวม  
ทั้งสิ้น 0 บาท 

  ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

  ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี้ 

ประธานสภาฯ  ครับในช่วงเช้าเราก็ขอจบการชี้แจงในส่วนที่ 1 ครับ ส่วนช่วงบ่ายมาเริ่มสัก
บ่ายโมงครึ่งนะครับ เรามาประชุมต่อนะครับ ขอให้ตรงต่อเวลานะครับ แล้วก็
ตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมอาหารที่ร้านอีสารริมเขาเราไปรับประทาน
อาหารเที่ยงที่นั้น และถ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว เรามาเจอกันที่ห้องประชุม
บ่ายโมงครึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ในเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาประชุมต่อนะครับ หลังจากที่
เรารับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็เริ่มประชุมต่อตามเวลาที่นัดหมาย  13.50 
นาที ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไป
ถึงหน้าที่ 10 นะครับ ซึ่งจากการคุยกันนอกรอบนะครับว่า ในส่วนที่ 2 ของ    
เทศบัญญัติที่เป็นตัวเลขทั้งหมดอันนี้ไม่ต้องชี้แจง เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น
ข้อมูลที่เยอะมากนะครับ แต่ให้ชี้แจงในหน้าที่ 60 เรื่องรายละเอียดประมาณการ
รายงานงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
รายละเอียดของแต่ละแผนงาน ซึ่งมีโครงการประกอบเป็นรายละเอียดในการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด 98,132,400 บาท ก็ขอให้ท่านผู้บริหารชี้แจงต่อ
นะครับ เชิญครับนายกเทศมนตรีฯ 

 

นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯที่รักทุก
ท่านครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด ขออนุญาต
ในส่วนตั้งแต่หน้า 60 ขึ้นไปก็ขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้ท่านรองนายกฯ 
สุนทร ได้ท าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  พร้อมไหมครับเชิญรองนายกฯ สุนทร ครับ 

นายสุนทร  พรหมเมศร ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ กระผมนายสุนทร 
พรหมเมศร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด ขอรายงานรายละเอียดประมาณ
การใช้จ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดสตูล ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 98,132,400 บาท จ่ายจาก
รายได้ที่เก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประธานสภาฯ  มีผู้ประท้วงครับ เชิญท่าร าหลี ขุนจงครับ 

นายร าหลี  ขุนจง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมร าหลี ขุนจง สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ครับ ปรึกษาหารือครับ คือว่าหลังจากนี้ก็มีการอภิปรายกันอีก ถ้าว่าวันนี้ถ้าอ่าน
แบบที่อ่านกันมาก็น่าจะไม่จบวันนี้ที่ผมขอปรึกษาหารือว่า สมมติว่าเอกสารเล่มนี้ที่
อ่านไปเมื่อกี้นะครับ คือเอาไปตามหัวข้อด้านบนเลยรวมจากด้านบนแต่คือข้อมูล
อยู่ด้านล่าง ผมขอปรึกษาหารือนะครับ ได้หรือเปล่า 

ประธานสภาฯ  ก็แล้วแต่ที่ประชุมจะเข้าใจ แล้วก็รายงานการประชุมจะถอดทั้งเล่ม 

นายร าหลี  ขุนจง  เพราะว่าถ้าผู้ รายงานบอกว่า รายละเอียดอยู่ด้านล่างก็โอเค เพราะ
รายละเอียดอยู่ด้านล่าง แต่ว่านี้ทางฝ่ายบริหารรับรองยินยอมตรงนั้นว่า ตัวเลขทุก
ตัวถูกตามท่ีเสนอมาก็โอเคได้ไหมครับท่านประธานสภาฯ ขอปรึกษาหารือครับ 

ประธานสภาฯ  ให้ท่านอ่ืนเสนอบ้าง เดี๋ยวพอว่าท่านเข้าใจอยู่คนเดียว เดี๋ยวคนอ่ืนไม่เข้าใจ
ให้ท่านอ่ืนเสนอบ้างครับ เชิญท่านพงษ์ศักดิ์ ครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  ติ้งถิ่น  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมพงษ์ศักดิ์  ติ้งถิ่น สมาชิกสภาฯ 
เขต 1 ครับ ผมเห็นด้วยกับท่านร าหลี บางส่วนคือตามที่ท่านร าหลีบอกตามหัวข้อ
ผมเกรงว่า ขอโทษที่เอ่ยนามครับ ท่านสุนทรคงไม่เข้าใจว่าอ่านตรงไหนช้าไปอีก 
ผมเอาเป็นอันว่า ให้ผู้บริหารรับรองว่าเอกสารที่ให้กับสมาชิกยึดติดยึดตามเอกสาร
นี้เป็นหลักแล้วจะเข้าช่วงอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการแห่งเทศบัญญัติผมขอเสนอ
อย่างนั้นเพื่อความรวดเร็ว และกระชับเวลาขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านร าหลีเข้าใจไหมครับ คือตอนนี้มีอยู่ 2 ประเด็นว่า ท่านพงษ์ศักดิ์บอก
ว่าให้ผู้บริหารรับรองเอกสารทั้งหมดนี้ถูกต้องนะครับ ส่วนท่านร าหลีบอกว่า      
ให้ชี้แจงเฉพาะในส่วนของประเด็นเป็นแผนงานนะครับ แล้วท่านอ่ืนละครับ ช่วย
อภิปรายสรุปก่อนนะครับ แล้วผมจะได้วินิจฉัยนะครับ เชิญท่านช านาญครับ 

นายช านาญ   พรหมดวง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายช านาญ พรหมดวง สมาชิกสภาฯ 
เขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ ผมเห็นด้วยกับท่านพงษ์ศักดิ์  ติ้งถิน่ ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  ท่านอ่ืนถ้าไม่มีก็จะเอาตามที่ท่านพงษ์ศักดิ์   ติ้งถิ่น เสนอนะครับ ไม่มีนะ
ครับไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้บริหารไม่ต้องชี้แจง แต่ว่าให้มีการชี้แจงตาม
เอกสารที่เสนอเอาตามนั้นนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการอภิปรายของสมาชิก
สภาฯ เอาตามนั้นนะครับ ขอเชิญท่านผู้บริหาร เชิญนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯที่รักทุกท่าน กระผมนายโชติ ชิน
อรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดถ้าฟังตามที่ประชุมได้มีการเสนอแนะ
มาแล้วนะครับว่า ตอนแรกมี 2 ประเด็น สรุปแล้วว่าตกลงคือที่ประชุมนี้เห็นชอบ
ตรงกัน 1 ประเด็น ก็คือว่า ให้ถือตามรายละเอียดที่เสนอมาตามเอกสารซึ่งถ้าดู
จากการประชุมเมื่อเช้านี้มีรายละเอียดผิดพลาดผมก็ยังคงต้องเสนอต่อที่หน้าสภาฯ 
และต้องท าหนังสือปะหน้าถึงท่านประธานสภาฯ ด้วย ซึ่งดังนั้นในรายละเอียด
เอกสารเหล่านี้ผมไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้ว โดยเฉพาะท่านประธานสภาฯ 
ก็เซ็นมาทุกหน้าที่เป็นในเอกสารร่างเทศบัญญัติ เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะไป
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วทุกท่านก็ถืออยู่ในมือแล้วที่นี้ถ้าเกิดมีกรณีใดในขั้นของ
วาระ 2 นะครับ ท่านแปรญัตติท่านสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยขอบังคับการประชุมสภาฯ อยู่แล้ว ผมเชื่อ
ว่าคงไม่ต้องยืนยันนะครับว่า ถือตามเอกสารนี้ เป็นไปตามระบบระเบียบกฎหมาย
อยู่แล้ว ว่าเอกสารที่เสนอมาก็ต้องเป็นไปตามนี้นะครับไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้
แล้วนะครับ ถ้าจะแก้ไขในนี้ก็เป็นไปเหมือนในตอนเช้ามีบางส่วนผิดพลาดก็แนะน า
เสนอต่อท่านประธานสภาฯ และก็เพ่ือเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องหากจะมีอะไร
เพ่ิมเติมหรือผิดพลาดในขั้นแปรญัตติท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารก็สามารถที่จะ
ขอแปรญัตติได้ก็ด าเนินการได้ตามระเบียบเอกสารก็คงไม่ต้องยืนยันนะครับ 
เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทุกท่านก็มีอยู่แล้ว ถ้าชี้แจงมันก็เหมือนกันคือ 
ผมก็ต้องไปอ่านตามเล่มฉบับนี้นะครับ นั้นก็อ่านไปอย่างนี้นะครับ บันทึกรายงาน
การประชุมก็ต้องพิมพ์เยอะขึ้น แต่ถ้าไม่ได้ชี้แจงด้วยวาจาเลย ท่านก็สามารถที่จะ
เอาไฟล์ในส่วนนี้มีแนบเป็นรายงานการประชุมได้ก็ขอยืนยันว่า ก็เสนอไปตามที่ได้
น าเสนอเอกสารไปยังท่านประธานสภาฯ ทุกอย่างครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้บริหารผู้เสนอญัตติก็ได้ยืนยันตามเอกสารที่แจกนะครับ แล้วก็ล าดับต่อไป
ขอเชิญสมาชิกครับ อภิปรายสอบถามรายละเอียดของขั้นรับหลักการนะครับ   
เชิญท่านร าหลี ขุนจงครับ  

นายร าหลี  ขุนจง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายร าหลี ขุนจง สมาชิกสภาฯ  
เขต 2 ครับ เนื้อหามีความคลาดเคลื่อนอยู่นิดหนึ่งครับ เมื่อกี้คือ ลักษณะเป็น
หัวข้อแต่ละกองครับ  

ประธานสภาฯ  ครับ ไม่ต้องแล้วครับ เพราะว่าวินิจฉัยไปแล้วครับ ก็ถือว่าที่ประชุมได้
ยอมรับไปแล้วนะครับ แล้วก็ได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับ ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปแล้ว
ครับ ล าดับต่อไปก็เป็นการอภิปรายของสมาชิกท่านเท่านั้นนะ คือประเด็นนี้ไม่ต้อง
เสนอแนะแล้วนะครับ ขอบคุณครับท่านร าหลี เชิญสมาชิกครับ ไม่มีใครสงสัย 

ประเด็น... 
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 ประเด็นใดเลยหรอครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอใช้สิทธิ์นี้นะครับ เชิญท่าน   
พงษ์ศักดิ์ครับ 

นายพงษศ์ักดิ์  ติ้งถิ่น  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมพงษ์ศักดิ์  ติ้งถิ่น สมาชิกสภาฯ 
เขต 1 ครับ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ผู้บริหารได้ตั้งจ่ายไว้ 
98,132,400 บาท ผมดูรายจ่ายที่เป็นในขั้นตอนในช่วงที่  1 ที่ 2 ของแผนร่าง
เทศบัญญัติ ก็คือรายจ่ายประเภทเงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ก็ตกอยู่
ประมาณ 36 ล้านเศษ แล้วก็เป็นรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประมาณ 12 ล้าน
ถึง 13 ล้านเศษ เป็นรายจ่ายครุภัณฑ์ประมาณ 4 ล้านเศษ อันหมายถึงคลอบคลุม
ทั้งภาพรวม แผนงานทุกกอง แล้วเป็นงบกลางที่รวมเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายไม่
ว่าจะเป็นเงินเดือนผู้สูงอายุ คนพิการ โรคเอดส์ ตลอดจนเงินต่างๆ ในงบกลาง
ประมาณ 19 ล้านกว่าบาท และอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นรายจ่ายในหมวดวัสดุและค่าใช้
สอยของทุกแผนงานก็รวมกันประมาณ 16 ล้านเศษ ที่ผมขอติงนิดหนึ่งว่า มี
โครงการของทุกแผนงานในหมวดของค่าใช้สอยทั้งหมด 16 ล้าน ทั้งค่าใช้สอย 
และวัสดุรวมกันทุกแผนงานนะครับ ผมดูแล้วแบ่งแยกออกเป็นกองส านักปลัดมี 
27 โครงการเป็นยอดเงินประมาณ 1,316,000 บาท กองการศึกษามี 19 
โครงการ เป็นยอดเงินประมาณ 1,468,000 บาท กองสาธารณสุข มี 19 
โครงการ เป็นยอดเงินประมาณ 1,625,000 บาท และกองกลาง 1 โครงการ 
เป็นยอดเงินประมาณ 50,000 บาท รวมทั้งหมดโครงการทุกกอง และทุก
แผนงาน มีทั้งหมด 66 โครงการ แต่ใช้ยอดเงิน 4 ล้าน รวมแล้ว 4,459,000 
บาท 66 โครงการนะครับ ยอดเงินไม่ได้สูงแต่จ านวนโครงการมันเยอะ ผมไม่ได้
ยกตัวอย่างว่าเป็นโครงการไหนบ้าง เพราะผมพูดในภาพรวม ว่าโครงการ 66 
โครงการใช้เงิน 4,459,000 บาท ผมเกรงว่าในการท าปฏิทิน แผนด าเนินงาน
โครงการมันจะทันหรือเปล่า เพราะบุคลากร เจ้าหน้าที่ แต่ละกอง แต่ละเรื่อง มันมี
อาจจะไม่เพียงพอ และโครงการอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ผมจึงอยากจะให้
ผู้บริหารกลับไปคิดว่า ตัวโครงการเหล่านี้แต่ละกอง ถ้าเราลดตัวโครงการลงท าให้
ยอดเงินแต่ละโครงการเพ่ิมขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะมีเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
โครงการเฉพาะจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ผมอยากจะบอกว่า ต้องให้โครงการมัน
เท่าเทียมกับบุคลากร แล้วก็โครงการเก่าๆ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาชาวบ้านหรืออะไรสักอย่างที่ขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคลอง
ขุดเราให้ลดโครงการลง แต่เพ่ิมจ านวนเงินแต่ละโครงการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
ผมอยากติงเรื่องแค่ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ซึ่งเป็นในส่วนของโครงการในร่างเทศบัญญัติ 
2560 นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านอ่ืนครับ เชิญครับท่านสมพงค์  รัตตพันธ์ เชิญครับ 

นายสมพงค ์ รัตตพันธ์  ขอบคุณครับท่านปรานสภาฯ กระผมสมพงค์  รัตตพันธ์ สมาชิกสภาฯ เขต 
1 ครับ ในเทศบัญญัติครั้งนี้ผมก็ดูเหมือนกับท่านพงษ์ศักดิ์ครับ มันเกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์ผมจะขอแก้ เพราะว่าผมคิดดูว่าระหว่างถนน  
คูระบายน้ า แล้วก็ผมจะเอาเรื่องถนนนะครับ ถนนต าบลคลองขุดเรามีอยู่ 7 หมู่บ้าน    

7 หมู่บ้าน... 
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 7 หมู่บ้านครับ แต่ที่หายไปคือ 3 หมู่บ้านที่ไม่ได้ใช้ถนนเลยแล้วก็หมู่ที่ 7 ได้ 2 
สาย รวมกันแล้วได้ 100 กว่าเมตร ผมอยากให้ตรงนี้ได้มีครบหรือว่ากระจายไปท่ัว 
โดยเฉพาะหมู่ 3 ไม่มีอะไรเลยถนนไม่มี คูระบายน้ าไม่มี แล้วก็หมู่ 5 ถนนไม่มี     
คูระบายน้ าไม่มีในงบประมาณปี 2560 แล้วก็โดยเฉพาะหมู่ที่ 6 ครับที่ผมอยู่ก็ไม่
มีเช่นกันนี่คือสิ่งที่ส าคัญนะครับ ผมอยากจะให้ถนนหมู่ที่  6 หมู่ที่  5 หมู่ที่  3       
ไม่สามารถที่จะท าได้ และเมื่อก่อนโครงการมันตกกันเยอะเรายังไม่ได้เอาเข้ากับไป
ท างานลองดูครับ เพราะว่าทั้ ง 7 หมู่บ้านแล้วที่ ได้ ไปก็มี  เขาจีน 16 ได้ไป
1,000,000 กว่าบาท ซอยทวีทรัพย์หมู่ที่ 2 ได้ไป 2,000,000 กว่าบาท แล้วก็
ข้ามไปหมู่ 3 ไม่มีหมู่ 4 ได้ซอยปลัดเอียด 400,000 กว่าบาท แล้วก็คลองขุด 83 
และหมู่ 5 หมู่ 6 ไม่มี แล้วไปได้หมู่ที่ 7 ซอยปฐวี 125 เมตร หมู่ที่ 7 อีกซอยน้อง
แป้น เชื่อม 39 เมตร นี่คือสิ่งที่ส าคัญผมอยากให้ทางผู้บริหารช่วยกระจายเข้าไป
ให้ทั่วๆ เดี๋ยวเขาจะว่าได้ว่า ท าไมสั่งได้ไป 4 หมู่ใน 7 หมู่ โดยเฉพาะหมู่ที่  3 
บางอย่างเขาไม่ได้เราก็น่าจะมีอะไรให้เขา แต่หมู่ 5 หมู่ 6 ผมเชื่อว่าสามารถจะท า
ได้หลายๆ สายยิ่งถนน คูระบายน้ า ตอนนี้มันเดือดร้อนอยู่ฝนตกลงมาน้ าก็ท่วม
ถนนก็หลายๆสายที่ไม่ได้ท าผมอยากให้ท่านพิจารณาดูว่าเราอาจจะแก้ปัญหาอะไร
ได้บ้าง โดยเฉพาะหมู่ที่ 6 คือที่ผมอยู่ยิ่งซอยหน้าโรงเรียนคูระบายน้ าตรงนั้นครับ
พอฝนตกน้ าก็ท่วมทุกครั้ง และก็ท ารายงานไปหลายครั้งแล้วก็มีการเข้าไปแผนไว้
รู้สึกว่ามีปีไหนไม่ทราบครั้งก่อนเราก็ให้ไป 1.6 ล้านบาท ท าไม่ได้ แต่ดูในแผนงาน
ตั้งไว้ 1.3 ล้านบาท ในเมื่อ 1.6 ล้านบาทท าไม่ได้แล้ว 1.3 ล้านบาทจะท าได้ไหม 
แล้วก็มีอีกหลายปีด้วยครับ ฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านสมพงค์ ครับ ท่านผู้บริหารจะตอบของท่านสมพงค์ก่อน 
หรือว่าจะตอบรวดเดียว เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุก
ท่าน กระผมนายโชติ  ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด ก็ต้อง
ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านพงษ์ศักดิ์ ติ้งถิ่น และท่านสมพงค์  รัตตพันธ์    
ที่ได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะครับ ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับ ปีนี้งบประมาณที่
ท่านดูมากนะครับ ส่วนหนึ่งเงินยังชีพผู้สูงอายุกับเงินสงเคราะห์คนพิการน ามาใส่
อยู่ในนี้ด้วยซึ่งปีที่ผ่านๆ มากรมฯ ไม่ได้บังคับให้ใส่นะครับ ปีนี้สั่งการให้น ามาบรรจุ
ในร่างเทศบัญญัติเพ่ือเป็นเทศบัญญัติซึ่งในส่วนนี้อันที่จริงไม่ควรน ามาอยู่ในเทศ
บัญญัติด้วยซ้ าก็พิจารณาต่อไปว่า ถ้าให้เราบรรจุในเทศบัญญัติแล้ว ถ้าเกิดผู้สูงอายุ
เสียชีวิตแล้วไม่ต้องจ่ายเงินนี้ตกเป็นของใคร ต้องน าส่งคืนเป็นเงินได้แผ่นดินหรือไม 
หรือตกเป็นของเทศบาลไปเลย อันนี้ผมยังต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าตกเป็นของเทศบาล
หรือว่าตกเป็นของส่งคืนเป็นเงินได้แผ่นดิน ในส่วนที่ท่านได้อภิปรายไว้ว่า           
มีโครงการถึง 66 โครงการ เกรงว่า จะไม่สามารถด าเนินการได้ปีนี้เรามีการย้าย
ข้าราชการเข้ามาเพ่ิมนะครับ สามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนงานได้ดีมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นแผนการด าเนินงานเมื่อเทศบัญญัติผ่านแล้ว ผมก็จะก าหนดให้มันมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับห้วงเวลาในสภาพภูมิอากาศนะครับ 

แล้วก็... 
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 แล้วก็งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา เชื่อว่าสามารถด าเนินการได้นะครับ ได้ทัน 
ได้เสร็จ ในส่วนที่ท่านเสนอแนะมาว่า ให้ลดจ านวนโครงการลง แล้วเพ่ิมจ านวน
งบประมาณขึ้น แล้วเดี่ยวในปีหน้าผมจะน าหลักที่ท่านให้ข้อเสนอไว้ น ามาเป็น
ข้อก าหนดในการพิจารณานะครับ ตามที่ท่านสมพงค์ ได้อภิปรายในเรื่อง         
บางหมู่บ้านไม่ได้งบประมาณในการก่อสร้างถนน ปรับปรุงซ่อมซ้อมแซมถนน      
ผมขอเรียนอย่างนี้ว่า ตั้งแต่ผมเข้ามารับต าแหน่งนายกเทศมนตรีฯการแก้ไขปัญหา
เรื่องถนน ผมเชื่อว่ามากกว่า 90% สภาพเดิมเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 เยอะแยะ
มากมายที่สภาพถนนอยู่ในสภาพที่ย้ าแย่หมู่ 5 หมู่ 2 ผมของบประมาณสนับสนุน
จากกองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาด าเนินการได้เกือบหมดนะครับ ในหมู่ที่ 6 
ซึ่งเป็นหมู่ที่เป็นเส้นที่ยาวที่สุดก็คือ ถนนสายลูโบ๊ะบาตูไปทะลุด้านหลังทั้งสาย 5.0 
ล้านกว่าบาท นั้นเป็นการของบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกองส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพราะนั้นหลักการบริหารงบประมาณในฐานะนายกเทศมนตรีฯ จะต้อง
พิจารณาว่า ควรจะบริหารอย่างไร ณ วันนี้มีหนังสือสั่งการมาในกรณีจ่ายขาดเงิน
สะสมลักษณะบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะฉะนั้นการใช้จ่าย
งบประมาณต้องมีความเข้าใจว่า ในส่วนของงบประมาณต้องพยายามด าเนินการใน
โครงการที่ ไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ด้วย ส่วนในหมู่ที่  3 ท่านแจ้งว่า        
ไม่สามารถท าด าเนินโครงการได้เนื่องจากสภาพพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าชาย
เลนก็ท าให้เทศบาลต าบลคลองขุดไม่สามารถด าเนินการจัดการได้ก็ลงท าประชาคม
หมู่บ้านท่านรองฯสุนทรก็อยู่นะครับว่า เรากใ็ช้วิธีการชดเชยโดยตั้งเป็นวัสดุจะเป็น
หินบุก็ดี หินคลุกก็ดี น าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ก็น า
เรียนท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านผู้อภิปรายทั้ง 2 ท่านนะครับว่า ผมก็พยายาม
ท างานด้วยความระมัดระวัง แล้วก็บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบอ านาจ
หน้าที่รวมทั้งหนังสือสั่งการครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านนายยกฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อครับ เชิญครับ   
ท่านอดิศักดิ์  

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขต
เลือกตั้งที่ 2 ครับ ผมขออภิปรายในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานในแผนงานการ
เคหะชุมชนครับ เมื่อผู้บริหารพูดว่า ในโครงสร้างพ้ืนฐานในเคหะชุมชนใน
สาธารณูปโภคในหมู่ที่  3 หมู่ที่2, 4, 5, 6 และหมู่ที่  7 เหมือนที่ พูดกันว่า        
ทุกหมู่บ้านได้หมดเหลือหมู่ที่ 3 อย่างเดียว ทั้ง 4 ปี 5 ปีที่ผ่านมาได้เฉพาะหินคลุก
และหินบุ แล้วก็ไม่ได้ทั้งสายนะครับ ได้ไปเฉพาะบางคัน 2 คัน เท่านั้นครับท่าน
ประธานสภาฯ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2560 ในการท าแผนชุมชน หรือว่า
แผนของเทศบาลนะครับ พ่ีน้องประชาชนในหมู่ที่ 3 ท าประชาคมหมู่บ้าน ตอนที่
เข้าในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 60 มีถนนที่พ่ีน้องประชาชนต้องการให้ท าอยู่
อันดับที่ 1 ๆ อยู่ไหนครับท่านประธานสภาฯ วันนั้นผมเข้าร่วมด้วยผมจ าได้ๆ อีก
ด้วยถนนคอนกรีตสายหลังวังยางพร้อมคูระบายน้ านั้นคือ 1 โครงการที่พ่ีน้อง
ประชาชนเสนอ โครงการที่ 2 ถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายถ้าผมจ าไม่ผิดซอยร่วม 

พัฒนา... 
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 พัฒนา หมู่ที่ 3 ช่วงปลายจะติดหมู่ 3 ซึ่ง 2 พ้ืนที่นี้เป็นที่สาธารณประโยชน์เป็น
ถนนที่พ่ีน้องประชาชนสัญจร และมีเอกสารสิทธิ์ทั้งซ้ายขวา เหมือนที่ท่านพูดเมื่อกี้
หมู่ที่ 3 พ้ืนที่ทั้งหมดจริงๆ มันเป็นเขตป่าชายเลนแต่ที่พ่ีน้องเสนอให้อยู่ในอันดับที่ 
1 ที่ 2 แล้วท าไมท่านไม่เอามาใส่ละครับ มีเฉพาะที่ท าได้ 50,000 กว่าบาท 
20,000 กว่าบาท  แต่ที่ พ่ี น้ องประชาชน เดื อดร้อนจริ งๆ  ไม่มี ครับท่ าน
ประธานสภาฯ ผมอยากให้ท่านชี้แจงให้ผมทราบด้วยว่าท าไมท่านไม่เอามาใส่ใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 60 ด้วย ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านอดิศักดิ์ ผู้บริหารจะตอบเลยใช่ไหมครับ เชิญครับท่าน
นายกเทศมนตรีฯ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก  
สภาฯ ทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
ขอบคุณท่าน สท. อดิศักดิ์ บัวเพ็ชร ครับ ผมก็อยู่ ท่านก็อยู่ ท่านรองฯ สุนทรก็อยู่
วันนั้นที่ท าประชาคม แล้วผมก็ตอบชัดเจนว่า ผมจะด าเนินการให้ถ้าพ้ืนที่ไม่ติดอยู่
กับป่าชายเลน แต่ต้องดูว่า วิธีการบริหารงบประมาณเราสามารถด าเนินการได้     
2 วิธี 3 วิธี 1) ตามเทศบัญญัติ เสนอมาในร่างเทศบัญญัติ 2) จ่ายขาดเงินสะสม 
3) ของบประมาณมาจากหน่วยงานอ่ืนนะครับ แล้วผมก็ตอบชัดเจนว่า อยู่ที่ผมจะ
บริหารงบประมาณว่าควรที่จะด าเนินการในส่วนไหนก็ไม่ได้จะด าเนินการให้คลาด
ว่าในโครงการต่อไป แต่ยังไม่รับปากว่าให้ชัดเจนนะครับ เพ่ืออาจจะเป็นเงิน
อุดหนุนหรือว่าอาจจะเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะ
อภิปรายครับ เชิญเลยครับ เชิญครับท่านจรูญ 

นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายจรูญ ยิ้มเยื้อน สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคลองขุดเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ ก็นานๆ ครั้งจะได้ลงมาด้านล่าง เพ่ือ
ได้อภิปรายเป็นข้อเสนอแนะ เพ่ือให้สมาชิกและผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า อะไรถูก 
อะไรผิด อะไรควรหรือไม่ควรนะครับ การอภิปรายของผมใช้เวลาไม่นานครับ และ
ก็จะสอบถามประเด็นทั้งหน้านะครับว่า ประเด็นที่ท่านได้ด าเนินการมาแล้วมัน
ถูกต้องจริงหรือไมอย่างไรครับท่านประธานสภาฯ เริ่มด้วยจากร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ผมจะอภิปรายในหน้าที่ 1 ครับ เป็นค า
แถลงงบประมาณนะครับ ท่านได้บอกว่า ถึงเวลาแล้วที่จะเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่างประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารครับ ผมสงสัยว่า ท าไมท่านไม่ลงว่าท่านได้ตั้งจ่าย
ครั้งนี้เป็นการตั้งจ่ายแบบสมดุล ขาดดุล นั้นประเด็นที่ 1 ครับ  

  ในข้อที่ 1 ใหญ่นะครับ ท่านได้รายงานไว้ว่า สถานะทางการคลัง  
   ข้อ 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปท่านบอกว่าในปีงบประมาณปี 

2559 ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทาง
การเงินดังนี้นะครับ เงินฝากธนาคาร จ านวน 88 ล้านบาท เงินสะสม จ านวน 45 
ล้านบาท เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 33 ล้านบาท รายการที่ได้กันเงินไว้แบบ 

ก่อหนี้... 
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 ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 0 รายการ 0 บาทนะครับ  
   ข้อ 1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ ท่านบอกว่า รายการที่ได้กันเงินไว้

โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 5 โครงการ 531,358.58 บาท  
   ข้อ 1.2 เงินกู้ตกค้าง 0 บาท  
  ในกรณีนี้นะครับ ในข้อ 1 ใหญ่นะครับ ข้อ 1.1 นะครับอยากจะถามว่า ใน

ปีงบประมาณ 2559 ท่านได้ด าเนินการในส่วนของข้อที่ว่า 1.5 ไหมครับ รายการ
ที่ได้กันเงินไว้อยากจะสอบถามว่า ท่านได้กันเงินไว้กับใคร อย่างไร เมื่อไหร่ครับ ที่
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันกันไว้อย่างไรจ านวน 5 โครงการ 531,358.58 บาท และใน
หน้าที่ 1 หน้าเดียวกันนะครับ  

  ในข้อ 2 ใหญ่ การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 22 
กันยายน 2559 ใน (1) ท่านบอกว่า ท่านได้รับจริงจ านวน 72,245,943.06 
บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร12 ล้านบาท หมวดค่าธรรมเนียม 1.6 ล้าน
บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1 ล้านบาท รายได้เบ็ดเตล็ด 1.7 แสนบาท 
รายได้หมวดเบ็ดเตล็ด 0 บาท รายได้จากอ่ืน 0 บาท รายได้จากภาษีจัดสรรที่
รัฐบาลเก็บแล้วก็จัดสรรมาให้ท้องถิ่น 30 ล้านบาท รายได้จากหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 25 ล้านบาท ผมอยากถามว่า ในข้อ 2 นะครับ อยากจะสอบถามว่า ในการ
จัดท างบประมาณทุกๆ ครั้งมาการรายงานการบริหารงบประมาณควรจะใช้
งบประมาณของปีที่ผ่านมาในการรายงาน เช่น ในปีงบประมาณ 2559 ท่านต้อง
รายงานยอดการบริหารงบประมาณของปี 2557การท างบประมาณของปี 2558 
ท่านต้องรายงานการบริหารงบประมาณของปี 2556 เพราะฉะนั้นในข้อ 2     
การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 
อยากจะสอบถามว่าท่านได้ด าเนินการเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ ท่านควรจะรายงาน
ของปี 2558 นะครับ และต่อมาในหน้าเดียวกัน หมวดเงินอุดหนุนใน (2) ข้อ 2 
ใหญ่ (12) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ก็มีหลายเรื่องนะครับ ก็พอ
รู้บ้างว่าในปี 59 รัฐบาลอุดหนุนมีหลายเรื่องจ านวน 4 - 5 ล้านบาท จะถูกจะผิด
อย่างไรก็เป็นการรายงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ส่วนที่ยังคล่องใจอยู่ อีก     
หนึ่งประเด็นก็คือ ใน (3) รายจ่ายจริงแสดงว่า ท่านได้เอาการบริหารในข้อ 2 ใหญ่   
การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 มารายงานในข้อ 3 (3) ว่า ท่านได้
จ่ายจริงจ านวน 56,235,484.64 บาท ประกอบด้วย งบกลาง 2,000,000 
บาท บุคลากร 22,000,000 บาท งบด าเนินงาน 17,000,000 บาท งบลงทุน 
10,000,000 บาท รายจ่ าย อ่ืนๆ 0 บาท งบ อุดหนุน  3,000,000 บาท 
อยากจะสอบถามว่า ในประเด็นนี้นะครับ การรายงานงบประมาณของรายจ่ายจริง
ของปี 59 ท่านได้ด าเนินการอย่างไรที่เอามาลงในตรงนี้ข้อ 3 ใหญ่ เพราะจาก
ข้อมูลจริงๆแล้วการด าเนินการจัดท างบประมาณทุกๆ ครั้งจะต้องเอาของเก่ามา
รายงานของเก่าก็คือปี 58 มาลงในรายละเอียดในการบริหารงบประมาณครับ 
เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมขอให้ผู้เสนอญัตติได้ตอบก่อนนะครับ ผมก็ถามไป
หลายข้อนะครับ ผมบอกแล้วว่าให้ท่านจดไว้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

 
ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านจรูญ เชิญครับท่านผู้บริหาร 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ที่รักทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด
ครับ ขอบคุณที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านจรูญ ยิ้มเยื้อนช่วยอภิปราย ช่วยชี้
ข้อเสนอแนะ ขอน าเรียนอย่างนี้นะครับ เรื่องประเด็นแรกก่อนท่านบอกว่าท าไมถึง
ค าแถลงงบประมาณของนายกเทศมนตรีถึงไม่มีว่า สมดุล ขาดดุล หรือเกินดุล อัน
เป็นรูปแบบเก่าที่เราท าด้วยมือนะครับ ณ วันนี้เราต้องปริ้นออกมาจากระบบ ERH 
ทั้งหมด เมื่อระบบไม่ได้ท าให้เราก็ไม่มีตามที่ปรากฏถ้าโดยระเบียบแล้วท้องถิ่นไม่
สามารถท างบประมาณรายจ่ายที่เป็นการเกินดุล หรือขาดดุลได้นะครับ ถ้าขาดดุล
ก็คือ รายจ่ายมากกว่ารายรับ เพราะนั้นทุกครั้งที่ เราท างบประมาณก็จะท า
งบประมาณแบบสมดุล ในประเด็นที่ 2 รายการที่ยังไม่ได้กันเงินไว้ ณ วันที่ 22 
รายงานที่น ามาประกอบ ท่านดูให้ดีประเด็นที่พิจารณามีอยู่ 2 - 3 ประเด็น ซึ่ง
แจ้งไว้ในรายละเอียดชัดเจนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่  22 
กันยายน เพราะวันที่ 22 กันยายน ยังไม่ใช้วันที่สิ้นปีงบประมาณไปแล้ว สถานะ
มันก็ยังไม่นิ่ง เพราะนั้นมันก็จะมีรายจ่ายอ่ืนๆ ที่เกิดการจัดซื้อ จัดจ้าง เกิดขึ้น
หลังจากวันที่ 22 กันยายน ก็มีการก่อหนี้ผูกพันธะท าสัญญากันๆไว้โดยสัญญา
หลังจากนั้นที่ท่านเห็นว่า รายจ่ายจริงที่ 56 ล้านบาท หลังจาก วันที่ 22 กันยายน 
มีการท าสัญญาหลังจากนั้นนะครับ มีการอนุมัติไปแล้ว 12,260,999.60 บาท 
และในส่วนที่หลังจาก วันที่ 22 กันยายน ที่ก่อหนี้ผูกพันโดยการเงินก่อหนี้ผูกพัน
ภายหลังจาก วันที่ 22 กันยายน แล้วนะครับ เพราะนั้นรายละเอียดตรงนี้เมื่อ
น าไปบวกลบกันมันก็จะตรงกับรายจ่ายจริงที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 
นะครับ ในส่วนที่ท่านอภิปรายว่า ท าไมไม่เอารายงานของปี 2558 พอเราท าตาม
ระบบ ERH เต็มระบบไม่สามารถด าเนินการได้ต้องเอาของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
พอปีที่ผ่านมาการเริ่มต้นท างบประมาณก็ต้องเริ่มก่อนสิ้นปีงบประมาณนะครับ จะ
ไปเริ่มหลัง วันที่ 30 กันยายนมันก็ไม่ได้ตามระเบียบต้องเสนอร่างเทศบัญญัติ
ภายใน 15 ถ้า 15 ไม่เริ่มต้นก็จะเสนอต่อที่สภาฯได้อย่างไรมันก็ต้องเริ่มต้นมา
ก่อนรวบรวมเอกสารทั้งหมด ซึ่งในส่วนนี้ผมเชื่อว่า โดยหลักท่านปลัดก็ทราบดีนะ
ครับ เพราะท่านปลัดเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมรายละเอียดเอกสารประกอบรูปเล่ม
เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีฯ เชิญครับท่านจรูญ 

นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายจรูญ ยิ้มเยื้อน สมาชิกสภา 
ผมอยากรู้ว่าในข้อที่ 1.1 ครับตามที่ได้ถามครับท่านประธานสภาฯ ผมได้ถามว่า  
5 โครงการนั้นมีอะไรบ้างนะครับ เพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับ          
5 โครงการนะมีโครงการอะไรบ้าง แล้วก็ในส่วนที่ข้อ 2 ใหญ่ ตามรายงานตรงนี้
ท่านจะรู้จริงหรือรู้ไม่จริงผมก็ไม่ทราบนะครับ ท่านอย่ารวมกันนะครับ อันนี้เรื่อง
ของเจ้าหน้าที่งบประมาณหลักฐานมันมัดอยู่ครับ อย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับ 
เพราะฉะนั้นที่ผมถามท่านๆก็ตอบไม่หมด บอกไม่ละเอียด ผมก็จะขอถามต่อครับ 

เพราะมัน... 
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 เพราะมันจะมัดตัวท่านเอง ในข้อ 3 (3)รายจ่ายจริง งบกลางผมบอกว่าท่านจ่าย 2 
ล้าน งบบุคลากรท่านไม่รายงานมาหมดในงบประมาณประจ าปี 2559 ว่าท่านได้
จ่ ายจริง 56 ล้ านบาท แค่นั้ นครับ  นอกจากนั้ นก็ เป็น เงิน อุดหนุนที่ ระบุ
วัตถุประสงค์นะครับ ท่านก็ดูตัวเลขไว้นะครับ ท่านคงจะอภิปรายต่อ สอบถามท่าน
ผู้บริหารต่อว่า การตั้งงบประมาณของท่านมันโอเวอร์อย่างไรครับ มันเกินไป
อย่างไร เพราะฉะนั้นในข้อ 3 ใหญ่ ท่านก็ต้องตอบว่า การจ่าย การรายงานตัวนี้
ครับ ท่านบอกว่าจริงก็จริง ถ้าท่านบอกว่าผิดก็ต้องแก้ไขนี้เป็นค าถามนะครับท่าน
ประธานสภาฯ เดี๋ยวท่านก็ต้องตอบนะครับ ในส่วนหน้าที่ 2 ท่านก็ได้รายงานไป
แล้วเมื่อตอนเช้าผมก็มานั่งดูครับในหน้าที่ 2 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2560 นะครับว่า ค าแถลงงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
รายได้จัดเก็บรับจริงปี 2558 หมวดภาษีอากร 12 ล้าน ค่าธรรมเนียม 2 ล้าน 
รายได้จากทรัพย์สิน 9 แสน รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์0 บาท รายได้
จากเบ็ดเตล็ด 2.7 แสน รายได้จากทุน 0 บาท รวมทั้งสิ้นในรายรับจริงปี 58 
จ านวน 15,754,897.82 บาท และรายได้จากที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วก็โอนมา
ให้กับท้องถิ่น 30 ล้าน และรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป 29 ล้าน รวมแล้วรายได้
จากการรับจริง ปี 58 ท่านบอกว่า 75 ล้าน ท่านได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อตอนเช้า    
ผมอยากจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ท่านแน่ใจว่า จริงหรือไม ถ้าท่านบอกว่า
ท่านรับจริง 75 ล้านบาท แล้วผมจะให้คลายออกครับ ขอบคุณครับท่าน
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านจรูญ ผู้บริหารจะตอบเลยไหมครับ สมาชิกอีกท่านอ่ืนนะ
ครับ ที่จะอภิปรายต่อจากท่านจรูญ เชิญครับท่านนายกเทศมนตรีฯ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ที่รักทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด
ครับ ก็ขอชี้แจงในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านจรูญ ได้อภิปรายในเรื่องประเด็น
ของตัวเลขของรายรับจริงปี 2558 ครับ ผมสอบถามจากท่านผู้อ านวยการกอง
คลังครับ ว่าตัวเลขของปี 2558 เรายังไม่ด าเนินการในระบบ ERH เต็มทั้งระบบ
ครับ แต่ปี 2559 เราลงเต็มทั้งระบบแล้วนะครับ ปิดบัญชีโดยระบบ ERH ครับ 
เพราะฉะนั้นตัวเลขของปี 2558 นะครับ ก็จะไม่ตรง ก็เรียนตรงๆ ว่าไม่ตรงนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ เชิญท่านจรูญ 

นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน  ขอบคุณครับ กระผมนายจรูญ ยิ้มเยื้อน สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 
ผมก็ให้คุณยืนยันแล้วนะครับว่า การเสนอรายงานตั้งแต่ตารางแรกเลยนะครับ ผม
บอกว่ารายได้จากภาษีอากร 12 ล้านของปี 2558 ครับ จริงหรือไม่ ท่านบอกว่า
มันมีการคลาดเคลื่อน ถ้าคลาดเคลื่อนนะครับ ผมขอให้ท่านส่งเอกสารแก้ไขมาเลย
ครับ มันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานสภาฯ ผมจะให้ท่านประธานสภาฯ ดูตาราง 

 

หน้าที่ 2... 
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 หน้าที่  2 ครับว่า รายรับจริงของปี  2558 ครับ ท่านบอกว่าภาษีอากรได้ 
12,503,222.02 บาท ผมให้สมาชิกทุกท่านเปิดไปดูหน้าที่ 11 ครับ ท่านบอก 

 ว่า ท่านได้รายงานการประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2560 นะครับ 
รายได้จากหมวดภาษีอากรท่านบอกว่าได้ 12,932,228.35 บาท ท าไมมันเป็น
แบบนี้ครับ เห็นไหมครับท่าน แล้วหมวดอ่ืนก็ไม่ตรง ผมถามว่า แบบไหนผิด ถ้า
ท่านยอมรับผิดก็แก้ไขครับ ผมให้ท่านสัก 4-5 คนตรวจเลยครับท่านประธานสภาฯ 
ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านจรูญครับ ท่านอ่ืนจะมีอภิปรายไหมครับ ระหว่างที่ท่าน
ผู้บริหารจะตอบค าถามของท่าจรูญ มีไหมครับ สมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายต่อไหม
ครับ เชิญครับท่านจรูญ 

นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน  ขอบคุณครับ กระผมนายจรูญ ยิ้มเยื้อน สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 
จากค าถามของกระผมครับมันมีข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไข ผมเห็นว่า ที่ประชุม
แห่งนี้ไม่มีการอภิปราย ผมขอเสนอให้ท่านประธานสภาฯพักการประชุม 5 นาที 
10 นาที ก็ได้แล้วแต่ท่านประธานสภาฯครับ ผมว่าต้องแก้ไขครับ เพราะวันก่อน
การเสนอญัตติงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ครับ เสนอมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 
ผมได้ตรวจสอบอยู่ครับ พอเปิดปั๊บผิดผมก็เรียกหัวหน้าส านักงานปลัดมาคุย 
หัวหน้าส านักงานปลัดบอกว่าจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะขอเปลี่ยนเอกสาร ผม
บอกว่าไม่ได้เพราะมันผิดหลายหน้า ถ้าคุณแก้ใบนี้ใบต่อไปก็แก้ไขหมดนะ แล้วผม
บอกว่าให้คุณท าแก้ไขมาเลย วันที่ประชุมก็มาแจกในที่ประชุมครับ ท่านก็ไม่แก้ไข 
ท่านแก้ไขเฉพาะในส่วนที่ผมต าหนิบอกว่ามันผิดนะครับ ผมก็ยืดเวลาให้ท่านมา
ประมาณ 1 อาทิตย์ ท่านก็ไม่มีนะครับ ไม่มีที่ว่าอะไรจะถูกจะผิดก็ทักมาแล้วนะ 
เพราะท่านท าให้ร้อน ผมถือว่าเรื่องนี้ท่านผิดพลาดมากนะครับ ขอบคุณครับท่าน
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านจรูญครับ เชิญครับท่านนายกเทศมนตรีฯ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดครับ 
เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯน าเรียงผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ ว่ามีข้อผิดพลาดตรง
นั้น ตรงนี้นะครับ ส าหรับผมนายกเทศมนตรีฯ และท่านปลัด ผมเชื่อว่ายังไม่ได้รับ
รายงานที่ท่านแจ้งนะครับ ในส่วนรายละเอียดข้อมูลเอกสารเป็นร้อยๆหน้านะครับ 
ท่านก็ต้องเข้าใจว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ้าง เป็นเรื่องของ
รายงานที่ผ่านมา ประกอบกับว่าระบบ ERH เราโดนบังคับให้ท า เราเริ่มจากปีที่
แล้วก็เริ่มคีย์อีก แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2559 ได้ลง
เต็มระบบครับ ซึ่งได้ปิดบัญชีกับระบบ ERH ไปแล้วนะครับ มีการเข้าออกจาก
ระบบก็เรียนอย่างนี้ครับท่าน ผมก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบการด าเนินการ      
เทศบัญญัติท่านปลัด ท่านคณะกรรมการตรวจกันเข้ม ตรวจกันไม่รู้กี่รอบนะครับ 
ว่าเพ่ือความถูกต้องแล้วน าเข้าสู่สภาฯ แม้กระท้ังเสนอผมไปแล้ว ผมก็เห็นผิดผมก็  

ส่งแก.้.. 
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 ส่งแก้กลับมา แต่เอกสารส่วนมากมันก็ต้องมีผิดบ้างไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหาร สภาฯ
เองก็มีทั้งที่ว่าเอกสารไม่กี่แผ่นนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในส่วนไหนที่เป็น
รายละเอียดที่ผิดพลาด ซึ่งสามารถแก้ไขได้ก็เห็นก็น่าจะน าแก้ในสภาฯ ในส่วนที่
แก้ไขได้ซึ่งในสมัยผมเป็นประธานสภาฯ ผมก็ให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้แก้ไขใน
ส่วนที่มีขอผิดพลาดในสภาฯได้นะครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวขออนุญาตในส่วนตัว
เอกสารให้ท่านผู้อ านวยการกองคลังน ารายละเอียดมาตรวจสอบว่า มันมีการสลับ
ไขว้กันหรือไม่นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ เชิญท่านร าหลี ครับเชิญครับท่านจรูญครับ ต่อจากเดิมใช่ไหม
ครับ 

นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  ขอบคุณครับ กระผมนายจรูญ ยิ้มเยื้อน สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 
ขอโทษท่านร าหลี ขุนจงนะครับ ที่ขอก่อน คือมันเป็นอย่างนี้นะครับ ประเด็นแรกที่
พอจะแก้ไขในที่ประชุมสภาฯ พอแก้ไขแล้วไม่ยอมรับนะครับ ผมอยากให้ท ามา
เหมือนตอนเช้านะครับ จะแก้ไขเรื่องอะไรก็ท าขึ้นมาเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันว่า นี้
คือหลักฐานที่ถูกต้อง ไม่ใช่พอวันเอาจริง ผมพูดอย่างนั้น ผมพูดอย่างนี้  ไม่เอานะ 
ต้องท ามาเป็นลายลักษณ์ อักษรนะครับ และที่ ผมได้อภิปรายเป็นเอกสาร
เปรียบเทียบก็จริงนะครับท่านประธานสภาฯ แต่ที่ผมจะอภิปรายต่อเพ่ือ
เปรียบเทียบให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รู้ว่า การตั้งจ่ายงบประมาณปี 2560 นะครับ 
ท าไมถึงตั้งจ่าย 98 ล้าน มันมีที่มานะครับ ถ้าท่านท าเอกสารมาให้ถูกต้อง เพ่ือ
เปรียบเทียบ แล้วก็ให้เห็นกันชัดๆนะครับ และเป็นดุลพินิจของสภาฯ ได้มีการ
พิจารณา เพราะฉะนั้นต้องด าเนินการแก้ไขมาให้ถูกต้อง เพราะเอกสารที่ผิดมันก็
ต้องผิดกลับไปข้างหน้าเรื่องตัวเลขอะไรมันก็ผิดหมด เพราะฉะนั้นการที่น าเอกสาร
มาผิดๆ ผมไม่รับพิจารณานะครับ เพียงตัวเลขนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ นั้นก็เป็นดุลพินิจของท่านจรูญนะครับ เรื่องเอกสารนะครับ 
ผู้บริหารจะส่งมาแก้ก็ให้เจ้าหน้าที่ท ามา แล้วระหว่างนี้สมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ต่อนะครับ เมื่อกี้ท่านร าหลี ใช่ไหมครับ เชิญครับ 

นายร าหลี  ขุนจง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายร าหลี ขุนจง สมาชิกสภาฯเขต
เลือกตั้งที่ 2 ครับ เมื่อตอนเมื่อกี้ที่ผมเสนอไปว่า เอกสารชุดนี้ทางฝ่ายบริหารจะ
รับรองหรือเปล่า ตรงนี้ครับผมมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่ทางฝ่ายบริหารเขาบอกว่า โอเค 
เขารับรองถูกต้อง ท่านลองดูผมเกริ่นให้นิดเดียวเองที่ท่านจรูญพูดมาหน้า 2 เมื่อกี้
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตครับของปี 2558 โอเคจ่ายจริงครับ ถ้า
เปิดไปหน้า 12 ท่านดูหน้า 12 ตัวนั้น เพราะมันอยู่ในตารางตรงนั้นตกลงว่าท่าน
เอาปี 2557 หรือปี 2558 เอาระบบ ERH มาใช้หรือไม่ใช้ท่านลองดูเอาเองครับ 
ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ครับเพ่ือเป็นความกระชับในหน้า 12 ปี 2557 ปี 2558 ครับ ดูในเรื่อง
ของจ านวนที่จ่ายจริงครับ ท่านอื่นมีจะอภิปรายไหมครับ ระหว่างที่ท่านผู้บริหารจะ
ตอบของท่านจรูญ กับท่านร าหลีนะครับ เชิญครับท่านจรูญ 

นายจรูญ... 
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นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  ขอบคุณครับ กระผมได้เสนอไปแล้วนะครับ ว่าให้พัก แล้วไปจัดเอกสารมา 
ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องที่ขอแก้ไขครับท่านประธานสภาฯ มันรออยู่อย่างนี้มันนาน
ครับ ผมเชื่อว่ามันนาน แล้วผมจะคุยนอกรอบกับท่านประธานสภาฯ  ดูว่า         
จริงหรือไม่ ที่มันผิดครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ครับ สมาชิกท่านอ่ืนครับ เห็นเป็นอย่างอ่ืนไม่ครับ ถ้าไม่ผมจะให้พักการ
ประชุม 15 นาทีครับ แล้วเดี๋ยวเรามาประชุมต่อนะครับ พักการประชุมครับเชิญ
ครับท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดครับ   
ก็ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านจรูญ ยิ้มเยื้อนได้อภิปรายนะ
ครับ ในวาระที่ 1 เรื่องรายงานประมาณการรายรับของประจ าปี 2560 ซึ่งจาก
การลงไปตรวจสอบโดยผู้อ านวยการกองคลัง และท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณนะครับ ก็ได้พบว่าข้อเท็จจริงเนื่องจากรายงานประมาณการฉบับ
ดั งกล่ าวปริ้นออกมาจากระบบ ERH เพราะนั้ นพอปี  ท่ านสั งเกตได้ จาก
ปีงบประมาณ 2559 อันแรกก็คือปี 2556 แล้วก็ปี 2557 ปี2558นะครับ ใน
ส่วนของรายรับจริงในส่วนของประมาณการก็จะมีปี 2558 แล้วก็ปี 2559 
เพราะนั้นพอปีงบประมาณ 2560 ที่จริงมันจะต้องร่นอัน 2556 มาเป็น 2557 
นะครับ แต่ปรากฏว่าในรูปแบบซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ครับ เป็นแบบเป็น
โปรแกรมของโครงนะครับ เพราะนั้นมันก็ต้องถูกร่นมาอีก 1 ปี ต้องมาเริ่มต้นกันที่
ปี  2557 ปี  2558 ครับ แล้วก็ปี  2559 ในส่วนของรายรับจริงครับ ส่วน
ประมาณการปี 2559 ก็จะเป็นปี 2559 ปี 2560 ครับ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็
ขอเรียนชี้แจงต่อประธานสภาฯ ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ผู้อภิปรายครับว่า ในหัว
เริ่มต้นเราไม่สามารถไปแก้ไขได้ ก็ขอชี้แจงเปลี่ยนแปลงในสภาฯแห่งนี้นะครับ    
ว่าจากหัวเดิมเป็นปี 2556 นะครับ เป็นปี 2557 จากหัวเดิมในรายรับจริงปี 
2557 เป็นปี 2558 แล้วกจ็ากหัวเดิมปี 2558 ในหัวข้อรายรับจริงเป็นปี 2559 
ข้อมูลดังกล่าวนะครับ ณ วันที่ 22 กันยายน ซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่หัวว่า เราปริ้น
จากระบบวันที่เท่าไหร่ ส่วนในช่องถัดไปก็คือ ประมาณการ มันจะมียอดต่าง 
เพราะนั้นปี 2559 ช่องที่ถูกต้องแล้วนะครับ ส่วนยอดต่างคือ ยอดตรงกลาง    
บวกลบแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ปี พ.ศ. 2560 เป็นประมาณการก็น าเรียนต่อ
ท่านประธานสภาฯเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจไปยังสมาชิกสภาฯให้ตรงกันครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญครับท่านสุริยา ครับ 

นายสุริยา   ผ่องสุวรรณ  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมนายสุริยา ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต
เลือกตั้งที่ 2 ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ บันทึกครบถ้วนแล้วที่เอ่ยนามครับ ท่านจรูญ
นะครับ ได้เสนอไปยังท่านผู้บริหารว่า เอกสารได้มีการตกบกพร่องไป แล้วก็ท่าน
ประธานสภาฯได้ให้พักไป 15 นาที บัดนี้ก็ได้มีการประชุมต่อแล้วท่านผู้บริหารก็ได้ 

เสนอต่อ... 
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 เสนอต่อว่า ขอปรับเปลี่ยนแก้ไขในสภาฯของปีงบประมาณ กระผมในนามสมาชิก 
สภาฯเขต 2 นะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับว่า ขออนุญาตท่านประธานสภาฯว่า ให้
ลงมติในการปรับเปลี่ยนในสภาฯ หัวข้อของปีงบประมาณทั้ง 56, 57, 58, 59  
และประมาณการจ่ายยอดต่างนะครับ ผมขอเสนอท่านประธานสภาฯว่า ให้เปลี่ยน
ในสภาฯดีกว่าครับ มันได้ไม่ยืดเยื้อ ก็แก้ไขในสภาฯได้รับรู้กันหลายท่าน เพ่ือไป
แก้ไขข้องนอกแล้วยื่นมาใหม่แล้วผิดอีกก็ช้า แล้วก็เป็นผู้สูงอายุยิ่งช้าไปอีก ขอบคุณ
ครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ ท่านสุริยา เชิญครับท่านจรูญ 

นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  ขอบคุณครับ กระผมนายจรูญ ยิ้มเยื้อน สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 
จากค าข้อเสนอของท่านสุริยา ผ่องสุวรรณ ก็สามารถด าเนินการได้เพราะอย่างไร
ท่านก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว เพราะเอกสารนี้มันใช้ไม่ได้ครับ ท่านจะแก้
ด้วยวิธีไหนของท่านก่อนที่ท่านจะน าไปประกาศใช้มันก็ต้องแก้ไขอยู่แล้วถูกต้อง
ไหมครับ ประเด็นต่อมาในส่วนที่ผู้บริหารในฐานะผู้เสนอญัตติได้ตอบว่า ขอแก้ไข
รายรับจากปี 2556 เป็นปี 2557 จากปี 2557 เป็นปี 2558 ผมว่าก็ยิ่งผิด  
มันต้องแก้จากปี 2558 เป็นปี 2557 จากปี 2557 เป็นปี 2556 ครับ เพราะ
ข้อมูลตรงนี้ครับ ที่ผมบอกว่าผิดนะครับ มันเป็นข้อมูลของช่องปี 2557 ทั้งหมด
เลย ท่านจะให้แก้ปี 2557 เป็นปี 2558 มันก็ยิ่งผิดไปอีก มันต้องแก้จากปี 
2558 เป็นปี 2557 นะครับหัวกระดาษลองตอบใหม่ครับ ขอโทษครับท่าน
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านจรูญ เชิญครับท่านร าหลี ขุนจง 

นายร าหลี  ขุนจง  ขอบคุณครับ กระผมนายร าหลี ขุนจง สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 
กระผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯจรูญ ยิ้มเยื้อน ถ้าว่าเลื่อนๆ แบบนี้ครับ     
ท่านไปดู แต่ผมไม่ได้เตรียมเอกสารมาแต่วันนี้ผมลืมเอาตัวนั้นมา ผมดูคร่าวๆ
เพราะในนี้ผมไปดูมาหลายอย่างแล้วครับ แต่ผมไม่พูดผมจดช่วยแก้กันที่หลัง
เพราะว่าถ้าท่านเลื่อนๆแบบนี้ ผมถามว่า เงินในกองคลังเหลืออยู่เท่าไหร่มันไม่ตรง
ประเด็นแล้วนะครับ ถ้าว่าคุณเล่นเอาปี 2556 ปี 2557 แล้วถามว่าเงินจริงๆแล้ว
เงินในกองคลังมันคลาดเคลื่อนหรือเปล่าครับ มันคลาดเคลื่อนหมดเลยครับ 
ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านร าหลีครับ ประเด็นเดียวกันกับท่านจรูญ เชิญครับท่านจรูญ 

นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ในฐานะที่กระผมได้สอบถามไปแล้ว    
ท่านผู้บริหารก็ได้ตอบว่า ให้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งกระผมก็ขออภิปรายต่อนะครับ 
อย่างไรถ้ามันผิดอยู่อย่างนี้ท่านก็ชี้แจงอยู่อย่างนี้มันก็ผิดอยู่อย่างนั้นนะ เพราะมัน
ผิดรายงานการประชุม กระผมขออภิปรายต่อนะครับ ในเรื่องของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

ประธานสภา… 
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ประธานสภาฯ  ครับท่านนายกจะตอบ 

นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  ก็ขอให้ตอบหลังผมอภิปรายเสร็จครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ประเด็นต่อเนื่องตามที่ท่านจรูญบอกประเด็นเมื่อกี้ครับ พอดีท่านร าหลี    
ยกมาผมอนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อนะครับ 

นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  แล้วแต่ท่านประธานสภาฯวินิจฉัยเอาเองก็แล้วกันครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ เชิญครับผู้บริหาร 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดครับ 
สักครู่นะครับ ผมได้ชี้แจงในหน้าที่ 11 นะครับ ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ นายจรูญ         
ยิ้มเยื้อน ได้พูดถึงในหน้าที่ 2 นะครับ ตรงรายรับจริงปี 2558 เป็นของปี 2557 
อันนี้แก้ไขเป็นปี 2557 มันจะมีส่วนของหน้าที่มันจะไปสอดคล้องกันกับตัวเลขก็
น าเรียงชี้แจงในส่วนประเด็นเดิมที่ค้างอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญครับท่านจรูญ 

นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน  ครับท่านคงได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะผมก็ได้ดูตั้งแต่วันแรกว่ามันผิด  
แล้วพอมันผิดแล้วมันก็จะผิดหลายหน้าครับ ผมก็ได้คุยกับท่านปลัด แล้วก็เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์อีกคนหนึ่งขอแก้ไข แล้วผมก็ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากมันเยอะ พอเยอะผมก็บอก
ว่าให้ท าเรื่องชี้แจงขอแก้ไขต่อที่ประชุมสภาฯ ท่านประธานสภาฯ ครับ กระผมจะ
อภิปรายอย่างนี้นะเรื่องที่มาของงบประมาณในการเปรียบเทียบของงบประมาณว่า 
ท าไมท่านถึงตั้งงบประมาณ 98 ล้าน งบประมาณ 98 ล้านท่านได้น าประมาณ
การงบประมาณของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการหารายได้นั้นผมลองเปรียบเทียบให้
ท่านประธานสภาฯได้ดูนะครับว่า เขาเปรียบเทียบกันอย่างไรแล้วก็แหล่งที่มามันเป็น
อย่างไรครั้งปีที่แล้วมันเป็นอย่างไร การจ่ายเขาจ่ายงบประมาณกันอย่างไรครับ ท่าน
ประธานสภาฯลองดูหน้าที่  3 ต่อไปเป็นหน้าที่  3 ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณปี 2560 จากการจ่ายจากงบประมาณ งบกลางบอกว่ารายจ่าย
จริงปี  2558 นะครับ 2.1 ล้ านบาท แล้วก็ประมาณการปี  2559 นะครับ 3        
ล้านบาท พอประมาณการปี 2560 เห็นไหมครับ 19 ล้านบาท งบกลาง งบบุคลากร 
จ่ายจริงปี 2558 23 ล้าน ประมาณการปี 2559 ปีที่แล้ว 29 ล้าน พอประมาณการ
ปี 2560 36 ล้านนะครับ งบด าเนินงานจ่ายจริงปี 2558 12 ล้าน ประมาณการปี 
2559 21 ล้ าน ประมาณการปี  2560 19 ล้ าน งบลงทุนจ่ ายจริงปี  2558        
2.1 แสน ประมาณการปี  2559 23 ล้ าน ประมาณการปี  2560 18 ล้ าน 
งบอุดหนุนจ่ายจริงปี 2558 3 ล้าน ประมาณการปี 2559 3 ล้าน ประมาณการปี 
2560 4 ล้าน รวมทั้งปีจ่ายจริงปี 2558 41 ล้าน ประมาณการปี 2559 81 ล้าน 
ประมาณการปี 2560 98 ล้าน ก็รู้นะครับว่า 98 ล้าน มันเพ่ิมมาจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปนะครับ ต้องเอามาตราในเทศบัญญัติทั้งหมด ดังนั้นแหล่งข้อมูลเดิมผมจะ
อภิปรายให้เห็นแหล่งข้อมูลเดิมในปีงบประมาณ 2559 ในช่องกลางงบประมาณการปี  

 2559 ประมาณการไว้ 3 ล้าน ท่านบอกว่าท่านจ่ายจริง 2 ล้าน ประมาณการ 
ปี 2559... 
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 ปี 2559 29 ล้าน ท่านจ่ายจริง 24 ล้าน งบบุคลากรประมาณการปี 2559           
งบด าเนินงาน 21 ล้าน ท่านจ่าย 11 ล้าน ประมาณการปี  2559 งบลงทุน         
23 ล้าน ท่านจ่ายดูให้ทันนะครับ ผมก็เอามาเปรียบเทียบกันหน้าแรกครับท่าน
ประธานสภาฯ ตามที่ท่านได้บอกว่า รายจ่ายจริงปี 2559 56 ล้านนะครับนึกภาพ
ออกนะครับ ดังนั้นในปีงบประมาณปี 2559 ที่ท่านได้ตั้งงบประมาณไว้ 81 ล้าน  
แต่ท่านได้รายงานไว้หน้าแรกครับว่า จ่ายจริงแค่ 56 ล้าน เห็นยังครับมันต่างกัน
เยอะพอมันต่างกันเยอะ56 ล้าน ที่ท่านบอกว่า ท่านจ่ายจริงปีที่แล้วปี 2559 ครับ 
ถ้าบวกกับเงินอุดหนุนผู้สูงอายุ และเงินอ่ืนๆ ประมาณ 16 ล้าน มันก็จะได้แค่ 72 
ล้าน มันก็ได้ประมาณ 72 ล้าน การจ่ายงบประมาณปี 2560 ท่านตั้งงบประมาณไว้
เกินมากนะครับ ผมเชื่อเหลือเกินว่า ปี 2560 เงินขาดแน่นอน 8 - 10 ล้าน ผมเชื่อ
อย่างนั้น เพราะปี 2559 ครับ โครงสร้างพ้ืนฐานท่านบอกว่า เงินไม่เข้าๆ แต่
ครุภัณฑ์ท่านซื้อหมด แต่โครงสร้างพ้ืนฐานพอเงินไม่เข้า มาปี 2560 ท่านก็ตั้ง
งบประมาณการสูงกว่าเดิมไปนิดหนึ่งในกระทั่งสูงกว่านะครับ ขนาดปีที่แล้วตั้ง
งบประมาณการไว้น้อยเงินยังไม่พอเลยครับ เห็นยังครับ ดังนั้นปีนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่า 
งบประมาณการต่างกัน 25 ล้าน จากข้อมูลจ่ายจริงปี 2559 กันท่านประมาณการปี 
2560 มันต่างกันประมาณ 25 ล้าน หัก 16 ล้าน เหลือประมาณ 8 - 9 ล้าน ที่ไม่มี
งบประมาณมาด าเนินการท่านพอเข้าใจไหมครับ98 ล้าน มันจะเป็นงบประมาณที่สูง
ที่ท่านเอาข้อมูลดิบๆ มาท างบประมาณพอเข้าใจไหมครับท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ ก็เช่นเดียวกันครับ เพราะว่าการตั้งงบประมาณอยู่ๆ เราไม่ได้ตั้งแบบ
ลอยๆ ครับ มันจะใช้ข้อมูลปีที่ผ่านมาๆ ประมาณการในการตั้งงบประมาณ แล้วปีที่
แล้วครับ ปี 2559 งบประมาณปี 2559 ท่านบอกว่า เงินไม่เข้าๆ สมาชิกสภาฯ ก็รู้
นะครับ ว่าเงินไม่เข้า แล้วที่นี้งบอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์เอามาตราในนี้ด้วย
พอรวมแล้วมันยังไงๆ มันไม่เกิน 90 ล้าน พอไม่เกิน 90 ล้าน ท่านตั้งงบประมาณไว้ 
98 ล้านอย่างนี้ครับ ก็แสดงว่า งบก็ขาดอีกพอสภาอนุมัติไปอย่างไรผมก็เชื่อว่า      
มติสมาชิกว่าผมก็ยังมาตรการแต่ผมจะอภิปรายไว้เพ่ือสักวันหนึ่งถ้าเกิดปัญหา ดังนั้น
การตั้งงบประมาณไว้อย่างนี้ผมว่ามันมีเลศนัยอะไรบ้างอย่าง เพราะฉะนั้นการที่ผมได้
ตั้ งประเด็นค าถามต่างๆ ตั้ งแต่หน้ าแรกจนถึงหน้าที่  3 นะครับ ไว้หลายข้อ        
หลายประเด็น ว่าไม่มีทางที่เป็นไปได้ ว่าท่านได้งบประมาณครบ 98 ล้าน ผมเชื่อ
เหลือเกินว่า 90 ล้านก็ไม่ถึงนะครับ แล้วโครงสร้างพ้ืนฐานจะมีปัญหาหรือโครงการ
อ่ืนๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ใครจะรับผิดชอบก็ขออภิปรายไว้เพียงแค่นี้ครับ 
ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านจรูญครับ ท่านายกเทศมนตรีต่อของท่านจรูญครับ เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดครับ 
ขอเรียนอย่างนี้บ้างทีบ้างครั้งท่านอาจจะได้รับข้อมูลมาไม่ครบถ้วนที่ท่านอภิปราย
ด้วยความห่วงใย เพราะอะไรท่านถึงถามว่า ท าไมไม่มีในร่างเทศบัญญัติด้วยว่ามี 

 

การตั้ง… 
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 การตั้งแบบสมดุล เกินดุล หรือขาดดุล ขอเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานสภาฯ   
การตั้งงบประมาณอยู่ๆ ผมจะให้ท่านผู้อ านวยการกองคลังไปเมครายได้มาเยอะๆ 
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่มาที่ไปแหล่งงบประมาณมันต้องอิงจาก 1) จากในส่วน
ของการได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมา 2) มีอะไรที่เข้ามาแล้วท าให้เกิดยอดของ
ร่างเทศบัญญัติสูงขึ้นที่เราเห็นชัดๆ เดิมเทศบัญญัติไม่ต้องตราเงินยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ รวมทั้งผู้ป่วยเอดส์ พอปีนี้เงินก้อนนี้เดิมไม่ปรากฏในเทศบัญญัติก็มาเป็น
รายได้ปรากฏขึ้นในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ด้วย ในส่วนที่ 2 ซึ่งท่านก็ไม่รู้อีกนะครับ 
ก็จะมีงบประมาณ เป็นงบประมาณชดเชยรายได้ในกรณีเป็นเขตพัฒนาเฉพาะกิจ
เศรษฐกิจเกษตรซึ่งสตูลเราก็ติดอยู่ในเขตนั้นด้วย ก็จะมียอดซึ่งยอดเดิมตัวนี้ก็ไม่
ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเราก็ได้ 7 ล้านกว่าบาท ณ ตอนนี้แจ้ง
จัดสรรก็แจ้งมาแล้ว ในส่วนประเด็นของปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ท่านเป็นห่วงว่า 
เงินไม่เข้าๆ ในข้อเท็จจริงในตอนที่ผมน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ไว้ ณ ตอนที่
ประชุมครั้งนั้นว่าเงินไม่ เข้าที  แต่มาเข้าตอนช่วงปลายๆปีงบประมาณท่าน
สังเกตเห็นว่า จะมีการจัดซื้อจัดจ้างในปลายปีงบประมาณเนื่องจากเงินเข้ามาแล้ว 
และก็มีหลายโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ แล้วก็ได้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน
ไปแล้ว และก็มีบางโครงการที่ไม่มีผู้รับจ้างจริงๆ แล้วโครงการทุกโครงการที่อยู่ใน
ปีงบประมาณ 2559 สามารถด าเนินการได้หมด แต่เนื่องจากราคางบประมาณ 
หรือราคากลางที่ก าหนดต่ าเกินไปจนไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา เพราะนั้นมันก็
กลายเป็นงบประมาณตกไปเฉพาะในส่วนที่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้นะครับ ก็น า
เรียนท่านประธานสภาฯไปยังท่านสมาชิกสภาฯผู้อภิปรายนะครับ ได้ท าความ
เข้าใจตรงกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านผู้บริหาร เดี๋ยวผมจะให้อภิปราย ใครจะอภิปรายก่อนที่จะ
มีมติรับร่างเทศบัญญัติอภิปรายที่เดียวไปเลย แล้วก็หลังจากนั้นผมจะพักก่อนที่จะ
มาขอมตินะครับ เชิญครับท่านร าหลี 

นายร าหลี  ขุนจง  ขอบคุณครับ กระผมนายร าหลี ขุนจง สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ 
ที่แรกผมถามไปแล้วโอเคเดี๋ยวเพ่ือนสมาชิกสภาฯจะลงมติกัน แล้วก็ถามว่า      
สรุปหนังสือเล่มนี้ใช้ได้หรือเปล่า โอเคว่าใช้ได้ แต่ท่านมาดูหน้าแรกครับ ตัวเลขเอา
มาจากไหนกับหน้า 12 ผมยังงอยู่เลยครับ ไม่มีตัวเลขแต่ท่านเขียนมาจากไหนผมก็
ไม่ทราบ เพราะว่าท่ านดึงเอาปี  2556 มาใช้แต่หน้ าแรกก็ยั งไม่ตรงอยู่ ดี         
แล้วเอกสารเทศบัญญัติเล่มนี้จะใช้ได้หรือเปล่าครับ แค่นั้นเองขอบคุณครับท่าน
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านร าหลี ท่านช านาญเชิญครับ 

นายช านาญ   พรหมดวง  ครับกระผมนายช านาญ พรหมดวง สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ 2 ไม่ผมจะ
เสนอว่า ถ้าว่าไม่มีใครอภิปรายแล้ว ผมว่าน่าจะลงมติได้แล้วครับ ไม่ต้องพักหลาย
รอบเหนื่อยแล้วครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา… 



- 26 - 

ประธานสภาฯ  ครับ ท่านสุริยามีไหมครับ เห็นยกมือจะเสนอเหมือนกัน และเมื่อกี้ที่ท่านร า
หลีอภิปรายท่านนายกเทศมนตรีฯจะต่อไหมครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับ เชิญครับท่าน
สุริยา 

นายสุริยา  ผ่องสุวรรณ  ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯเรียกชื่อหลายครั้งแล้ว ขออนุญาตครับ
ท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุริยา ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาฯเขตเลือกตั้งที่ 2 
ครับ เมื่อท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายซักถามไปยังผู้บริหาร ผมดูก็พอสมควรท่าน
ผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรีฯก็ได้ตอบให้กับประธานสภาฯ และก็สมาชิกในสภาฯ
ก็พอสมควรครับ เหลือแต่การแก้ไขนะครับ ว่ายังถูกผิดแล้วแต่การพิจารณาของ
สมาชิกสภาฯนะครับ ผมก็ขอเสนอท่านประธานสภาฯขอมตินะครับ ขอลงมติใน
สภาฯ ขอผู้รับรองครับท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ครับผมดูแล้วมันจะวุ่นวายนะครับ ก็อภิปรายไปหมดแล้วนะครับ ผมจะให้
พัก 5 นาทีนะครับ แล้วเดี๋ยวมาลงมติสรุปอย่างนั้นนะครับ พัก 5 นาทีครับ 

ประธานสภาฯ  ครับในที่ประชุมพร้อมนะครับ ถ้าที่ประชุมพร้อมก็ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ 5 นะครับ เรื่องมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ครับ ขั้นรับหลักการ ซึ่งท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปหมดทั้งเล่มแล้วนะ
ครับ สมาชิกสภาก็ได้อภิปรายไปกันพอสมควร ท่านประธานสภาฯก็ได้สอบถามไป
แล้วว่า มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะอภิปรายอีกบ้างหรือไม่นะครับ ก็ไม่มี
ผู้ใดที่จะอภิปรายต่อไปก็จะเข้าสู้มติขั้นตอนรับหลักการครับ ต่อไปขอมติครับ ขอ
นับจ านวนสมาชิกสภาฯในที่ประชุมสภาฯก่อนนะครับท่านเลขานุการฯ ก็สมาชิก
สภาฯอยู่ในที่ประชุม 11 ท่านนะครับ เพราะว่าวันนี้ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านณรงค์ 
วารีรัตน์ ยื่นใบลาก่อนที่ประชุมต่อท่านประธานสภาฯนะครับ ต่อไปขอมตินะครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 โปรดยกมือครับ  

เลขานุการฯ  10 ครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบในขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ยกมือครับ 

เลขานุการฯ  ไม่มีครับ 

ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ สรุปที่ประชุมมีมติ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 นะครับ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
แล้วก็งดออกเสียง 1 เสียงครับ ต่อไปก็เข้าสู้ขั้นแปรญัตตินะครับ ซึ่งตามระเบียบ
นะครับจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดนะครับ ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 3 และไม่
เกิน 7 ท่าน ก็ขอให้ที่ประชุมนะครับ เสนอว่าจะมีคณะกรรมการขั้นแปรญัตติกี่
ท่านขอเชิญครับ เชิญท่านบูอาสัน  นางเจ๊ะ 
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นายบูอาสัน  นางเจ๊ะ  ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายบูอาสัน นางเจ๊ะ สมาชิก
สภาฯ เขต 1 ครับ กระผมขอเสนอคณะกรรมการขั้นแปรญัตติ 3 ท่านครับ        
ผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ผู้รับรอง 2 ท่านก็มี ท่านอดิศักดิ์ กับท่านครรชิต 
ครับ ถูกต้องนะครับ ท่านอ่ืนเสนอกี่ท่านครับ มีท่านใดจะเสนอ 4 ท่าน 5 ท่าน 6
ท่านบ้างครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าที่ประชุมมีมติเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 3 ท่าน 
ต่อไปก็ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการ เชิญท่านบุญเชิด หนูสงค์ เชิญครับ
นานๆ ครั้งครับ 

นายบุญเชิด  หนูสงค ์  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญเชิด หนูสงค์ สมาชิกสภาฯ 
เขต 1 ครับ ผมขอเสนอพงษ์ศักดิ์  ติ้งถิ่นครับ เป็นคณะกรรมการขั้นแปรญัตติครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ถูกต้องครับท่านเลขานุการฯ จดไว้ด้วยนะ เดี่ยว
นะครับเอาอย่างนี้นะเราคัดเลือกคณะกรรมการอยู่ต้องเลือกทีละท่าน แล้วก็เอา
อย่างนี้แล้วกันนะเสนอให้ครบดีกว่าครับ หรือถ้าใครเสนอไม่เกิน 3 ท่าน เป็น 4 
ท่าน 5 ท่าน เราจะลงมตินะครับ ท่านที่ 2 นะครับ ขอเชิญคุณครรชิตครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายครรชิต ชุมขวัญ สมาชิกสภาฯ 
เขต 1 ครับ ผมขอเสนอท่านอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร เป็นคณะกรรมการขั้นแปรญัตติครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับต่อไปเป็นการเสนอท่านที่ 3 ครับ ขอเชิญคุญจิรัญดรครับ 

นายจิรัญดร  ชุมประยูร  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายจิรัญดร  ชุมประยูร สมาชิก
สภาฯ เขต 2 ครับ ผมขอเสนอคุณสมพงค์  รัตตพันธ์ เป็นคณะกรรมการขั้นแปร
ญัตติครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ ถูกต้องครับ ต่อไปท่านที่ 4 ครับ ไม่มีผู้เสนอท่านที่ 4 นะ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีนะผมถือว่าที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการทั้งหมด        
3 ท่าน ตามที่เสนอนะครับ แล้วก็เสนอครบทั้ง 3 ท่าน และไม่มีบุคคลใดเสนอท่าน
ที่ 4 ครับ  

  ท่านแรกก็มี คุณพงษ์ศักดิ์ ติ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุดเขต
เลือกตั้งที่ 1 ครับ 

  ท่านที่ 2 คุณอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุดเขต
เลือกตั้งที่ 2 ครับ 

  ท่านที่ 3 คุณสมพงค์  รัตตพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุดเขต
เลือกตั้งที่ 1 ครับ 

  ขอพักการประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ เพ่ือให้คณะกรรมการโดยเลขานุการนัด
คณะกรรมการประชุมนะครับ ไปประชุมก่อนนะครับ เพ่ือให้อยู่ในรายงานการ
ประชุม เพราะว่าตรงนี้มันมีคะแนนของสมาชิกสภาฯ ของเราที่แพ้สภาฯของที่อ่ืน
นะครับ เพราะช่วงนี้ไม่พักถือว่า คณะกรรมการไม่ได้ไปประชุมกันจริงๆ นะครับ 
เพราะฉะนั้นต่อให้ที่ประชุมพักการประชุมสักประมาณ 5 นาทีครับ เพื่อให้ 

คณะกรรมการ… 
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 คณะกรรมการโดยเลขานุการสภาฯ คัดเลือกคณะกรรมการว่า ใครเป็นประธาน 
ใครเป็นเลขาฯ ใครเป็นกรรมการ เอาเองนะครับ แล้วรายงานผลด้วยว่า สรุปญัตติ 
สรุปค าแปรญัตติวันไหน ประชุมที่ไหน ตั้งแต่เมื่อไหร่ ถึงวันที่เท่าไร แล้วก็ยื่นให้
ประธานสภาฯในวันที่เท่าไรเพ่ือให้ที่ประชุมทราบต่อไปนะครับ ขอพักการประชุม 
5 นาทีครับ  

ประธานสภาฯ  ในเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ก็ขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 5 นะ
ครับ เรื่องมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ครับ ในขั้น
แปรญัตติครับ ตอนนี้ท่านเลขานุการสภาฯ ก็เรียกคณะกรรมการไปประชุมครับ 
มติประชุมคณะกรรมการแปรญัตติประชุม ขอเชิญท่านอดิศักดิ์ บัวเพ็ชรครับ  

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณ ครับท่ านประธานสภาฯ ตามที่ เลขานุ การสภาฯ ได้ นั ด
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมทั้ง 3 ท่าน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติมีมติทั้ง 3 
ท่าน ได้มีการประชุมแล้วมีมติ ดังนี้นะครับ 

  1. นายพงษ์ศักดิ ์ ติ้งถิ่น  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
  2. นายสมพงค ์ รัตตพันธ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  3. นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  เป็นเลขาคณะกรรมการแปรญัตติ 
  คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดรับค าแปรญัตติในวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 

2559 ณ ห้องกิจการสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติประชุมวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 
2559 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติยื่นต่อประธานสภาฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2559 ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ครับก็ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองขุดครับ ท่านสมพงค์
รัตตพันธ์ ที่ได้นัดคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในเรื่อง
คณะกรรมการนะครับ และผลได้สรุปมาแล้วตามที่ได้เชิญเลขานุการแปรญัตติได้
เสนอ ก็ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับว่า คณะกรรมการแปรญัตติรับค าแปรญัตติ
ตั้งแต่วันที่  11, 12, 13, 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องกิจการสภาฯ และ
หลังจากนั้นวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ก็ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ก็ส่งค าแปรญัตติยื่น
ต่อประธานสภาฯ คงจะประชุมต่อนะครับ คาดการณ์จะประชุมต่อได้คงเป็นวันที่ 
28 หรือ 29 นะครับ โดยประมาณวันที่ 28 หรือ 29 เพราะฉะนั้นก็เรียนผู้ที่อยู่
ในห้องประชุมโดยเฉพาะสมาชิกสภาฯ นะครับ ไม่ควรลาการประชุมสภาฯบางสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะหมดในวันที่ 30 นะครับ เพราะการ
ประชุมพิจารณาไม่ครบประเมินครับ ก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯ ได้ด าเนินการประชุม
เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยนะครับ  

ประธานสภาฯ  ต่อเข้าสู้ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

 

 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  เรื่องอ่ืนๆครับ สมาชิกครับ มีอะไรที่จะเสนอแนะ มีอะไรที่จะคุยกับ
ประธานสภาฯ กันก่อนนะครับเอาเรื่องประชุมก่อน สมาชิกสภาฯ เลขานุการฯ 
อภิปรายเอง เชิญครับ 

เลขานุการฯ  ขอบคุณครับท่านปรานสภาฯ กระผมสมพงค์   รัตตพันธ์ สมาชิกสภาฯ    
เขต 1 ครับ เรื่องนี้ก็อึดอ้ันตันใจมานานแล้วครับ เรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงในสภาฯ 
ผู้ด าเนินงานจะไม่ร าคาญเท่าไหร่ครับ แต่ผมร าคาญตลอดครับ เพราะว่าผมต้องเอา
ไปถอดเทปถอดออกมาไม่รู้เรื่องสักอย่างหนึ่ง ออดแอดๆ ผมว่าถ้าเป็นไปได้ช่วยถ้า
ให้ดีที่สุดขอเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเข้ามาท างานในกิจกรรมสภาฯ สักคนนะครับ 
เพราะว่าจะได้ลดรายจ่ายของผมลงไปด้วย แล้วก็เขาจะได้รู้ว่าการถอดเทปมันเป็น
อย่างไร นี่ที่ลาออกไปแล้ว 2 คน นี้คนที่ 3 ครับ คิดว่าอาจต้องลาอีก ถ้าว่ายังไม่
ปรับปรุงง่ายครับ แล้วก็ทราบข่าวว่า วันก่อนเขารับมาคนหนึ่งแล้วที่ว่าเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจกรรมสภาฯนะครับ ถ้าว่าเราจะขอเพ่ิมเป็นตรงนี้เลยใคร
จะว่าอย่างไรไม่ทราบครับ อย่างไรก็ขอเสนอไว้พิจารณาตรงนี้ด้วยครับ เพราะว่า
อย่างน้อยปัญหาเรื่องการถอดเทป แล้วก็ท ารายงานเกี่ยวกับการประชุมนะครับ   
มีปัญหามาโดยตลอดถึง 5 ปี แล้วตอนนี้อย่างไรก็ฝากท่านนายกเทศมนตรีฯนะ
ครับ ถ้ายังไงก็เลือกมาให้ห้องสภาฯ สักคนหนึ่งครับ ฝากด้วยนะครับ แล้วก็เรื่อง
เครื่องเสียงไม่ต้องไหนๆก็ช่วยๆแก้ไขสักทีเครื่องเสียงไม่ดีมันก็ไม่ดีครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับก็เห็นด้วยกับเลขานุการฯ นะครับ ว่าเราควรจะมีเจ้าหน้าที่สัก 1 ท่าน
ครับ ในส่วนของกิจกรรมสภาฯท่านอ่ืนครับ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดครับ   
ก็ในวาระอ่ืนๆ นะครับ ท่านสมพงค์ได้เสนอไว้ 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกก็
เรื่องของเครื่องเสียงของสภาฯ ผมก็ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แล้วซึ่งก็จะตั้งเป็นแบบไม่ต้องใช้สายนะครับ เพราะสายมัน
ดูดไปดูดมาเดี๋ยวก็ขาดหายซึ่งอยู่ในเทศบัญญัติแล้วนะครับ ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่สภา
เดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะขอหารือท่านปลัดอีกครั้งหนึ่งครับ ไม่ติดขัดในเรื่องระเบียบใด
แล้วก็ยินดีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ตอนนี้ท่านเลขานุการสภาฯ ก็จ่ายค่ารายงานการประชุมก็เดือนละ 2,000 
บาทนะครับ ถ้าบริษัทไหนมีงบประมาณเหลือจ่ายก็น่าจะอนุเคราะห์นะครับ ดีกว่า
ไปท าบุญที่นครฯ อีกนะครับ เชิญท่านพงษ์ศักดิ์  ติ้งถิ่นครับ 

นายพงษ์ศักดิ์   ติ้งถิ่น  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมพงษ์ศักดิ์  ติ้งถิ่น สมาชิกสภาฯ เขต 
1 ครับผมมีปัญหาต่อมาจากคราวที่แล้วนิดหนึ่งนะครับ เป็นการปรึกษาหารือว่า ใน
การแปรญัตติ ยื่นค าแปรญัตติ ผู้อ านวยการกองเจ้าของงบประมาณจะยื่นแปรต่าง
กองกันได้หรือเปล่าครับ เช่น กองส านักมาแปรการคลัง ไปแปรสาธารณสุข 

ไปแปร… 
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         ไปแปรการศึกษาอะไรประมาณนี้ครับ พอจะมีสิทธิ์ยื่นแปรไหมครับ เผื่อเขา
จะยื่นแปรกันนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ถือว่าเป็นค าถามที่ดีครับ ไม่ใช่เป็นเรื่องตลกครับ ถ้าถามผมๆ ก็ตอบว่า     
ได้ครับ ยินดีนะครับ ท่านอ่ืนๆ ครับท่านอ่ืนถ้าไม่มีผมก็จะขอฝากของเรื่องบ่อพัก
บ่อที่ 3 บ่อที่วางท่อระบายน้ าในส่วนของกองช่างที่ไปวางท่อระบายน้ า แล้วก็ตั้ง
บ่อพักไว้ และก็ไม่ไปขุดฝังบ่อพัก ซึ่งมันท าให้ชาวบ้านเอาบ่อพักไปตั้งขวางถนนไว้ก็
ขอเรียนให้ทราบไว้ว่าตอนนี้ชาวบ้านโทรมาประสานว่า เขาเดือดร้อนครับ แล้วก็ใน
จุดเดียวกันมีเศษวัสดุที่เหลือใช้ประเภทคอนกรีตถ้าเป็นไปได้ ถ้าเหลือจากที่ไหนก็
ควรจะเอาไปทิ้งไว้จุดที่ฝังบ่อพักด้วย เพราะว่ามันจะคงทนในการที่น้ าเค็มมันซะ
ล้างนะครับ ก็ขอฝากส่วนกองช่างด้วยครับ ท่านอ่ืนครับ ถ้าไม่มีผมจะปิดการ
ประชุมวันนี้นะ ไม่มีนะครับ ขอปิดการประชุมวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ ปิดการ
ประชุมเวลา 16.45 นาท ีขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ปิดการประชุม 
 
 
     (ลงชื่อ)                                   ผู้จัดรายงานการประชุม 
        (นายสมพงค์  รัตตพันธ์) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ..........................  
 
 
 
  (ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
    (นายณรงค์   วารีรัตน์) 
     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
       เขตเลือกตั้งที ่1 
 
 
 
  (ลงชื่อ)..............................................รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
   (นายบูอาสัน   นางเจ๊ะ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
       เขตเลือกตั้งที่ 1 
 
 
 
  (ลงชื่อ).................................. ..............เลขานกุารคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
   (นายจิรัญดร   ชุมประยูร) 
       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
         เขตเลือกตั้งที่ 2 
 
 
สภาได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ 1 แล้วเมื่อคราว
ประชุมสภาสมัย..................สมัยที่.........ประจ าปี.................ครั้งที่.........วันที่..........เดือน................ ..พ.ศ. .......... 
 
 
 
     (ลงชื่อ).............................................................. ......... 
       (นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .......................... 



 
 
 
  (ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
   (นายณรงค์   วารีรัตน์) 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
   เขตเลือกตั้งที ่
 
 
 
  (ลงชื่อ)..............................................รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
   (นายบูอาสัน   นางเจ๊ะ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
   เขตเลือกตั้งที ่
 
 
 
  (ลงชื่อ)................................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
   (นายจิรัญดร   ชุมประยูร) 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
   เขตเลือกตั้งที ่
 
 
สภาได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 แล้วเมื่อคราว
ประชุมสภาสมัย..................สมัยที่.........ประจ าปี.................ครั้งที่.........วันที่..........เดือน.. ................พ.ศ. .......... 
 
 
 
     (ลงชื่อ).............................................................. ......... 
       (นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
 
 


