
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี ๒๕๕๙  ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่  30 สิงหาคม 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. นายณรงค์  วารีรัตน์  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  
๖. นายบูอาสัน  นางเจ๊ะ  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
๗. นายบุญเชิด  หนูสงค ์  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
๘. นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
๙. นายร าหลี  ขุนจง  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
๑๐. นายสุริยา  ผ่องสุวรรณ ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
๑๑. นายจิรัญดร  ชุมประยูร ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
๑๒. นายช านาญ  พรหมดวง ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโชติ  ชินอรรถพร ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
๒. นางปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
๓. นายสุนทร  พรหมเมศร์ ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
๔. นางประไพ  อุบลพงษ์ ต าแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
๕. นายการันณ์  เล่ห์ทองค า ต าแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
๖. นายนันต์  ปิริยะ  ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาล 
๗. นางนหงปกร  ชมภู่ทอง ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นางกัลยา  สันมาแอ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายพรอนันต์ วงษ์สีมาอนันต์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๐. นายวีระพงศ์  เพชรดี  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๑. นายสมเพชร  เพชรมณี ต าแหน่ง   นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 
๑๒. นางสาวลักขณา บุญปลอด ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

/เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา ๐8.30 น. 
เลขานุการสภาฯ  ประกาศเทศบาลต าบลคลองขุด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจ าปี 2559 พระราชบัญญัติเทศบาลต าบล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 ซึ่งบัญญัติให้มีการประชุมสภาเทศบาลในปีหนึ่ง       
ให้มีสมัยประชุม สามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนดจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดย
เริ่มประชุมตั้งแต่วันจันทร์ที่  1 สิงหาคม - วันอังคารที่  30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มี
ก าหนด 30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559 นายจรูญ ยิ้มเยื้อน ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุดครับ 

ประธานสภาฯ  ก็ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลต าบลคลองขุดทุกท่าน
ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุดในการประชุมสมัยสามัญ สมัย   
ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  

  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  
คลองขุด เริ่มประชุมเวลา 08.30 นาที ครับ  

  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือท า  
ดีวีทัศน์ของเทศบาลต าบลคลองขุดครับ ซึ่งเสียเวลาเล็กน้อย ก็จะไม่เป็นการเสียโอกาส
ของสมาชิกทุกท่านนะครับ  

  เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอความกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิด ห้ามบันทึกเทป บันทึกภาพ บันทึกเสียง นอกจากจะได้รับอนุมัติจาก
ทางที่ประชุมแล้วนะครับ ซึ่งทางสภาก็ได้จัดท าดีวีทัศน์ก่อนเข้าการประชุมสภาฯ ครับ 
ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา 

ประธานสภาฯ  ท่านสุริยา มีอะไรครับ เชิญท่านสุริยา ครับ 

นายสุริยา  ผ่องสุวรรณ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมสุริยา ผ่องสุวรรณ สมาชิกเขต 2 ครับ 
ผมขอหารือกับท่านประธานสภาฯครับ ก่อนที่จะเข้าวาระการประชุมเพราะว่า       
ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯให้ช่างเครื่องเสียงดูแลเสียงก่อนดีกว่า พอดีเสียงไม่
ทราบว่าเวลาอัดเสียงเหมือนรังผึ้ งอยู่ ในครับ ผมขออนุญาตแค่นั้ นครับท่าน
ประธานสภาฯ ก่อนที่จะประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  ครับก็ถ้าเสียงไม่เพราะนะครับ ผมก็ฟังอยู่ไม่ทราบว่าเสียงที่บันทึกอยู่บันทึกได้
ขนาดไหนนะครับ ผมก็เก็บมารับฟังครับเสียงที่บันทึก อย่างนี้ได้ไหม คุณสุริยา ได้ยิน
ไหมครับ ถ้าเพ่ือว่าสมาชิกท่านใดยกมือขึ้นอภิปราย หรือท่านใดต้องการจะชี้แจงให้
ท่านทราบต้องใช้ไมค์ลอยนะครับ เหมือนอยู่ในห้องคาราโอเกะ ถ้าโต๊ะไหนจะใช้ก็ให้
ยกมือขึ้นนะครับ ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

 
 
 

ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งก่อนต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1.1 เรื่องพนักงานเทศบาลโอนย้ายจ านวน 2 อัตรา คือ นายธีรพร รอดแก้ว 
ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส สังกัดกองช่าง ย้ายมาจากเทศบาลต าบลฉลุง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสตูล ครับ ท่านที่ 2 ครับ นางสาววาทินี  ยีตาหวี ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ย้ายมาจากองศ์การบริหาร
ส่วนต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ครับ ถ้าพร้อมก็ขอเชิญทีละท่าน
นะครับ ท่านแรกขอเชิญ นายธีรพร  รอดแก้ว ก่อนครับรายงานตัวต่อที่ประชุมสภาฯ 
ครับ เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อไปครับ ขอเชิญครับ 

นายธีรพร  รอดแก้ว  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน 
กระผมนายธีรพร รอดแก้ว ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ย้ายมาจากเทศบาลต าบล
ฉลุง มาสังกัดกองช่างของเทศบาลต าบลคลองขุด ย้ายมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
วันนี้มารายงานตัวต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับทราบครับ 

ประธานสภาฯ  ก็เพ่ิมสักนิดนะครับว่า ตอนนี้มารับงาน แล้วแบ่งงานส่วนไหนที่รับผิดชอบเป็น
ประจ า 

นายธีระพร  รอดแก้ว  ครับ ส าหรับผมรับผิดชอบงานทางด้านแผนฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กองช่าง แล้วก็งานไฟฟ้า และงานสวนสาธารณะครับ โดยรับผิดชอบงานหลักก็คือ   
งานไฟฟ้าของรัฐกับงานส ารวจออกแบบครับ 

ประธานสภาฯ  ครับก็ขอบคุณท่านธีรพร  รอดแก้ว ครับ ส่วนท่านที่ 2 ครับ ขอเชิญนางสาว
วาทินี  ยีตาหวี ขอเชิญครับ 

นางสาววาทินี  ยีตาหวี  สวัสดีคะ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสาววาทินี  ยีตาหวี ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายมาจากองศ์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูลย้ายมาปฏิบัติงานที่เทศบาลต าบลคลองขุด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2559 สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานที่รับผิดชอบ งานธุรการ งาน สปสช. 
และงานหนังสือคะ ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดสงสัยอะไรบ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยว่าเจ้าหน้าที่
มารับต าแหน่งในความรับผิดชอบกองสาธารณสุขด้านใดนะครับ ก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่
ออกปฏิบัติงานครับ ขอบคุณครับ  

  1.2 เรื่องแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งให้ท่านเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ 

  1.3 ก็เช่นเดียวกันครับ บัญชีการแก้ไขแผนพัฒนา 3 ปี 2559 - 2561 ครับ 
ก็อยู่ที่สมาชิกทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ 

  1.4 เรื่องการไม่สามารถน าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2560 เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลได้ทันภายในที่ก าหนดนะครับ ซึ่ง
เรื่องนะครับ ทางผู้บริหารไม่สามารถเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ให้สภาพิจารณาได้ทัน ซึ่งทางผู้บริหารได้เสนอแจ้งให้ประธานสภาฯทราบ 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ครับ มีข้อความว่า ด้วยเทศบาลต าบลคลองขุดอยู่ใน 

ระหว่าง... 
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 ระหว่างการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ   
ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด ขออนุญาตแก้ไขข้อความในวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานแจ้งก่อนต่อที่ประชุมทราบครับ ข้อ 1.4 เรื่องไม่สามารถน าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 เสนอต่อสภาเทศบาลฯ ภายในก าหนด 
อยากให้เอาตามระเบียบงบประมาณนะครับ ในหมวดที่ 3 ในกรณีเทศบาล ส าหรับ
รูปแบบเทศบาล ส าหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มารายงานต่อสภาเทศบาลไม่
ทันตามที่ก าหนดให้ท าการชี้แจงต่อประธานสภาฯ ก่อนวันที่ 15 ของปีงบประมาณ คือ 
ไม่สามารถน าเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายในก าหนด ในกรณีเทศบาลน่าจะต้อง
เสนอต่อท่านประธานสภาฯ ได้ทันภายในก าหนด ขอแก้ไขเป็นเสนอต่อท่านประธานนะ
ครับ  

ประธานสภาฯ  ต่อครับ เชิญครับ รายละเอียดก็ขอแก้ไขในรายละเอียดวาระการประชุมแล้วกัน
นะครับ แต่รายละเอียดด้านในที่เสนอต่อประธานสภาฯ ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ 
ด้วยเทศบาลต าบลคลองขุดอยู่ในระหว่างการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เห็นว่าไม่สามารถน าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เสนอต่อสภาเทศบาลฯ ได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
เนื่องจากยังไม่ได้รับรายละเอียดประมาณการรายจ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล และรายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล จึงจ าเป็นต้อง
น ามาตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ข้อที่ 24 วรรค 3 จึงขอชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวต่อประธานสภาฯ ดังนั้นจึงน าแจ้งต่อที่ประชุมให้สมาชิก
ได้รับทราบว่า ผู้บริหารยังรอการไฟฟ้าและการประปาครับ ต่อไปในระเบียบวาระที่ 1 
นะครับ 

  1.5 ไม่มีในระเบียบวาระการประชุมนะครับ แต่ว่าท่านผู้อ านวยการจุรีรัตน์  
แคยิหวา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหน้าเมืองได้โทรศัพท์ส่วนตัวมาหาผมเมื่อเช้านะครับ
ว่าช่วยแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านซึ่งท่านไม่ต้องท าหนังสือมาถึงสมาชิกก็เป็นงานใหญ่
ของทางโรงเรียนวัดหน้าเมืองว่า ทางผู้อ านวยการจุรีรัตน์ แคยิหวา ได้จัดกิจกรรมโดย 
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมโรงเรียนวัดหน้าเมืองในวันที่ 7 กันยายน 
2559 เวลา 09.00 น. จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ       
ให้แต่งชุดโดยใส่เสื้อสีเหลืองไปตอนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในนามโรงเรียนวัด
หน้าเมืองในวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยหนังสือจะแจ้งมายังเทศบาลอีกครั้งหนึ่งนะ
ครับ ผมขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ ไปร่วมต้อนรับท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 7 กันยายน ณ โรงเรียนวัดหน้าเมืองครับ 
เวลา 09:00 น. ซึ่งจะมีหนังสือมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับในระเบียบวาระ   
ที่ 1 เพ่ิมมาอีกเรื่องหนึ่งครับ  

1.6 เชิญ… 



- 5 - 
 

  1.6 เชิญท่านเลขาฯ แจ้งเอกสารให้หน่อยครับ เฉพาะสมาชิกสภาครับ ผมขอ
อ่านให้ฟังก่อนหนังสือจากศาลากลางจังหวัดสตูลเรื่อง พิธีลงนามสัตยาบรรณเพ่ือ
ร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอาดโดยกลไกประชารัฐ และงานวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติประจ าปี 2559 เรียน
นายกเทศมนตรีเทศบาลทุกท่าน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบลครับ 
ตามที่จังหวัดสตูลก าหนดจัดพิธีลงนามสัตยาบรรณเพ่ือร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด 
อ าเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดโดยกลไกประชารัฐร่วมกับ
งานวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2559 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล จังหวัดจึงขอความ
ร่วมมือจากท่านนะครับร่วมลงนามสัตยาบรรณในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 
เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล 
เพ่ือแสดงออกถึงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด 
อ าเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดโดยกลไกประชารัฐที่
หนังสือตัวนี้นะครับทางจังหวัดเขาบอกว่า ให้ทางเทศบาลแจ้งให้สมาชิกสภาไปร่วมลง
นามสัตยาบรรณพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน เวลา 17.00 น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล การแต่งกายไม่ทราบว่าอย่างไร
ครับ เสื้อสีอะไร จะแต่งชุดราตรี หรือแต่งชุดอย่างไรครับ เจ้าหน้าที่พ่ึงเอามาให้ผมเมื่อ
กี้ครับ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวจะมีหนังสือแจ้งไปให้ท่านสมาชิกสภาทราบที
หลังก็แล้วกันนะครับว่าใส่ชุดอะไรครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมยังคงไม่เอกสาร แต่ว่าเป็นรูปเล่มมาเกือบ
สมบูรณ์ตอนนี้อยู่ที่คุณสุกัญญา ก็มีอยู่หลายฉบับ แต่ว่าส่งให้คณะกรรมการรับตรวจ
รายงานการประชุมไม่ได้เนื่องจากมันขาดตอนนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เช็คแล้วนะครับว่า 
รายงานการประชุมโดยแยกออกเป็นว่า รายงานการประชุมสภาที่ท่านอดีตเลขาฯ 
ช านาญ พรหมดวง เป็นเลขาฯ อยู่ก็มีอยู่ทั้งหมดเมื่อวันที่ 6, 28 พฤษภาคม 2557   
ที่ได้รับมาแล้วแต่ยังไม่แก้ไขซึ่งสภาส่งไปให้คุณช านาญกลับไปแก้ไข ก็คือวันที่ 28 
พฤษภาคม ส่วนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน เรื่องนี้ก็ได้รับแล้วนะครับ แต่
สภาได้ส่งกลับไปให้คุณช านาญแก้ไข การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อสมัยที่ 3 ประจ าปี 
2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม แล้วก็วันที่ 4 กันยายน 2557 นี้ก็ได้รับแล้ว
นะครับ ส่วนรายงานการประชุมสมัยที่ 3 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2557 อันนี้เป็นเอกสารที่ถอดเทป แล้วก็ถอดรายงานการประชุมเป็นรูปเล่ม
แต่ยังไม่ได้ส่งให้คณะกรรมการรับรองนะครับ แล้วก็รายงานการประชุมสภาเมื่อสมัย   
ที่ 4 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2, 3, 8 ธันวาคม 2557 ได้รับแล้วแต่สภา
ส่งคืนไปยังคุณช านาญ และคุณช านาญยังไม่ได้ส่งกลับมาให้คณะกรรมการว่าจะแก้ไข
ตรงไหนนะครับ แต่ว่าเป็นรูปเล่มแล้วนะครับ ต่อไปสมัยที่ 4 ประจ าปี 2557 ครั้ง   
ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้รับแล้วก็ส่งคืนให้กับคุณช านาญไปแก้ไขนะครับ 
ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ต่อเนื่องครับ สภารับรองไม่ได้ครับ จึงส่งคืน ส่วนที่ยังค้างอยู่ 

รายงาน... 
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 รายงานการประชุมที่ยังค้างอยู่ที่ยังไม่เป็นรูปเล่มก็มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย  
ที่ 1 ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 5, 9, 10, 17, 24, กุมภาพันธ์ 2558 และเม่ือ
วันที่ 3 มีนาคม 2558 อันนี้ยังไม่เป็นรูปเล่ม ก็ขอความกรุณาคุณช านาญติดต่อ     
คุณสุกัญญานะครับ และก็การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2558 ครั้ง  
ที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2558 ก็รวมทั้งหมดท่ียังไม่ได้รวมเป็นรูปเล่มก็ 8 ครั้ง นอกนั้นก็
เป็นของเลขาฯ สมพงค์  รัตตพันธ์ ซึ่งตอนก็ถ้าแยกแล้วก็ของคุณสมพงค์ ก็ยังคงค้างอยู่
ในข้อมูลของผมครับ ก็ยังมีคงค้างอยู่ 4 ครั้ง คือ รายงานการประชุมสภาเมื่อสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 แล้วก็
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แล้วก็
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว
ก็สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558
นอกนั้นก็เป็นของคุณสมพงค์เป็นรูปเล่มหมดแล้วนะครับ ยังคงค้างอยู่  4 ครั้ง        
คุณสมพงค์ก็ติดต่อคุณสุกัญญา เพราะตอนนี้ถ้าสรุปแล้วภาพร่วมของคุณช านาญก็
เหลืออยู่นิดหน่อยครับ แต่ว่าก็ต้องติดต่อคุณสุกัญญา เพ่ือหาข้อสรุปให้ได้ว่า จะเอา
อย่างไรถ้ามีข้อมูลอยู่นิดๆ หน่อย ๆ ก็ไปดูรายละเอียดที่คณะนะครับ ว่า ในสมัยนั้นนะ
ระเบียบวาระการประชุมสภามีอะไรบ้าง แล้วก็ไปฟังเทปที่พอฟังได้ว่าจะออกมาใน
รูปแบบไหนครับ ก็ส่งให้คณะกรรมการ และตอนนี้คุณช านาญก็ส่งรายละเอียดให้      
คุณสุกัญญาไปบ้างแล้วใช่ไหมครับ ท่านมีอะไรที่จะชี้แจงไหมครับ ไม่มีนะครับ 
เพราะฉะนั้นคุณช านาญก็ขอความกรุณาให้ไปติดต่อคุณสุกัญญา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
กิจกรรมสภาครับ เพ่ือให้รายงานการประชุมสภาได้รับรองต่อไปครับ ของท่านเลขาฯ 
สมพงค์ ก็ไม่กังวลนะครับ ซึ่งยังเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่อีก ยังเป็นข้อมูลใหม่ๆ อยู่ครับ 
ต่อไปก็เรื่องรับรองรายงานการประชุมก็ขอเลื่อนทั้งหมดนะครับ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ของกองคลังตามเอกสารหมายเลข 1 
ก็เปิดดูนะครับ ขอเชิญท่านผู้บริหาร เชิญนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกคนครับ กระผมนาย
โชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด ก็ขออนุญาตเรื่อง ขอเสนอญัตตินะ
ครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด ข้าพเจ้าขอเสนอญั ตติเรื่อง       
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ขอได้โปรดน าเสนอ
ต่อที่สภาเทศบาลต าบลคลองขุดพิจารณาต่อไปครับ ลงชื่อ นายโชติ  ชินอรรถพร
นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 

 

ตามใน... 
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 ตามในรายละเอียดนะครับ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 3 ของกองคลังเทศบาลต าบลคลองขุด ประจ าปีงบประมาณ 2559  

  หลักการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลคลองขุดเพ่ือจ่ายขาด 
เพ่ือจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอน และการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
อัตราร้อยละ 0.01 ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 

  1. นายเอกเจริญ ภิกขุวาโย จ านวนเงิน 7,199 บาท  
  2. นายเอกเจริญ ภิกขุวาโย จ านวนเงิน 6,633 บาท  
  3. นางสาววรัญญา สิงห์ประสาทพร จ านวนเงิน 7,920 บาท  
  4. นางสาววรัญญา สิงห์ประสาทพร จ านวนเงิน 13,400 บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิน 35,152 บาท  
  เหตุผล ตามหนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดสตูลดังต่อไปนี้  
  หนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดสตูลที่ สท. 0020 (3/3416) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559  
  หนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดสตูลที่ สท. 0020 (3/3417) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 
  หนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดสตูลที่ สท. 0020 (3/3418) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 
  หนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดสตูลที่ สท. 0020 (3/3419) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 
  แจ้งให้เทศบาลต าบลคลองขุดจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิบัตร และ   

นิติกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. นายเอกเจริญ ภิกขุวาโย จ านวนเงิน 7,199 บาท 
  2. นายเอกเจริญ ภิกขุวาโย จ านวนเงิน 6,633 บาท  
  3. นางสาววรัญญา สิงห์ประสาทพร จ านวนเงิน 7,920 บาท  
  4. นางสาววรัญญา สิงห์ประสาทพร จ านวนเงิน 13,400 บาท  
  เทศบาลต าบลคลองขุดได้ตรวจสอบเอกสาร และระเบียบที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า 

การคืนเงินรายรับภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายได้แล้ว สามารถกระท าได้โดย
การจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 9 การถอนเงิน
คืนรายรับ และการจ าหน่ายหนี้ศูนย์ ข้อ 96 (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณ
ที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
ขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นจึงขอเสนอรายละเอียด และ
งบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลคลองขุด  ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 เพ่ือสภาเทศบาลต าบลคลองขุดจะได้ร่วมพิจารณาอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม พิจารณาเห็นชอบต่อไป รายละเอียดนะครับ ก็จะมีแบบ
รายละเอียดประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมยอดก็จะยกมาเท่าไร หักอะไร
ออกไปบ้าง ในสิ่งแนบก็จะแจงทีนี้มันก็จะดูยากครับหลังถัดจากหลักการและเหตุผล 

ให้ไปดู… 
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 ให้ไปดูรายละเอียดที่ประกอบจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ถัดไปก็คือ จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2559 เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัด
สตูล ยอดเงินสะสมในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ตัวนี้ถูกปรับปรุงข้อมูลในวันที่ 24 
สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 24,288,349.70 บาทนะครับ ค่าใช้จ่ายหนังสือที่ด่วน
ที่สุดที่ มท. 0808 12/ว. 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ก็คือ หนังสือทับซ้อน
ฉบับล่าสุด 

  2.2.1 ส ารองจ่ายใช้จ่ายด้านบุคลากร ก็คือ หนังสือฉบับนี้แจ้งให้เราต้องกัน
อะไรออกถึงจะคิดเอามาเป็นเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ตามหนังสือทับซ้อน ก็มีกัน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นเงินเดือนค่าจ้าง 3 เดือน ก็คิดเป็นเงิน 6,198,105 บาท  

  2.2.2 ส ารองจ่ายกรณีที่ ยั งไม่ ได้ รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ วไป ระบุ
วัตถุประสงค์ (1) ก็คือ เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ประมาณ 3 เดือน เป็นเงิน 
224,250 บาท (2) เบี้ยยังชีพคนชราประมาณ 2 เดือน ก็คิดหลักเกณฑ์ตามที่มีอยู่ 2 
เดือน ตามที่เราจ่ายอยู่ว่าผู้สูงอายุเนี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนชราเราจ่ายอยู่เท่าไรรวมกัน 
2 เดือน ก็ถอดยอดเงินมาได้ 2,147,600 บาท แล้วก็เบี้ยยังชีพความพิการ 2 เดือน 
เป็นเงิน 404,800 บาท รวมข้อ 2.2.1, 2.2.2 เป็นเงิน 8,974,755 บาท ทั้งนี้ยอด
ตั้งที่มีอยู่ 24,288,349.70 ลบด้วย 8,974,755 คงเหลือ 15,311,954.70 บาท  

  2.2.3 ส ารองจ่ายในกรณีสาธารณภัยก็ตามหนังสือทับซ้อนที่กล่าวถึงขั้นต้น โดย
ส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดเงินยอดวงเงินสะสมคงเหลือจากหักจากข้อ 2.2.1, 2.2.2  
สิบเปอร์ เซ็นของ 2.2.1 ก็คือเป็น 1,531,359.47 บาท ก็ยอด 24,288,349.70    
ลบด้วย ยอดทั้งหมดที่หักออกแล้วคงเหลือที่ ใช้จ่ายได้ ก็คือ 13,782,235.23 บาท 
รายละเอียดอ่ืนๆนะครับ ก็มีเอกสารประกอบอยู่แล้วในเอกสารที่อ้างถึงครับเพ่ือน าเรียน
ท่านปรานสภาเทศบาลได้โปรดพิจารณา ด าเนินการตามระเบียบสภาต่อไปครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ ก็ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่  3 จ านวน 
35,125 บาท ซึ่งเราท าในลักษณะนี้มา 2 ครั้งๆนี้เป็นครั้งที่ 3 มันผิดไปจากครั้งที่ 1 
เพราะครั้งที่ 1 เราท าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยตัวเดิมพอครั้งนี้เราท าตามหนังสือ
ตามค าสั่งตัวใหม่ เมื่อมีค าสั่งตัวใหม่ เขาจะให้หักเงินที่เหลือจากการจ่ายขาดหักออกจน
เหลือน้อยลง ถ้าเมื่อก่อนเราก็ตั้งไว้ 24,000,000 บาท ก็สามารถมาจ่ายขาดได้ตาม
อ านาจหน้าที่ แต่พอหนังสือตัวใหม่ครับ หักไป หักมาครับ จาก 24,000,000 บาท 
เหลือ 13,000,000 บาท ฉะนั้นบางท้องถิ่นจะเหลือเงินจ่ายขาดเงินสะสมก็เหลือนิด
เดียวนะครับ คุณผู้อ านวยการกองช่างห้ามถ่ายรูปครับท่าน ครับก็ท าให้แต่ละท้องถิ่นอึด
อัดพอสมควร เพราะว่า ยอดหักแล้วเงินเหลือน้อยลง เพราะฉะนั้นวันนี้การจ่ายขาดเงิน
สะสมก็ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องมากเรื่องอะไร แต่ว่าถ้าเป็นปีงบประมาณ 2559 ก็เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารประมาณนั้นนะครับ แต่นี้มันเลยปีงบประมาณ 2559 มาแล้ว ก็คืออยู่ใน
ปีงบประมาณ2558 ครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นอ านาจของสภาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมถ้า
อยู่ในปี 2559 อ านาจก็อยู่กับผู้บริหารๆ จะโอนจากไหนก็ใช้จ่ายได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็
เป็นเรื่องของสภาที่จะต้องอนุมัติเงินที่ได้รับมาคืนให้กับผู้ที่ได้รับค่าธรรมเนียมคืนตามมติ 
ครม. สมาชิกก็คงจะอ่านรายละเอียด มาพอสมควรท่านใดสงสัยครับ ก็ขอเชิญครับ 

35,125… 
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 35,125 บาท ก็เหมือนจ่าย 40 ล้าน 50 ล้านนะครับ ก็ต้องตรวจสอบให้ดีครับ เชิญ
ท่านพงษ์ศักดิ ์ตั้งถิ่น ครับ เชิญครับ 

นายพงษ์ศักดิ ์ ตั้งถิ่น  ขอบคุณครับ กระผมพงษ์ศักดิ์ ตั้งถิ่น สมาชิกสภาเขต 1 ครับ ผมไม่สงสัยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านพงษ์ศักดิ์ ท่านอ่ืนครับ ไม่มีสงสัยนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอญัติครับ 
ขอเชิญสมาชิกที่อยู่นอกห้องครับ ก็ยังขาด สท.ร าหลี  คุณบุญเชิด ครับ เชิญสมาชิก
ครับ ถ้าเราดูตามนี้การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ก็ยังคงเหลือเงินสะสมที่สามารถ
น าไปจ่ายได้ตามระเบียบ ครม. ล่าสุด ก็เหลือ 13,700,000 บาท ขอเชิญก านันครับ 
เชิญครับ ต่อไปจะขอมติตอนนี้สมาชิกสภาก็นั่งอยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 
ต่อไปจะขอมติในเรื่องของระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559 ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผู้บริหารจ่ายขาด
เงินสะสมครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 35,125 บาท โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาฯ  9 ครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ผู้บริหารจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 
2559 จ านวน 35,125 บาท โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาฯ  ไม่มีครับ 

ประธานสภาฯ  งดออกเสียง 2 เสียงครับ ขาด 1 ท่านนะครับ สรุปมติในที่ประชุมนะครับ มีมติ
อนุมัติให้ผู้บริหารจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 35,125 
บาทนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  ไม่มี 

นายอดิศักดิ ์ บัวเพ็ชร  มีครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร 5 นาทีนะครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านปรานสภาฯ กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขตเลือกตั้ง
ที่ 2 ครับ ในวาระอ่ืนๆ นะครับ ผมขอสอบถามท่านประธานสภาฯไปยังท่านผู้บริหาร 
แล้วก็ผู้อ านวยการทุกกองครับ ในเรื่องของการท าหนังสือให้สมาชิกสภา หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดท าโครงการแต่ละโครงการ ท่านประธานครับในเรื่องของ
โครงการเทศบาลต าบลคลองขุดในการท าโครงการแต่ละโครงการ ผมไม่แน่ใจนะครับ
ว่า ในการท าหรือที่แจ้งสมาชิกสภาแต่ละท่านได้เข้าร่วมท าโครงการแต่ละโครงการมี
ขั้นตอนอย่างไร แต่ละโครงการบ้างครั้งอยู่ในพ้ืนที่สมาชิกสภา แต่ทุกสมาชิกสภาไม่รู้ 
แต่ตอนที่ท่านเสนองบประมาณผ่านสภาท่านนึกถึงโครงการแต่ละโครงการแต่พอผ่าน
การอนุมัติจากสภาในแต่ละโครงการที่ท่านจัดท าไม่เคยส่งหนังสือถึงสมาชิกสภา มีครับ 
บ้างครั้งอยู่ข้างบ้านเพ่ือนสมาชิกสภาพ่ีน้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภายัง
ไม่รู้เลยครับ ถ้าท่านอ้างว่าส่งแล้ว ส่งไปแล้วสมาชิกสภาไม่ไปผมไม่ว่าเพราะเป็นเขต 
และอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาแต่ละท่านจะไปร่วม หรือไม่ร่วม แต่ตามหลักท่านก็ 

ต้องส่ง… 
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 ต้องส่งผมยกตัวอย่างโครงการสัก 3 - 4 โครงการก็ได้ครับท่านประธาน โครงการ
หลายโครงการที่เทศบาลเขียน และเทศบาลต าบลคลองขุดท ากันเอง เช่น ของ 
ผู้อ านวยการกองคลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุข ของกองที่ท าโครงการหรือ
งบประมาณ สปสช. เช่นเดียวกัน ผมถามท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร เพ่ือน
สมาชิกมีอยู่แล้ว 2 ท่าน ที่อยู่ สปสช.ท่านท าส่งท่านสมาชิก2 ท่านก็ได้ หรือท่านจะท า
ให้สมาชิกสภาท่านอ่ืนก็ได้ไม่เปลืองหนังสือหรอกครับ เพราะว่าที่ผมถามวันนี้พ่ีน้อง
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบ้างโครงการเขาว่า ท าไมสมาชิกสภาไม่เห็นหน้าสมาชิก
สภา ฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่า ไม่เข้าร่วม อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่า ผมไม่รู้ หนังสือไม่มาที ผม
ไม่รู้โครงการจัดวันไหน นี่ครับนี่คือประเด็นที่พ่ีน้องประชาชนคลองขุดถามมา และมัน
จะเป็นประเด็นต่อไปในการจัดท างบประมาณปี 2560 ถ้าท่านเขียนโครงการมาแบบ
นี้อีกมันจะหลายเรื่องหลายราวตามท่านที่เขียนโครงการมาอบรมก็ท่านไม่คิดถึงสมาชิก
สภาเลยไม่ท าหนังสือ ผมขอสอบถามว่า ท าไม เพราะเหตุใดแต่ละกองที่ท าโครงการที่
ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลคลองขุดถึงไม่ยื่น ไม่ท าหนังสือถึงสมาชิกสภาครับ 

  2. ผมขอสอบถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้บริหารโครงการค าร้องทั่วไปที่
สมาชิกสภาเขียน ผมอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร เขียนค าร้องหลายค าร้องครับ วันนี้ผมตั้งใจจะ
พูดค าร้องที่ผมเขียนแต่เมื่อวานค าร้องที่ผมเขียนไปบรรลุเป้าหมายเขียนไป 4 เดือน 
พ่ึงได้เมื่อวานครับ ถ้าหากท่านประธานสภาฯ ไม่ประชุมสภาฯ สงสัยยังคงไม่ได้ ในค า
ร้องที่ 1 ผมเขียนเมื่อ 3, 4 เดือนที่แล้วได้นะครับว่า เทศบาลต าบลคลองขุดใช้รถ JCB 
ขุดถนนสายสาธารณะในซอยทุ่งนายร้อยตรงข้ามร้านเสริมสวย แล้วจนถึงปัจจุบัน 1 ปี 
ท่านยังไม่ไปถมเลยครับ ท่านยังไม่ไปวางท่อเลยครับ ตรงนั้นมีเส้นทางบุกเบิกที่เข้า  -
ออก จากซอยทุ่งนายร้อยไปออกซอยแม่เงาะออกบ้าน สท. ร าหลี ตอนที่ขุดผมก็ไปอยู่
ด้วยนะครับ แต่พอว่าถึงคราวหน้าฝนน้ าเอ่อล้นถนนท่านเอารถเทศบาลไปขุด แต่จนถึง
ปัจจุบันท่านไม่กลบ ท่านไม่ไปวางท่อให้กับพ่ีน้องประชาชน จากที่ว่าเขาจะออกจาก
ซอยแม่เงาะ เขามาออกซอยทุ่งนายร้อยได้ ตกลงเราบุกเบิกถนนสายนั้นยังใช้การไม่ได้
เลยครับท่านประธานสภาฯ นั้นผมขอฝากให้ท่านผู้บริหารไปดู ผอ.กองช่างไปดู ค าร้อง
ผมเขียนไว้แล้วๆก็อย่ามาอ้างว่า ค าร้องสูญหายอีกนะครับ อย่ามาอ้างอีกนะครับว่า 
เขียนค าร้องก ากวมวานสมาชิกสภาเขียนค าร้องลงที่สาธารณะหรือที่บุคคลไม่ใช้หน้าที่
ที่ผมจะมาตอบผู้ที่เก่ียวข้องจัดการด้วยนะครับ  

  3. ครับท่านประธานสภาฯ ผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหาร ตอนนี้ผมไม่
รู้ว่าค าร้องแต่ละค าร้อง ถ้าผู้บริหารไม่เซ็นจะไม่ได้ท างานงานจริงหรือไม่ สมมุติว่า    
ผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร เขียนค าร้องเอารถ JCB หรือรถแม็คโครไปขุดลอก สมมุติว่าผมขุด
ลอกคลองชลประทานแล้วผมติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกองช่างว่า น ารถแม็คโครที่ผม
เขียนค าร้องให้ขุดลอกคลองชลประทานไปถึงไหนแล้ว ทางกองช่างจะตอบผมมาว่า
เสนอผู้บริหารแล้ว แต่ยังไม่เซ็น รถออกไปท างานไม่ได้ เจ้าหน้าที่ท างานไม่ได้ ถ้า
ออกไปท างานรถเสียเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเป็นแบบนั้นไมครับ ผมขอถาม 3 
ประเด็นนี้นะครับ เพ่ือให้ผู้บริหารตอบค าถามของกระผมนะครับท่านประธานสภาฯ 
ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

 
 

ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  ประธานสภา 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ กระผมนายโชติ      
ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดครับ ขออนุญาตตอบในประเด็นที่ท่าน      
อดิศักดิ์ บัวเพ็ชร ได้เสนอแนะ ให้ข้อสังเกต หรือท้วงติงไว้ เนื่องจากท าโครงการ และ
การเข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการว่า ท าไมการด าเนินการไม่แจ้งสมาชิกสภาเพ่ือ
รับทราบด้วยนะครับ และท่านได้ยกตัวอย่างในประเด็นของโครงการอย่างเช่น กอง
การศึกษากองสาธารณสุข แล้วก็ยกตัวอย่างของโครงการ สปสช. ซึ่งโครงการหลายๆ 
โครงการที่ภาคองค์กรเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ คนเขียนโครงการมาก็คือ เจ้าของ
โครงการ คณะกรรมการ ซึ่ งโดยนายกเทศมนตรีก็ดีที่ เป็ นประธาน และก็มี
คณะกรรมการต่างที่ เป็นสัดส่วนก็จะด าเนินการพิจารณาคัดกรองโครงการใน
รายละเอียดเนื้อหาในการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อกลั่นกรองโครงการด าเนินการแล้ว ก็
จะมีในตอนน าเสนอโครงการมาว่า โครงการจะด าเนินการในเวลาไหน ที่นี้ก็จะเป็นเรื่อง
ของคนท่ีได้รับอนุมัติโครงการไป ซึ่งเราก็ปฏิบัติตามระเบียบแล้วถึงก็จะมีปัญหาว่า เมื่อ
เขาพร้อมที่จะเดินโครงการในระยะเวลานั้น ขอเรียกตรงๆ ว่าแจ้งกันประชันชิด แล้วไม่
มีการประสานว่า บางโครงการให้นายกฯไปเป็นประธานเปิด จะเปิดพรุ่งนี้แจ้งมาวันนี้
เย็น ผมยังถามเลยว่าท าไมคุณจะใช้ผมวันไหนก็ได้แต่ท าไมคุณไม่ประสานผมมาก่อนว่า
จะเปิดโครงการวันไหน นายกฯ ว่างวันไหน ว่างก็ลงนัดไว้เลย แล้วท าอย่างนี้มาบ่อย
ไม่ใช่เฉพาะว่า จะเปิดพรุ่งนี้นัดนายกวันนี้บางโครงการลงนัดไว้แล้วพอตอนเช้ามานายก
จะมาเป็นประธานบอกให้เลื่อนไปก่อน ท่านทราบไหมครับว่า ผมไปลงนัดท่านนะ นัด
อ่ืนผมต้องเลื่อนหมด เพราะจะลงนัดชนกันพร้อมกันไม่ได้ อันนี้เป็นปัญหาอุปสรรคผมก็
แจ้งต่อฝ่ายเลขาของกองทุนหลักประกันสุขภาพว่า คราวหน้าไม่เอานะแบบนี้ท่านอยู่ๆ 
ไม่ใช่ว่านะครับ ท าผมเหมือนเด็กในคอนโทรลหรือลูก ผมจะท าโครงการวันไหนก็ได้แจ้ง
ให้นายกมาเปิดทันที ผมไม่สนนายกว่างไม่ว่างวันไหน แล้วไม่จ าเป็นต้องลงนัด อันนี้เป็น
สิ่งไม่สมควรนะครับ นั้นประเด็นที่ 1 ครับประเด็นที่ 2 จัดท าเรียบร้อย นัดแนะวัน
เรียบร้อย แล้วพอถึงตอนเช้าจะเปิดบอกนายกเลื่อนไปก่อนยังไม่พร้อม อันนี้มันเป็น
ปัญหาและอุปสรรคที่การด าเนินการแล้วเราไม่ใช่เจ้าของโครงการนั้นเราไม่ใช่คนที่จะ
ก าหนดว่าจะด าเนินการวันไหน เมื่อเขาพร้อมเขาก็แจ้งเรามา แล้วท าในลักษณะ
หวุดหวิดตลอดก็น าเรียบท่านอดิศักดิ์ทราบนะครับ แล้วรวมทั้งโครงการของเทศบาล
ด้วย ผู้อ านวยการกองแต่ละกองท่านจงรับไปปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับ 

  2. เรื่องท่านบอกว่า ขุดถนนสาธารณะทุ่งนายร้อยด้วยรถ JCB ตอนนี้ยังไม่ได้
กลบกลับอันนี้ผมเรียนตรงๆ ว่าผมจ าไม่ได้การไปขุดนี้มาอย่างไรมีการเขียนค าร้อง
ด าเนินการถูกต้องไมหรือพากันไปเอง และไปขุดแล้วสร้างปัญหาไว้ตอนไม่กลบแล้ว
มาถึงผม เดียวผมไปตรวจสอบให้อีกที เพราะไม่รู้ตอนขุดคิดว่า มีท่อใครเป็นคนพาไป
พาไปขุดเสร็จแล้วท าไมไม่ด าเนินการแล้วเสร็จมีเหตุผลเพราะอะไรจริงๆ หลายๆ ท่าน
ก็รู้ว่า ผมนั้นท างานอย่างไรไม่ชอบที่จะเป็นเรื่องคาราคาซังท าแล้วไม่เสร็จ ท่านลองคิด
ดูท่านท าแบบนี้สัก 10 ที่ 20 ที่ แล้วไม่ปวดหัวตายท าอะไรก็ให้จบไปที่ละเรื่องๆ ถ้า
ไม่จบวันนี้ก็จบให้โดยเร็วๆ ไม่สมควรท าทิ้งเอาไว้คาเอาไว้ก็เท่ากับสร้างปัญหาก็คงตอบ
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอดิศักดิ์ กับท่านประธานสภาฯ เดียวผมรับไปตรวจสอบ แล้วก็ 

อย่างไร... 
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 อย่างไรก็จะรีบด าเนินการให้ครับ เรื่องค าร้องที่น าเสนอมาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า
จ าเป็นเพ่ือให้เป็นระบบไม่อย่างนั้นผมถามคนโน้นก็สั่ง คนนี้ก็สั่งๆ ปากเปล่ากันทั้งนั้น 
ประเด็นที่ 1 ท่านจ าได้ไหม ประเด็นที่ 2 จ าได้ๆ แค่ไหน ผมบอกท่านผมบอกว่า นี่ผม
พ่ึงบอกเมื่อวันอังคารที่แล้วท่านจ าได้ไหมท่านอาจจะจ าได้ในกรณีโต้แย้งกันต่างๆ คน
ต่างไม่มีหลักฐานที่จะไปผูกมัดที่จะคนที่รับเรื่องไปด าเนินการถูกไหมครับ ในเมื่อมีค า
ร้องใน 2 ส่วนๆ ที่ให้นายกเห็นชอบนะครับ หรือผ่านนายกมาก่อนบางเรื่องเอามาท าที่
ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ พอเอาไปท าที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ถ้าไปท าเวลามีปัญหาขึ้นมา
มันก็ต้องโดนกันหมด แต่ถ้าเราอิงด้วยระบบค าร้องผ่านด้วยค าร้อง นายกเห็นชอบไป
แล้วให้ด าเนินการนายกก็ต้องท าตัวเองไปด้วยในเรื่องที่ต้องไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ เพราะฉะนั้นการเขียนค าร้องมันจะมีหลักฐานว่าท่านส่งมา
เมื่อไหร่ แล้วได้รับการด าเนินการเมื่อไหร่ แต่ก็ต้องรันกันไปนะครับ 1. ตามคิว 2. ตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนของเรื่องนั้นๆ ซึ่งน้ าก็จะท่วมกันอยู่แล้วนะท่านไปรันตามคิวตาย
กันพอดีเราก็ต้องแก้ไขเอาตามสภาวะปัญหาของแต่ละที่ว่า อันไหนควรจะเป็นเรื่อง
เร่งด่วน แต่ผมอยากให้เป็นระบบก็คือเมื่อรับค าร้องสิ่งที่ท่านควรจะน ากลับไปก็คือขอ
ลงรับหนังสือ แล้วขอส าเนาเดี๋ยวนี้ท่าน าไม่ต้องส าเนาก็ได้พอลงรับแล้วท่านบอกผมขอ
ถ่ายกับโทรศัพท์มือถือเก็บเอาไว้เพ่ือเป็นหลักฐานเวลาผมตามเรื่องท าไมผมเสนอค า
ร้องไปแล้วท าไมถึงยังไม่ด าเนินการให้ก็จะมีหลักฐานหมดครับ ลงรับตั้งแต่เมื่อไหร่ 
เสนอมาวันที่เท่าไหร่ บางทีวันที่ท่านลงเขียนค าร้องกับวันที่ลงรับมันคนละวันกันหรือ
อาจจะหลายวันก็นับไปแล้วมันก็จะเริ่มนับไปแล้ว ว่าเทศบาลต าบลคลองขุดได้รับค า
ร้องตั้งแต่วันที่เท่าไร แล้วด าเนินการให้ และก็จะไปผูกมัดกับคนที่รับผิดชอบในหน้าที่
เรื่องนั้นๆ ถ้าผ่านไปกองช่างเรื่องไฟก็ไป ผ่านไปเรื่องส านักก็เรื่องหนึ่ง ผ่านไปกอง
สาธารณสุขก็เรื่องหนึ่ง มันก็จะมีหลักฐานที่จะไปผูกมักว่า คนนี้ด าเนินการตามลักษณะ
งานหรือรายละเอียดที่ประชาชนหรือท่านสมาชิกสภาฯ ได้เขียนค าร้องมานะครับ ผม
ว่าเรื่องของการท าค าร้องเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ผมก็เหมือนกันครับเวลาเอาออกไปท่านรู้
ไหมออกไปในงาน ออกไปพบปะประชาชนเขาฝากเรื่องมาถึงผมเอาตอนนั้นถ้าท่านไม่
จบ ท่านไม่สั่งเลยนะครับ ท่านก็เจอจริงไม่ครับ พอเลิกจากงานนั้นเสร็จกลับไปก็ไปยุ่ง
เรื่องอ่ืนที่ประชาชนฝากเรื่องมาก็ลืม พอลืมมารู้อีกทีถูกทวงรอบ 2 แล้วนะครับ เพราะ
การไม่มีหลักฐานท าไว้มันก็ล าบาก เพราะนั้นน าเรียนท่านว่า ผมไม่เคยไปแก้แฟ้มใคร
ครับ ถ้ามีผิดก็คือตีกลับ ในการที่เราเอาแฟ้มเรื่องของคนนั้นคนนี้ผมไม่นิยม ไม่ชอบที่
จะประพฤติอย่างนั้นนะครับ ผมต้องการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปในแต่ละวัน อันไหนที่
มีปัญหาก็เรียกผู้อ านวยการกองมาชี้แจง อันไหนที่ผิดก็วงๆ ตีกลับ อันไหนที่หนักๆ ก็
จะเขียนไปบ้างนะครับ ก็คงน าเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯทุกท่าน
นะครับว่า ในส่วนที่จะรับไปติดตามแก้ไขตามที่ท่านได้เสนอไว้ทั้ง 3 เรื่อง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณผู้บริหารนะครับ สอบถามเรื่องหนึ่งครับ ก็คือเรื่องของร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 น่าจะเสนอในช่วงไหนครับ เพราะว่าวันนี้มันหมดสมัย
ประชุมวันนี้นะครับ ถ้าทันในวันนี้ พรุ่งนี้ มะรืนนี้จะได้ขอขยายครับ ถ้าไม่ทันก็ต้องขอ
วิกอยากจะสอบถามว่า น่าจะสมบูรณ์แบบในประมาณไหนครับ ก็ขอความชัดเจน
หน่อยสมาชิกก็ได้รู้พร้อมๆ กันครับ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายกเทศมนตรี… 
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นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับ 
กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดครับ ก็ขอน าเรียนอย่างนี้
นะครับ ในขั้นตอนของการน าเสนอยังไม่ได้ผ่านมาถึงนายกเทศมนตรีฯ นะครับ ตอนนี้
ก็อยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่งบประมาณก็คือท่านปลัดเป็นคนด าเนินการรวบรวม
รายละเอียดอยู่ เพราะเนื่องจากว่าตามที่น าเรียนแจ้งผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ ใน
ประเด็นว่า ยังขาดในเรื่องประมาณการในเรื่องของไฟฟ้ากับเรื่องประปา เพราะนั้นเรา
ก็ไม่สามารถจะเอารายละเอียดบรรจุครบในร่างเทศบัญญัติก็คงตามที่ติดตามมาทราบ
ว่า รายละเอียดของประปามาแล้ว ไฟฟ้ามาแล้ว ก็คงพิจารณารวบรวมรายละเอียด
ทั้งหมดมาใส่เข้าไปที่นี้ก็เหลือแต่การตรวจสอบความถูกต้องทั้งภาษา ทั้งระเบียบ
กฎหมายเสร็จแล้วก็คงจะน าเสนอต่อสภาฯ ได้ ผมคลาดว่า น่าจะเป็นเดือนกันยายนนี้
น่าจะได้ แต่ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอเร่งรัดติดตามตลอด ผมจะหนีแล้วครับ รู้สึกเหนื่อย 
ปวดหัวกับการท างานของเจ้าหน้าที่ของเรา ท่านทราบไหมเสนอมาทีแรกนะครับ 
ถูกต้องหมดตรวจกันตีไป ตีมา ตีกลับไป กลับมา พอนายกเทศมนตรีฯ เซ็นผ่านใน
ระหว่างทางเดินจากนายกเทศมนตรีฯไปท าเรื่องเสนอสภาฯไปกันคนละอย่างนะครับ 
เรื่องนี้เดิมผมเคยสั่งท่านปลัดให้ตั้งกรรมการสอบ แต่ถ้าเอากันจริงๆตามนิสัยคนไทยก็
คงถึงกลับออกจากราชการ เพราะท าให้เสียหาย การปฏิบัติหน้าที่ไม่ตั้งใจ ประมาท
เลินเล่อ คิดว่าขอไฟล์เขาก๊อบๆ มาให้แล้วไม่ตรวจสอบ แล้วก็ปริ้นแนบรายละเอียดมา
เลยคนละเรื่องกันท างานความผิดพลาด ผมพยายามที่จะตรวจสอบตลอดทั้งท่านปลัด 
ทั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณครับ แต่พอกลายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติบางครั้งด้วยความไม่
ตั้งใจใส่ใจในการปฏิบัติงาน ก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนเร่งรีบไปขอไฟล์เขามาแล้วก็ไม่ดู
ว่าไฟล์ที่ส่งมานายกเทศมนตรีฯ แก้ไปแก้มาถูกไหมนะครับ เวลาน าเสนอก็มีการ
น าเสนอเอกสารมาผิดทั้งที่ตอนน าเสนอทีแรกถูกนะครับ ได้แก้ไขต่อสภาฯ ไปแล้ว นั้น
ในส่วนอ่ืนๆ ก็คือต้องขอเวลาเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กระผม
เรียนอย่างนี้นะท่านปลัดเวลาตรวจสอบเสร็จแล้วท่านต้องเซ็นทุกหน้าในเอกสารนะ
ครับ หน้าที่ไม่เซ็นแสดงว่า ไม่ใช่มีการเปลี่ยนระหว่างทางไม่นั้นนะเอกสารตรวจกัน
แทบตายมีหมด ถูกต้องหมดพอส่งต่อไปอีกมาผิดอีกแล้ว ก็อยากจะชี้แจงต่อท่าน
ประธานสภาฯ นะครับ อาจจะขออนุญาตให้ท่านปลัดรับผิดชอบในด้านเจ้าหน้าที่
งบประมาณท าหน้าที่รวบรวมรายละเอียดเอกสารน าเสนอต่อนายกเทศมนตรี น าเสนอ
ต่อสภาฯ ต่อไปครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณผู้บริหารนะครับ สมาชิกก็ได้ฟังกันไปพร้อมๆ กันนะครับ กระผมก็
พนักงานท่านอ่ืนๆ จริงๆแล้วสมาชิกสภาฯก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องตรงนี้อยู่แล้ว แต่
เราอยากทราบว่า ช่วงเวลามันน่าจะพร้อมสอบถามที่อ่ืนๆ เขาก็ท ากันเสร็จแล้วนะครับ 
สภาฯ อนุมัติประกาศใช้เรียบร้อย แต่ของเราก็ท าเหมือนๆ ท่านอ่ืนๆ ปีนี้ก็ท าแปลก
จากทุกๆ ปีนะ เพราะว่าใช้งบอุดหนุนมาท าด้วยนะมาร่วมอยู่ในเทศบัญญัติด้วยครับ 
เพราะนั้นปีนี้กรรมการแปรญัตติก็ต้องปวดหัวกันพอสมควรนั้นต้องช่วยกันดูนะครับ 
ต้องขอความกรุณาทางฝ่ายผู้บริหารต้องเร่งรีบ ต้องก าชับผู้ที่รับผิดชอบ ตอนนี้ก็ขอ
เชิญท่านปลัดชี้แจงให้ท่านอ่ืนๆ ได้รับทราบว่า ของเราอยู่ในขั้นตอนไหน แล้วก็ยัง
ติดขัดปัญหาอะไรอยู่บ้างนะครับ ก็เพ่ือความเป็นธรรมนะครับ ก่อนที่จะถึงผู้บริหารก็ 

เจ้าหน้าที่... 



- 14 - 
 

 เจ้าหน้าที่งบประประมาณก็ต้องรวบรวมก่อนที่จะเสนอผู้บริหาร พร้อมไหมครับ เชิญ
ท่านปลัดเชิญครับ 

ปลัดเทศบาลฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายปี 2560 ครับ มีการเตรียมกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับ ปลาย
เดือนมิถุนายนเขาก็ได้ตั้งโครงร่างกันไว้แล้วก็ได้ท าการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกันอยู่
นะครับ ถามว่าในส่วนของถ้าไม่ติดในเรื่องของประปากับไฟฟ้าน่าจะเสร็จก่อน
กรกฎาคมก็น่าจะเสร็จแล้ว ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ในส่วนของประปากับไฟฟ้า ซึ่งให้ เขา
ประมาณการตรงไปตรงมาพ่ึงมาวันสองวันนี้เองในส่วนนี้ผมมอบหมายเป็นหนังสือให้
ทางท่านรองปลัดกับทางท่าน ผอ.กองช่าง ในฐานะที่รับผิดชอบอยู่ ติดตามเร่งรัดอยู่ ก็
พอทราบมาบ้างแล้ว และจะด าเนินการต่อนะครับ ถ้าเราหมดวาระการประชุมปลาย
เดือนนี้น่าจะขอขยายต่อผมจะเร่งให้เสร็จนะครับ เพราะว่าเราเตรียมตรงนี้ผมได้เชิญ
ท่าน ผอ.กองทุกกองมาสกัดเอกสารท ารายละเอียดพิสูจน์ตัวต่อตัว แต่ว่าผมก็ไม่รู้
เหมือนกัน ท าเอกสารหลุดไปต่างๆ ก็ปีนี้น่าจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ เพราะด้วย
การที่เชิญท่านผู้อ านวยการกอง แล้วก็ขึ้นเพาเวอร์พ้อยตรวจเอกสารที่ถือในมือช่วยกัน
ตรวจดูทุกอย่างนะครับ ปีนี้จะท าให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจนะครับ บางที่วันหยุดมาท า
เสาร์ อาทิตย์ ก็เชิญ ผอ.กองมาท าเสาร์ อาทิตย์กะว่าจะให้เข้าสภาฯ ทันก่อนวันที่ 15 
สิงหาคม แต่มันติดอุปสรรค์ในเรื่องที่ผมน าเรียนคือเรื่องของไฟฟ้ากับประปา เพราะเรา
บอกว่าที่อ่ืนประมาณการเขาประมาณการเขาบอกว่า ประมาณการก็ต้องโรงไฟฟ้า แต่
ผมกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาทีหลัง เช่น ความยาวไม่ได้บ้างไรบ้าง งบประมาณไม่ได้ ไม่
ตรงกันบ้างไรบ้าง ผมจึงไม่กล้าท าตรงนี้ครับ ทั้งๆ ที่อ่ืนเขาอาจจะท าเสร็จ ถ้าประมาณ
การวันที่ 15 บางที่บางแห่งเขาประมาณการเอาเอง แล้วพอสภาฯ อนุมัติแล้วเขาค่อย
ท าเรื่องให้ประปากับไฟฟ้าประมาณการมาให้ทีหลังในทีนี้ผมเกรงว่าเดียวถ้าเรารอ แล้ว
ถ้าเราไม่รอถ้าเราท าเองผมกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาทีหลังเรื่องคุณภาพปริมาณงานเอา
ทีเดียวไม่ดีกว่าหรอครับ ดีกว่ารอที่เขาชี้แจงมาว่า ที่เสนอมาว่าจะรักษากันเท่าไร 
งบประมาณเท่าไร มัวแต่รออยู่ตอนนี้ก็จะท าเรื่องให้เร็วที่สุดนะครับ ตามที่ผมวิเคราะห์
ให้ได้ว่า ตรงนี้เราน่าจะมีการขอขยายสมัยประชุมก็ได้ เพราะว่า จะเร่งให้เสร็จวันนี้ผม
มีงานที่ต้องรีบเร่งอยู่เพ่ือขับเคลื่อนในส่วนของภารกิจของพนักงานจะบรรเทาที่หย่อน
ยานในเรื่องของเอกสารต่างๆ ความรับผิดชอบในหน้าที่ในตอนนี้พยายามขับเคลื่อน
พนักงานอยู่ในหลายเรื่อง ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกประเด็นหน่อยนะครับ ในเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมีความตั้งใจ ท่านนายกเทศมนตรีมีความตั้งใจว่า 
จะท าให้พนักงานพัฒนาในเรื่องสายงานตัวเองให้มากขึ้น สัปดาห์ที่แล้วก็ได้เชิญ
วิทยากรจากท้องถิ่นจังหวัดสงขลามาในเรื่องของการท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ    
1 วัน แล้วก็การท า KM ก็เชิญ ดร.จากหมาวิทยาลัยหาดใหญ่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
กับพนักงาน 1 วัน พอหลังจากนั้นเมื่อวานก็ได้ประชุมในเรื่องของการก าหนดตัวชี้วัดก็
ได้เอาส่วนนี้เข้าไปร่วมด้วยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการท า KM แต่ละงาน 
1 ชิ้น 1 คน และพัฒนาแล้วก็น าเรียนที่ประชุมว่า ในช่วงเวลานี้ เราเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเป็นอย่างหนึ่งกุศโลบายที่ผมตั้งใจว่า จะพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งเข้า
ประกวดไม่ได้คลาดหวังรางวัลนั้นเป็นที่ตั้งนะครับ แต่ว่าเจตนาหลักก็คือ เพ่ือพัฒนา 

บุคลากร... 
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 บุคลากรท างานให้มีความกระชับ มีความตั้งใจขึ้นครับ ก็ส่งเทศบาลน่าอยู่อย่างยั้งยืน
ของกรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับสันนิบาทร่วมกับสภาท้องถิ่นไทย สภาสิ่งแวดล้อมเอกชน 
วันนี้ได้ตัวชี้วัดอย่างน้อยการเขียนโฮทดิ้งเป็นตัวชี้วัดเขาจะมีด้วยกันอยู่ 3 ช่อง โดย
ช่องขบวนการด าเนินงาน 120 - 150 คะแนน ผลลัพธ์ ผลการคิดวิเคราะห์ช่องละ 5 
คะแนน เขาบอกว่ามีส่วนร่วมผมก็ก าลังหัดเขียนอยู่ครับ เดี๋ยวลองถามผมดูว่า ผมท า
เองไหมในตัวชี้วัดลองดูครับ เราท าจริงนะแต่ว่าหัดให้เขียนเป็น ตอนนี้ก็ให้รวบรวม
เอกสารทั้งหมดเสร็จแล้วเหลือเพียงสกัดดูกว่ามันถูกต้องไหมถือว่านี้ก็มีความตั้งใจที่จะ
พัฒนาบุคลากรของเราในการท างานเป็นทีมในการท าเอกสารให้ถูกต้องครับ ส่วนใน
เรื่องของเทศบัญญัตินะครับ จะเร่งให้เสร็จแล้วกันทุกท่านครับ วันนี้ผมจะท าเรื่องของ
เมืองน่าอยู่ให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้ต้องส่งเขาส่งวันที่ 31 นะครับ ว่าจะจัดท าให้เสร็จก่อน 
แล้วก็หลังจากนั้นผมจะหยิบเรื่องของเทศบัญญัติมาท าต่อนะครับ น าเรียนว่า จะเร่งให้
เสร็จเร็วที่สุดแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ก่อนจะพักเที่ยงนะครับ ผมขอส่วนตัวสักเรื่อง ผมมีอยู่เรื่องหนึ่งครับ ก็คืออันนี้
เรื่องเขาฝากมานะครับ ก็คือ เรื่องของหมาหรือสุนัข ผมดูทีวีหลายช่องวันนั้นออกเรื่อง
หมาล้วนๆ ครับ มันมาเข้าประเด็นของคลองขุดพอดีนะครับ ที่หน้าบ้านผมรถมันชนหมา
พอดี แล้วก็คู่กรณีกับเจ้าของหมาก็ทะเลาะกันทะเลาะตรงนั้นเลยครับ เจ้าของหมาไม่
ยอมรับว่าหมาแก เพราะว่าหมาเป็นหมาตัวผู้ที่รถชนแกเลี้ยงเฉพาะหมาตัวเมียนะครับ  
ไอ้หมาตัวผู้มันมาหาหมาตัวเมียที่บ้านแก แล้วที่นี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่า หมาคนนั้นๆ นะ 
คนที่เจ็บก็เจ็บต้องส่งโรงพยาบาลครับ แต่ว่าเถียงกันว่า เป็นหมาใครๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
นะครับ อันนี้เคสแรกครับ แล้วก็ลักษณะอย่างนี้ครับมันมีอยู่หลายซอย หลายพ้ืนที่ 
หลายหมู่บ้านครับ นึกขึ้นได้ว่า เทศบาลต าบลคลองขุดมีเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเลี้ยง
หมา แมว อยู่ครับ ชาวบ้านพูดใส่หน้าผมเจ็บเลยครับ ผมอยากจะมาระบายฟังว่า ค าพูด
ลักษณะอย่างนี้ใครรับฟังได้บ้างครับ “มึงไปดูงานท าเหี้ยอะไร” ลักษณะอย่างนี้นะครับ 
ไปถึงเวียดนาม ไปถึงชลบุรี เสียตังค์เท่าไร ลักษณะที่ชาวบ้านเขาอึดอัดว่าไปดูงานกลับ
มาแล้วไม่ท านะครับ ผมก็บอกว่า เดี๋ยวประชุมสภาฯ ผมจะพูดในที่ประชุมสักหน่อยว่า 
จะแก้ปัญหากันอย่างไรต่อไปว่าสุนัขบ้านเราให้มันลดลงบ้าง ให้มันมีเจ้าของบ้าง เกิดเหตุ
อะไรแล้วมันจะได้มีคนรับผิดชอบอยู่นะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับ จึงจะสร้างความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนครับ นั้นชนหน้าบ้านผมชนหน้าบ้านเลยเขาก็หาว่า หมา
ของคนนั้นนะครับ ล่าสุดที่บ้านผู้ใหญ่หมู่ 4 ครับ รถจะชนบ้าง แกกลัวว่าหมาติดเชื้อบ้าง 
หมาเป็นโรคหมาบ้าบ้าง ก็ให้น้องเพชรไปช่วยจัดการให้ วันนั้นหมาก็วิ่งไปบ้าน สท. อดิ
ศักดิ์ เราก็หาว่า หมาหมีอีก ก็ไปกันเป็นเรื่องๆ นะครับ คุยต่อๆ นะครับ นี้เรื่องนิดเดียว
นะครับ ก็หมาไม่มีเจ้าของ มันอยู่เพ่นพ่านพอรถชนก็ไม่มีเจ้าของคนชนก็เจ็บก็ด่า สท. ด่า
ผู้ใหญ่บ้านอีก เรื่องนี้ก็ขอความชัดเจนทางฝ่ายผู้บริหารหน่อยครับว่า เทศบัญญัติที่เราท า
ขึ้นมาจะแก้ปัญหาให้กับคลองขุด ให้กับคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้อย่างไร สร้างความ
เชื่อมั่นอย่างไรว่า เราจะแก้แล้วหรือเราท าแล้วท าได้แค่ไหนครับ ปริมาณหมาลดลงบ้าง
ไหม แต่นี้ผมว่า   หมาเพ่ิมขึ้นครับ ไม่มีที่จะลดลงเลยครับ ไปดูวัดถ้ านะครับ ทั้งหมา ทั้ง
ลิงเยอะมากนั้นขอความกรุณาหน่อยครับ ไปดูงานแล้วกลับมาต้องร่วมกันท าในลักษณะ
ที่ว่าสร้างความความมั่นใจให้กับชาวบ้านหน่อยว่าเราไปดูแล้วมันได้ผลนะครับ 

อันนี้... 
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 อันนี้เรื่องของผมนะครับ เอาเรื่องของท่าน สท. อดิศักดิ์ เชิญต่อครับ เดี๋ยวๆเสร็จจาก
คุณอดิศักดิ์ คุณครรชิตเสร็จจากคุณครรชิต คุณร าหลี คุณช านาญ คุณสุริยา จ าไว้นะ
ต้องไม่เกินเที่ยงทั้งหมด เดี๋ยวอาจารย์ค่อยตอบตอนเรื่องของผมครับ ขอเชิญท่านอดิ
ศักดิ์ ต่อครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ ในประเด็น 3 ประเด็นที่ผมถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยัง
ท่านผู้บริหารนะครับ ในเรื่องเอกสารผมคนหนึ่งเรื่องค าร้องไม่เคยพลาดเหมือนซอยทุ่ง
นายร้อยผมเขียนไปประมาณ 4 เดือนที่แล้ว เพราะนั้นหลักฐานผมมีนะครับ เรื่องแมค
โคขุดลอกหมู่ที่ 1 แล้วก็หมู่ที่ 4 สายชลประทาน สายจากวัดป่าช้าจีนสุด ซอยค าลุ 1 
ที่ติดเหมืองเก่า ผมก็เขียนแล้ววันที่มีเดี๋ยวผมเอกสารจากท่ีบ้านมาให้ผู้บริหารดูนะครับ 
แต่ว่าสายชลประทานรถไปแล้วเมื่อวานก็ขอบคุณล่วงหน้าครับ ในส่วนค าร้องที่ผม
เขียนที่ผมถามผู้บริหารว่า ค าร้องที่เขียนต้องให้นายกเทศมนตรีฯ เกษียณก่อนหรือไหม 
ผมไม่ว่านะครับผู้บริหารเกษียณก่อนผมจะถามว่าไอ้ค าร้องที่ผมเขียนไปแล้วหายใคร
รับผิดชอบนะครับ ใครเป็นคนรับผิดชอบ ไอ้ค าร้องที่ผมเขียนไปแล้วผมเขียนก ากวม
ใครรับผิดชอบครับ ค าร้องผมยกตัวอย่าง ค าร้องในหมู่ที่ 3 หลังขุดวางท่อจ านวน    
12 ลูก เจ้าของพ่ีน้องชาวบ้านมีท่ออยู่แล้ว เขาจะท านูหรีจะถึงงานแล้ว โทรมาบอกผม
ว่า ค าร้องหายผู้บริหารไม่เกษียณ แล้วผมถามว่าเกี่ยวอะไรกับผมๆ เป็นคนเขียนค า
ร้องไปค าร้องหายก็หน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ใช่หน้าที่ผม คุณก็ต้องเอา
มารถที่ผมเขียนมาให้ผม เพราะเป็นงานท านูหรีไม่ใช่ว่าเป็นงานที่ไม่เร่งด่วน งานตัวนี้
คืองานเร่งด่วนขนาดเร่งด่วนเมื่อกี้ผู้บริหารก็บอกแล้วว่า ถ้าเป็นเร่งด่วนงานศพ น้ าท่วม 
งานบวช งานท านูหรี ไปได้ไม่ต้องมีค าร้อง แล้วท าไมให้ค าตอบผมว่า ค าร้องที่ผมเขียน
หายนี้คือเจ้าหน้าที่กองช่างพูดครับ ผมก็บอกได้ง่ายๆ ว่าช่างเอกพูดครับผม แค่นั้นนะ
ครับ ในส่วนที่ 2 หลายคนสงสัย สมาชิกสภาฯ ตรงนี้ก็สงสัยว่า รถขยะที่ซื้อมาว่าท าไม
หลากหลายสีนี้ค าถามนะครับ ในเรื่องการเก็บขยะก็เช่นกัน ผมถามว่า เทศบาลต าบล
คลองขุดจะจัดท าโครงการถนนปลอดขยะหน้ายนตรการก าธรในแต่ละซอยๆ ท าไมถัง
ขยะถึงวางระเกะระกะผมให้เพ่ือนสมาชิกนึกภาพดูนะครับว่า ขยะตรงไหนที่เรียบร้อย
ที่สุด ในหน้าหมู่ที่ 1 ของโครงการเพชรทักษิณขออนุญาตที่เอ่ยนามถังขยะระเกะระกะ
มาก ท่านลองนึกภาพไปที่หน้าบ้านอาจารย์เฉลียวก่อนถึงปากทางเขาจีนก่อนที่จะมีไฟ
กระพริบที่ทางเทศบาลให้ อบจ. เข้าไปท าเรียบร้อยไหม 4 - 5 ลูก ตั้งเรียบร้อยเสมอ 
เพราะอะไรครับ เพราะอาจารย์เฉลียวแกไปพูดแต่งให้ถังขยะเสมอกันทั้ง 4 ลูก หน้า
บ้านแก เพราะว่าขยะตรงนั้นจะตกลงไปในคูประจ าวันนั้นผมไปเจออาจารย์เฉลียวว่า
อาจารย์ท าอะไร อาจารย์แกบอกว่า ขุดปรับที่ตั้งวางถังขยะให้มันเสมอหมาเขี่ยมันจะ
ไม่หล่นก็จริงนะครับ ถ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเห็นเหมือนผมขออนุญาตเอ่ยนามสง
เพชรตรงนั้นขยะไม่มีนะครับในคูน้อยมาก เพราะอาจารย์เฉลียวแกไปขุดเองกับมือ 
แล้วผมเองก็ได้เอารถไปช่วยแกผมเห็นดูแกเหมือนกันวันนั้น ผมเอารถไปช่วยแก แต่แก
ขุดกับจอบครับ นั้นคือที่ผมสงสัย และก็อาจารย์เฉลียวท าให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเราก็
ต้องชื่นชมแกนะครับ อาจารย์เฉลียวอาจารย์ประไพรู้จักดีนะครับ ท่านดีที่สุด ถ้าเพ่ือน
สมาชิกไม่เห็นว่างๆ ขี่ผ่านหันไปมองด้านขวามือเห็นถังขยะชุดนั้นผมยังชื่นชม 

อาจารย์... 
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 อาจารย์เฉลียวเลยครับ ในส่วนที่ 3 ที่ผมจะถามท่านประธานสภาฯ ผ่านผู้บริหารเรื่อง
โครงการแต่ละโครงการที่ท าในงบประมาณปี 2559 และขอจ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้
ด าเนินการไปกี่โครงการแล้วเสร็จไปกี่โครงการบ้างแล้วครับ เพราะว่า 2 - 3 ตัวปลาย
ชนหมู่ที่ 4 ต่อระหว่างฝั่งหมู่ที่ 4 พ่ีน้องประชาชนเขาถามผมมาว่า เมื่อไหร่จะท าเมื่อ
วานผมเข้าไปแมคโคเข้าไปขุดเละตุ้มเปะโดนด่าเข้าไปอีก อยากถามท่านประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังผู้บริหารนะครับ ว่าซอยชลประทานตรงนั้นถนนคอนกรีตที่ผ่านสภาฯไปแล้ว
เมื่อไหร่จะท าครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านอดิศักดิ์ เดี๋ยวอย่างนี้ครับท่านต่อไปที่ยกมือค้างไว้เมื่อกี้ผมให้
พูดตามล าดับนะครับ ท่านครรชิต ผู้บริหารตอบทีเดียวก็คือจบนะครับ เชิญท่าครรชิต
ครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนท่านผู้บริหาร กระผมนายครรชิต        
ชุมขวัญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุดเขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายปี 2560 ผมประชุมตั้งแต่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเรื่องแบบดิวคิว
ของประปา ผมพูดบ่อยที่สุด เพราะส่วนมามันจะช้าเราต้องใช้เขาท าให้ เพราะเราไม่รู้
โดยตรงแต่เราไม่ได้ประสานเขาทั้งที่เขาก็เป็นกรรมการแผน เราไม่ได้ปรึกษาเขา เรา
ไม่ได้ถามเขา เพียงแต่บอกเขาอย่างเดียวผมจะท าแผนตรงนี้นะเข้าโครงการนั้นนะช่วย
ท าอันนี้ให้ผมหน่อย เขาก็ท าให้สมัยท่านสมหมายเป็นนายกผมนี้เดินให้ทุกสายเลย 
แล้วก็เข้ามาอยู่ในเทศบัญญัติไม่มีการตกค้างเลย เพราะอะไร เพราะเราไม่คิดจะ
ประสาน เราคิดแต่ว่า ตัวเราเก่ง เราท าได้ ผมบอกว่า คนเก่งผิดเยอะก็เหมือนที่ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ บอกนายกเซ็นเอกสารไปเสร็จเดินมาครึ่งทางเอกสารหาย ผมก็งง
จริงๆ ด้วยเรื่องนี้ ผมเจอมากับตัวผมเองนั้นแหล่ะการกระตุ้นการท างานไม่มีเลย จริงๆ 
เรื่องท าแบบดิวคิวเหมือนไฟฟ้าเหมือนกัน เราจะขึ้นเสาไฟฟ้าสูงเท่าไร ราคาของเขาๆ 
ก็มีอยู่แล้ว ถ้าเราประสานกันเราก็ไม่ต้องไปท าหนังสือหรอกครับ เป็นคน เป็นเพ่ือน
เหมือนกันอยู่กันเราก็พูดกันได้บอกของผมจะตั้งเป็นเทศบัญญัตินะว่าช่วยท าโครงการ
ตรงนี้ให้หน่อย แค่นั้นวัดความกว้างความยาวจบ ไอ้นี้ต้องมาค่อยรอท าเป็นหนังสือส่ง
เขาไปถึงส่งไปแล้วเขาจะว่างไหม ผมบอกว่าสมัยนั้นผมเดินกันงบประมาณตัวนั้นท่าน
นายกเป็นนายกเทศมนตรีแล้วตอนนั้น วันนั้นผมเดินเอกสารเดินเองเลยแปบเดียวเลย 
เขาเลิกงานแล้วผมยังพาเดินได้ แค่นั้นหรอกถ้าเราท างานแล้วประสานกันไม่ต้องอาย
หรอกครับ ไปไหนไม่ถูกบอกผมเดี๋ยวผมไปให้ประปาไม่ต้องกลัวกลางดึกกลางดื่นถ้าผม
บอกไปก็ไปเราท างานเราต้องศึกษาซึ่งกันและกันเราอย่าอวดอ้างตัวเองเป็นอย่างเดียว
มันไม่ได้เราจะงานเป็นกลุ่มกันไม่ได้ความสามัคคีจะไม่มีในหมู่คณะ ผม 2 อย่างที่ผม
มองเห็นอยู่ และก็เรื่องถังขยะผมไม่เคยพูดไปหาถังขยะไม่รู้กี่ปี แต่ปีนี้ต้องพูดไปดูซอย
คงจันทร์ 1 สิครับ ความชิบหายของถนน พนักงานเก็บขยะ และความมักง่ายของ
ชาวบ้านด้วย เขาก็มักง่ายเพราะถังมันเต็มจะวางตรงไหนใส่ถุงวางไว้ตั้งข้างๆ พอตั้งไว้
ข้างเป็นไงครับ ก็หมาอีกครับ ตัวปัญหามีทั้งโกเต๊ก แพมเพิส ไปดูครับ คูข้างบ้านผมนะ
เต็มเลยขยะพนักงานของเราเก็บในถังข้างถังไม่เคยเก็บกลัวสกปรก เพราะอะไรครับ 
เพราะลูกท่านหลานเธอกันทั้งนั้นพูดไม่ได้นั้นคือถังขยะ แล้วชาวบ้านของเราก็
เหมือนกันมักง่ายตั้งหน้าบ้านเองไม่ได้เหม็นอย่างโน้นอย่างนี้ของผม 4 ลูก อยู่ในบ้าน 

เช่าอีก... 
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 เช่าอีกตั้งหากเอามาไว้หน้าบ้านผมเลย ผมบอกเอามาไว้หน้าบ้านผมเลย พวกนี้ก็ไปทุก
วันเก็บขยะบีบน้ าหน้าบ้านผมนั้นแหล่ะตื่นเช้ามาท าไงก่อนผมล้างถนนก่อน เพราะ
อะไรผมบอกแล้ว ผมเสียสละเพ่ือไม่ให้ชาวบ้านเขารบกันเอามาไว้หน้าบ้านผมไม่ใช่
ปัญหา แล้วหน้าบ้านผมไปดูเลยขยะไม่มี ก็เพราะว่า พอเด็กแมคโคเอามาตั้งผมก็ต้อง
เก็บใส่ถัง มักง่ายนิถามว่าเด็กแมคโคมักง่ายไหม มักง่ายถังขยะ 4 ลูก มันไม่ใส่ในถังมัน
ใส่ถุงมาตั้งไว้ข้างถังนั้นคือความมักง่ายของชาวบ้านด้วย และการท างานของพนักงาน
เราไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ใช่ว่าวันนี้ออกไปเที่ยวเก็บขยะเต็มมาเทจอดรถกลับบ้าน
แล้ว พรุ่งนี้ค่อยมาเก็บใหม่แทนที่จะออกไปเก็บส่วนที่เหลือให้หมดปัญหาก็ไม่ได้เกิดกับ
เทศบาล แต่นี้ปัญหาที่เกิดกับเทศบาลเพราะของเราเขาบอกให้เก็บเที่ยวหนึ่งมันก็เก็บ
เที่ยวหนึ่งได้กี่ถังก็ช่าง เก็บเท่าท่ีเต็มนั้นแหล่ะนั้นคือปัญหา แล้วรถไม่ต้องบอกเลยว่าไม่
มีรถนะ เพราะรถซื้อมาจนจะเหลือแล้ว ที่นี้ต้องกระตุ้นพวกพนักงานคนไหนไม่ท างาน
ก็ประเมินออกไปให้คนอ่ืนคนที่เขาจะท าเยอะแยะ คือผมคนหนึ่งผมบอกแล้วไม่คิดจะ
หาฐานเสียง ผมไม่คิดอะไรผิด ผมบอกว่าผิดไม่ต้องกลัวผมๆ ไม่สนหรอก ถ้าพนักงาน
เราท างานมักง่ายความสามัคคีในเทศบาลของเราก็ไม่มี ความเรียบร้อยของเทศบาลก็
ไม่มี นั้นแหล่ะครับท่านประธานสภาฯ ผมฝากท่านประธานสภาฯไปยังผู้บริหาร เรื่อง
แบบดิวคิวของการประปาของไฟฟ้าที่เราต้องใช้คนอ่ืนเขา เราใช้บอกเขาได้เลยๆ เรา
รู้อยู่เราจะท าอะไร งานประปาถ้าบอกตอนเย็นเขาก็มาท าให้ที่ผมอยู่ผมรู้ว่า แบบดิวคิว
ไม่เสร็จเพราะอะไร ผมก็เฉยเหมือนกันดูสิว่าจะท าอย่างไร โครงการผมรู้อยู่ ผมเอาเข้า
โครงการสายไหนบ้างๆ ประปา ผมก็ลองดูสิว่า เขาจะท าอย่างไรตกลงจริงตามที่คิด
เทศบัญญัติไม่ได้เข้าตามระเบียบวาระ ล่าช้าครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่าน สท.ครรชิตครับ ต่อไปก็เหลืออีก 2 ท่านใช่ไหมครับ ท่าน 
สท.ช านาญ กับท่าน สท.ร าหลี ท่านสุริยาด้วยไหมครับ เอาเวลาตามที่ตกลงกันไว้นะ
ครับ ไม่เกินเที่ยงนะ เชิญท่าน สท.ร าหลี เชิญครับ 

นายร าหลี   ขุนจง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายร าหลี ขุนจง สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ครับ วันนี้ผมว่าจะพูดสัก 3 เรื่อง ไม่รู้ว่าจะทันเวลาหรือเปล่า ผมจะเอ่ยเรื่องหมาๆ 
ของท่านประธานสภาฯ ก่อนครับ เพราะว่าเรื่องเวียดนามวันนั้นนะท่านประธานสภาฯ 
เขาเรื่องงบประมาณไปเวียดนามกัน เพราะว่าผมต้องขอโทษต้องเอ่ยนามอาจารย์
ประไพรครับ เพราะวันนั้นผมจ าได้ผมไปลงรถที่ฉลุงผมไม่ได้ไปครับ แต่ท่านอาจารย์
ประไพรไม่ได้ไปดูเรื่องหมานะครับ ท่านไปดูเรื่องไส้เดือน แกใส่ชื่อผมด้วยแต่ผมไปลง
รถที่ฉลุงวันนั้น เพราะว่าเรื่องหมามันจะลามไปหลายเรื่องครับ เพราะเรื่องหมาๆ มันก็
ไปลาม ส่วนมากบ้านเรานะมันจะลามไปเรื่องบางอย่างถึงเท่าที่ดูวันนั้นถ้าจ าไม่ผิดท่าน
ไปดูแถวบางละมุงด้วยโครงการ แต่บางละมุงผมไม่ต้องไปผมรู้อยู่แล้วที่ขี้ผมก็ว่าได้ที่
บางละมุงครับ พัทยาครับ  

ประธานสภาฯ  ขอโทษนะครับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขไม่ทราบว่าตัวแทนของกองสาธารณสุขไปไหน นั่งฟังด้วยนะครับ พูดต่อเลย
ครับ 

 

นายร าหลี... 
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นายร าหลี   ขุนจง  แถวบางละมุงครับ เมืองท่องเที่ยวครับ เมืองพัทยาการวางผังแบบไหน ผมเห็น
นัยน์ตาอยู่การวางผังต้องมีฐาน ต้องมีที่อยู่ที่ตั้ง แต่ว่าพวกท่านไปดูหรือเปล่าครับ ท่าน
ไม่ได้ไปดูครับ ท่านไปลงเฟสถ่ายรูปกันเป็นส่วนมากผมจะเห็นในเฟสกัน ผมพูดแค่นี้
เรื่องหมาๆ ของท่านประธานสภาฯครับ เรื่อง 1  

  เรื่องที่ 2 ถนนสายโคกพยอม ซอยแม่เงาะ ผมว่าเรื่องนี้ผมคงจะไม่ถามผ่านไป
ยังฝ่ายบริหาร ผมจะไม่ถามท่านนายกเทศมนตรีฯ เพราะว่าท่านนายกเทศมนตรีฯ คง
จะไม่รู้เรื่องที ผมจะถามผ่านไปยังท่านปลัด เพราะว่าท่านปลัดอยู่ในพื้นที่ด้วย ถ้าว่าผม
ถามท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านไม่ได้อยู่ และก็ท่านพูดเมื่อกี้ว่าท่านไม่รู้เพราะท่าน
นายกสายสะดือไม่ได้ฝังอยู่ที่ต าบลคลองขุดท่านไม่รู้ว่ามีซอยตรงไหนบ้าง ผมพูดตั้งแต่
ปี 55, 56, 57 แล้ว เพราะท่านน่านายกไม่รู้หรอก ท่านายกไม่ใช่คนพ้ืนที่ สายสะดือ
ท่านนายกไม่ได้ฝังอยู่ที่ต าบลคลองขุด เรื่องนี้ผมจะถามไปผ่านท่านปลัดครับ ว่าพอดี
ท่านประธานสภาฯ พูดว่า เรื่องถนนสายนี้เป็นมาอย่างไร ผมก็เห็นอยู่ถ้าว่าหมู่ 1 
คลองขุดมีควายเยอะนะครับ ควายตายไปหลายตัวแล้วถนนสายนั้นครับ แล้วก็นี้เป็น
เรื่องท่ี 2 เรื่องที่ 1 ท่านอาจารย์ประไพรจะตอบหรือไม่ตอบก็แล้วแต่ท่านนะครับ  

  เรื่องที่ 3 หนังสือประชุมการรับรองที่ว่าตอบมาเมื่อกี้นะขอโทษที่ต้องเอ่ยนาม
ท่าน สท. ช านาญ ท่านก็ไม่ได้ให้ข้อมูล แล้วก็ซัดกันไปซัดกันมาเรื่องนี้ซัดกันไป 2 ปี
แล้วนะครับ 2, 3 ปีแล้วข้อมูลอะไรไม่มีรู้ๆ กันอยู่ว่า เทศบาลคลองขุดของเรามีการ
แจ้งความเรื่องการถอดเทปถอดอะไรก็แล้ว ตั้งแต่เป็น CD เมื่อก่อนถึงจะให้ไปแจ้ง
ความเรื่องหนังสือรับรองหายอีกหรอครับ เดียวท่านอดิศักดิ์จะจัดการให้อีกดอกหนึ่ง
ครับ  

ประธานสภาฯ  ท่านครับหมายถึงรับรองรายงานการประชุม 

นายร าหลี   ขุนจง  ครับใช่ครับ หนังสือตัวนี้เป็น 2, 3 ปี แล้วครับ ท่านสมาชิกสภาฯไม่ได้รู้เลย 
เพราะว่าตัวนี้เป็นหลักฐานส าคัญของสมาชิกสภาฯ ทุกคนว่าจะเข้าข่ายเข้าคุกเข้า
ตารางหรือเปล่า เพราะว่าเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ตัวนี้เป็นหลักฐานส าคัญของเพ่ือน
สมาชิกสภาฯ ทุกคนเลยครับ เรื่องนี้พอดีเมื่อกี้เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ท่านช านาญก็ไม่มี
ข้อมูลอะไร แล้วก็ซัดลงไปให้คุณสุกัญญา ผมอยากจะถามคุณสุกัญญาว่า เรื่องนี้จะไม่
เมื่อไหร่ เพราะว่าท่านประธานสภาฯ น่าจะไม่รู้ เพราะว่าซัดกันไปซัดกันมาประมาณ 
2, 3 ปีแล้วครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านร าหลี ท่านสุริยาต่อไหมครับ เชิญครับท่านสุริยา เดี่ยวผมจะ
เว้นไว้ 5 นาทีให้ท่านที่ปรึกษานะครับ ท่านขอไว้ก่อนจะถึงเที่ยง เชิญครับท่านสุริยา
เชิญครับ 

นายสุริยา  ผ่องสุวรรณ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุริยา ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาเขต 
2 ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหารร่วมถึง
หัวหน้าส่วนทุกท่านครับ กระผมมีเรื่องจะสอบถามไปยังท่านประธานสภาฯ ครับว่า 
ตอนนี้จะเข้าปีงบประมาณ 2560 นะครับ แต่งบประมาณปี 2559 ผมยังไม่เห็นคณะ
ติดตามและประเมินผลโครงการของสมาชิกสภาฯ ที่ต้องมารายงานหรือว่าชี้แจงให้กับ
สภาฯ ว่าได้ท าโครงการ ติดตามโครงการอะไรบ้าง แล้วเสร็จไปก่ีโครงการนะครับ  

เพราะว่า… 
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 เพราะว่าการประชุมครั้งก่อนจนถึงการประชุมวันนี้ก็ไม่มีรายงานการประชุมครั้งก่อน
ให้ผมได้เห็นว่า ใครบ้างนะครับ แล้วก็มีการประชุมบ้างหรือยัง มีการติดตามบ้างหรือ
ยัง เรื่องผมของถามไปยังท่านประธานสภาฯ ครับ แล้วก็ส่วนที่ผมอยากจะรับทราบก็
คือ ตัวโครงการหลายโครงการรู้สึกว่า จะมีการโอนย้ายนะครับ เพราะหลายโครงการ
ชาวบ้านก็สอบถามมาว่า ไหนอุปกรณ์กีฬา ไหนลูกฟุตบอล ไหนตะกร้อนะครับ แค่
งบประมาณหมู่ละ 10,000 บาท เกือบจะ 3 ปีแล้วไม่ถึงครับ โดยส่วนตัวผมก็
สอบถามไปยังท่านปลัด ท่านรับให้ค าตอบบางส่วนแล้ว แต่ว่าด้านเอกสารหลายเรื่องก็
ต้องเดินอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะว่าจะมีเอกสารส่วนตัวที่เขาฝากผมไว้ด้วยในการ
ติดตามว่า เดี๋ยวผมค่อยยื่นอีกครั้งหนึ่งในการกระทู้ถามในวาระครั้งหน้าครับ แล้วก็ตัว
โครงการครับ ผมเคยเห็นคูระบายน้ า ถนนครับผ่านหลายๆ โครงการแล้วให้กับ
ชาวบ้านก็ยินดีด้วยกับชาวต าบลคลองขุดครับ แต่บางโครงการก็ยังไม่ส่งเรียบร้อยที
ครับ ผมขอฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องครับ ทางกองช่างหรือว่าผู้บริหารช่วยลงไปดูแลว่า ฝาคู
ระบายน้ าตื้นไปไหมชาวบ้านเดินจะสะดุดไหมนะครับ ส่วนนั้นผมขอฝากด้วยครับ 
เพราะว่าไหล่ทางอาจจะที่ผมเห็นยังไม่เรียบร้อย แต่อาจจะเขาแก้ไขแล้วครับ ก็ขอฝาก
ไปยังกองช่างด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านสุริยา ท่านช านาญครับ เชิญครับเดี๋ยวพอท่านช านาญเสร็จก็
ท่านผมให้นิดเดียวนะครับ ท่านอดิศักดิ์ แล้วก็ท่านที่ปรึกษา และหัวหน้าส านักปลัด 
คนละ 2 นาที โอเคนะครับ เชิญครับ 

นายช านาญ  พรหมดวง  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กราบสวัสดีคณะท่านผู้บริหาร และเพ่ือน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ วันนี้ผมจะมาแนวข้อเสนอแนะมากกว่าจะไม่ได้ซักถาม
อะไรมากคือเรื่องนี้ผมขอขอบพระคุณผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ที่ท่านช่วย
อนุมัติโครงการในการพัฒนาไม่ว่า คูน้ า ถนน ในเขตพ้ืนที่ของต าบลคลองขุดครับ แต่มี
ข้อเสนอแนะอยู่นิดครับ เป็นเรื่องที่ชาวบ้านต้องมาร้องเรียนอยู่ตลอดว่า ผู้รับเหมาเรา
ไม่ได้ว่าใครนะครับ ผู้รับเหมาที่ว่า ท างานโครงการแต่ละครั้งนะครับ อยากให้มีป้าย
บอกให้ชัดเจนว่า แนวไหนที่รถวิ่งผ่านได้หรือว่าผ่านไม่ได้ ไม่ใช่ว่าช่วงจังหวะเลิกงาน
วางของระเกะระกะ แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่า เขาจะท าต่อช่วงไหนหรือว่าถึงกี่โมง แต่
ของไม่เก็บให้เรียบร้อยในเมื่อชาวบ้านสัญจรไปมามันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่น ยางล้อ
รถรั่ว ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯ ก าชับไปบอกคณะผู้บริหาร และผู้บริหารเขาจะ
สั่งการให้ของกองช่างไปดูแลความเรียบร้อยตรงนี้ครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับ ผมขอ
เสนอแนะให้ท่านผู้บริหารช่วยไปดูแลถนนสายราษฎร์อุทิศ 1 หน้าแฟลตปกครองครับ 
ตรงนั้นโอเคถนนสบาย แต่ว่ามีช่องน้ าช่วงฤดูฝนช่วงนี้ครับ น้ าจะท่วมผ่าถนนอยู่
ตลอดเวลาอยากให้ท่านประธานสภาฯ แจ้งไปยังผู้บริหาร แล้วก็ให้ฝ่ายช่างไปลอกคู
ด้านข้างก็ได้ครับ เพราะตอนนี้ขนาดฝนยังไม่ตกน้ ามันขังแล้วมันก็ท่วมถนนอยู่
ตลอดเวลาครับ แฟลตที่ว่าถนนราษฎร์อุทิศ 1 หน้าแฟลตปกครองที่ว่าหน้าอ าเภอครับ 
ขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่าน สท.ช านาญครับ เชิญท่านอดิศักดิ์ครับ นิดเดียวนะครับ เชิญ
ครับ 

นายอดิศักดิ์...    
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นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคลองขุดเขตเลือกตั้งที่ 2 ครับ ก็ใน 2, 3 ประเด็นที่ผมถาม เดี๋ยวผู้บริหารก็ตอบ 
แต่ว่าพอดีในเรื่องๆ หนึ่งทางชาวบ้านเคยถามผมมาว่า ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่อง
จริง 

ประธานสภาฯ  ท่านเข้าเรื่องเลยครับ ท่านไม่ต้องยกตัวอย่างเดี๋ยวมันจะช้าครับ เข้าเรื่องอะไร 
ประเด็นอะไรครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ประเด็นกิ่งไม้นะครับ ในกิ่งไม้ที่ว่า เวลาเราสัญจรทางซอยแล้วกิ่งไม้พาดในเมื่อ
วานมีการสวดของวันป่าช้าจีน วันก่อนผมก็ประสานทางเทศบาลให้เอารถกระเช้าไปช่วย
ตัดกิ่งไม้ออกเพ่ือกางเต้นหน้าโบสถ์วัดป่าช้าจีนครับ แล้วผมก็ได้สั่งทาง ผอ.กองช่าง แล้ว
ก็ ผอ.กองช่างเอารถไปจัดการแต่ผมได้ก าชับว่า เอาเครื่องยนต์ เครื่องเลื่อยที่ท่านสั่งซื้อ
มาเมื่อวันก่อนครับ ให้เอาไปด้วย ประเด็นค าถามผมอยากถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไป
ยังผู้บริหารว่า เครื่องยนต์ เครื่องเลื่อยที่ท่านซื้อมามีคนตัดหรือยังครับ เพราะค าตอบที่
ผมสอบถาม ไม่มีใครใช้เป็นครับ เอารถกระเช้าไปเอาพร้าสับกิ่งไม้ครับ โดยที่เลื่อยเรามี
แต่ไม่มีบุคลากรใช้เป็นเลยครับ นี้ประเด็น 1 ครับ เอามาตั้งไว้ที่ส านักงานตั้งไว้ท าไมครับ 
เมื่อบุคลากรใช้ไม่เป็นที่ท่านสั่งซื้ออุปกรณ์แต่ละชุดมา ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ ซื้อมาแล้วไม่มี
บุคลากรใช้เป็นนี้เหรอครับ ผมเลยบอกว่า วันนั้นให้เอาเครื่องเลื่อยมา เดี๋ยวผมหาคนตัด
ให้ไม่มีใครตัดเป็นเลยครับ จะซื้อมาท าไมครับ ท่านจัดอบรมสิครับ ผมมีพ่ีน้องประชาชน
ที่เก่งในการเลื่อยไม้ตั้งเยอะตั้งแยะเอามาอบรมก็ได้ครับ ในหมู่ที่ 1 เยอะแยะครับ ที่ใช้
เครื่องเลื่อย ที่ซ้อมเครื่องเลื่อยเป็น สท. ร าหลี ขุนจง ก็ยังท าเป็นเลยครับ ดีนะครับที่มี
คณะกรรมการวัดเขาช่วยตัด ถ้ามีมีคณะกรรมการวัดป่าช้าจีนช่วยตัด ไม่มีพ่ีน้อง
ประชาชนแย่เลยครับ มีแต่รถกระเช้าไม่มีคนขึ้นไปบนกระเช้าตัด กรรมการวัดเขาก็ขึ้น
กันไปตัดเอง พระ เณรยังขึ้นไปตัดเองเลยครับ ผมเลยสงสัยมากเลย และงานเป็นหน้าเป็น
ตาของเทศบาลต าบลคลองขุด เพราะเมื่อวานผู้ว่าฯ ก็มาเป็นประธาน อาจารย์ประไพร 
ท่านประธานจรูญก็ไปร่วมแต่ว่าก่อนที่จะถึงงานเมื่อวานเอาเครื่องเลื่อยไปก็ไม่มีคนตัด 
และก็ไมมีคนใช่อุปกรณ์เป็นผมงงครับ เครื่องอัดฉีดท่านเคยใช้บ้างยังครับ อุปกรณ์ส านัก
ห้องเครื่องที่ท่านก าลังก่อสร้างอยู่นี่ครับ ผมถามว่า ได้ใช้กันบ้างยังครับ เรื่องที่เก็บ แล้ว
เครื่องที่ซื้อ และอยู่ที่ไหน ท่านซื้ออะไรไปบ้างที่ผมเห็นคือซื้อเครื่องเลื่อยไม่มีคนใช้ ผมงง
มากครับท่านประธานสภาฯ ในส่วนที่ 2 ครับ ผมก็ให้ท่านนายกฯ ตอบด้วยว่า ท าไมใน
การจัดท างบประมาณ 60 ตามท่ีพ่ีน้องประชาชนผ่านประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว แต่ละ
โครงการเปลี่ยนหมดเลยครับ ล าดับของหมู่ที่ 1 มีครับท่านประธานสภาฯ 1, 2, 3 ที่
ชาวบ้านเขาท าแผนท าประชาคมกันมาว่า ต้องการอะไร หมู่ที่ 2 พ่ีน้องเขาท ามาแล้ว
ต้องการอะไรเป็นอันดับแรกในโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีผลกระทบกับเขา ในหมู่ที่ 3 ก็
เช่นกัน เขาท าอะไรหมู่ 4 ก็เหมือนกันเขาท าอะไร คือทั้ง 7 หมู่มีหมดเลยครับ ถ้าท่าน
ประธานสภาฯ คิดว่า ผู้บริหารขอขยายแล้วไม่มีค าตอบว่าเสร็จวันไหน ถ้าท่านเปลี่ยนไป
เปลี่ยนมาก็ไม่เสร็จนะครับ เทศบัญญัติงบประมาณปี 2560 ยากเพราะผมพ่ึงมาประชุม
เมื่อวันก่อนนี้ในคระกรรมการแผนยังแก้กันมั่ว ไม่ใช่เฉพาะไฟสาธารณะ ไม่ใช่เฉพาะ
ประปา ในโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละโครงการยังแก้หมดวันนั้นเข้าประชุมมีการจัดท า
งบประมาณห้องประชุมต่างคนเถียงว่ามีแต่ห้องประชุมแล้วครุภัณฑ์ไม่มีเสร็จแล้วไปร่าง 

กันที.่.. 
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 กันที่ไหนผมก็ยังงอยู่เลยครับ ในส่วนที่ 2 โครงการที่ชาวบ้านให้มาท่านก็ไม่ใส่ที่มีมาก
ที่สุดรู้ไหมครับท่านประธานสภาฯ มีอะไรโครงการจัดอบรมครับเพียบ โครงการซื้อโน้น
ซื้อนี้เพียบส าคัญที่สุด ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯ เช็คดูว่า ค าตอบที่ดีที่สุดว่าจะ
เสร็จวันไหน ถ้าให้สวยครับ ถ้าไม่เสร็จก็ให้ใช้ของเก่าไปพรางๆ ก่อนก็ได้ พอ 60 59 
ให้เพียบแล้วก็ใช้ไปเลยครับ 80 ล้าน ตั้งไว้แล้วไม่ต้องเที่ยวไปยืดระยะเวลาของเทศ
บัญญัติปี 2560 2559 ใช้ไปเลยครับ ผมเชื่อ 100% ณ ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า 
ต้องใช้ของเก่าไปพรางๆ ก่อน100% ครับ งบประมาณปี 2560 ท่านจัดท าตั้งแต่พ่ึง
ประกาศงบประมาณปี 2559 ครับ เริ่มท ามาครับท่านประธานสภาฯ และจนถึง
ปัจจุบันก็ยังไปไม่ถึงไหนผมเป็นคณะกรรมการแผนพ่ึงมาประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนที่
แล้วได้ถ้าผมจ าไม่ผิดเอกสารยังมั่วอยู่เลยพาวเวอร์พ้อยอยู่เลยแก้ไขมั่วไปหมดร้อยทั้ง
ร้อยไม่เสร็จเขาท างานกันอย่างไรผมไม่ทราบ ถ้าจะประชุมสักครั้งคนโน้นไม่อยู่ คนนี้ไม่
อยู่ คนนั้นไปอบรม คนโน้นไปอบรม ผมจะอบรมก็ยังไม่ได้ไปเลยครับ แต่เทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2560 ยังไม่เสร็จค าตอบก็ว่าจะพยายามในเร็วที่สุดใช่เป็นอ านาจของ
ประธานกับผู้บริหารนะครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญครับท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ 
ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานสภาฯ นะครับ ขอให้
เป็นเรื่องที่เป็นการอยู่ในวาระการประชุมนะครับ เรื่องอ่ืนๆ ผมฟังดูแล้วท่านกลายเป็น
เรื่องอภิปรายครับ ท่านจะฝากเป็นของเสนอแนะได้นะครับ เรื่องนั้น เรื่องนี้ครับ ถ้า
เป็นการอภิปรายท่านจะถามผมก็จะตอบภายในส่วนส าคัญแต่อภิปรายก็อีกอย่างหนึ่ง
เวลาก็เกือบเย็นแล้วผมก็ยังไม่ได้ตอบครับ ผมก็ไม่ทราบว่า จะมีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม
ก็ขอให้ท่านให้กระชับในประเด็นที่ท่านได้รับเสนอแนะนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับท่านอดิศักดิ์จบแล้วนะครับ เอาให้กระชับนะครับ อย่างให้เป็นการ
อภิปรายนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านนายกฯ ตอบที่เดียวเลยครับ ขอเชิญท่านอดิ
ศักดิ์ครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคลองขุดถ้าเป็นไปได้นะครับท่านประธานสภาฯ ผมสอบถามท่านประธานสภาฯ 
ไปยังท่านผู้บริหาร ถ้าแน่จริงท่านอย่าใช้ ผู้อ านวยการกองคลังสิครับ ท่านตอบได้แค่
นั้นแหล่ะครับว่า ให้เร่งรีบเทศบัญญัติงบประมาณปี 60 ให้เสร็จ เพราะ 1 ประเด็น
โครงสร้างพ้ืนฐานที่พ่ีน้องประชาชนต้องแก้ปัญหาในหมู่ที่ 3 ก็เช่นกันที่ต้องแก้ปัญหา 
หมู่ที่ 1 - 7 ก็ต้องแก้ปัญหา ถ้ารีบได้เป็นดีครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านอดิศักดิ์ ครับ ท่านนายกเทศมนตรีฯ คือเดี๋ยวผมจะให้ท่าน
ตอบทั้งหมดเป็นภาพรวมนะครับ แต่ละประเด็นค าถามก็มีที่ซ้ ากันหลังจากนั้นก็ให้ท่าน
อาจารย์ประไพร นะครับ ท่านอาจารย์ประไพ กับท่านหัวหน้าคณะปลัด เชิญครับท่าน
นายกเทศมนตรีฯ เชิญครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับ 
กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดครับ มีท่านได้ฝากประเด็น
เป็นทั้งค าถาม ทั้งข้อเสนอแนะ นะครับ ในส่วนข้อเสนอแนะผมก็ขอรับไปติดตาม และ
ด าเนินการให้นะครับ ท่านครรชิตได้เสนอแนะเรื่องการท าประปาให้ประสานท่านได้
เร็วขึ้นครับ ก็ฝากท่านผู้อ านวยการกองช่างอย่างไรการด าเนินการคราวหน้าในเรื่อง
ของการประมาณการ หลักการประมาณการ ราคา ในด้านการประปาก็ฝากให้ท่าน 
นอกจากเดินหนังสือแล้ว ระเบียบการหนังสือเราจะยกกองเอกชนมาประมาณการมา
ให้มันก็ไม่ได้ เพราะว่าการประปา ไฟฟ้า ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเขียนโครงการ แล้วก็
เรื่องถังขยะที่วางระเกะระกะไม่เรียบร้อย จัดเก็บ ตัวแทนจากกองสาธารณสุขรับไป
แก้ไขปรับปรุง ซึ่งเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะอยู่ตลอดมันต้องเข้าใจอยู่ใน
เรื่อง 2 บริบทนะครับ ท่านต้องเข้าใจว่า คนท างานที่อยู่ในเรื่องของการเป็นคนเก็บ
ขยะ ท่านจะรับสมัครวุฒิ ปวส. ปริญญาตรีไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นสามัญส านึกย่อม
มีความแตกต่างกันด้วยวุฒิภาวะก็ให้ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขก ากับ แต่ที่นี่
ปัญหาผมก็พยายามแก้แต่ปัญหาของการลดปริมาณงานนะครับ เดิมท่านเห็นไม่ว่าตรง
หมู่บ้านเอ้ืออาทรถังขยะตรงนั้นเป็นสิบเราก็ต้องมาขนใส่รถทีละถังๆ ถ้าตรงนี้เราได้
คอนเทนเนอร์ไปแล้วเราก็วางคอนเทนเนอร์ก็ลดปริมาณงานลง และที่เป็นสถานที่
ใหญ่ๆ รวมทั้งตลาดนัดเรามีตลาดนัดเกือบทั้งสัปดาห์ก็สามารถแก้ไขบรรเทาปัญหาใน
เรื่องของขยะ ก็เป็นปัญหาอย่างมาก ผมก็ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก
ติดตาม แล้วก็ยังมีประชาชนโทรมาร้องเรียนอยู่ตลอด แต่ผมก็สั่งโดยการไลน์นะผมไม่
โทรนะครับ เพราะถ้าโทรมันจะไม่มีหลักฐานข้อมูลที่สั่ง แต่ถ้าไลน์จะมีหลักฐานโชว์ไว้
ว่าผมสั่งเมื่อไหร่ แต่คุณจะอ่านหรือไม่อ่าน หรือคุณอ่านแล้วไปด าเนินการแล้วหรือไม่
อย่างไร ผมก็รอการตอบรับกลับมา ที่ท่านร าหลี ขุนจง บอกว่านายกเทศมนตรีฯ ไม่มี
สายสะดือฝังอยู่ที่คลองขุด ผมถามท่านในสภาฯ มีใครฝังที่คลองขุดบ้าง ท่านว่าผม
อย่างนี้นะถูกหลายคนนะครับ การท างานมิใช่ว่าจะมีสายสะดือฝังแล้วจะท าได้เก่ง และ
ดีกว่าคนอ่ืนนะครับ มันอยู่ที่สนใจ ศึกษา เรียนรู้ ถึงจะได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน และชีวิตครอบครัว ไม่ใช่เรื่องความรู้ ความเข้าใจคุณต้องฝังสายสะดือแสดงว่าคุณ
เกิดที่ไหน อยากรู้เรื่องอเมริกาก็ไปเกิดอเมริกาก็ไปฝังสายสะดือไว้ที่อเมริกาแสดงว่ารู้
เรื่องของอเมริกาอย่างนี้มันไม่ใช่ ท่านบอกว่าผมไม่ต้องตอบ ท่านไม่รู้ แต่ท่านจะให้
ท่านปลัดตอบ ผมก็จัดให้เดี๋ยวให้ท่านปลัดช่วยตอบนะครับ ส่วนท่านสุริยา ผ่องสุวรรณ
นะครับ ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง รายงานเรื่องคณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินผลโครงการในเทศบัญญัติปี  59 ใช่ไหมครับ ปี  59 ยังอยู่ ในช่วงของ
ปีงบประมาณอยู่ยังไม่เสร็จที เพราะนั้นรายงานการสรุปต่างๆ ยังคงไม่ได้นะครับ อันนี้
เป็นสัดส่วนของสภาที่มีอยู่แล้วนะครับ ท่านต้องทราบกันเองเพราะเวลาประสานการ
น าเสนอว่าสัดส่วนของทางสมาชิกสภาฯ มีท่านใดเป็นคณะกรรมการอยู่ในด้านนี้ 
เพราะเป็นเรื่องของการตรวจการท างานทางสภาฯ ผมคงไม่ไปเข้ารวมในหน้าที่ของ
ท่านนะครับ ท่านคงด าเนินการประสานแจ้งกันเองนะครับ ส่วนท่านสมาชิกสภาฯ ท่าน
ช านาญ พรหมดวงนะครับ เรื่องการด าเนินโครงการต่างๆ อันนี้ผมคงไม่ต้องพูดถึงเรื่อง 
ขุดคูระบายน้ า ขุดคลองนะครับ อันนี้เป็นเรื่องข้อเสนอแนะที่ฝากให้นายกฯ ด าเนินการ 
ก็ขอขอบคุณท่านนะครับ ฝากกองช่างช่วยไปด าเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ และฝาก 

อีกเรื่อง... 
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  อีกเรื่องที่หัวโค้งตรงไป สปป. เดิมเป็น ธกส. มันมีช่วงเป็นคอนกรีตจะยุบอยู่ที่ตัวโค้ง
เพ่ือเฉือนโค้งให้ลดลงฝากกองช่างไปด าเนินการด้วยนะครับ ซึ่งเป็นหลุมไปแล้วตอนนี้ 
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอดิศักดิ์ บัวเพ็ชรนี้ยื่นมากกว่าเพ่ือนนะครับ กิ่งไม้เวลาตัดผม
เรียนอย่างนี้นะครับ เดิมเราเคยท าโครงการซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าสมชาย ที่ให้ไป
ตัดต้นไม้บริเวณถนนยนตรการก าธรตัดต้นตีนเป็ดออกทั้งหมดโดยแบ่งความรับผิดชอบ 
จังหวัดรับผิดชอบไปส่วนหนึ่ง แขวงการทางรับผิดชอบไปส่วนหนึ่ง เทศบาลต าบล
คลองขุดรับผิดชอบไปส่วนหนึ่ง 3 ส่วนกระจายกันไปตอนนี้ก็ด าเนินการดีแล้ว ก็มี
ปัญหาเรื่องฟุตบาทคาดว่า ท่านผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสตูล ได้น าเสนอโครงการ
รื้อตัวหนอนทั้งหมดจะท าเป็นคอนกรีตทั้งเส้น ตอนนี้ผมก็ได้ให้นโยบายไปแล้วว่า ถ้ารื้อ
ออกต้นไม้ที่เรามีอยู่ขุดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางอ่ืนๆ เพ่ือให้มันสวยงามนะครับ 
ท่านบอกว่าใช้ไม่เป็น ตัดกิ่งไม้ไม่เป็นอันนี้ผมที่ได้ร่วมกิจกรรมกันในคราวที่ตัดต้นไม้
ออกจากถนนยนตรการก าธรกองช่างเราใช้เป็นใช้เป็นหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียว อัน
นั้นนะผมว่าคงไม่ใช่ประเด็นซื้อเครื่องมาใช้ไม่เป็นไม่ต้องพนักงานกองช่างผมก็ใช้เป็น 
อันนี้กองช่างต้องสั่งคนไปใช้งานให้ตรงกับงานด้วยฝากผู้อ านวยการกองช่างด้วย 
พิจารณาใช้คนให้ตรงกับงาน ค่อยไปค่อยมาก็ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าต้องแบ่งงานไฟฟ้าต้อง
คนนี้ ลูกน้องต้องคนนี้ เพ่ือให้งานออกมามีประสิทธิภาพเป็นผลนะครับ แล้วไม่ได้ยาก
อะไร เรื่องเทศบัญญัติที่จัดไว้ในแผนท่านเองก็ร่วมประชุมวันนั้นเหตุผลที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงแผนมันมีหนังสือสั่งการ เรื่องของการให้เราไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติมีเงิน
อุดหนุนเข้ามาถ้าเราไม่ใส่ไว้ไนแผนพอเงินอุดหนุนเข้ามาเราก็ไปอยู่ในเทศบัญญัติไม่ได้ 
แล้วก็ใช้จ่ายไม่ได้ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนของกองการศึกษา ก็เลยต้องไปแก้ไขปรับปรุงแผน
ใหม่ หนังสือมาทีหลังเราท าแผนเสร็จไปแล้วท่านก็ทราบดีในวันที่ประชุมวันนั้น เรื่อง
จะอยู่ในเทศบัญญัติประเด็นที่ท่านบอกว่า ท่านอภิปรายลักษณะที่ว่าเหมือนผมตั้งใจที่
จะให้เทศบัญญัติผ่านไปเร็วๆ เพ่ือได้ใช้เทศบัญญัติของปีงบประมาณที่ผ่านมาตรงกลาง
ก่อนอันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะครับ ผมติดตามเร่งรัดกับท่านปลัดตลอดพยายามเดินให้
เร็วกว่าก้าวสองก้าวนะครับ เพ่ืออะไร เพ่ือผมจะได้มีเวลาตรวจกับท่านปลัดให้มากขึ้น
ท่านก็รู้อยู่แล้วพอสั่งไปอย่าง เปลี่ยนไปอย่าง ท่านทราบไหมเรื่องเดียวสั่งให้ไปแก้ ผิด
กลับมา ผิดอีก ผิดไปอีกแบบ การท างานมันต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ด้วย 
พอไม่มีความรู้ ความเข้าใจแล้วพิมพ์ผิดผ่านแล้วก็ยังไม่รู้นะครับ อันนี้ซึ่งเป็นปัญหา
อุปสรรคแล้วผมก็ให้เป็นนโยบายไว้กับปลัดแล้วนะครับ ในการที่เราปรับจากระบบ
ฟิล์มมาเป็นระบบแท่งทางปลัดก็ต้องท าบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU กับนายกฯๆ 
 มีเรื่องนโยบาย เรื่องอะไรที่จะต้องด าเนินการอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 ข้อ ผมก็ให้
เป็นนโยบายเรื่องของเอกสารๆ ผิดๆ ด้วยภาษา ผิดด้วยระเบียบกฎหมาย ผิดด้วย
รายละเอียด เรื่องนี้เป็นปัญหา เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายบริหารมา
โดยตลอด ผมตั้งใจอยากให้เสนอทัน แล้วพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน 30 กันยายนนี้
ด้วยซ้ าไป ครั้งนี้เรายังมีห้วงเวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง ถ้าเสนอร่างเทศบัญญัติต่อ
ประธานสภาฯได้ทันภายในช่วงต้นเดือน ถ้านับช่วงเวลาที่สภาฯจะพิจารณาก็เสร็จทัน
ก่อน 30 กันยายนอยู่แล้ว และก็จะประกาศใช้ได้ทันภายใน 1 ตุลาคมของปี 59 เป็น
ปีงบประมาณปี 60 นะครับ ผมคงไม่แน่ ถ้าแน่จริงท่านบอกว่า อยากให้เทศบัญญัติ
ผ่านก่อนอันนี้มันต้องเดินไปตามระเบียบกฎหมาย เมื่อเสนอไปแล้วสภาพิจารณาทัน 

หรือไม่ทัน… 
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  หรือไม่ทัน หรือเสนอไม่ทัน แล้วก็ล่าช้าไปอีกจนเลยปีงบประมาณอันนี้โดยทางระเบียบ
กฎหมายมันต้องใช้งบประมาณของปีที่ล่วงมาแล้วนะครับ ไปตามก่อนโดยระเบียบ
กฎหมายอยู่แล้ว ท่านไม่ใช้แล้วจะเอาเดือนไปจ่ายพวกท่านได้อย่างไร จ่ายพนักงาน
อย่างไร อันนี้เราก็ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดนะครับ คงได้ตอบ และ
รับด าเนินการในส่วนที่ท่านเสนอแนะไปแล้วเกือบทั้งหมดนะครับ ตามที่ผมจดไว้ผมก็
ขอขอบคุณท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ ท่านที่ฝากเรื่องให้ฝ่ายบริหารช่วยด าเนินการ คนเรา
โดยปกติมันมีทั้งถูกบ้าง ผิดบ้างในการท างาน ไม่มีใครท างานไม่มีข้อผิดพลาดเลย 
เพราะนั้นบางทีผมก็ต้องเข้าใจก็พยายามแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตามอ านาจหน้าที่นะครับ ผมก็ยังติดใจอยู่อันนี้ต้องบอกว่า ท่านสั่งให้ ผอ. กองช่าง 
หรือกองช่างไปตัดกิ่งไม้โดยเครื่องเลื่อยก็ดีท่านช่วยสั่งให้ผมไม่ต้องสั่ง ก็น าเรียนแค่นี้
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคณุครับ ท่านอาจารย์ประไพรครับ เชิญครับ 

นางประไพ  อุบลพงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลคลองขุดที่เคารพรักทุกท่านะคะ ดิฉันไปรับฝาก
มาจากวัดมงคลมิ่ งเมืองขอขอบพระคุณท่านนายกฯ แล้วก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อ          
สท.ช านาญ สท. อดิศักดิ์ สท.จรูญ และทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 หมู่ 7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขา
ฝากขอบพระคุณมานะที่นี้ที่ได้ไปช่วยในงานวัดมงคลมิ่งเมืองที่ท าพิธีสวดมนต์ถวาย
พระพรในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 40 ปี แล้วก็สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ 7 รอบนะคะ ก็ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ได้ไปช่วย ส่วนท่านอ่ืนๆที่ไม่ได้ไปช่วยนั้นไม่ต้องน้อยใจนะคะ ในครั้งต่อไปขอ
ความกรุณาท่านได้ไปเข้าร่วมในที่ชุมชนเหล่านั้นเขาดีใจมาก ทั้งเจ้าอาวาท รองเจ้าอา
วาท ทั้งพิธีสงฆ์ และก็คณะกรรมการวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกท่านในที่นั้นท่าน
ฝากขอบคุณมา อีกเรื่องหนึ่งดิฉันได้รับหมอบหมายมาจากท่านสุนทร พรหมเมศนะคะ 
เรื่องที่ว่า วันที่ 3 - 4 กันยายนนี้ เราจะมีการอบรมผู้น าผู้ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด
มงคลมิ่งเมืองคือ ผู้น าในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทางพิธีกรรมต่างๆ เพรา
ฉะนั้นก็ขอความกรุณาฝากท่านไปด้วยอย่างเช่น วัดหน้าเมืองก็ขอฝาก สท.ที่อยู่วัดหน้า
เมือง สท.ครรชิต สท.สมพงค์ ให้ช่วยหาบุคลากรที่จะอบรม ที่วัดถ้ าเขาจีนก็ขอฝาก 
สท.จรูญ แล้วก็ สท.สุริยา สท.จิรัญดร ทุก สท.นะคะ ฝาก สท.ช านาญด้วยนะคะ หาก
ท่านไม่สามารถที่จะหาคนเข้าไปร่วมได้หรือท่านจะไปร่วมอบรมเองก็ได้คะ เพราะนั้น
จะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ท่านสามารถท่ีจะไปแนะน าตัวเองต่อสังคมได้ ถ้าท่านได้ไปที่ไหน
เขาจะท าพิธีงานศพ งานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ ไม่มีคนแก่ๆรุ่นฉันมันจะ
เหลือน้อยลงที่นี้ถึงตัวท่านแล้วตอนนี้ท่านจะต้องท าพิธี เหล่านั้น เขามีอุปกรณ์ให้ใน
หนังสือเอกสารที่ได้รับไปท่านสามารถที่จะเป็นตัวแทนได้ แล้วก็จะน าชื่อเสียงมาสู่ท่าน
เป็นที่รัก และเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน เพราะนั้นท่านหาบุคคลให้หรือทางที่ดีท่านไป
อบรมด้วยก็ได้แค่ 2 วันคะ คือ วันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมงคลมิ่ง
เมืองคะ เพราะนั้นขอฝากตรงนี้ด้วย และก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจุดประสงค์ใน
การท าในครั้งก็เพ่ือจะหาผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา แล้วก็จะให้พิธีกรรมต่างๆ 
เหล่านี้ของคนในต าบลคลองขุดทุกวัดท าไปในท านองเดียวกัน มิฉะนั้นแล้ววัดหน้าเมือง 

จะท า... 



- 26 - 
 

 จะท าอีกอย่างหนึ่ง วัดป่าช้าจีนก็ท าอีกอย่างหนึ่ง มันจะไม่เป็นเอกราช แต่ถ้าเรามีการ
อบรมแล้วทุกคนจะท าเหมือนกันจะไม่ได้ตอกว่ากันใครท าผิดใครท าถูก เพราะนั้นขอ
ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะท่าน สท. ทั้งหลายขอฝากไว้ด้วยว่า ขอความกรุณาหาบุคคลใน
ท้องถิ่นของท่านแล้วก็ส่งรายชื่อมาที่ ผอ.กองการศึกษาก็ได้ ที่ดิฉันก็ได้ ที่ท่านรองฯ 
สุนทรก็ได้ เรื่องของดิฉันก็มีเท่านี้คะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะสวัสดีคะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านอาจารย์ประไพรครับ ท่านนหงปกรนิดเดียวนะครับ เชิญครับ 

นางนหงปกร   ชมภู่ทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่าน สท. ทุกท่านนะคะ ดิฉันนาง     
นหงปกร ชมภู่ทอง หัวหน้าส านักปลัดคะ จะมาขอชี้แจงหนังสือเรื่องพิธีลงนาม
สัตญาบรรณนะคะ หนังสือที่ให้มา 2 ฉบับๆ แรกก็คือ จะลงนามในวันอาทิตย์ที่ 4 
กันยายน แล้วก็ฉบับที่ 2 ซึ่งมาใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ โดยไม่ได้ผ่านหัวหน้าส านักเลยคะ  
ก็ เลยไม่ทราบ ก็ เลยไปถามฝ่ายธุรการที่ รับผิดชอบเรื่องนี้ ก็รีบถ่ายมาให้ท่ าน
ประธานสภาฯ ช่วยแจกในนี้ดิฉันก็ได้ต าหนิไปแล้วว่า ต่อไปนี้หนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่
เข้าสภาฯ ต้องผ่านหัวหน้าส านักก่อน หนังสือฉบับที่ 2 นี้จะเชิญลงนามสัตญาบรรณใน
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน การแต่งกายเป็นโทนเสื้อสีขาวคะ ขอบคุณมากคะ 

ประธานสภาฯ  ครับ ไม่มีอะไรแล้วนะครับ เชิญครับท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับ 
กระผมนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดครับ ขอเรียนอย่างนี้นะ
ครับ ตอนนี้เรื่องเทศบัญญัติเรามีอยู่ในส่วนของกองสาธารณสุขถูกต้องรับไปด าเนินการ
อย่างเคร่งครัดตามเทศบัญญัติที่ประกาศใช้ไปแล้ว ที่นี้มันมีอยู่ 2 – 3 ตัว ก็คือ ปัญหา
ในการด าเนินงานตอนนี้หลายๆ ท่านก็ทราบดี ซึ่งของ พรบ. คุ้มครองเส้นทางป้องการ
ทารุณและสวัสดิภาพสัตว์ครับ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของการ
ด าเนินการ ซึ่งหลายๆ ท่านก็ทราบดี หลายๆ ท่านที่ดุข่าวในสื่อต่างๆ หลายๆ ท่านที่
เห็นถ้ามีการไปแตะ ไปตี ไปฆ่าสุนัขหรือแมวก็จะท าให้มีความผิดต้องจ าคุกด้วยนะครับ 
เพราะนั้นมันเป็นประเด็นหนึ่ง เมื่อสักครู่ระหว่างที่ท่านสนธิการประชุมอยู่ ผมก็ไปดู 
พรบ.ฉบับดังกล่าว มีใครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลคอบคุมไปถึงเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ ถ้าเราคอบคุมไปในหมวดของการเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เราต้อง
รับผิดชอบไหม เราต้องเป็น ถ้าเขาเลี้ยงแล้วไม่แจ้งแล้วสามารถเอากฎหมาย  พรบ. 
ฉบับนี้ไปบังคับได้หรือไม ก็ไปดูประกาศท้ายซึ่งเป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์ปรากฏว่า 
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีองค์กรที่เป็นเทศบาลท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 
เพราะฉะนั้นเราจะไปใช้อ านาจกับ พรบ. ฉบับนี้ไม่ได้ นั้นเมื่อใช้ไม่ได้มันมี 2 ทาง 
บังคับใช้ของเรา แต่ต้องไม่ขัดกับ พรบ. เพราะเขาเป็นกฎหมายใหญ่กว่า ส่วนที่ 2 โดย
ใช้องค์กรเทศบาลท าหนังสือแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอรับไปด าเนินการเป็นวิธีการแก้ปัญหา
ที่จะให้ขับเคลื่อนไปได้ ในกรณีผมดูตาม พรบ. แล้วครับ คนเลี้ยงต้องดูเรื่อง สวัสดิภาพ 
แล้วก็มีอีกข้อหนึ่ง ห้ามปล่อยสุนัขหรือแมวเพ่นพ่านครับ คือตรงนี้ท่านต้องประสานไป
ยังปศุสัตว์ให้เขาไปด าเนินการ ว่าถ้าพบเห็นมีสุนัข และหรือแมวก็แล้วแต่ ว่าเพ่นพ่าน
อยู่ตรงนี้โดยเจ้าของเลี้ยงปัญหานี้กฎหมายฉบับนี้ออกกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ 
แต่ไม่ออกกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพคนท าอย่างไรที่จริงใครที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวหรือ 

สัตว์เลี้ยง... 
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 สัตว์เลี้ยงให้มาจดแจ้งต่อนายทะเบียนครับ เมื่อจดแจ้งหมดในส่วนที่ไม่ได้จดแจ้งก็ให้
ด าเนินการไปกักขัง ท าหมัน จนหมดอายุไขไปจนหมดรุ่นนั้น ถ้าใครเลี้ยงสุนัขท่ีจดแจ้ง
แล้วไปกัดก็จะหาเจ้าของได้ครับ ว่ามีการลงทะเบียนอาจจะฝังชิบหรือฝังอะไรก็แล้วแต่
ที่สามารถติดตามพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของได้ครับ ก็น าเรียนผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไป
ยังท่านสมาชิก และผู้อ านวยการกองสาธารณสุขด้วยนะครับ ได้รับด าเนินการดูทั้งเทศ
บัญญัติของเราดูทั้ง พรบ. ขออนุญาตนะครับ เพื่อให้แยกสิทธิได้ถูกคุ้มครองและทารุณ
สัตว์ครับ เอาย่อๆ แล้วกันเพราะนั้นในส่วนของเราถ้าท าแล้วไปขัดกับ พรบ. ก็ท่านให้
เดินตาม พรบ. นะครับ ขอบคุฯครับท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านนายกฯ น้องสมเพชรจะชี้แจงหรือท่านนายกฯ ชี้แจงแล้ว
เหมือนกัน เชิญครับ 

นายสมเพชร  เพชรมณี  ขอบคุณนะครับในฐานะผู้ปฎิบัติครับ ทางท่าน สท. และก็แนวทางขออนุญาต
ครับ ขอบคุณมากในเรื่องการติดตามขยายเราจะน ารับด าเนินการแก้ไข ณ วันนี้ที่ทาง
ท่าน สท. บอกว่า เรามีความพร้อมแล้วเราก็จะแก้ไขตรงนั้น ในเรื่องโครงก็แก้ไปแล้ว 
ตอนนี้แจ้งออกไปแล้ว 3 ท่าน และผมมาอยู่ 3 ปี ออกไป 3 ท่านนะครับ นั้นมันใจได้
ว่า จะเอาคนที่ท างานจริงๆ อยู่ครับ อีกครึ่งนาทีครับ เรื่องสุนัขจรจัดนิดเดียวจากการ
แก้ปัญหา ณ วันนี้ก็คือว่า ตามที่ท่านนายกฯ บอกว่า เราได้ประสานกับทางปศุสัตว์ใน
กรณี เป็นกรณีๆ ไป เช่นที่ หมู่ 1 ที่ได้มาก็ถ้ามีกรณีแบบนี้ก็ยินดีครับ เอาเบอร์โทรผม
ไปได้เลยครับ 081-993-5895 ก็ฝากเป็นภาระหนึ่งของทางสมาชิกด้วยว่า รบกวน
ช่วยแจ้งทางเรานิดหนึ่งนะครับ ถ้ามีกรณีเป็นสุนัขจรจัดที่เป็นปัญหาอยู่จริงๆ นะครับ 
แต่ถ้าเป็นสุนัขจรจัดที่อยู่ในชุมชนแต่ยังไม่เกิดปัญหาตรงนั้นต้องของจริงๆ ว่าในการ
ติดตามนะวันนี้ยังท าไม่ได้จริงๆ นะครับ แต่ถ้ามีไล่กัดคนหรือว่าดูท่าทางแล้วอาจจะ
ส่งผลต่อการติดเชื้อได้ ให้โทรหาเรา แล้วจะท าตามขั้นตอนที่บอกคือ ณ วันนี้เราเป็นผู้
จับ แล้วปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ที่จัดให้บริการท าหมัน ฉีดยาในเบื้องต้นครับ พบหลักฐาน
อยู่ที่โรงจอดรถ 1 ตัวครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสุริยาครับ 

นายสุริยา   ผ่องสุวรรณ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุริยา ผ่องสุวรรณ สมาชิกสภาเขต 
2 ครับ ผมอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ ผมไม่กล้าจดเลยครับ เมื่อกี้ท่านนายกฯ ว่าต้องมีค า
ร้องครับ จะสั่งการโดยตรงไม่ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับ ต่อไปถ้ามีหมา เดี๋ยวเบอร์โทรหลังจบประชุมก็โทรกันเลยครับ 

ปิดการประชุม 
 
 
     (ลงชื่อ)                                   ผู้จัดรายงานการประชุม 
        (นายสมพงค์  รัตตพันธ์) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 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)................................................เลขานกุารคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
   (นายจิรัญดร   ชุมประยูร) 
       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
         เขตเลือกตั้งที่ 2 
 
 
สภาได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1  แล้วเมื่อคราวประชุม
สภาสมัย..................สมัยที่.........ประจ าปี.................ครั้งที่.........วันที่..........เดือน..................พ.ศ.  .......... 
 
 
 
     (ลงชื่อ).............................................................. ......... 
       (นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
 
 


