
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2559   ครั้งที่  1   

วันพุธที่  24 กุมภาพันธ์  2559  
เวลา  09.00  น. 

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

 
ผู้มาประชุม 

1. นายจรูญ        ยิ้มเยื้อน   ต าแหน่ง ประธานสภา  
2. นายสมพงค์    รัตตพันธ์   ต าแหน่ง เลขานุการสภา 
3. นายครรชิต    ชุมขวัญ     ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
4. นายณรงค์     วารีรัตน์      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
5. นายบุญเชิด    หนูสงค์       ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  
6. นายบูอาสัน   นางเจ๊ะ      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7. นายช านาญ    พรหมดวง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
8. นายอดิศักดิ์    บัวเพ็ชร      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
9.  นายร าหลี      ขุนจง      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

ผู้ไม่มาประชุม   

1.  นายพงษ์ศักดิ์   ติ้งถิ่น      ต าแหน่ง รองประธานสภา 
2.  นายสุริยา       ผ่องสุวรรณ        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
3.  นายจิรัญดร   ชุมประยูร   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางปิยวรรณ   เพ็ญนุกูล   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
 2.  นายสุนทร      พรหมเมศร ์   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 

3.  นางประไพ     อุบลพงษ์     ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4.  นายการันณ์    เล่ห์ทองค า   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 

 5.  นายธีระ    จันทร์ทองพูน   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 6.  นายพรอนันต์  วงษ์สีมาอนันต์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
 7.  นางสาวสุกัญญา  มะแอเคียน    ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 8.  นายว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ  บุญช่วย   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 
 9.  นางสาวทิพวรรณ   นุ้ยด ี   ต าแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

10.  นางสาวลักขณา  บุญปลอด     ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
 
 
  

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภา  ในวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลต าบลที่อาศัยอ านาจใน
มาตราที่ 15 วรรคแรก เป็นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุดสมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจ าปี 2559 โดยเริ่มประชุมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันอังคารที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2559 มีก าหนด 30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 
15 มกราคม พ.ศ. 2559 นายจรูญ ยิ้มเยื้อน ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด  

ประธานสภา  ก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกๆ
ท่ านนะครับ  ก่อน เข้ าสู่ ระเบี ยบวาระการประชุมก็ขอความกรุณ าปิ ด เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ ห้ามบันทึกเสียงเรียกเข้ายกเว้นเจ้าหน้าที่ครับ ต่อไปนี้เข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ครั้งที่ 1 
 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 259 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบาลคลองขุด เริ่ม
ปะชุมเวลา 09.00 น ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งก่อนต่อท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา  เรื่องที่ 1 เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการ 

การศึกษาตามแนวนโยบาย การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครับ ซึ่งโครงการสัมมนาครับดังเอกสารที่ทุกท่าน ไม่ทราบ
ได้รับยังครับ เป็นการแจ้งเพ่ือทราบครับ โครงการที่อยู่ ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน การ
บริหาร การจัดการด้านการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทาง
เทศบาลต าบลคลองขุด ส่งโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนตรงนี้ ทางอ าเภอได้
แจ้งมาว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัดและประสงค์จะสมัครเข้า
ร่วม โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2559 ให้จัดส่งแบบแสดง
ความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งส าเนาเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปรากฏตามรายการที่จัดท างบประมาณรายจ่ายขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปทางด้าน
การศึกษา รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมทางศักยภาพการศึกษาส่วนท้องถิ่น ให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2559 นั้น ปรากฏว่า
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าจีนของเรานั้น ขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการ การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากได้ส่งส าเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2559 จึงไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวครับ ขอให้ทุก
ท่านเข้าใจนะ โครงการดังกล่าวเราได้ตั้งงบประมานไว้ 750,000 บาท ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวว่าได้รับการสนับสนุนจากกรม ผู้บริหารได้แจ้งเพ่ือทราบ 
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 เรื่องที่ 2 เรื่องแผนพัฒนา 3 ปีครับ ขอให้ทุกท่านเซ็นรับเอกสารไปด้วยครับ 
ซึ่งเป็นแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ครับ 

เรื่องท่ี 3 เรื่องแผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561 ครับ เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ครับ 
    เรื่องท่ี 4เรื่องแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559 

เรื่องที่ 5 เรื่องรายงานการติดตามผลและการประเมินผลพัฒนา พ.ศ. 2558 
ขอให้ทุกท่านรับเอกสาร และเซ็นรับเอกสารที่เจ้าหน้าที่ ที่คุณจิกะระ 

ประธานสภา   ครับต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภา 
เลขานุการสภา  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่2 ครับ รับรองรายงานการ

ประชุม รายงานการประชุมทั้งหมดครับ ขอเป็นยกไปในครั้งต่อไป แต่การประชุมครั้ง
ต่อไปจะไม่เลื่อนแล้วนะครับ ถ้าตกก็ตกไปเลยครับ เพราะว่าถ้าจะอ่านไปทั้งหมดก็เลื่อน
ไปทั้งหมดเลยครับ  เลื่อนไปประชุมครั้งต่อไป ขอเป็นครั้งหน้าให้พร้อมเลยนะครับ 
เพราะว่าจะมีตัวหนึ่งที่ส าคัญอยู่ตอนนี้ เกี่ยวกับงบจ่ายขาด ตอนนี้ท าไม่ได้เพราะเข้า
สภาไม่ได้มีปัญหาอยู่  ถ้าจะเข้ามาก็จะเข้ามาโดยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะจะเอาส่วนนี้เข้า
มาก่อนก็คงจะเข้าไม่ได้ ก็ขอให้เลขาคนก่อนนะครับ คุณช านาญ ยังไงก็ครั้งหน้าให้เอา
เข้ามาก่อน แล้วผมจะได้เอาเข้าตามมาเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายช านาญ พรหมดวง  ขออนุญาตครับท่านประธาน 
ประธานสภา   ครับ เชิญครับ คุณช านาญ 
นายช านาญ พรหมดวง  ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน ผมขอชี้แจงให้ท่านเลขาคนใหม่ทราบครับผม 

นายช านาญ พรหมด้วง สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 2 รายงานการประชุมนะครับ เสร็จ
เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่มันอยู่ที่ร้าน ผมค่อยให้ท่านประธานเอางบประมาณไปจ่ายให้
เขาด้วยนะครับ ไม่ถึง 20,000 บาท ครับ ขอบคุณครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขออนุญาตครับท่านประธาน 
ประธานสภา   ครับ เชิญครับคณุครรชิต 
นายครรชิต  ชุมขวัญ   ครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ กระผมครรชิต  ชุมขวัญ สมาชิกสภาเทศ

ต าบลคลองขุด ผมพ่ึงรู้จักท่านเลขาคนก่อน ท่านช านาญ พรหมด้วง ว่าการประชุมสภา
ท ารายงานสภา ท่านมีการถอดเทป ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการจ้างและก็ต้องมีการจ่ายเงิน 
คือเรื่องนี้ผมเคยทักท้วงท่านประธานไว้ตั้งแต่หลายสมัยครั้งตั้งแต่เราประชุมมา ว่า
รายงานการประชุมสภาเมื่อรายงานการประชุมสภาเราไม่ได้เอามารับรองในการประชุม
สภา ท าให้เกิดปัญหากันการที่เราอนุมัติให้เขาจ่าย และจะส่งผลไปถึงจังหวัด เพราะเรา
ไม่มีรายงานการประชุมสภาแนบไป เมื่อเราไม่รายงานการประชุมแนบถามว่า เราจะ
โทษผู้บริหารทั้งหมดก็ไม่ได้ เพราะการประชุมสภาทุกครั้งมีการบันทึกเทป การบันทึก
ซีดีถ่ายท า ถ่ายทอด และเมื่อไหร่รายงานการประชุมสภาจะได้น ามารับรองในการ
ประชุมสภา เหมือนทุกครั้งที่สมัยก่อนที่เขาเคยท ามา มีสมัยนี้ 4 ปี รายงานการประชุม
สภาได้รับรองแค่ปีเดียวหลังจากนั้นเลื่อนๆและก็เลื่อน ผมว่าท่านประธานสภาต้องใช้
อ านาจของประธานสภาบังคับใช้ในบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ให้เราลอยอยู่อย่างนี้แล้วมา
โทษผู้บริหารอย่างรายการจ่ายขาดเงินสะสมไม่มีการายงานประชุมสภา แต่สภามีการ
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อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ผมถามว่าเราท ากันอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่ าง ผมถามว่ากี่ครั้ง
ตั้งแต่ปีไหน 57, 58 รายงานการประชุมสภา เราส่งไม่ได้นี่สมัย 59 

ประธานสภา   ท่านครรชิตครับ ผมว่าอย่าให้เป็นการอภิปรายกันเลยนะครับ 
นายครรชิต  ชุมขวัญ  ผมไม่ได้ให้อภิปราย 
ประธานสภา  เพราะว่าเป็นการเข้าใจกันแล้วว่าครั้งก่อนๆ คุณช านาญ ได้รับปากว่าใกล้จะ

เสร็จๆ 3-4 ครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้ท่านบอกว่าเสร็จแล้วแต่ขาดงบประมาณที่จะไปเอาครับ
ท่านต้องเข้าเหมือนกับผมนะครับ เดี๋ยวก็เป็นการอภิปราย มันเป็นระเบียบวาระที่ 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมแค่นัน้เองครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ครับ เพราะผมตั้งใจ บอกแล้วว่าผมจะถามท่านประธานไม่รู้กี่ครั้ งแล้วเรื่อง
รายงานการประชุมสภา  

ประธานสภา   ก็ผมได้ชี้แจงแล้วครับ 
นายครรชิต  ชุมขวัญ  แล้วเมื่อไหร่ล่ะครับท่านประธานสภา 
ประธานสภา   เขาบอกแล้วท าเสร็จแล้ว 
นายครรชิต  ชุมขวัญ  เสร็จแล้ว แล้วท าไมไม่เอามาเสนอล่ะครับ 
ประธานสภา   เขาบอกว่าขาดงบประมาณไปครับท่าน 
นายครรชิต  ชุมขวัญ  แล้วสมัยก่อนท าไมเขาเสนอกันได้ละครับ 
ประธานสภา   อันนี้สมัยก่อนนะครับ เอาสมัยนี้นะครับ 
นายครรชิต  ชุมขวัญ  ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภาบอกว่าอย่างนั้น โอเคครับ 
ประธานสภา   ครับ ต่อนะครับระเบียบวาระที่ 2 ก็หมด  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
ประธานสภา  เรื่องการมอบพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของการเคหะแห่งชาติครับ หมู่บ้านเอ้ือ

อาทรจังหวัดสตูลครับ เอกสารหมายเลข 1 ครับ ซึ่งผู้บริหารไม่อยู่นะครับ ได้ท าเรื่อง
มอบหมายให้ คุณปิยวรรณ แต่ว่าเรื่องกระทู้ถาม คุณปิยวรรณ ไม่สามารถตอบได้นะ
ครับ ก็ท่านอดิศักดิ์ครับ ผู้ตั้งกระทู้ถามก็ข้ามไปก่อนนะครับ ท่านมีอะไรที่จะสอบถาม
นิดหน่อยเชิญได้นะครับ เชิญครับ คุณอดิศักดิ์ บัวเพชร ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมอดิศักดิ์ บังเพชร สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 
2  เมื่อผู้บริหารไม่อยู่ ท่านนายกไม่อยู่  ผมก็ไม่รู้จะถามใครนะครับ  แต่ผมชี้แจงให้
เพ่ือนสมาชิกสภา ท่านรองนายกทั้ง 2 ท่าน ท่านที่ปรึกษานายก และก็รักษาการกอง
การช่างครับ ความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่ 4 หมู่บ้านเอ้ืออาทร 2 คืน แล้วครับ
ท่านประธาน ไฟฟ้าดับดับเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธาน เพราะนายกผู้บริหารไม่
ท า MOU ข้อตกลงกับการเคหะแห่งชาติ สาเหตุที่ไฟฟ้าดับ เพราะ 4-5 ปีที่ผ่านมา การ
เคหะจ่ายค่าไฟทางไฟแสงสว่างทางเข้าของหมูบ้านทั้งหมด แล้วพอหมดสัญญาของการ
เคหะฯกับพ่ีน้องประชาชนที่ซื้อบ้านในหมู่ 4 หมู่บ้านเอ้ืออาทร ตอนนี้ก็เป็นภาระเป็น
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องอยู่แล้วนะครับ เพราะไฟไม่สว่าง ขโมยก็เยอะ พวกวัยรุ่นก็
เยอะท าให้พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน ที่ผมชี้ให้เห็นนะครับ ท่านประธานตัวนี้ส าคัญใน
พ้ืนที่ต าบลคลองขุด ทุกพ้ืนที่มีไฟส่องสว่างทางสาธารณะ โดยใช้งบประมาณของ
เทศบาลการไฟฟ้าที่คัดจากค่าหัวของพี่น้องประชาชน ที่ผมพูดเพราะว่าพ่ีน้องในหมู่ที่ 4 
ของหมู่บ้านเอ้ืออาทร ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ เสียภาษีให้กับเทศบาลต าบลครองขุด ท าไม
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ผู้บริหารถึงไม่เห็นคุณค่า ตอนนี้ดับนะครับ เมื่อคืนดับ แต่วันนี้ผมประสานกับพ่ีสิทธิ์ให้
การไฟฟ้าไปต่อก่อน เรื่องปัญหาอย่างบอกกับเพ่ือนสมาชิกสภา ที่ปรึกษา และรอง
นายกทั้ง 2 ท่านครับ เข้าไปดูได้เลยครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไร ที่ผมทราบทางการ
เคหะฯมีความประสงค์ที่จะท าข้อตกลงกันอยู่ แต่ที่ผมรู้จักผู้อ านวยการการเคหะ
แห่งชาติว่านายกผู้บริหารเทศบาลต าบลคลองขุดเป็นคนเลื่อนในการเซ็นสัญญา MOU 
ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภา  ครับ ก็แค่ได้ตั้งกระทู้ถามไว้แค่นั้นนะครับ โดยไม่มีผู้บริหารตอบนะครับ ถ้า
ท่านติดใจในการประชุมครั้งต่อไปก็ยังมีเวลาครับ แต่ว่าจะต้องนัดในที่ประชุม เพราะว่า
ถ้าท่านมีถึงแจ้งก็คงจะไม่ทันในการแจกหนังสือครับ ตามระเบียบวาระที่ 3 ก็หมดนะ
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  เรื่องการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี วันเริ่ม และระยะเวลา

ของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2559 และก าหนดวันเริ่ม และระยะเวลาสมัยประชุม
สามัญประจ าปี 2560 นะครับ ตามเอกสารหมายเลข 2 ครับ 

ในการก าหนดสมัยประชุม ในสมัยปีที่ผ่านมา ในสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2559 
ก็คือสมัยนี้นะครับ ก็มีการก าหนดกันว่าไว้ 30 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2559 ถึงวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 มีก าหนด 30 วันนะครับ ต่อไปขอให้ที่ประชุม 
ก็ขอให้ที่ประชุมนะครับ ก าหนดการประชุมสภา ในสมัยการประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
2559 ครับ ว่าควรมีกี่สมัย และแต่ละสมัยจะก าหนดกี่วัน และเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไรถึง
วันที่เท่าไร ขอให้ที่ประชุมเสนอเป็นขั้นตอน โดยเสนอว่าควรมีกี่สมัย สมัยแรกไม่ต้อง
เสนอเพราะว่ามีอยู่แล้วนะครับ เชิญคุณบูอาสัน นางเจ๊ะ ครับ   

นายบูอาสัน  นางเจ๊ะ  ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ผมขอเสนอควรให้มี 4 สมัย ครับท่าน
ประธานครับ 

ประธานสภา   ครับ ขอผู้รับรองครับ   มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
ประธานสภา  ครับ ต่อไปขอให้ที่ประชุม ก าหนดว่าในแต่ละสมัยนะครับมีก าหนดกี่วันควรเริ่ม

ตั้งแต่วันที่เท่าไร่ถึงวันที่เท่าไร่ครับ ขอเชิญคุณณรงค์ วารีรัตน์ ครับ  
นายณรงค์  วารีรัตน์  ขอบคุณครับท่านประธาน ผมขอเสนอ สมัยที่ 2  ก าหนดเดือนพฤษภาคม 

ต้ังแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2559  ครับ 
ประธานสภา   มีก าหนดกี่วันครับ 
นายณรงค์  วารีรัตน์   30 วันครับ 
ประธานสภา  ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้องครับ อย่าให้ซ้ ากันครับ ต่อไปนะครับเชิญ 

ท่านอดิศักดิ์ บัวเพชร ครับ 
นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมอดิศักดิ์ บัวเพชร สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 

2 ผมขอเสนอสมัยที่ 3 ก าหนดเดือนสิงหาคม 2559  มีก าหนด 30 วัน  ตั้งแต่วันที่  
1 - 30 สิงหาคม 2559  ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
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ประธานสภา  ขอผู้รับรองครับ ยกมือเดียวครับ มีผู้รับรองถูกต้องครับ ขอบคุณครับ ต่อไป
ครับเชิญคุณร าหลี  ขุนจง ครับ 

นายร าหลี  ขุนจง  ขอบคุณท่านประธาน กระผมร าหลี ขุนจง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ผมขอ
เสนอสมัยที่ 4 ควรก าหนดเดือนพฤศจิกายน 2559 มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 
30 พฤศจิกายน  2559 ครับท่านประธาน 

ประธานสภา  ขอผู้รับรองครับ คุณช านาญกับคุณสมพงศ์ ครับ มีใครเสนอที่แตกต่างไปจากนี้
ไหมครับ ไม่มีนะครับ ก็ถือที่ประชุมมีมตินะครับให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลอง
ขุด สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2559  จ านวน 4 สมัยครับ  สมัยที่ 1  ไม่ต้องก าหนด 
สมัยที่ 2 ก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 
พฤษภาคม ครับ  ผู้เสนอจ าไว้ด้วยนะครับ เพ่ือเกิดความผิดพลาดมีก าหนด 30 วัน 
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลองนับดูด้วยนะครับ ว่าที่ผู้เสนอตรง 30 วันไหมครับ  ต่อไปเป็นสมัยที่ 
3 ครับ ท่าน อดิศักดิ์ บัวเพชร เป็นผู้เสนอ ให้เดือนสิงหาคม 2559 ก าหนด 30 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 สิงหาคม ก าหนด  30 วัน ครบไหมครับ สมัยที่ 4 
ครับ เสนอโดยคุณร าหลี ขุนจง ก าหนดเป็นเดือนพฤศจิกายน  2559  มีก าหนด 30 
วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน ครบนะครับ  ให้สมัยการประชุม
ส ภ า เท ศ บ าล ต า บ ล ค ล อ งขุ ด  ส มั ย ส ามั ญ ป ระจ า ปี  2559  ใน ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา บท 2 การประชุมในข้อ 21 มีการ
ให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาการประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปด้วย ก็คือ
ในสมัยแรกของปี 2560 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกปีนี้นะ โดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยทุกคนครับ ก็ขอให้ที่ประชุม
ครับ ก าหนดว่าในสมัยแรกของปี 2560 ควรก าหนดในวันไหน และมีก าหนดกี่วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรขอเชิญเสนอเลยครับ เชิญคุณสมพงค์ รัตตพันธ์ ครับ  

นายสมพงค์  รัตตพันธ์  ขอบคุณท่านประธาน กระผมสมพงค์ รัตตพันธ์ สมาชิกสภาเขต 1 ครับ การ
ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจ าปี 2560 ครับ ขอเสนอก าหนดเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 ครับผม ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ประธานสภา  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ คุณร าหลี กับ คุณณรงค์ ครับ ท่านอ่ืนจะเสนอเดือนอ่ืน
ไหมครับ ไม่มีนะครับ ก็ขอสรุปว่าในที่ประชุมมีมติตามที่ท่านสมพงศ์เสนอนะครับ คือ
ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์  2560 นะครับ ก็ขอให้ที่ประชุมก าหนดนะครับว่าในเดือน
กุมภาพันธ์ ควรก าหนดกี่วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับ เชิญคุณ
ครรชิต ครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมครรชิต ชุมขวัญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คลองขุด ผมขอเสนอสมัยประชุมสมัยแรกปี  2560 ก าหนด 30 วัน ตั้ งแต่  1 
กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภา  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ ขอบคุณครับ เจ้าหน้าที่จดทันไหมครับ มีใครเสนอเป็น
อย่างอ่ืนบ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติ ก าหนดการประชุมสามัญ สมัย
แรกประจ าปี พ.ศ. 2560 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 
2560 ครับ  ก าหนด 30 วัน ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่ 



-๗- 
 

5.1 เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี เริ่มแรกระยะเวลา
สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2559 และก าหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาการประชุม
สภาสมัยสามัญประจ าปี 2560 สมัยแรกเสร็จสิ้นครับ ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับการ
ประชุม ดังข้อ 21 ให้ประธานน าปรึกษาในที่ประชุม ถือว่าที่ประชุมลงมติตรงกันนะ
ครับ โดยไม่มีบุคคลใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนครับ 

ที่ประชุม    มีมตเิห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองขุด สมัย 
สามัญ ประจ าปี 2559  จ านวน 4 สมัย  

สมัยที่ 2  เดือนพฤษภาคม 2559  ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2559            
มีก าหนด 30 วัน 

สมัยที่  3  เดือนสิงหาคม 2559  ตั้งแต่วันที่  1 – 30 สิงหาคม 2559              
มีก าหนด 30 วัน 

สมัยที่  4 เดือนพฤศจิกายน  2559  ตั้งแต่วันที่   1 - 30 พฤศจิกายน  
2559 มีก าหนด 30 วัน 

   ประจ าปี 2560 
สมัยที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 

2560 มีก าหนด 30 วัน  
5.2  เรื่องขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ของกองคลัง ตามเอกสารหมายเลข 3 

ในรูปเล่ม ขอเชิญผู้บริหาร โดยคุณปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล ซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรี
ต าบลคลองขุดคนที่ 1 ได้รับมอบหมายจากนายกได้ส่งหนังสือขอมอบหมายในการ
อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ครับ ขอเชิญคุณปิยวรรณ เชิญ
ครับ 

นางปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล  เรียนท่านประธาน เรียนท่านสมาชิก เรียนท่านผู้บริหาร และ ผ.อ.กองทุกท่าน
คะ ดิฉันนางปิยวรรณ เพ็ญนุกูล รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด เรื่องขอเสนอญัตติ 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด ข้าพเจ้าขอเสนอยุติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลคลองขุดเพ่ือพิจารณาต่อไปขอแสดงความนับถือ นายโชติ ชินอรรถพร 
นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด จากที่ท่านนายกมอบหมายให้ดิฉันชี้แจงแทนใน 2 เรื่อง
1.เรื่องญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 และเรื่องรายงานผลปฏิบัติงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค่ะ รายละเอียดของโครงการ การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 
2 ตามเอกสารหมายเลข 3 ค าเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลคลอง
ขุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคอขุดตามที่เทศบาลต าบลคลองขุดได้รับค่าท าเนียมในการจดทะเบียน สิทธิ และ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาทุนทรัพย์และราคา
ประเมินจากส านักงานที่ดินจังหวัดสตูล และได้น าเงินส่งเป็นรายได้ของเทศบาลต าบล
คลองขุดในปี พ.ศ. 2558 แล้วนั้น ซึ่งภายหลังได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การเรียกเก็บค่าท าเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ แลนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
กรณีการโอนและการจนองอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรการสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจตามหักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนด ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ให้เรียก
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เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.01 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ข้อ 96 
(2)ขอเงินคืนภายหลังจากท่ีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
เทศบาลต าบลคลองขุด โดยนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุดจึงขอเสนอรายละเอียด และ
งบประมาณด าเนินงานการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลคลองขุด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่  2 เพ่ือสภาเทศบาลต าบลคลองขุดจะได้ร่วมกัน
พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือให้การจ่ายคืนเงินค่าท าเนียมการจดทะเบียน
สิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจ านวน 7,933 บาท จึงเรียนมาเพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลคลองขุดพิจารณาอนุมัติต่อไป นาย โชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรี
ต าบลคลอขุด บันทึกหลักการละเหตุผลประกอบการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ของ
เทศบาลต าบลคลองขุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลักการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมของเทศบาลต าบลคลองขุด เพ่ือจ่ายคืนค่าท าเนียมในการจดทะเบียน สิทธิ
และนิติกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ให้กับ นางโสภิดา  ตั้งวรางค์กูล  
จ านวน 7,933 บาท ตามประกาศกระทรวงหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ตาปะมวลกฎหมาที่ดิน กรณีการโอนและการ
จ านองอสังหาริทรัพย์ ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตาม
หลักเกณ ฑ์ที่ รั ฐมนตรี ก าหนดลงวันที่  26 มีนาคม พ .ศ . 2558 ให้ เรียก เก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.01 ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558 ถึงวันที่  31 
ธันวาคม 2560 เหตุผลตาหนังสือสักงานที่ดินจังหวัดสตูล ที่ สต.00020 (3/4) ลง
วันที่ 4 มกราคม 2559 แจ้งให้เทศบาลต าบลคลองขุด จ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียน สิทธิ และนิติกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับ นางโสภิดา  ตั้ง 
วรางค์กูล จ านวน 7,933 บาท เทศบาลต าบลคลองขุดได้ตรวจสอบเอกสาร และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า การขอคืนเงินรายรับภายหลังจากที่งบประมาณ ที่รับเงิน
รายันแล้ว สามารถกระท าได้โดยการจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 9 การถอนเงินคืนรายรับและการ
จ าหน่ายหนี้ศูนย์ ข้อ 96 (2)ขอคืนเงินภายหลัง จากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อ
ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้  โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอรายละเอียดและงบประมาณด าเนินงานจ่าย
ขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลคลองขุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 
เพ่ือภาเทศบาลต าบลคลองขุดจะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม 
พิจารณาเห็นชอบต่อไป แบบรายละเอียดประกอบการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้
คงเหลือ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ยอดเงินสะสมจากงบแสดงสถานการณ์เงิน 
ค ง เห ลื อ เงิ น ส ะส ม ที่ น า ไป บ ริ ห า ร ได้  ค ง เห ลื อ  ณ  วั น ที่  25 กุ ม ภ า พั น ธ์ 
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255922,382,839 บาท 37 สตางค์ ประมาณการรายรับจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้รวมทั้งสิ้น 22,382,839 บาท 37 สตางค์ รายละเอียด
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลต าบลคลอง
ขุด รายจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 7,933 บาท แผนงานงบกลางรวม 
7,933 บาท เงินค่าช าระหนี้ เงินต้นจ านวน 7,933 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าคืนเงิน
ค่าธรรมเนียม จดทะเบียน สิทธิ และนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน สิทธิ และนิติ
ธรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ ตาม
มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑท์ี่คณะรัฐมนตรีก าหนด ลง
วันที่ 26 มีนาคม 2558 ให้แก่ นางโสภิดา  ตั้งวรางค์กูล เอกสารประกอบทั้งหมดมี 7 
หน้าคะ รายละเอียดทั้งหมดมีอยู่ในโครงการแล้วนะคะ ขอบคุณคะท่านประธาน 

ประธานสภา  ขอขอบคุณผู้บริหารครับ ในการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี่นะครับ เป็นการจ่าย
ขาดเป็นครั้งที่ 2 ครั้งก่อนได้จ่ายขาดในลักษณะเดียวกันครับ ให้กับประชาชนที่ไปช าระ
ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ตามมติ ครม. ก าหนดให้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถ้าใครได้ไปท าการโอน
ที่ดินในช่วงระหว่างดังกล่าวสามารถไปขอคืนได้ ซึ่งครั้งก่อนนะครับ นางโสภิดา ตั้ง  
วรางค์กูล ได้ไปช าระไว้ในอัตราร้อยละ 1 ซึ่งภายหลังก็มีมติ ครม. มีก าหนดลดภาษีใน
พ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจให้เหลือ 0.01 ครับ ซึ่งส่วนต่างส่วนนี้ทางส านักงานที่ดิน ได้
ส่งค่าธรรมเนียมมาให้ เป็นรายรับของเทศบาลแล้ว ซึ่งเทศบาลก็จ าเป็นต้องจ่ายคืน
ให้กับ นางโสภิดา ตั้งวรางค์กูล จ านวน 7,933 บาทครับ ใครมีข้อสงสัยใดๆบ้างไหม
ครับ เชิญครับท่านสมาชิกครับ คือในลักษณะอย่างนี้ครับ ท้องถิ่นก็เป็นลักษณะอย่างนี้
ครับ ถ้าสมมุติว่าเขาได้ไปท าการโอนที่ดิน แล้วก็ในบางครั้ง พื้นที่ในคลองขุดก็มีรายอ่ืนๆ
อีก ที่ขอตามหลังมาครับ ขอเชิญท่านครรชิตครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขอบคุณท่านประธานครับ ผม ครรชิต ชุมขวัญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คลองขุด เหมือนมติ ค.ร.ม. ที่จัดเก็บภาษีค่าโอนเงินร้อยละ 1 ผมสงสัยอยู่ข้อหนึ่งครับ
ว่า ถ้าว่าสมมุติที่มีการจ านอง ขาดฝาก มันดอกเบี้ยร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 แต่ผมก็ไม่
ทราบต่างนั้นเมื่อสมมุติว่า ผู้ที่รับจ านอง หรือผู้จ านองปล่อยให้มันคือไม่ได้ถอน แล้วก็
โกงสิทธิ์ตัวนั้น โกงการจ านอง ขายฝากนั้นโกงสิทธิ์อยู่แล้ว โดยที่ไม่มีการฟ้องร้อง ถึง
ถามว่าภาษีตัวนั้น มันน าเข้าเทศบาลด้วยหรือไม่ หรือถ้าเมื่อน าเข้า ผู้ที่จ านองจะได้รับ
สิทธิ์ตัวนั้นด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภา   เชิญ ตัวแทนฝ่ายกองคลัง ตอบได้ไหมครับยกมือก่อนครับ ขอเชิญครับ 
นางทิพยวรรณ  นุ้ยดี  เรียนท่านประธาน ดิฉันนางสาวทิพวรรณ  นุ้ยดี นักวิชาการจัดเก็บรายได้รักษา

ราชการแทนผู้อ านวยการกองคลังคะ กรณีค่าธรรมเนียมการโอน ขาย จากส านักงาน
ที่ดินนะคะ ที่เราได้รับก็มีเฉพาะรายการโอน ซื้อขายทรัพย์สิน ในส่วนกรณีการขายฝาก
ตัวนั้น เป็นค่าธรรมเนียมคนละตัวกันคะ ซึ่งส านักงานที่ดินไม่ ได้น าส่งเทศบาลคะ 
ขอบคุณคะ  
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ประธานสภา  ครับก็ขอบคุณครับ ท่านอ่ืนครับ ไม่มีนะครับ ไม่มีจะขอมติครับ มีใครอยู่นอก
ห้องประชุมบ้าง เชิญครับ เจ้าหน้าที่ตามหน่อยครับ  ครบนะครับ ขอเชิญท่านบุญเชิด 
ครับ ต่อไปจะขอมติในกรณีที่ท่านผู้บริหารของจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ครับ สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้ผู้บริหารจ่ายขาดเงินสะสมก็คืนเงินค่าท าเนียมให้กับ นางโสภิดา ตั้ง 
วรางค์กูล จ านวน 7,933 บาท โปรดยกมือครับ เลขานับดังๆครับ 

เลขานุการสภา   7 เสียงครับ 
ประธานสภา   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผู้บริหารจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที 2 เพ่ือคืนเงินค่า 

ท าเนียมในการท านิติกรรมทีดินให้กับคุณโสภิดา ตั้งวรางค์กูล  จ านวน 7,933 บาท          
ยกมือครับ 

เลขานุการสภา   ไม่มีครับ 
ประธานสภา   งดออกเสียง 2 เสียงครับ 

สรุปมติในที่ประชุมครับ ซึ่งมีสมาชิกสภามาประชุมวันนี้จ านวน 9 ท่าน ก็มีมติ
เห็นชอบจ านวน 7 เสียง  ซึ่งถือว่าที่ปะชุมเห็นชอบนะครับ ให้ผู้บริหารจ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งที่ 2 ในส่วนกอคลังก็คือเงินค่าท าเนียมให้กับ คุณโสภิดา ตั้งวรางค์กูล จ านวน 
7,933 บาทครับ ซึ่งในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ก็หมดนะครับ 

ที่ประชุม            มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าท าเนียมให้กับคุณโสภิดา ตั้งวรางค์กูล   
จ านวน 7,933 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
เรื่องการรายงานผลปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2558 ในเอกสาร

หมายเลข 4 ขอเชิญผู้บริหารครับ เชิญคุณปิยวรรณ ครับ 
นางปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล  เรียนท่านประธาน เรียนสมาชิกสภาแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนาง

ปิยวรรณ เพ็ญนุกูล รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด เรื่องรายงานผลปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2558 นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด รายงานต่อสภา
เทศบาลต าบลคลองขุด เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคลองขุด ผู้ทรงเกียติทุกท่าน เพ่ือเป็นปามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบที่ 3 พ.ศ. 2552 มาตรา 18 ทด วรรค 5 ได้ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย เทศบาลต าบลลองขุด เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ทั้งต าบลซึ่งภารกิจที่เทศบาลต าบลคลองขุดได้ปฏิบัติใน
รอบปี 2558 นั้นมีขอบเขตกว้างขวางหลายด้าน ทั้งในการก าหนดอ านาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลคลอขุด และโดยที่ผมได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนต าบลคลองขุด เลือกผมให้เป็นนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติรับรองผลการเลือกเมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2555 ซึ่งผมได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลคลองขุด เมื่อวันที่ 3 
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กุภาพันธ์ 2555 ซึ่งถือเป็นวันที่ผมได้เข้ารับหน้าที่บริหารงานของเทศบาลต าคลองขุด
อย่างสมบูรณ์ ตามกฎหมายและในปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 ของการบริหารงานในเทศบาล
ต าบลคลองขุด จึงได้จัดท ารายงานแสดงผลปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลลองขุด
ประจ าปี 2558 เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลคลองขุด  โดยสรุปดังนี้ นโยบายด้าน
การเมือง การบริหารจัดการ และการบริการประชาชนเทศบาลต าบลคลองขุด ได้
ด าเนินการตามนโยบายด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการบริการประชาชนใน
รอบปี 2558 ดังนี้ 
 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนงบตามเทศบัญญัติ 10,000 
บาท งบประมาณที่ใช้ไป 2,465 บาท เป็นเงินรายได้ผลผลิตของโครงการตีแผ่ ชุมชน 
3ชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน โอนรถไปจ านวน 7,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 35 บาท โครงการจดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งบตามเทศบัญญัติ 10,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 21,081 บาท เงินรายได้จัดท าผลผลิตจาโครงการ คือจัดท า
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 แผนด าเนินงาน พ.ศ. 2558 โดยเพ่ิมมาเป็น
จ านวนเงิน 25,00 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,919 บาท รวมงบตามเทศบัญญัติ 
20,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายไป 23,546 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,954 
บาท 
 2. นโยบายสาธารณูปโภคเทศบาลต าบลลองขุด ได้ด าเนินการตามนโยบาย
ด้านสาธารณูปโภคในรอบปี 2558 ดังนี้ 
  ๒.1 โครงการรับปรุงผิวจราจรให้แอสฟัสติกคอนกรีตถนนสายคง
จันทร์ บ้านลุโปะบาตู หมู่ที่ 6 เงินนอกงบประมาณ 5,377,000 บาท งบประมาณที่
ใช้จ่าย 5,377,000 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนา อ.บ.ต. 
กรณีเร่งด่วน ผลผลิตที่ได้รับคือ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟัสติกปะติดถนนสายคง
จันทร์ บ้านลุโปะบาตู จ านวน 1 เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 
  ๒.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อซอยราชการ 
หมู่ที่ 2 เงินนอกงบประมาณ 1,184,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายไป 1,184,000 
บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนา อ.บ.ต. กรณีเร่งด่วน ผลผลิตที่
ได้รับคือก่อสร้างถนนเสริมเหล็กเชื่อมต่อซอยราชการ หมู่ที่  2 จ านวน 1 เส้น 
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 ๒.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสายบ้านใต้
บ้านหัวโคก หมู่ที่ 2,5  เงินนอกงบประมาณ 2,944,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย
จริง 2,944,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินอุดหนุนชดเชยการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ผลผลิตที่ได้รับคือ การปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟอล
ติกปะติด ถนนสายใต้บ้านหัวโคก หมู่ที่ 2,5 จ านวน 1 เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 
บาท 

 ๒.4 โครงการปรับปรุผิวจราจรแอสฟอลติกปะติด ถนนสายเขาจีน-
โคกพยอม หมู่ที่  1เงินงบประมาณ 1,945,000 บาท งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง 
1,945,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินอุดหนุนชดเชยการแก้ไขปัญหาและ
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พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ผลผลิตของโครงการคือปรับปรุงถนลาดยางแอสฟอลติก สาย
เขาจีน-โคกพยอม จ านวน 1 เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 ๒.5 โครงการปรับปรุผิวถนนแอสฟอลติก ถนนสายเขาจีน หมู่ที่ 1,4 
เงินงบประมาณนอก 2,502,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 2,502,000 บาท 
ที่มาของงบประมาณคือ เงินอุดหนุนชดเชยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ใต้ ผลผลิตของโครงกาคือ ปรับปรุงผิวถนนแอสฟอลติกปะติดถนนสายเขาจีน หมู่ที่ 1,4 
จ านวน 1 เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๒.6 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟอลติกปะติด ถนนสายท่า
พะยอมบ้านหัวโคก หมู่ที่ 2,5 เงินงบประมาณนอก  717,000 บาท งบประมาณที่ใช้
จ่ายจริง  717,000 บาทที่มาของงบประมาณ คือ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ิม
ประสิทธิภาพกาการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตที่ได้รับปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนแอสฟอล
ติก ถนนสายท่าพะยอม บ้านหัวโคก หมู่ที่ 2,5 จ านวน 1 เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 
บาท  

 ๒.7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสายบ้านท่าจีน 
บ้านนาแค หมู่ที่ 2,5 เงินงบประมาณนอก 1,137,000 บาท งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 
1,137,000 บาท  ที่มาของงบประมาณคือ  เงินอุดหนุนเพ่ิมประสิทธิภาพกาการใช้
จ่ายงบประมาณ ผลผลิตที่ได้รับคือ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลดยางแอสฟอลติก ถนนสาย
บ้านท่าจีน บ้านนาแค หมู่ที่ 2,5 จ านวน 1 เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๒.8 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสาย
บ้านนาแค คลองน้ าเค็ม (ท่าเรือ) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 งบประมาณนอก 1,467,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 1,467,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินอุดหนุนเพ่ิม
ประสิทธิภาพกาการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตที่ ได้รับ คือ ปรับ ปรุงซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสายบ้านนาแค คลองน้ าเค็ม (ท่าเรือ) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 
จ านวน 1 เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๒.9 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสาย
ทางเข้าสนมกีฬากลาง ซอยโรงอิฐ หมู่ที่  4 งบประมาณนอก  744,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ไปจริง 744,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ผลผลิตของโครงการคือ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสายทางเข้า
สนมกีฬากลาง ซอยโรงอิฐ หมู่ที่ 4 จ านวน 1 เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๒.10 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสาย
เขาจีน หมู่ที่  1 เงินนอกงบประมาณ 1,038,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไปจริง 
1,038,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผลผลิตของโครงการ
คือ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสายเขาจีน หมู่ที่ 1 จ านวน 1 
เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๒.11 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสาย
บ้ านนาแค คลองน้ าเค็ม  (ท่ าเรือ ) ช่ วงที่  1 หมู่ ที่  5 งบนอก 450,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 450,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินอุดหนุนเฉพาะ
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กิจ ผลผลิตที่ได้รับปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสายบ้านนาแค 
คลองน้ าเค็ม (ท่าเรือ) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 5 จ านวน 1 เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๒.12 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสาย
เขาจีน หมู่ที่  1 เงินนอกงบประมาณ 2,100,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 
2,100,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผลผลิตของโครงการ 
คือ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติก ถนนสายเขาจีน หมู่ที่ 1 จ านวน 1 
เส้น งบประมาณคงเหลือ 0 บาท รวมทั้งสิ้นในนโยบายด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น
เงิน นอกงบประมาณ  21,605,000 บาท  และงบประมาณ ที่ ใช้ จ่ า ย ไปจริ ง 
21,605,000 บาท  

3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลคลองขุดได้
ด าเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในรอบประจ าปี 2558 ดังนี้ 

 ๓.1 โครงการสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ งบตามเทศ
บัญญัติ 475,000บาทงบประมาณที่ใช้จ่าย 475,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ 
เงินรายได้ผลผลิตของโครงการคือ จ่ายเงินสมทบในระบบหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 ๓.2 โครงการอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน งบตามเทศ
บัญญัติ 135,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 67,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ 
เงินรายได้ผลผลิตของโครงการ คือ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อสม. เพ่ือพัฒนางาน
สารณสุขมูลฐาน โดยรถไป 67,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 ๓.3 โครงการที่ควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ งบ
ตามเทศบัญญัติ  15,000 บาท งบประมาณที่ ใช้จ่ าย 13,794 บาท ที่มาของ
งบประมาณคือ เงินรายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ จัดอุปกรณ์เวชภัณฑ์พ่นสารเคมี 
ของยุงลายตัวแก่ งบประมาณคงเหลือ 1,206 บาท 

 ๓.4 โครงการจัดซื้อถังขยะ งบตามเทศบัญญัติ 377,500 บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 372,500 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินรายได้ ผลผลิตของ
โครงการ คือ จัดซื้อถังขยะความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จ านวน 200 ใบ หมายเหตุ 
โอนเพิ่มมา 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท 

 ๓.5 โครงการเข้าค่ายป้องกันยาเสพติด งบตามเทศบัญญัติ 0 บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 51,333 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เป็นเงินรายได้ผลผลิต
ของโครงการ คือ อบรมเพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชน จ านวน 1 รุ่น โดยเพ่ิมมา 85,000 
บาท งบประมาณคงเหลือ 33,668 บาท  

 ๓.6 โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ งบตามเทศบัญญัติ 0 บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 62,750 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินรายได้ ผลผลิตของ
โครงการคือ ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ 1 บ่อ โดยเพ่ิมมา 67,500 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 4,750 บาท รวมนโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1,002,500 
บาท ใช้จ่ายไป 1,042,876 บาท งบประมาณคงเหลือ 49,624บาท 
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4.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทาง
เทศบาลได้ด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สิน ในรอบปี 2558 ดังนี้  

 ๔.1โครงการสนับสนุนหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS)งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 576,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 575,300 บาท ที่มาของ
งบประมาณ คือ เงินรายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ มีเจ้าหน้าที่ และอปพร. ได้ปฏิบัติ
หน้าที่กู้ชีพ โอนเพิ่มมา 59,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 59,900 บาท 

 ๔.2โครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
10,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 9,546.90 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงิน
รายได้ผลผลิตของโครงการ คือ ฝึกซ้อมการเข้าเฝ้าระงับเหตุที่เกิดจากอัคคีภัยให้แก่
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล งบประมาณคงเหลือ 453.10 บาท 

 ๔.3โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลคลองขุด 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 108,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 108,000 บาท 
ที่มาของงบประมาณ คือ เงินรายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลคลองขุด งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๔.4โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
20,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 11,268 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงิน
รายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ ฝึกอบรมคนพิการ และจัดตั้งชมรมคนพิการ โอนรถไป 
7,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,032 บาท 

 ๔.5โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนที่ได้รับความเดือดร้อน งบประมาณ
ตามเทศบัญญั ติ  30,000 บาท งบประมาณ ที่ ใช้ จ่ าย  6,000 บาท ที่ มาของ
งบประมาณ คือ เงินรายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ ให้การช่วยเหลือผู้ยากจนจ านวน 
2 ราย โอนรถไป 24,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท 

 ๔.6โครงการนันทนาการแก่ผู้สูงอาย งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
20,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 18,910 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงิน
รายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ โอนรถไป 600 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 490 บาท  

 ๔.7สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
84,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 69,500 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงิน
รายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์จ านวน 14 คน 
งบประมาณคงเหลือ 14,500 บาท รวมนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินงบประมาณตามเทศบัญญัติ 848,000บาท งบประมาณ
ที่ใช้จ่าย798,524.90บาท งบประมาณคงเหลือ 49,475.10 บาท 

5. นโยบายด้านการศึกษาการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว เทศบาลต าบลคลองขุด ได้ด าเนินการตามนโยบาย ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในรอบปี 2558 ดังนี้  

 ๕.1 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตนารี งบตามเทศบัญญัติ 
10,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 10,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินรายได้
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ผลผลิตของโครงการ คือ จัดส่งเด็กนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตนารี อ.ละงู จ.สตูล 
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๕.2 ค่าใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน งบตามเทศบัญญัติ 9,600 บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 9,600 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินรายได้ผลผลิตของ
โครงการ คือ โรงเรียนมีสื่ออินเตอร์เน็ตใช้ในการค้นหาข้อมูล และจัดท าสื่อการสอน
ส าหรับนักเรียน งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๕.3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน งบตามเทศบัญญัติ 
10,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 10,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงินรายได้
ผลผลิตของโครงการ คือ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ เทศบาลเมือง
พัทลุง งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๕.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน งบตามเทศบัญญัติ 
100,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 100,000 บาท ที่มาของงบประมาณคือ เงิน
รายได้ผลผลิตของโครงการ คือ ท าการเบิกหักจัดส่งให้แก่สถานศึกษา งบประมาณ
คงเหลือ 0 บาท  

 5.๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลหมู่บ้าน
ท่าจีน งบตามเทศบัญญัติ 50,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 50,000 บาท ที่มาของ
งบประมาณคือ เงินรายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ ท าการเบิกหักจัดส่งให้แก่
สถานศึกษา งบประมาณคงเหลือ 0 บาท  

 ๕.6 โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 1,061,600 บาท ใช้จ่าย
จริง 922,000 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงินรายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ เด็ก
นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และมีพัฒนาการตามวัย โอนรถ 
97,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 42,100 บาท 

 ๕.7 โครงการอาหารกลางวันและหารเสริมนมโรงเรียนเทศบาล 1บ้าน
ท่าจีน และ สคด. งบตามเทศบัญญัติ  2,405,900 บาท งบประมาณที่ ใช้จ่าย 
1,244,126 บาทที่มาของงบประมาณ คือ เงินรายได้ผลผลิตของโครงการ คือ เด็ก
นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ และมีพัฒนาการตามวัย โอน
เพ่ิมมา 26,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,187,774 บาท  

 ๕.8 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน งบตามเทศ
บัญญัติ 80,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 80,000 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ 
เงินรายได้ผลผลิตของโครงการ คือ ท าการเบิกหักจัดส่งให้กับสถานศึกษา งบประมาณ
คงเหลือ 0 บาท 

 ๕.9 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบตามเทศบัญญัติ 
30,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 24,360 บาท ท่าของงประมาณคือ เงินรายได้
ผลผลิตของโครงการ คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและครูพ่ีเลี้ยง งบประมาณ
คงเหลือ 5,690 บาท 

 ๕.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 150,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 127,428 บาท ที่มาของงบประมาณ 
คือ เงินรายได้ผลผลิตของโครงการ คือ เด็กได้แสดงออก ซึ่งความรู้ความสามารถ มี
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พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โอนรถ 22,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 572 บาท 

 ๕.11 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน งบตามเทศบัญญัติ 
100,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 94,448 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงิน
รายได้ผลผลิตของโครงการ คือ เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน โอนรถไป 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
552 บาท 

 ๕.12 โครงการอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 60,000 บาท ใช้จ่ายจริง 30,000 บาท ที่มาของ
งบประมาณ คือ เงินรายได้ผลผลิตของโครงการ คือ อุดหนุนงบประมาณโครงการ 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ได้แก่ โรงเรียนวัดหน้าเมือง งบประมาณคงเหลือ 
30,000 บาท 

 ๕.13 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 4,012,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 3,866,000 
บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงินรายได้ผลผลิตของโครงการ คือ นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการและมีพัฒนาการตามวัย โอนเพ่ิมมา 12,000 
บาท งบประมาณคงเหลือ 158,000 บาท  

 ๕.14 การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 10,000 บาท งบประมาณใช้จ่าย 9,680 บาท ที่มาของ
งบประมาณ คือ เงินรายได้ผลผลิตของโครงการ คือ เด็กนักเรียนในสังกัดมีทักษะ และ
คียค์วามสามารถทางกีฬาเพ่ิมข้ึน งบประมาณคงเหลือ 320 บาท 

 ๕.15 โครงการวันเมาลิด งบประมาณตามเทศบัญญัติ 50,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 47,070 บาท บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงินรายได้ผลผลิต
ของโครงการ คือ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ไดรับการ าท านุบ ารุงให้คงอยู่สืบไป 
งบประมาณคงเหลือ 2,930 บาท 

 ๕.16 กิจกรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
20,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 3,000 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เป็นเงิน
รายได้ผลผลิตของโครงการ คือ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาได้รับท านุบ ารุง รักษาให้
คงอยู่สืบไป งบประมาณคงเหลือ 17,000 บาท 

 ๕.17 กิจกรรมประเพณีลากพระ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
250,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 247,166 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงิน
รายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาได้รับท านุบ ารุงให้สืบ
ต่อไป งบประมาณคงเหลือ 2,834 บาท 

 ๕.18กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
140,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 118,400 บาท ที่มาของงบประมาณ คือ เงิน
รายได้ ผลผลิตของโครงการ คือ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาได้รับการท านุบ ารุงให้คง
สืบต่อไป งบประมาณคงเหลือ 21,600 บาท  
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 ๕.19 โครงการพบปะกับประชาชนในเดือนรอมฎอน งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 34,630 บาท ที่มาของงบประมาณ 
คือ เงินรายได้ผลผลิตของโครงการ คือ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาได้รับการท านุบ ารุง
ไห้คงสืบต่อไป งบประมาณคงเหลือ 370 บาท 

 ๕.20 กิจกรรมสมโภชและถวายเทียนพรรษา งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 150,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย142,454 บาท ที่มาของงบประมาณ 
คือ เงินรายได้ผลผลิตของโครงการ คือ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาได้รับการท านุบ ารุง
ให้คงสืบต่อไปงบประมาณคงเหลือ 7,546 บาท  

 ๕.21 โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าจีนหมู่ที่ 2 
งบตามเทศบัญญัติ  330,000 บาท งบประมาณที่ ใช้จ่ าย 330,000 ที่มาของ
งบประมาณ คือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจผลผลิตของโครงการ คือ ก่อสร้างส้อม1หลัง 
จ านวน 10 ห้อง งบประมาณคงเหลือ 0 บาทรวมนโยบายด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว งบตามเทศบัญญัติ 9,064,100
บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย 7,500312 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,477,288บาท  

การรายงานการแสดงผลปฏิบัติงานประจ าปี 2558  แยกตามนโยบายที่แถลง
ต่อสภาเทศบาลต าบลคลองขุดเป็นกราฟท่าสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้
ตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด การ
บริหารงานเทศบาลเทศบาลต าบลคลองขุดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งมีพ้ืนที่การบริหารและรับผิดชอบครอบคลุมทั้งต าบลซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายเป็นงาน
ที่หนักแต่ผมก็มีจิตมุ้งมั่นและพร้อมจะแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคให้ลุล่วงเพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีฐานะทางเศรษฐกิจมีชีวิตที่ปลอดภัยผมได้ไห้ความส าคัญ
ความส าคัญ ความตั้งใจดูแลเอาใจใส่ต่อภารกิจของเทศบาลต าบลคลองขุดในทุกด้าน
ตามที่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลคลองขุด โดยได้พยายามกระจาย
งบประมาณโครงการต่างๆไปยังพ้ืนที่ทุกๆหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ผลงานต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ล าพังผมเพียงคนเดียวคง
ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ทุกฝ่ายในเทศบาลต าบล
คลองขุด ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลคลองขุดที่ได้ร่วมมือมาโดยตลอด จึงขอให้ท่านได้
ภาคภูมิใจที่สามารถน าความส าเร็จ ก้าวหน้า มาสู่ภารกิจที่ได้กระท า และจะพัฒนา 
ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เพ่ือพ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นต าบลคลองขุดต่อไป นายโชติ 
ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด ขอบคุณคะท่านประธาน 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านผู้บริหารที่ได้ชี้แจง เรื่องรายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายใน
ปี 2558 ครับ ล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกที่มีข้อสงสัยในรายงานผลปฏิบัติงาน ท่าน
สมาชิกในที่ประชุมครับ ก็ขอความกรุณาหน่อยนะครับ การชี้แจงของท่านผู้บริหารก็ได้
จบสิ้นไปแล้วนะครับ ถือว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบแล้วครับ ถือว่าในที่ประชุมตรวจสอบ
ผู้บริหารว่า ในการรายงานผลของผู้บริหารถูกต้องหรือไม่ สามารถซักถามในประเด็นที่
ท่านสงสัยได้ครับ ขอเชิญครับ เชิญคุณสมพงค์ รัตตพันธ์ ครับ  
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นายสมพงค์  รัตตพันธ์  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมสมพงศ์ รัตตพันธ์ สมาชิกสภา เขต 1 ครับ ก็
ยินดีด้วยนะครับที่ได้ท าแต่ละโครงการที่ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ แต่สิ่งที่ผม
สังเกตเห็นหลายเรื่อง ที่ผมว่าท่านผู้บริหารสังเกตดู เพราะว่าเรื่องถนน หนทาง แอส
ฟอลติกจะมีปัญหามาตลอด แต่เราก้อยังท ากันอยู่ โดยเฉพาะลุมโบะปาตู หน้าเมือง 
ลุมโบะปาตูทางนั้นท าเสร็จแล้วไม่ทันถึง 7 วัน ซ่อมอีกแล้วครับ เหตุผลเพราะอะไรผม
ไม่ทราบ ท่านผู้บริหารเคยสังเกตไหมครับ โคกพะยอมก็เหมือนกันครับ ท าเสร็จก็ซ้อม 
ผมอยากทราบเหตุผลตรงนี้ เพราะว่าที่มีปัญหาก็คือ แอสฟอลติกคอนกรีต ตรงนี้มี
ปัญหามาก พอผมถามไปว่า ท าไม เขาบอกว่าน้ าหนักเกินครับรถวิ่ งน้ าหนักเกิน 
ถนนลาดยางไม่ใช่จะให้แต่รถกระบะวิ่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับ เพราะทางสัญจรตรงนั้น
มันเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ วิ่ง ผมสงสัยว่าท าไม ถ้าปีหนึ่งซ้อมหรือว่าถึงทีซ้อมไม่
ว่า แต่นี้ 7 วันซ้อม 15 วันซ้อม เงินลงทุนก็ภาษีชาวบ้านนะครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง
ครับที่ผมยกมือ แต่ท่านประธานบอกว่าคอยก่อนครับ ในของส่วนนโยบายที่ 5 ครับ 
ของด้านการศึกษาในล าดับที่ 6 ครับ อาหารกลางวันของนักเรียนท่านลองดูที่ใน
โครงการมันจะมีโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดรู้สึกว่าจะอุดหนุนไม่ทั้งหมดไม่
ว่าจะเป็น หน้าเมือง คลองขุด เขาจีน ทางเทศบาลก็รู้สึกว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเข้ามา
ผ่านทางเทศบาล แต่ในนี้จะมีข้อที่ 6 โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน แต่ไม่บอก
นะครับว่าโรงเรียนไหนก็ 1,016,600 บาท จ่ายไป 900,000 บาทครับ แต่ไม่บอก
ว่าโครงการอาหารโรงเรียนไหนครับ แล้วก้อข้อ 12 โครงการอุดหนุนโครงการบรรพชา
สามเณรฤดูร้อน ผมอยากทราบว่า อุดหนุนให้โรงเรียนหรือวัดหน้าเมืองครับ แต่ในนี้
บอกว่าให้โรงเรียนวัดหน้าเมืองท่านลองเช็คดูครับ แต่ผมว่าน่าจะเป็นวัดครับ ท่านลอง
ดูครับ คือมันหลายสิ่งหลายอย่าง ผมตั้งข้อค าถามให้ท่านผู้บริหารครับ ฝากท่าน
ประธานว่า ไอ้ที่ เหลือโรงเรียนที่เขาไม่ลงไปที่ว่าอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก เงิน
อุดหนุนของโรงเรียนต่างๆ มันอยู่ในตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ เพราะว่าโรงเรียนหน้าเมือง 
ท่าจีน โอเคมีครับ นาแค คลองขุด และเขาจีนครับ มันหายไปไหนครับผม ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา   ท่านอ่ืนครับ ท่านอ่ืน ผู้บริหารจดไว้ด้วยครับ เขาถามอะไรกี่เรื่อง จะได้ตอบ
   ทีเดียวครับ ขอเชิญท่านอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร เชิญครับ 
นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร   ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 

2 ครับ ในรายงานผลปฏิบัติงานประจ าปี 2558 โดยผู้บริหารครับ ในเรื่องของที่เพ่ือน
สมาชิก สมพงศ์ รัตนพันธ์ ได้บอกไปในเรื่องการปรับปรุงโครงการที่เหลือโครงการใน
งบประมาณในรอบปี 2558 ถนนแอสฟอลติกคอนกรีตท าจากผู้รับเหมาในส่วนที่เพ่ือน
สมาชิกสภาพูดในส่วนของหมู่ที่ 6 ก็สายหนึ่งในส่วนของหมู่ที่ 4 ก็มีอยู่หลายสาย ในของ
สายโคกพะยอม เขาจีน โครงการถนนซ่อมแซมปรับปรุงผมไม่ทราบว่าในการท ามีการ
ช ารุด และการมีเบี้ยประกันสัญญาตั้งไว้ 2 ปี เบิกจ่ายในการท าหนังสือ ท าประกัน
รายงานไว้ มติ ครม. ให้เบิกก่อนได้ภายใน 1 ปีก็ได้หรือ 2 ปีก็ได้  แต่สิ่งส าคัญผมขอ
บอกท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร และหน้าที่เกี่ยวข้อง ถนนสายไหนช ารุด และท่าน
ท าเงินถอน ผู้รับเหมาท าเงินถอนเงินประกันสัญญา ภายในระยะ 2 ปี หรือเบิกถอนได้
ภายใน 1 ปี ตัวใหม่ตัวนี้ หากผู้รับเหมาไม่ท าการซ่อมแซม ผมก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
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กล้องถ่ายรูปของผมนั้นมีวันที่ พอหมดสัญญาผมรู้ว่า มติ ครม. ที่ถอนเงินได้ภายใน 1 ปี 
มีแต่ผมฝากถึงท่านประธานถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเบิกเงินประกันสัญญา 
โดยไม่ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ผมขอบอกไว้ตรงนี้ เพราะพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนเหมือน
เพ่ือนสมาชิกสภาบอกว่าท าได้ 7 วัน หรือกี่วันก็แล้วแต่ แต่ถ้าอยู่ในเงินประกันในสัญญา 
2 ปีหรือ 1 ปีสัญญาท าครับ ท าไว้ 2 ปี แต่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์เบิกได้ก่อน 1 ปี 
ธรรมดาที่ผ่านมา 2 ปี เราถึงจะเบิกได้ แต่มาตอนนี้  1 ปี เราเบิกได้ก่อน หากไม่
ซ่อมแซมในซอยโรงอิฐเก่าก็เช่นกัน ในซอยลุมโบะปาตูหลังวัดหน้าเมืองก็เช่นกันในหมู่ที่ 
1 ทุ่งนายร้อยก็เช่นกัน พวกท่านจะเดือดร้อน เดือดร้อนอยู่แล้วครับ เพราะผู้รับเหมาไม่
ท าการซ่อมแซมท่านจะให้เบิกถอนเงินประกันสัญญาไม่ได้เด็ดขาดสิ่งนี้คือ สิ่ งส าคัญผม
ฝากไปยังท่านผู้บริหารในส่วนด้านนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโครงการอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐานชุนชน งบประมาณเทศบัญญัติตั้งไว้ 135,000 บาท ท่านเบิกจ่าย
งบประมาณไปแค่ 67,500 บาท ท่านประธานครับ สิ่งที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับ อสม. ด้าน
กองสาธารณสุขท่านบอกสมาชิก อสม. ตลอดว่า งบประมาณไม่มีท่านไม่ได้ชี้แจงว่า โอน
ลดไปเท่าไหร่ในงบประมาณตามเทศบัญญัติอยู่แล้ว บอกอย่างเดียวว่า สมาชิกสภาตัด
งบประมาณส่วนที่ท่านโอนลดไปใช้ในด้านอ่ืน ท่านเอาไปใช้ในด้านไหนอันนี้คือ ข้อสง
เกตของผมในด้านการศึกษาก็เช่นกัน โครงการอาหารกลางวันเด็กเหมือนที่เพ่ือนสมาชิก
บอก งบประมาณใช้ตั้งไว้ หนึ่งล้านกว่าบาท ท่านใช้ไปเท่าไร ท่านได้ชี้แจงตามไม่ว่า ท่าน
ได้โอนลดไปในส่วนไหน ใบโอนลดยอด เก้าหมื่นกว่าบาท เอาไปส่วนไหน ตัวนี้ก็เช่นกัน 
ต้องชี้แจงนโยบายรายงานผลท่านต้องรายงานผลอย่างชัดเจน ผมแค่พูดในแง่ของสมุด
รายงานปฏิบัติงานของผู้บริหารที่รายงานต่อสภาแห่งนี้ เราไม่ถึงขั้นตอนที่อภิปราย
ผู้บริหารอยู่แล้ว หรือว่าจะมี อาจมีความจ าเป็น โครงการวันเด็กแห่งชาติก็เช่นกันใน
งบประมาณปีที่ผ่านมาพูดกันตลอดว่า งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ แต่หลักความเป็น
จริงในการงานผลท่านยังโอนลดได้เลยครับ ในยอดที่ตั้งไว้ 150,000 บาท งานวันเด็ก
แห่งชาติปีที่ผ่านมาก็เช่นกันครับ ท่านบอกงบประมาณใช้ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพออย่างไร
ครับ ในข้อมูลการปฏิบัติงานงบประมาณปี 2558 ของท่านครับ โอนลดไป สองหมื่น
กว่าบาท ท่านบอกว่าท่านมีความจ าเป็นเห็นประโยชน์ของเด็กเป็นสิ่งส าคัญ แต่ยังโอนได้
ครับ ชี้แจงสิครับว่า โอนไปไหน บอกอย่างเดียว งบประมาณที่มาสภาให้น้อยแล้วท่าน
เป็นคนตั้งงบประมาณ แล้วท่านจ่ายยังไม่หมดเลยครับ แต่บอกในการปฏิบัติจริงยังใช้
เหลือเลยครับ ในส่วนของนโยบายด้านการพัฒนาสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพราะเช่นนั้นครับผมไม่รู้ว่าในโครงการล าดับที่ 5 โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน
ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ตั้งไว้ 30,000 บาทท่านเบิกจ่ายไปแค่ 6,000 บาท ให้กับผู้
ยากจน จ านวน 2 ราย โอนรถไป 24,000 บาท สิ่ งส าคัญครับที่สมาชิกสภารู้
งบประมาณในหมู่ที่ 4 ท่านบอกว่า งบประมาณไม่เพียงพอในการสร้างบ้าน ซื้ออิฐบล็อก 
ซื้อปูน งบยังไม่พอเลยที่ผมรู้ก็เพ่ือนสมาชิกหลายท่าน ผมคนหนึ่งครับบริจาคช่วยเหลือ
ไปอยู่แล้ว และหลายๆ ท่านก็ช่วยไปหลายคน แต่พอภาพความเป็นจริงท่านโอนลดไป 
24,000 บาท นี้คืออะไรครับ ในการกระท าของท่าน ท่านบอกว่าไม่มีงบประมาณใน
การช่วยเหลือผู้ เดือดร้อน แต่ในความเป็นจริงการปฏิบัติของท่าน ท่านโอนรถ
งบประมาณในเทศบัญญัตินี้ครับ สิ่งที่ท่านโอนลดให้ก็เป็นสิ่งส าคัญทั้งนั้น ผมฝากท่าน
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ประธานไปยังท่านผู้บริหารช่วยตอบรายละเอียดที่ผมยังไม่เข้าใจ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธานสภา   เริ่มหลายข้อนะครับ จดไว้ด้วยครับ เชิญท่าน ครรชิต ชุมขวัญครับ 
นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผม ครรชิต ชุมขวัญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

คลองขุด คือ ผมจะคุยเรื่องของเงินอุดหนุนมาท าถนนแอสฟอลติกคอนกรีต ผมจะถาม
แบบไม่รู้ถนนแอสฟอลติก คอนกรีตที่เราได้รับเงินอุดหนุนบางส่วน 5,000,000 – 
6,000,000 บาท เฉลี่ยความหนา 5 เซนติเมตร รถปูเรียบร้อย อัดบดเรียบร้อย รถ
ทุกดินวิ่งเขาบอกว่าน้ าหนักเกิน ถนนพัง แต่ที่ถนนสี่ เลนปูแอสฟอลติกคอนกรีต
เหมือนกัน หนา 5 เซนติเมตรเหมือนกัน ท าไมระยะการใช้งานต่างกัน เพราะเหตุใด 
เพราะการท างานที่มักง่าย เอาแต่ได้ ไม่หวังผลประโยชน์ให้ชาวบ้าน เพราะอะไรครับ 
ดูเลยครับการท างานท่านรับงาน 5,000,000 – 6,000,000 บาท ใช้รถเกรดดิน 1 
คัน รถบด แต่รถน้ าไม่มี เพราะอะไรที่ได้พังเพราะการอัดบดแน่นไม่มี ถนนเก่าไม่ขุด 
ขุดก็ไม่บด อัดบดไม่แน่น สิ่งที่จ าเป็นต้องเอามาใช้กลับไม่ใช้ ถ้าให้ตั้งข้อสังเกตถามว่า 
ถ้าผมตั้งข้อสังเกต ผมบอกว่าเท่ากับผู้บริหารเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมา พอมา
นโยบายปี 2559 เปลี่ยนแปลงใหม่จ่ายขาดเงินสะสม เงินในเทศบัญญัติท าใหม่ 
เปลี่ยนใหม่เป็นถนนคอนกรีตปัญหาตามมาสิครับ เงินอุดหนุนตั้งไว้ในปี 2558 น้ ามัน
ลิตรละ 19 บาท ราคางบประมาณราคากลางตั้งไว้สูงกว่าราคาน้ ามันไม่เคยตัดแม้แต่
บาทเดียวจ่ายหมด แต่พอมาปี 2559 น้ ามันลิตร 21 บาท ราคากลางตั้งไว้เท่านั้นตัด
โดยที่ราคาน้ ามันแพงกว่าราคาที่เงินอุดหนุนตั้งไว้ให้ ผมอยากถามท่านประธานผ่านไป
ยังผู้บริหาร ว่าการท างานของผู้บริหารมี 2 ระบบหรือไม่ 2 มาตรการหรือไม่ เพราะ
เรื่องนี้มันจะไม่จบถ้าท างานกันแบบนี้ เหตูการณ์ที่ผ่านมาผมรู้ท่านนายกพยายามแก้ 
แต่ส าหรับเทศบาลต าบลคลองขุดผมบอกให้ถอดเหลือแต่กางเกงในก็แก้ยาก ทุกคนใช้
ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่โดยไม่ค านึงถึงผู้บริหาร ไม่ค านึงถึงท่านนายกคิดอย่าง
เดียวถ้ากูไม่ได้เบี้ย กูตัดแม่งมัน ท างานอย่างนี้ผมถามว่าชาวบ้านได้ผลประโยชน์
ตรงไหน มีแต่จะไปอบรม มีแต่จะไปท าอย่างโน้น เอาไปศึกษาตรงนี้ แต่ไม่ได้เอาวิชาที่
ศึกษามาใช้เลย นี่แหล่ะครับ เหมือนสมัยก่อนที่เขาว่า พ่อแม่บอกกูขายวัวให้ควาย
เรียน เราก็เหมือนกันครับตั้งเงินอุดหนุนเอาไว้ ตั้งงบประมาณเอาไว้เท่ากับเราส่งควาย
ไปเรียนไม่เคยได้น าพามาใช้เลย เมื่อก่อนโทษสภาตัดงบประมาณไปไหนไม่ได้ ขั้นไม่ได้
ขึ้น เงินเดือนไม่ได้ครับ พอสภาผ่านผมยกตัวอย่างให้ งบประมาณปี 2558 บอกได้
หน้าตาเฉยสภาตัดท างานไม่ได้ ขอกันเงินสภามีมติให้กันเงิน พอกันเงินเสร็จกลับมาใช้
ขาดเงินสะสมเพ่ือขอเพ่ิมเงิน แต่พวกมนุษย์ตัวนี้กลับมาตัดเงินที่เพ่ิม ผมถามว่า ขอ
เพ่ิมท าไม แล้วโครงการเก่าท าไมให้เขาท า แล้วมาพูดท าไมว่า งบประมาณสภาตัด ผม
ถามเอาง่ายๆ แบบเห็นงบตั้งไว้ 200,000 กว่าบาท ขอเพ่ิมเงินตัดยังขาดอยู่ 800 
บาท ตัดเกือบ 100,000 บาท ผมถามว่าเพ่ิมมาท าไม ยังตัดมากกว่าที่สภาตัด สภา
ตัดไว้กี่ครับกี่เท่าไร แต่นี้กลับมาตัดเกือบ 100,000 บาท ตัดครึ่งหนึ่งแล้วจะตั้ง
งบประมาณให้ไปอบรมท าไม เมื่ออบรมมาแล้ววิชาไม่ได้เอามาใช้ พอพูดมากเอา
หลักการมาอ้างเถียงไม่ขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการ เป็นผู้ตรวจการจ้าง เป็น
ผู้ออกแบบ มึงรู้มากท าเอง ค าพูด สรุปตั้งงบประมาณเพ่ือไปให้หวังผลประโยชน์ใน
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องค์กร ผมรู้สึกเสียดายที่ท่านนายกไม่อยู่ ผมบอกแล้วเรื่องนี้เมื่อสภาไม่มีปัญหาแต่
องค์กรของท่านมีปัญหา สร้างปัญหาในองค์กรไม่เคยดูชาวบ้าน ผมบอกแล้ว ผมไม่
สนใจ ผมตอนนี้ สท. ออกปากแล้วเขาแถมผมแล้ว วันไหนเขาจะไล่ผมๆ ไม่สน แต่ 4 
ปีที่ผ่านมาโครงการเกิดหมดแต่ ณ เวลานี้กี่เดือนแล้วเทศบัญญัติผ่านมากี่เดือนแล้ว 
จ่ายขาดเงินสะสมผ่านมาเท่าไรแล้วได้ท าสักสายหรือยัง ท าอะไรอยู่เดือนอะไรแล้ว 
อย่าคิดจะเอาแต่เปอร์เซ็นต์ อย่าคิดว่ากูไม่ได้เบี้ย แล้วกูไม่ออก เอาแต่รับชาวบ้านคอย
อยู่บางคนพูดพวกคนไม่ท าตอนแล้งแล้วจะท าตอนไหนพอฝนตกมาเลอะเถอะอีกแล้ว
ยิ่งฤดูแล้งการอัดบด อัดแน่น มันมีผิวทาง แต่ตราบใดเราไปท าช่วงฤดูฝน 1.ปัญหากับ
น้ าท่วม 2.การอัดบดต้องรอให้แดดออก หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติ ผมเรียนน้อยแต่วิชา
ผมเยอะ เราไม่ต้องเอาข้อกฎหมายมาอ้างเราไม่ต้องเอาข้อระเบียงมาอ้าง เราท าด้วย
หลักยุติธรรมเอาความยุติเข้ามาท าอย่าเอาผลประโยชน์เข้ามาท า โครงการก่ีโครงการที่
ท ากับเทศบาลต าบลคลองขุดชาวบ้านคอยดูอยู่ เมื่อก่อนมันบอก 4 ปี ไม่มีอะไร แต่พอ
เทศกาลนี้โครงการเกิดเพียบแต่ก็ยังไม่ได้ท านั่งคอยหอกอะไรอยู่ครับ ในใจคิดแต่จะ
อบรม คิดแต่จะไปศึกษาดูงาน สิ่งที่ไปผมถามว่าเคยเอากลับมาใช้บ้างไหม สิ่งที่ท า
ปฏิบัติอย่างไร อายคนไม คิดบ้างสิครับท่านประธาน 

ประธานสภา  ท่านครรชิตครับ ท่านวกกลับมาที่เขารายงานผลการปฏิบัติงานดีกว่าส่วนเรื่อง
ที่ท่านมีข้อสงสัยในประเด็นของการบริหารของผู้บริหารก็ค่อยว่ากนั ก็วกกลับมาที่การ
รายงานผลนะครับ ท่านมีประเด็นข้อสงสัยเรื่องใดที่จะให้ท่านผู้บริหารปรับปรุง หรือว่า
รายงานเป็นรายงานไม่จริง รายงานไม่ครอบคลุมครบถ้วนอย่างไร ท่านอภิปรายตรงนั้น
ดีกว่าครับ เชิญครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขอบคุณครับท่านประธาน ผมเป็นคนที่เขาท าเสร็จแล้วผมจะไม่เอามาถาม แต่
ผมจะถามในสิ่งที่ก าลังจะท าเมื่องบประมาณจ่ายไปแล้วแต่เหตุที่เกิดกับชาวบ้านมันไม่
คุ้มค่ากับงบประมาณ โอเคครับท่านประธานแต่ตามที่ท่านอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร ได้ถามไว้ 
การถอนเงินประกันภายใน 1 ปี คือ เราถือว่ายังไม่สิ้นสุดในการประกัน การถอนเงิน
ประกันภายใน 1 ปี ต้องถามก่อนว่า ถอนได้ไหมถอนได้ในมติ ครม. แต่ในรูปแบบของ
บริษัทจะใช้ห้าง และบุคคลผู้ถือหุ้นในบริษัทเข้ามาค้ าประกัน ไม่ใช่ว่าถอนแล้วจบเลย
นะครับ เรื่องนี้ตามที่ท่านอดิศักดิ์ พูดไว้ยังไม่ตรงหรือว่าไม่กล้าพูด ผมก็ไม่ว่าแต่การ
ถอนหลักประกัน 1 ปี ต้องบริษัทที่ท างานหรือห้างที่ท างานถอนได้แต่มีผู้รับประกัน
โดยห้างร้านตัวนั้นต้องเข้ามารับประกัน โดยที่เอาหลักทรัพย์ตัวนั้นคืนไปได้ เท่ากับ
รับผิดชอบเหมือนเดิมเพียงแต่เอาหลักประกันกลับไป ถ้าเกิดมีปัญหาทางเทศบาลหรือ
องค์กรฟ้องร้องได้ยังอยู่เหมือนเดิม แต่ของเราจะใช้แบบนั้นไหม แล้วก็เอ้ือมเข้าไปไม่
ถึงแต่ถ้าตามหลักการที่ปฏิบัติมาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้น และก็งานที่ค าว่าใช้เวกเตอร์
เอฟ แล้วก็ระบบงานที่บอกว่าใช้ค่าเค การท างานถ้าว่าเราคิดว่าเรามาตั้งค่าเคเป็นหัว
ความคิดของคนที่คิดจะโกงค่าเคการที่จะใช้ค่าเคได้ต้องมีวิศวะฯอยู่ในระบบบริษัทของ
เราช่างของเทศบาล ช่าง อบต. เมื่อไม่มีหนังสือรับรองจากวิศวะฯคิดค่าแกนให้เขา
ไม่ได้นะครับ เรื่องนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีค่าเคออกมานั้น ถ้าเป็นกองช่างของเราคิดค่าเค ผม
เอาเรื่องเพราะผมจะท าอยู่เรื่องค่าเค แต่ก็เอาไม่ได้เพราะต้องมีวิศวะฯอยู่ในห้างร้าน
แล้วคิดค่าเคตีออกมา เพราะสมัยนั้นท างานราคาน้ ามันไม่กี่บาทพออยู่ๆ มันขึ้นเกือบ 
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30 บาท นั้นคือเอาค่าเคเข้ามาคิด ค้าเหล็ก ค่าอะไหล่ขึ้นมาคิด สมัยนั้นผมท างานถ้า
ว่าจริงๆ แล้วเท่าตัวของราคาของเลยแต่เมื่อเราไม่มีผู้รับรอง ไม่มี กพ. ไม่มีอะไรรับรอง
เขาไม่ให้นะครับ เรื่องนี้ ผมถามว่าเรื่องการซ่อมแซมถนนที่เงินอุดหนุนที่ได้มาตามที่ผม
ถามไว้ว่า ความหนา 5 เซนติเมตรเหมือนกัน แล้วก็สี่เลนก็เพราะว่าเป็นเหมือนกันแต่
ของเขาท าไมใช้ 3 ปี 4 ปี ยังไม่ร้าว แต่ของเราท างานได้ 7 วันร้าว แตก น้ าขัง เอาดี
ไม่ได้ หนังสือท าให้ซ่อมๆ แบบอย่างไร ไปดูที่ของเกตรีบริษัทเดียวกันท า แต่เขาไม่ให้
ซ่อมเหมือนของเราเขาให้ปูใหม่เลยไปดูได้เลยทางเข้าเกตรีปูใหม่เกือบทั้งสาย แล้วถาม
ว่ารถน้ าหนักเกินวิ่งไหม รถน้ าหนักถมดินตรงนั้นตัวนี้ยังมาอ้างว่าน้ าหนักเกิน แล้วปู 5 
เซนติเมตรเหมือนกัน ถนนสี่เลนรถลากพ่วง 18 ล้อ วิ่งได้ แต่ของเราปู 5 เซนติเมตร
เหมือนกัน น้ าหนักเหมือนกัน เท่ากัน ยางก็บริษัทเดียวกันท าไมมาอ้างว่าน้ าหนักเกิน
ป้ายเขียนไว้หลอกผีหรอครับ แต่ถ้าการท างานปฏิบัติจริงนี้แหล่ะครับประเทศไทย ถ้า
ไม่มีการโกงกินถนนคงปูด้วยทองแล้วนะครับ นี่ขอไม่ให้รถน้ าหนักเกินวิ่ง ที่สี่เลนรถ 
18 ล้อ รถพ่วงเกินไม ระบบเดียวกันไหม ราคาเหมือนกันไหม ขอบคุณท่านประธาน
เดียวในวาระอ่ืนๆ ถ้าตามที่ประธานว่า ผมจะมีมาอีก ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วครับกับข้าวก็ยังไม่ได้สั่งเข้าใจว่าคงอีกไม่นานการ
สอบถามของสมาชิกสภาก็มีอยู่หลายข้อครับ โดยเฉพาะของท่านครรชิตครับ เรื่องของ
คุณภาพในการก่อสร้างถนนครับ คุณอดิศักดิ์ก็เช่นเดียวกัน คุณสมพงศ์ ท่านอื่นล่ะครับ 
ส่วนตัวของกระผมเองก็ขอถามถึงท่านผู้บริหารว่าในการรายงานผลไม่ครอบคลุมใน
ส่วนของด้านสาธารณูปโภคก็ในเทศบัญญัติ 2558 มีอยู่หลายกองที่ไม่รายงานครับ ที่
รายงานส่วนมากก็เป็นกองสาธารณสุข และก็ศึกษาครับ นอกนั้นท่านไม่ได้รายงานเลย 
รายงานไม่ครอบคลุมในเทศบัญญัติจริงๆนะครับปี 2558 ก็ตัดโครงการลงเยอะจริงๆ
ครับ แล้วก็ผู้บริหารก็โอนรถประมาณก็เยอะ โดยที่ท่านอดิศักดิ์ได้ตั้งข้อสังเกตเงินที่ตั้ง
ในเทศบัญญัติท่านจ่ายไม่หมด แล้วก็ท่านโอนๆไปไหนครับ ในค าชี้แจงแล้วก็รายงาน
ผลในปีที่ผ่านมาท่านรายงานในการโอนรถนะครับ ว่าโอนไปท าอะไรมันเป็นข้อมูลใน
การจัดตั้งงบประมาณในครั้งต่อไป แล้วก็เป็นการตรวจสอบของสมาชิกสภาด้วย และก็
ที่น่าสังเกตข้อหนึ่งที่ผมเห็นว่า โครงการอาหารกลางวัน แล้วการเสริมนมของโรงเรียน
บ้านท่าจีน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งงบประมาณไว้ 2,405,900 บาท ใช้จ่ายใน
งบประมาณ 1,241,126 บาท จากเงินรายได้ท่านใช้ไปนิดเดียวเองครับแล้วท่านมา
โอนเพ่ิมไปอีก 26,000 บาท ยังคงเหลืองบประมาณอยู่อีก 1,187,774 บาท เราใน
ฐานะที่ไม่ได้ใช้งบประมาณก็มีข้อสงสัยว่า ยังเหลืออีกเยอะแล้วท่านมาโอนเพ่ิมเข้าไป
อีกก็มันน่าสงสัยท่านชี้แจงได้ทั้งหมดไหม และหลายๆโครงการที่เป็นลักษณะอย่างนี้ 
ท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีจะได้ให้ท่านผู้บริหารตอบ เอาเชิญผู้บริหารตอบก่อนครับ เชิญคุณ
ปียวรรณ ครับ  

นางปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมทุกท่านคะ ในส่วนของที่
ดิฉันสามารถตอบได้ ดิฉันก็จะตอบให้ท่านประธานสภาแล้วก็สมาชิกสภาได้ทราบกัน
นะคะ ในส่วนของท่านสมพงศ์นะคะที่ถามว่าโครงการอาหารกลางวันที่บอกว่าโรงเรียน
ไหน แล้วยังไม่ได้บอกว่าโรงเรียนไหนนะคะ ก็คือโรงเรียนทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบล
คลองขุดได้รับจัดสรรโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน แล้วก็ส่วนของโครงการการ
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อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรให้แก่วันหน้าเมือง ขออภัยด้วยคะในนั้นมันเขียนไว้
ว่า โรงเรียนวัดหน้าเมืองให้แก่สามเณรวัดหน้าเมืองแล้วก็ในส่วนของโครงการเงิน
อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่ท่านอดิศักดิ์ได้ถามเอาไว้ว่า ท าไมได้จ่ายไปแค่ 
67,500 บาทคะ ในส่วนของงานสาธารณสุขดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการในกอง
สาธารณสุขดิฉันขอชี้แจงงบประมาณเงินอุดหนุนของสาธารณสุขมูลฐานที่เราได้ตั้งไว้
ในงบประมาณตามเทศบัญญัติ 135,000 บาท เพราะเราได้ใช้ตัวรากฐานจากตาม
เทศบัญญัติของปี 2557 ที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ 135,000 บาทเราก าหนดมาใน
ตอนเดือนสิงหาคม ปี 2557 แล้วก็เราจะมาใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณปี 2558 แล้ว
ก็ต่อมาเดือนมกราคมทางเทศบาลของเราได้มีหนังสือจากกรมแจ้งให้ท้องถิ่นตั้งไว้
หมู่บ้านละ 7,500 บาท ฉะนั้นเราได้เบิกจ่ายจริงตามหนังสือสั่งการของกรม ว่าให้
เบิกจ่ายให้ได้แต่ละหมู่บ้าน 7,500 บาท จึงเป็นเหตุให้งบประมาณคงเหลือ 67,500 
บาท เพราะ 67,500 บาทนี้เราตั้งไว้ตามงบประมาณเดิมของปี 2557 ที่เราได้ตั้งไว้
ค่ะ และเงินส่วนที่เหลือนั้นเราได้โอนรถไปท าอย่างอ่ืน และส่วนอ่ืนของอสม.คงได้รับ
ตามระเบียบนี้ทั้งหมดค่ะ เบิกจ่ายไปแล้วทั้งหมดค่ะ เบิกจ่ายไปแล้วทั้งหมดในส่วนของ
สาธารณสุขค่ะ แล้วก็ในส่วนของท่านครรชิต ท่านอดิศักดิ์ และท่านสมพงศ์ ในฐาน
เรื่องของเงินอุดหนุนคอนกรีต ในส่วนนี้ดิฉันไม่สามารถตอบได้ ต้องไปสอบถามจาก
ท่านนายกเองนะคะ และในส่วนของท่านจรูญ ยิ้มเยือนนะคะ แล้วในส่วนที่ท่านท้วง
ขึ้นมาว่า ท าไมเงินเหลือเยอะ แล้วยังมีการโอนเพ่ิม ในส่วนตรงนี้ดิฉันไม่ทราบจริง 
ขอขอบคุณท่านประธาน สมาชิกสภาที่มีข้อซักถาม แล้วต่อไปจะมีประโยชน์ในการ
รายงานผลและการท างานในด้านฝ่ายบริหารนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา  ท่านสมาชิกจะว่าอย่างไรครับ ผมว่ามันไม่ครอบคลุมครับ ไม่ละเอียดครับ เชิญ
ท่านอดิศักดิ์ครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผม อดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 
2 ตามที่ผู้บริหารในการรายงานผล ผมคนหนึ่งครับท่านประธาน ผมถือว่ารายงานการ
ปฏิบัติการของผู้บริหาร รายงานนี้ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงที่น ามารายงานต่อสภา 
แล้วผมก็ให้อยู่ในบันทึกรายงานการประชุม ว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
พ.ศ.58 ที่ผู้บริหารรายงานต่อสภาแห่งนี้ไม่เป็นความจริง ซึ่งผมถือว่าเป็นการรายงาน
เท็จ ไม่มีข้อมูล และไม่รายงานให้ครบในงบประมาณประจ าปี 2558 เพราะอะไรครับ
ท่านประธานในการรายงานผลของผู้บริหารต่อสภาแห่งนี้ไม่เป็นความจริง ซึ่งผมถือว่า
เป็นการรายงานเท็จ ไม่มีข้อมูลและไม่รายงานให้ครบในงบประมาณประจ าปี พ .ศ. 
2558 เพราะอะไรครับท่านประธานในการรายงานผลของผู้บริหารต่อสภา ต้องเอา
ความเป็นจริงที่ได้ปฏิบัติและก็ได้กระท า แต่เมื่อท่านรายงานต่อสภาไม่ครอบคลุมและ
ชี้แจงให้กับสภาแห่งนี้ไม่ถูกต้อง ก็ไม่เป็นไรครับ แต่ผมให้อยู่ในรายงานการประชุมวันนี้ 
ในการรายงานที่ประชุมสภา ในส่วนที่ผมถามของกองสาธารณสุขเป็นตัวอย่าง เช่นกัน 
มันมีหลายโครงการที่ท่านได้โอนรถ และโอนเพ่ิม แต่ส่วนส าคัญในการโอน ลด
งบประมาณตั้งเยอะครับ ที่มีส่วนส าคัญกับพ่ีน้องประชาชน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม
สาธารณสุข อีกโครงการหนึ่งครับท่านประธานการจัดซื้อถังขยะ ผอ. กองสาธารณสุข
รายงานต่อสภา ท่านผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลคลองขุดถังขยะไม่เพียงพอ 
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แต่ในการจัดซื้อของท่านยอดเงินยังคงเหลือๆเพราะอะไร โอนไปไหนครับ ต่อบอกด้วย
ครับท่านประธาน สิ่งส าคัญ ถังขยะที่ช ารุดเสียหายอยู่ที่ไหน ท่านได้เก็บมาบ้างไหม 
บัญชีทรัพย์สินทางราชการมีบ้างไหม ต้องมีครับท่านประธาน ท่านได้แสดงต่อสภาแห่ง
นี้บ้างไหม นี้คือสิ่งส าคัญครับท่านประธาน ในการตอบผมเข้าใจครับ เมื่อนายกไม่อยู่ 
แล้วได้มอบหมายให้รองฯ แถลงรายงานต่อสภา บางสิ่งบางอย่างท่านก็ไม่รู้ บางสิ่ง
บางอย่างที่ท่านเกี่ยวข้องท่านก็รู้ แต่ที่ผมซักถามผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ในการท าสัญญา เงินประกันสัญญา เหมือนที่เพ่ือนสมาชิกครรชิต บอกว่า 2 
ปีเบิกจ่ายได้ก่อน 1 ปี แล้วแต่ครับ แต่ในการประกันสัญญาโครงการแต่ละโครงการ
อาจมีการช ารุดในระยะเวลา 2 ปี มีผู้ประกอบการสั่ง เทศบาลมีสิทธิ์บังคับ ให้
ผู้ประกอบการไปซ่อมได้ ณ ตอนนั้น เมื่อเกิดการเสียหายในระยะเวลา 2 ปี ไม่ใช่ 2 ปี
แล้วท่านให้ก่อนถึงถอนประกันสัญญา ท่านให้เขาไปซ่อมมันไม่ใช่ครับท่านประธาน 
ซ่อมได้ในระยะ 2 ปี เหมือนท าไปแล้ว 7 วันพัง ท่านเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการแล้ว 
ท่านต้องให้ผู้ประกอบการไปซ่อม ณ บัดนั้นได้เลยครับ ถ้าท่านไม่ท าผมบอกให้ท่านรู้ 
หรือท่านรู้แล้วแต่ท่านไม่ไปปฏิบัติ ถือว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วครับ ทั้ง
ผู้บริหาร ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งส าคัญที่ผมอยากฝากท่านประธานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายของ
กองคลัง นี้คือ หัวใจหลักเพราะการเบิกจ่ายเงินอยู่ที่ท่าน กรอบกู้ส่วนรับงานในการ
ถอนเงินประกันสัญญา มีเจ้าหน้าที่อยู่ในกองช่าง มีผู้บริหาร มีคณะกรรมการ แต่คนที่
ใช้เช็คกับผู้ประกอบการคือเจ้าหน้าที่กองคลัง ท่านคือไม้สุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะ
ได้รับเงิน เช็คให้ดีก่อนนะครับ  ก่อนที่จะให้เขาเบิกและก็สิ่งส าคัญฝากไปยังผู้บริหาร
ผ่านทางท่านประธานสภา ในระยะ 2 ปี ผู้ประกอบการต้องไปซ่อมก่อน ไม่ใช่รอให้
ครบ 2 ปี แล้วถึงจะซ่อมนะครับท่านประธาน ฝากไว้ด้วยนะครับ 

ประธานสภา   เชิญท่าน ร าหลี ขุนจง ครับ 
นายร าหลี  ขุนจง  ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน ผมร าหลี ขุนจง สมาชิกเขต 2 ครับ ตามที่

เพ่ือนสมาชิกพูดขึ้นมาก็คือทางฝ่ายบริหารพูดมา ผมว่าวันนี้คงจะไม่มีข้อมูลอะไรที่
เพ่ือนสมาชิกได้รับรู้ รับฟัง เพราะผมเห็นแล้วว่าสมุดเล่มนี้มันก็เหมือนกับเดิมๆที่ผ่าน
มา เพ่ือนสมาชิกจ าได้หรือเปล่าครับ ในปี 55, 56 เหมือนเป๊ะเลยครับผม ประชุมถึงตี 
5 หัวรุ่ง เรื่องโอนรถ โอนเพ่ิม ถึงฝ่ายบริหารวันนี้ท่านนายกไม่อยู่ ส่งตัวแทนมาตอบ 
แต่ตอไม่ได้ ผมว่าปัญหาวันนี้ คือถ้าว่า ขอโทษครับท่านประธาน ผมพูดค าหยาบซัก
หน่อยว่า หมาขี้ต้องมีมูลครับท่านประธาน ถ้าพูดวันนี้ผมว่าไม่จบ วันนี้ควยยุติการ
ประชุม หรือลงมติว่าจะต่อหรือเปล่าขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภา  คือถ้าจะเอาเรื่องนี้เข้าประชุมต่อในสมัยนี้นี่นะครับ ผมกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะท า
ไม่ทันครับ ครับ ถ้าเจ้าหน้าที่ท าไม่ทัน เราก าหนดการประชุม สมมติว่าเราก าหนดวันที่ 
1 มีนาคมอย่างนี้ครับ ก่อนหมดสมัยวันที่ 2 ครับ ถ้าเจ้าหน้าที่ท าไม่ทัน เราก็ไม่รู้จะ
นัดประชุมท าไมครับ  ผู้บริหารรับปากได้ไหมครับว่า ท าช่วงกี่วันท าทัน  ถ้ารายงาน
ใหม่ ก าหนดใหม่ ท่านก็เอามาเสนอ แล้วมาให้สภา สภาก็ได้รับหนังสือวันนี้ และก็
ประชุมพรุ่งนี้อีกก็ไม่ได้อีกนะครับ คือเอาข้อความชัดๆง่ายๆ หมายถึงว่าในเอกสาร
ฉบับนี้ครับ โครงการทั้งหมดท่านไม่ได้รายงานทั้งหมดตามเทศบัญญัติ ปี 58 ครับ 
ท่านหยิบมาส่วนหนึ่งครับ ท่านไม่ได้หยิบมาทั้งหมด ว่าท่านได้เริ่มด าเนินการเรื่องใด
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ครับ เหมือนจัดซื้อถังขยะ ท่านก็หยิบมาเฉพาะจัดซื้อถังขยะครับ คอม โน้ตบุ๊กและ
อ่ืนๆ ที่ท่านบอกว่า ท่านได้ด าเนินการไปแล้วตามนโยบาย แต่ท่านไม่ได้น ามารายงาน
นะครับ จะเอาอย่างไรครับ ลองเสนอดูครับ ถ้าพักการประชุมวันนี้ไว้เพียงแค่นี้เรา
ประชุมต่อในวันที่สองอย่างนี้ครับ ม่านผู้บริหารด าเนินการเรื่องนี้ไม่ทัน เราก็นัดไม่ได้
นะครับ ก็เรื่องอ่ืนที่เสนอมาเราเอามาในระเบียบวาระการประชุมก็ไม่ได้ เพราะเรื่องนี้ 
มันติดอยู่ที่เรื่องนี้ครับ เชิญท่านสมพงศ์ เชิญครับ 

นายสมพงค์  รัตตพันธ์  ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน ผมสมพงศ์ รัตตพันธ์ สมาชิกสภาเขต 1 ครับ 
ก็เหมือนทุกคนที่ได้พูดในเรื่องนี้ครับ เพราะว่าไม่รู้เป็นการเร่งรีบหรืออย่างไรนะครับ 
การเสนอรายงาน เพราะว่าเอกสาร ผมสงสัยที่เทศบาลต าบลคลองขุดของเราครับ ใน
ฐานะที่ผมเป็นเลขานะครับ เลขาของสภาที่จดรายงานการประชุม เขาโทรมาถามผมว่า 
ท าไมอันนี้จัดจ้างไม่ได้ ให้ผมมาแก้ผมก็แก้ไม่ได้นะครับ อะไรทุกอย่างถ้าจะแก้ต้องมา
แก้กันในที่ประชุมครับ ก็เหมือนเอกสารฉบับนี้ครับ ผมไม่ทราบว่าท ากันกี่คนครับ ไม่รู้
ว่าใครเป็นคนท า แล้วก่อนจะพาเข้าสภา ไม่ทราบว่าได้ตรวจสอบกันบ้างหรือยัง สภา
อนุมัติผ่านเหมือนท่านครรชิตบอกผ่านไปแล้วยังท าไม่ได้ ก่อนจะเอาเข้าสภาผมว่า
น่าจะตรวจสอบกันให้ดีเสียก่อนครับ ยกตัวอย่างเรื่องโครงการเรื่องอะไรไม่รู้โครงการ
เรื่อง พ.ศ. ผมพอจะแก้ได้ แต่ระยะทางผมไม่สามารถจะแก้ได้ ท่านลองดูครับเอาอันที่
มันง่ายๆที่สุดครับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟอลติกซอยถาวรอินน์ ก่อสร้าง
มานะครับ แต่จะให้แก้เป็นโครงการปรับปรุงสภาพผิวจราจร ผมไม่สามารถท าได้นี้ 
แหล่งที่เป็นที่มาที่ไปทั้งหมดระยะทาง 302 เมตร แต่พอจริงๆที่รายงานมาก็ 300 
แล้วก าหนดตารางเมตรไม่น้อยกว่า 920 จะมาแก้เป็น 1200 ครับ ผมไม่สามารถท า
ได้ตรงนี้ ท่านลองตรวจดูให้ดีหน่อยก่อนจะเอาเข้าสภา ก็เหมือนกับท่านครรชิตบอกไว้
ก่อนที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับ วันก่อนสภาตัดครับตัดให้พอใช้ได้ แล้วยังมีเงินเหลือ แต่ก็บอก
ว่าท าไม่ได้ แล้วก็ขอกันเงิน และก็เพ่ิมใช้เงินจ่ายขาดเข้าไปแต่พออนุมัติจ่ายขาดไปด้วย 
และก็ไปตัดออก แล้วมาขอเพ่ิมท าไมครับ มันก็หลายอย่างอยู่ และก็เหมือนรายงานนี้
ครับ ท่านประธานบอกว่ามันขาดอยู่ ซึ่งผมดูแล้วก็ขาดอยู่หลายอย่างอยู่ การท างาน
ของเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้ มีมากกว่านี้ แล้วท าไมเรารายงานกันแค่นี้ เรื่องเอกสารครับ 
เอกสารบางตัวครับ มันไม่สามารถจะมาเพ่ิมได้โดยเฉพาะคนๆเดียวนะครับ เอกสารตัว
นี้ถ้าเรียบร้อยตั้งแต่ต้นครับ ผู้รับเหมาสร้างไปแล้วตอนนี้ แต่ตอนนี้ท าไม่ได้เพราะมัน
ผิดอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย ท่านลองดู ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟอลติก ในราคาที่ 
1,054,000 บาท เพ่ืออะไรครับในนี้มันเขียนแค่ว่าเพ่ือปรับปรุง เพ่ือก่อสร้างนะครับ 
หัวข้อขึ้นมาเพ่ือปรับปรุงผิวการจราจร แล้วมาถึงเพ่ือการก่อสร้างครับ ปรับปรุงก็คือ
ปรับปรุง ก่อสร้างก็คือสร้าง เอาให้ขาดไปซักอย่างหนึ่ง เพราะว่าการปรับปรุงกับการ
ก่อสร้างราคาแตกต่างกัน ฝากก็แล้วกัน ชาวบ้านจะได้รับผลประโยชน์เร็วๆ เมื่อนั้น
โทษสภาตัดๆพอสภาอนุมัติก็ท าไม่ได้อีก ช่วยกันไปท าก็แล้วกันครับ ฝากผู้บริหารด้วย 
ส่วนฝ่ายที่ท าแผนท าอะไรเนียะ เกี่ยวกับราคาให้ดีครับ ไม่ใช่พอเสร็จแล้วเอามาแก้ที
หลัง พอแก้แล้วสามเดือนก็ยังไม่จบทีนี้ จะได้สร้างกันตอนไหน ตอนนี้ ส.ท. ทุกคนก็
เป็น ส.ท. แถมนายกแถมเลย ท่านท ากันให้ดีนะครับ ฝากบอกด้วยนะครับ แล้วก็ผมว่า 
เหมือน ท่านร าหลี ขุนจง บอกนะครับ ถึงพูดคุยกันต่อไปก็ไม่จบ ไม่สามารถหาค าตอบ
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ได้ ผมว่า ไว้บอกผู้บริหารลองคิดดูเอาเอง เราจะเอาเข้าสภาวันไหน และเอกสารต้อง
ถูกต้องครับ ฝากบอกมาแคนี้ครับ 

ประธานสภา  ครับ ขอบคุณท่าน สมพงศ์ ครับ ถ้าเอาอย่างนี้ได้ไหมครับ ท่านผู้บริหาร การ
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2558 เอากลับไปท ามาใหม่ได้ไหม
ครับ เพราะว่าถ้านัดในสมัยการประชุมนี้ ผมว่าท่านคงท าไม่ทัน พอท่านท าทัน ผมไม่มี
เวลาที่จะนัดประชุมนะครับ หรือว่าจะท าเรื่องขอขยายได้ไหมครับ ถ้าท าเรื่องขอขยาย
ตั้งไว้ ท่านคงจะท าทันใช่ไหมครับ  แล้วก็ยังคงค้างเรื่องนี้ไว้ เรื่องที่ผมจะขอปรึกษา
ต่อไปก็คือเรื่องของตัวแทนฝ่ายสภาที่เป็นคณะกรรมการ สพสม . ของกองสาธารณสุข
ครับ มันก็หมดวาระไปแล้วแค่ 2 ปี ครับ ถึงถ้าจะให้ตัวแทนไม่ท าหน้าที่ต่อมันก็วาระ
ไปแล้วตอนที่ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้แลกองสาธารณสุขนะครับไปดูระเบียบว่า ก็หมดวาระคน
ละ 2 ปีครับ แล้วตอนนี้มันก็หมดไปแล้ว ท่านจะเลือกใหม่หรือว่าจะค าสั่งเดิมก็ไม่มี 
ค าสั่งที่จะต่อให้ก็ไม่มีนะครับ ดังนั้น เรื่องนี้ผมฝ่ายท าตามก็จะท าเรื่องขอขยายไปก่อน
ครับ แล้วก็ส่วนการรายงานผมก็ให้ท่านกลับไปท ามาใหม่ครับ ก็ท่านมีอะไรอีกครับ ก็
เท่านี้ก่อนครับ เชิญท่านรองนายกก่อนครับ 

นางปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล  ขออนุญาตท่านประธาน และสมาชิกสภานะคะ พอดีได้รับรายงานจากหน่วย
ป้องกันฯว่าไฟไหม้ที่กุฏิอิทิศนะคะ พอดีก าลังลามไปที่บ้านชาวบ้าน และสวนยางแล้ว
นะคะ เดี๋ยวดิฉันที่ประชุมสรุปว่าอย่างไร แล้วก็ให้ทางฝ่ายส านักรู้ เรื่องไว้ก่อนนะคะ ก็
ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ค่ะ ต้องขออนุญาตก่อนค่ะ 

ประธานสภา   เจ้าหน้าที่เขาไม่มีใครเลยหรอครับ  
นางปิยวรรณ  เพ็ญนุกูล  มีค่ะ แต่ดิฉันต้องลงไปบังคับและบัญชาการเพราะว่าท่านนายกไม่ได้อยู่นะคะ 

ขออนุญาตค่ะ 
ประธานสภา  ครับคืออย่างนี้ครับท่านปิยวรรณ เขาได้มอบหมายให้ท่านชี้แจงในที่ประชุม

เรื่อง ล าดับต่อไป ท่านก็สั่งการต่อไปได้เลยครับ เชิญท่านอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร เชิญครับ 
นายอดิศักดิ์  ขัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 

2 ท่านประธานครับ การประชุมสภาผู้บริหารให้รองนายกฯ ตอบชี้แจง เมื่อรองนายก
ฯไม่อยู่  ท่านประธานก็คิดสิ เพราะว่าในการรายงานผล 1 ปีตามระเบียบตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 อยู่แล้ว เมื่อสรุปกันไม่ได้ ผมสมาชิกสภาบอกแล้วว่า
ท่านรายงานสรุปการปฏิบัติงานประจ าปี 58 งานเป็นเท็จไม่จริง ต้องสรุปให้ได้ว่าจะ
ท าวันไหน เพราะวันนี้ผมถือว่าท่านยังไม่ได้รายงานต่อสภา เพราะไม่ได้เป็นไปตาม
ความเป็นจริง และหลายโครงการก็ยังขาด หลายโครงการยังไม่เป็นไปตามรายการ
ประชุมครับท่าน ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา  ครับ ใกล้จะจบครับ คือหมายถึงว่า ตอนนี้ผมถือว่าหารือในที่ประชุมแล้วครับ 
ว่าจะท าเรื่องขอขยายเวลาตั้งไว้ 15 วัน แล้วก็ให้ทางผู้บริหารไปก ากับเจ้าหน้าที่ให้ท า
เรื่องการรายงานผลในรอบปี 2558 ครับ ให้ละเอียดกว่านี้ครับ ครั้งนี้ก็ถือว่าได้เข้ามา
แล้วแต่ถือว่าไม่ละเอียดพอก็ให้กลับไปท ามาใหม่ก็แค่นั้นเองครับ ถือว่าที่ประชุม
รับทราบนะครับ ส่วนประเด็นของท่านครรชิต เชิญครับ 

นายครรชิต  ชุมขวัญ  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมครรชิต ชุมขวัญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คลองขุด ผมขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการ หัวหน้าชุมชนที่ได้อยู่ ณ ที่แห่งนี้ แต่ผมขอ
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ฝากไปยังท่านประธานสภาว่า ต่อไปเมื่อมีการประชุมสภาหัวหน้ากองแต่ละกองต้องอยู่
ในที่ประชุมสภา เพราะตราบใดที่มีการซักถาม มีการกล่าวถึงต้องเป็นหัวหน้ากองแต่
ละกองต้องตอบให้ได้ แต่ถ้ามีการหมอบหมายไม่ว่าผู้ใดนาทีสุดท้ายก็บอก เดี๋ยวค่อยให้
หัวหน้าอยู่ค่อยถามให้หัวหน้าตอบคือ ผมว่าไม่รู้จะหมอบไว้ท าไม การหมอบหมายต้อง
รับผิดชอบต้องตอบข้อซักถามให้ได้ถ้ามีการซักถามไม่ใช่การประชุมสภาเราให้สมาชิก
มาพูดๆ แล้วก็กลับมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูครับ เมื่อเราประชุมสภาท่านประธานครับ การ
ประชุมสภา 1) เมื่อนายกไม่อยู่ 2) นายกหมอบหมายให้รองนายกฯ ก็โอเค แต่หัวหน้า
กองแต่ละกองต้องอยู่เพราะการหมอบหมายให้คืนอ่ืนเข้ามานั่งอยู่ในสภาถามตอบไม่ได้
มันต้องให้เป็นมาตรการที่เมื่อมีการซักถามต้องตอบให้ได้เพราะผู้ที่ถูกหมอบหมาย
ตัดสินใจไม่ได้แน่นอนครับ อย่างการรายงานผลปฏิบัติ งานประจ าปี ถามว่าให้รอง
นายกฯ ปียวรรณตัดสินใจได้ไหมแกก็ตัดสินใจไม่ได้ แต่ผมถามว่าสิ่งที่ผู้บริหารส่งให้ท า
คนที่รับผิดชอบเต็มๆ โครงการนี้ผมบอกให้ต้องส านักปลัดครับรายงานแผนตามการ
ปฏิบัติงานส านักปลัดต้องรู้เรื่อง เราต้องท างานให้บรรลุผลอย่าเลือกแต่ตรงนี้เข้ามาส่ง
เพ่ือหลีกเลี่ยงตัวการที่โอนเยอะกว่านี้ยังมีอีกนี้เอาตัวที่ว่า โอนรถ โอนเพ่ิม ที่โอนขาดก็
มีแต่ไม่ส่งนี้แหล่ะครับการท างานอย่าสนองนโยบายจนปัญหาเกิดพอปัญหาเกิด ถาม 
ตอบไม่ถูก เรื่องนี้ผมไม่ได้โทษนายกนะครับ เพราะเคยบอกจะไปโน้นเบี้ยไม่มีท า
อย่างไร เดี๋ยวหนูไปดูให้ตัวไหนโอนได้นโยบายนี้ผู้รู้ทัน และท างานอย่ามาต่อลองขั้นกับ
เจ้านาย คือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ไม่น่าดูเป็นข้าราชการที่เลียแข้งเลียขา ถ้าท างานท าด้วย
ความเป็นจริง เขาไม่ให้ เราไม่ว่า แต่เมื่อเราท าถูกต้องนายก็เถียงไม่ได้ เราเป็น
ข้าราชการ 60 ปีเกษียณ แต่พวกผมขี้ข้าชาวบ้าน 4 ปี เพ่ือนด่าแม่ นี่เขาแถมแล้ว 
นายกเขาก็แถมแล้ว เราต้องท างานสิ่งที่ เขาแถมให้ดีที่สุด เพ่ือชาวบ้านจะได้รับ
ผลประโยชน์ และต่อไปโครงการอบรมตั้งงบประมาณผมยังเคยคุยเลยเราตั้งให้เยอะ
กว่านี้ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ตัดดีกว่าเพราะมันไม่ได้บรรลุผลเลย งานที่ให้เกิดกับไม่เกิด พอ
ถึงเวลาจะเที่ยวคิดอย่างเดียวไปวันที่ เท่าไร เตรียมแต่ของกูจะไปพบใครพอมี
งบประมาณคิดอย่างเดียวเขาจะมีอบรมที่ไหน หน่วยงานไหนอบรมบ้างไปด้วย อย่าคิด
อย่างนั้น แต่ถ้าเมื่อไปแล้วสิ่งที่ไปอบรมไปแล้วเอามาใช้ผมไม่ว่า แต่อย่าเอาเงินของ
เทศบาลไปอบรมแล้วไม่เอามาปฏิบัติ และเอามาปฏิบัติแต่ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดๆ คือ ถือว่า
ใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลภาษีของชาวบ้านไม่สมกับสิ่งที่ชาวบ้านจะได้รับ ไอ้ลูก
ที่ว่า นายคะ อย่างนี้นะคะ เลิกเถอะครับ ท างานท าให้ถูกต้อง เราถูกนายด่า ด่ากับไป
เลยไม่ต้องกลัวอะไรเมื่อเราท าถูกต้องแต่ถ้าให้สนองนโยบายนายแบบให้กูติดคุกเลิก 
เขากินข้าวเราก็กินข้าวไม่ต้องกลัวอะไร เขาโยนแฟ้มเราซัดหน้ามันเลยไม่ใช่ว่าเราท า
ถูกแล้วเขาไม่เซ็นอย่าแบกรับ มีข้าราชการบางคนแบกรับงานจะเสร็จกับไม่เสร็จ โยน
ไปหาคนโน้นที โยนมาหาคนนี้ที เก็บไว้ใต้โต๊ะเลย แล้วชาติไหนถึงจะเสร็จอย่างน้อย
โครงการผมถามว่าทั้งเทศบัญญัติจ่ายขาดเงินสะสมงานเยอะแยะที่จะท าตั้ง กูไปอบรม
ก่อนชาวบ้านได้ผลประโยชน์อะไร ไม่ได้ผลประโยชน์อะไร ค่อยถาม สท. เมื่อไหร่ถนน
จะได้ พอบอกว่า เนี้ยเรียบร้อยแล้วชาวบ้านพูดอย่างไร มึงหกกูแล้วหล่าว ท างานให้
มันอยู่ในมาตรการไม่ใช่พอถึงเวลาจะเที่ยวคิดอย่างเดียวกูเก็บเสื้อผ้าจะเท่ียวอย่างเดียว
ส่วนที่เหลือแล้วแต่เพ่ือนสมาชิกสภาแต่ผมขอแค่นี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
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ประธานสภา   เชิญครับ สท. ช านาญ ครับ 
นายช านาญ  พรหมดวง  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมช านาญ พรหมดวง สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 

2 ครับ ผมอยากให้ประธานสภาหาข้อสรุปให้ได้ครับ เพราะว่าถึงไหนเพื่อนสมาชิกสภา
จะอภิปรายต่อ หรือว่าจะซักถามอะไรผมว่าคงจะไม่มีค าตอบที่ชัดเจนครับท่าน
ประธาน และอีกอย่างก็ได้เวลาเที่ยงแล้ว ผมก็มีนัดส าคัญอยู่ด้วยผมขอความกรุณา
ท่านประธานหาข้อสรุปให้จบเลยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ขอบคุณครับ ก็สรุปไปแล้วครับ แต่ท่านครรชิตมาอภิปรายต่อครับก็หมายความ
ว่า ผมได้ขอท าเรื่องเพ่ือขอขยายเวลาแล้วก็ให้ผู้บริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานมา
ใหม่ ส่วนเรื่องที่ผมได้หารือกับผู้อ านวยการกองสาธารณสุขก็ไปหาข้อมูลด้วยครับ 
นอกนั้นในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องใดอีกบ้าง ตอนนี้ก็มี
ปัญหาเรื่องไฟไหม้ครับ ท่านรองนายกฯ คนที่ 2 ได้โทรมาบอกว่า ไฟก าลังโหมเข้าสวน
ยางพาราครับ ผมก็ได้ประสานท่านรองนายกฯ คนที่ 2 ไปว่า ให้เชิญเจ้าหน้าที่ไปก่อน
ทางนี้ก าลังจะเสร็จแล้วครับ เชิญท่านอดิศักดิ์ ครับ 

นายอดิศักดิ์  บัวเพ็ชร  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมอดิศักดิ์ บัวเพ็ชร สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 
2 ท่านประธานครับ ผมขอฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารขยะในซอยดุสิตธานีซึ่งเมื่อ
เช้าผมก็ได้เกริ่นกับผู้อ านวยการกองสาธารณสุขไปแล้วว่า ที่หมู่บ้านของเดอะริช มีถัง
ขยะ 2 ถัง และไม่ทราบว่าเป็นปัญหาที่คนทิ้งหรือคนเก็บครับ ถังขยะเต็ม และก็มีลม
พัดแรงช่วงนี้ พัดเข้าบ้านชาวบ้านพ่ีน้องประชาชนไม่รู้ท่านไหนไปเผาถังขยะเสียแล้ว 
ผมเปลี่ยนให้บอกท่านประธานไปยังท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เลื่อนถังขยะไปไว้ใน
ป่าครับ ฝั่งตรงข้ามกับถนน แล้วฝากไว้ด้วยครับ และเอาถังขยะ 1 ถัง ไปเปลี่ยนให้พ่ี
น้องประชาชนด้วย ในส่วนของถนนคอนกรีตที่งบประมาณได้จากการเคหะแห่งชาติ 
งบประมาณที่ เทศบาลคลองขุดท าไปตอนนั้น การเคหะแห่งชาติให้มาประมาณ 
2,000,000 หรือ 3,000,000 กว่าบาท ในส่วน 1,500,000 บาท เป็นการท า
สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านเอ้ืออาทร ขุดลอกคูระบายน้ าในหมู่บ้านเอ้ืออาทร เปลี่ยน
ระบบหลอดไฟทางสว่างที่ถนนสาธารณะในหมู่บ้านเอ้ืออาทรในส่วนของถนนคอนกรีต 
ส่วนที่พ่ีน้องประชาชนสมควรจะได้รับมีซอยน้องแป้นงบประมาณๆ  700,000 บาท 
คลองขุด 83 ในหมู่ที่ 4 งบประมาณๆ 1,280,000 กว่าบาท ในส่วนหมู่ที่ 1 ถนน
ราชการต่อจากถนนคอนกรีตไปถึงสามแยกแฟลตต ารวจใหม่ประมาณ 600,000 กว่า
บาท ที่ผมทราบคร่าวๆ ครับท่านประธาน ต่อในถนนราชการหน้าอ าเภอหน้าบ้านท่าน
รองครับ ต่อจากบ้านท่านรองไปถึงสามแยกตรงนั้นส่วนที่เราจะได้ตอนนั้นครับ ผมมารู้
อีกทีในคลองขุด 83 และซอยราชการงบประมาณนั้นตกไปซะแล้วเสียดายมาก เพราะ
สาเหตุอะไรครับท่านประธานผมพูดตรงนี้ไม่ได้อภิปรายบอกไห้ฟังตอนนั้นผมประสาน
ไปยัง ผอ. การเคหะว่าในการเปิดประมูลมีผู้รับเหมาหรือยัง  เพราะต้องเข้าใจว่าการ
เคหะเราต้องไปประมูลที่กรุงเทพ ฯ ที่กลุ่มบางกะปิส่วนถ้าเป็นของการเคหะ เขาจะไห้
เจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้มีสิทธิขอนะครับที่ผมประสานไปให้เพ่ือนประมูลให้ไม่ได้นะครับยื่น
ซองไม่ได้ครับเพราะเขาให้เกียรติ์กับผู้บริหารในฐานเจ้าของพ้ืนที่ตั้งเอาไว้พอวันเปิด
ประมูลท่านประธานรู้ไหมครับว่าผู้บริหารขอตั้งไว้แต่ผู้รับเหมาไม่ไปยื่นซองประมูลท า
ให้พ่ีน้องประชาชนในหมู่ 4 และ หมู่ 1 ไม่ได้ส่วนนั้นครับ แต่มาเห็นดีเห็นงามกับซอย
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น้องแป้น เพราะอะไรครับซอยน้องแป้นที่ไม่ตกเพราะเขามีผู้ประกอบการอยู่แล้วซึ่ง
คุณคณิตอยู่ อบต. ท่าข้ามอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาถ้าผมจ าไม่ผิดนะครับเพราะ
ซอยน้องแป้นของเรางบประมาณ 700,000 ของท่าข้ามงบประมาณ 600,000 มัน
เป็นสัญญาเดียวกันครับในส่วนของท่าข้ามเจ้าของพ้ืนที่เขาขอไว้ครับถ้าเขาท าที่ท่าข้าม
เขาต้องมาท าที่น้องแป้นบ้านเรานะครับเขาต้องเซ็นสัญญาตัวเดียวกันงบประมาณนั้น
ล้านกว่าบาทสิ่งที่เราได้ของน้องแป้นเพราะท่าข้ามเขาขอในส่วนของเขาและเขามาท า
ไห้ในส่วนของเทศบาลคลองขุดไม่นั้นเขาจะเบิกเงินไม่ได้นี่คืองบประมาณของการเคหะ
แต่ในส่วนที่ เป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลส่วนพ้ืนที่ของเทศบาลคลองขุด             
83 1,280,000กว่าบาทถ้าไม่ผิดในของซอยราชการ ซอยอ าเภอ600,000 กว่า
บาทรอไม่ได้เพราะผู้บริหารขอไว้ไห้ไห้ผู้รับเหมาคนไหนผมไม่ทราบแต่เพ่ือนของผมที่
เป็นผู้รับเหมาไปซื้อซองไม่ได้ก็ถ้าเอ่ยนามก็ไม่เสียหาย สุเทพครับเพ่ือนที่ท าประกันอยู่
ปากทางของการเคหะแห่งชาติไปซื้อๆ ไม่ได้เพราะผู้บริหารเทศบาลต าบลคลองขุดขอ
ตั้งไว้ให้ผู้รับเหมาแล้วเป็นผมเป็นผู้อ านวยการการเคหะฯ นายกฯ เจ้าของพ้ืนที่ขอ ผม
ก็ไม่กล้าให้ใครหรอกครับ แต่เมื่อเปิดซองประมูลไม่ไปยื่น 2 ครั้ง โดยที่เพ่ือนสมาชิก
และผมก็ไม่ทราบ ผมดีใจเหมือนเพ่ือนสมาชิกช านาญ พรหมดวงครับ ท่านก็รู้
งบประมาณได้จากการเคหะฯ เราก็ไปพูดกันแหล่ะครับ ได้แน่ ผลสุดท้ายเปิดซองไม่มีผู้
ประมูลนี่ครับเดือดร้อนๆ จนปัจจุบันนี้ครับ ผมท าหนังสือขอหินเกล็ด ยางมะตอย ยัง
ไม่มีเลยครับ แล้วที่สมาชิกสภาไปขุดลอกคูน้ าสภาพดีอย่างเดียวครับ น้ าไม่ท่วมแค่นั้น
แหล่ะครับ แต่ถนนสัญจรล าบากมากไอ้ที่ไปรับปากไว้ผมยังนึกเสียดายเลยครับว่า 
ท าไมถึงไม่ได้ รู้ๆ เอาไม่มีผู้ไปยื่นซอง ไอ้นี้มีเป็นหลักฐานเรียบร้อย คนนั่งเครื่องขึ้นจาก
สตูลครับไปซื้อๆ ไม่ได้ เทศบาลผู้ยิ่งใหญ่ของเทศบาลคลองขุดขอไว้นี่ครับ เดือดร้อน 
เสียดายมากครับ ในส่วนที่จะฝากไว้ก็ขอฝากไว้ในซอยดุสิตธานีก็แล้วกัน ฝากของกอง
สาธารณสุขไว้ก็แล้วกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา   ครับ ขอบคุณครับ ท่าน ร าหลี มีอะไรอีกครับ เชิญครับ 
นายร าหลี  ขุนจง  ขอบคุณครับท่านประธาน กระผม ร าหลี ขุนจง สมาชิกเขต 2 ผมว่า ผมค้าน

เรื่องเวลานะครับ ลงมติดีกว่า เพราะว่าตอนนี้สีซอให้ควายฟังแล้วนะครับ นายกฯ ไม่
อยู่ ท่านรองนายกฯ ก็ไม่อยู่ทั้ง 2 คน ผมว่าลงมติดีกว่านะครับ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธานสภา  ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องลงมติครับ ก็ถือว่าในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ก็หมด
นะครับ ในการประชุมวันนี้ก็ขอปิดการประชุมไว้เพียงแค่นี้ครับในการประชุมครั้งต่อไป
จะแจ้งหนังสือให้ท่านทราบอีกครั้งครับ ปิดการประชุมครับ ขอเชิญครับ 

นางประไพ  อุบลพงษ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิก และผู้บริหาร ดิฉันขอแจ้งให้ทราบว่าวันที่ 
5-6 มีนาคมนี้คะ ที่จังหวัดสตูลของเราเป็นเจ้าภาพมหกรรมไทเก๊กภาคใต้ มีผู้มาจาก
ต่างจังหวัด และโทรทัศน์ในจังหวัดสตูลของเรานะคะในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาล
คลองขุด 2,000 กว่าคนที่เขาลงทะเบียนมาแล้ว เพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่เราได้มาก็คือ 
รีสอร์ทในต าบลคลองขุดเต็มเกือบหมดแล้ว ทีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เชิญ
นายกฯคลองขุดไปเข้าร่วมประชุมด้วยวันนั้น เข้าประชุมทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับ
สมาชิกท้ัง 2,000 กว่าคน ทีนี้ก็ท่ีขอมาก็คือว่า ให้เทศบาลต าบลคลองขุดช่วยท าความ



-๓๐- 
 

สะอาดทางรก ถนนทางที่จะไปรีสอร์ทให้มีความสะอาด แล้วถ้าใครรู้จักกับเจ้าของ                
รีสอร์ทเขาขอร้องมาว่าถ้ามีคนมาพักแล้วเขาขอหมอนสักใบ อะไรสักอย่างก็อย่าไปคิด
เขา เพราะว่ากว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพสักครั้งคนมาตั้ง 2,000 กว่าคน ขอฝากไว้ด้วย
นะคะ ท่านผู้บริหารคะ ขอป้าย 2 ป้าย เทศบาลต าบลเฉลิมเขาออกแบบป้ายให้แล้ว 
ส่งให้ทางเทศบาลเขาท าไม่ทัน เพราะเขาถือว่า เป็นรายได้เข้ามาในต าบลของเรา และ
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วนอกจากว่ามาพักในสตูลของเราแล้ว ไปหลีเป๊ะกว่า 300 คน ที่
เขาลงทะเบียนไว้แล้วคะ เพราะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยคะ ป้าย 2 ป้าย และความสะอาด
นะคะ ผู้ว่าฯฝากมาคะ ขอขอบพระคุณคะ 

ประธานสภา  ครับ ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษา คุณประไพ  อุบลพงษ์ ท่านอ่ืนไม่มีนะครับ ก็ขอ
ปิดการประชุมวันนี้ไว้เวลา 12:20 นาทีครับ ขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ปิดการประชุม 

 

   (ลงชื่อ)                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นายสมพงค์  รัตตพันธ์) 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๑- 
 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ                    
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559  ครั้งท่ี 1  แล้ว  เมื่อวันที่............... เดือน...........................พ.ศ.................. 

 

       (ลงชื่อ).............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
                             (นายณรงค์  วารีรัตน์ ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด   
               เขตเลือกตั้งที่ 1 
 
                  (ลงชื่อ)............................................รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
                              (นายบูอาสัน   นางเจ๊ะ)  
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด   
       เขตเลือกตั้งที่ 1 
 
                 (ลงชื่อ)..............................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
                            (นายจิรัญดร  ชุมประยูร)  
               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขุด   
                                เขตเลือกตั้งที่ 2 
 
 

  สภาได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1  แล้วเมื่อ
คราวประชุมสภาสมัย..........................................สมัยที่...............ประจ าปี............. ............ครั้งที่............วันที่
.................... เดือน...........................................พ.ศ................................ 

  

                    (ลงชื่อ)....................................................................  
           (นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน) 

        ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
 

  

  
 
 
 


