บันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 / 2555
วันที่ 13 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ (ชั้น 2)
.....................................
ผู้มาประชุ ม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ – สกุล
นางวารี
ช่วงสู งเนิน
นายบรรจง ศิริพร
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
นายชูชยั
แย้มกระโทก
นายชมภู ปราศกระโทก
นายอัคเดช ศิริเมฆา
นายชอบ กริ่ งกระโทก
น.ส.ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
นายบุญธรรม สกุลรัตนพรชัย
นายภพธร ชัยยุตต์

ตาแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ

ลายมือชื่อ
วารี
ช่วงสู งเนิ น
บรรจง ศิริพร
บุญเชียง เกื้ออังสกุล
คมสันต์ ไม้กระโทก
ชูชยั
แย้มกระโทก
ชมภู ปราศกระโทก
อัคเดช ศิริเมฆา
ชอบ กริ่ งกระโทก
ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์
กิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
บุญธรรม สกุลรัตนพรชัย
ภพธร ชัยยุตต์

-2ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ – สกุล
นายธนดล ชัยยุตต์
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
นายพงษ์ สิ ทธิเวชสวรรค์
นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวฒั น์
นายสมพร เยือ่ งธนากร
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
เจ้าหน้าที่และประชาชนผูเ้ ข้าฟัง
นางสาวพนิตนันท์ เพียพล
นางสาวสังคม หกกระโทก
พ.จ.อ. หญิง กษมาพร บุญมาศ
นายยุทธชัย แสนสุ ข
นายสนอง เวฬุมาศ
นายสนัน่
วิมลญาณ
นายสงัด แหววกระโทก
นายอดิศกั ดิ์ ชนสู งเนิน
นายวิโรจน์ ยิม้ กระโทก

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล

ธนดล ชัยยุตต์
ชลธิศ วัชรธีรเดช
พงษ์ สิ ทธิเวชสวรรค์
ฐิติรัตน์ แก้วธวีวฒั น์
สมพร เยือ่ งธนากร
โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

ผูอ้ านวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6
จพง. สาธารณสุ ขชุมชน 5
นักบริ หารงานช่าง 6
ผูท้ รงคุณวุฒิฯ
ผูท้ รงคุณวุฒิฯ
กรรมการชุมชนบูรพา
ประชาชน
เจ้าพนักงานธุรการ 4

พนิตนันท์ เพียพล
กษมาพร บุญมาศ
ยุทธชัย แสนสุ ข
สนอง เวฬุมาศ
สนัน่
วิมลญาณ
สงัด แหววกระโทก
อดิศกั ดิ์ ชนสู งเนิน
วิโรจน์ ยิม้ กระโทก

-3เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
เมื่ อที่ป ระชุ มพร้ อมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ได้เชิ ญสมาชิ ก สภา
เทศบาลทุกท่านเข้าที่ประชุมและนัง่ ประจาที่ตามที่ได้จดั ไว้ ประธานสภาเทศบาลตาบล
แชะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์โดยพร้อมเพรี ยงกัน และได้เปิ ด
การประชุ ม สภาเทศบาลต าบลแชะ สมัย สามัญ สมัย แรก ประจ าปี พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 / 2555 วันที่ 13 มีนาคม 2555
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทราบ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ขอสวัส ดี ค ณะผู้บ ริ หาร สมาชิ ก สภาเทศบาล ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ ประธาน
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน หัวหน้ากอง และประชาชนผูร้ ่ วมเข้าประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน
วันนี้ เป็ นการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2555 สาหรับ
ระเบียบวาระที่ 1 ไม่มีเรื่ องที่จะแจ้งขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 2 ค่ะ
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่ ี่ ครั้งที่ 1 / 2554
ประจาปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล 2554 ครั้งที่ 1 / 2554 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เลขานุ การได้ดาเนิ นการจัดทา
รายงานการประชุ มและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มได้ประชุ มพิจารณาใน
รายละเอียดพร้อมได้รับรองรายงานการประชุมเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
จึงเสนอให้ที่ประชุ มได้รับทราบและพิจารณาเพื่อแก้ไข หรื อเปลี่ ยนแปลง และรั บรอง
รายงานการประชุ ม ไม่ทราบว่าท่านสมาชิ กสภาเทศบาลมี เรื่ องที่ จะแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลหรื อไม่ เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอแก้ไขหน้าที่ 6 บรรทัดที่
11 คาพูดว่า ก็จะมีไม่ ผ้ ูที่ทาหน้ าที่ แก้ไขเป็ นคาว่า ก็จะไม่ มีผ้ ูที่ทาหน้ าที่ และแก้ไข
หน้า ที่ 17 บรรทัดที่ 19 ค าพู ด ว่า ขอดี เ อามาใช้ แก้ไ ขเป็ นค าว่า ของดี เ อามาใช้
หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 15 คาพูดว่า ขอเกะกะทาให้ เดินแทบไม่ ได้ แก้ไขเป็ นคาว่า ของ
เกะกะทาให้ เดินแทบไม่ ได้ หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 10 คาพูดว่า ขอไม่ ดีอย่ าไปซื้อ แก้ไข
เป็ นคาว่า ของไม่ ดีอย่าไปซื้อ ผมขอแก้ไขแค่น้ ีครับ
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ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิ กสภาเทศบาลจะแก้ไขอีกหรื อไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุ ม สมัย สามัญ สมัย ที่ สี่ ครั้ งที่ 1 / 2554 ประจ าปี พ.ศ. 2554 เมื่ อ วัน ที่
6 ธันวาคม 2554 โปรดยกมือขึ้น ค่ะ

มติทปี่ ระชุ ม

มีสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลแชะอยู่ในทีป่ ระชุ ม จานวน 11 ท่าน ยกมือให้ ความ
เห็นชอบ จานวน 11 เสี ยง เป็ นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกาหนดสมัยประชุ ม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2555
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล 2547 หมวด 2 ข้อ 21 กาหนดว่า
“ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่ มต้น
ประชุ ม สมัยประชุ มสามัญ ประจาปี ของแต่ละสมัยในปี นั้น วันเริ่ มสมัยประชุ มสามัญ
ประจาปี ของปี ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปี ถัดไป
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึ กษาในที่ประชุ มสามัญ ประจาปี สมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้นาความข้อ 11 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม”
ข้อ 11 (2) สาหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกาหนดการประชุมสมัยสามัญประจาปี
แต่ละสมัยในปี นั้นจะเริ่ มเมื่อใด แต่ละสมัยในปี นั้นมีกาหนดกี่วนั
จึงเสนอให้ที่ประชุ มได้ พิจารณาและเสนอสมัยประชุ มสามัญ ประจาปี 2555 เชิ ญท่าน
สท. บุญเชียง ค่ะ
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอ
สมัยประชุ ม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2555 จานวน 4 สมัย ดังนี้
สมัยที่ 1 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยที่ 2 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็ นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยที่ 3 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2555 เป็ นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยที่ 4 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไป มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ท่าน สท. บุญเชียง ได้เสนอ สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2555
ประธานสภาเทศบาล มาแล้ว ขอผูร้ ับรองด้วย ค่ะ
ผูร้ ับรอง คนที่ 1 สท. คมสันต์ ไม้กระโทก
ผูร้ ับรอง คนที่ 2 สท. ชูชยั แย้มกระโทก
มีท่านสมาชิ กสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรื อไม่ค่ะ ถ้าไม่มี กาหนดตามที่
ท่าน สท. บุญเชียง เสนอค่ะ
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การกาหนดวันเริ่ มประชุ ม สมัยประชุ ม สมัยสามัญ ประจาปี 2556 สมัยแรก
ที่ประชุมจะเสนอเป็ นวันใด เชิญเสนอเข้ามาได้ เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุ ญเชี ยง เกื้ ออังสกุล สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอวันเริ่ มประชุ ม
สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี 2556 สมัยแรก ดังนี้
กาหนดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นต้นไปมีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ท่าน สท. บุญเชียง ได้เสนอ วันเริ่ มประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี
ประธานสภาเทศบาล 2556 สมัยแรก มาแล้ว ขอผูร้ ับรองด้วย ค่ะ
ผูร้ ับรอง คนที่ 1 สท. คมสันต์ ไม้กระโทก
ผูร้ ับรอง คนที่ 2 สท. ชูชยั แย้มกระโทก
ไม่ ท ราบว่า มี ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใด จะเสนอเป็ นอย่า งอื่ นหรื อไม่
ถ้าไม่จะขอมติ จากที่ประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ ท่า นสมาชิ กสภาเทศบาลท่า นใด
เห็นชอบ การกาหนด สมัยประชุ ม สมัยสามัญ ประจาปี 2555 และการกาหนดวันเริ่ ม
ประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี 2556 สมัยแรก โปรดยกมือขึ้นค่ะ
มติทปี่ ระชุ ม

มีสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลแชะอยู่ในทีป่ ระชุ ม จานวน 11 ท่าน ยกมือให้ ความ
เห็นชอบ จานวน 11 เสี ยง เป็ นเอกฉันท์
สรุ ป สมัยประชุ ม สมัยสามัญ ประจาปี 2555 จานวน 4 สมัย ดังนี้
สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้ นไป มีกาหนดไม่ เกิน 30 วัน
สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่ วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2555 เป็ นต้ นไป มีกาหนดไม่ เกิน 30 วัน
สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2555 เป็ นต้ นไป มีกาหนดไม่ เกิน 30 วัน
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้ นไป มีกาหนดไม่ เกิน 30 วัน
กาหนดวันเริ่มประชุ ม สมัยประชุ ม สมัยสามัญ ประจาปี 2556
กาหนดตั้งแต่ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นต้ นไป มีกาหนดไม่ เกิน 30 วัน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ าย และตั้งจ่ ายรายการใหม่ ประจาปี
พ.ศ. 2555
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ชี้แจงในรายละเอียดก่อนที่สภาจะพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบค่ะ
นายธนดล ชั ยยุตต์
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขออนุญาตเรี ยนชี้แจง

-64.1 การขออนุมัติจ่ายเงินค่ าติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าแรงต่า ในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลแชะ
ด้วยกองการศึ กษา เทศบาลตาบลแชะมี ความประสงค์ที่จะติ ดตั้งมิ เตอร์ ไฟฟ้ า
แรงต่า ขนาด 30 (100) แอมป์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระบบความดัน 400/230 โวลต์
และขอให้ ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคอ าเภอครบุ รี ป ระมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการขอใช้
กระแสไฟฟ้ า เพื่อใช้งานในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแชะ ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมต่อไฟ
จานวน 4,500 บาท
2. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า
จานวน 1,200 บาท
3. ค่าส่ วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้ า
จานวน 16,500 บาท
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
จานวน 1,554 บาท
รวมเป็ นเงิน 23,754 บาท
4.2 การขออนุมัติจ่ายเงินค่ าติดตั้งวางท่อประปา และมิเตอร์ ประปา ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลแชะ
ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตาบลแชะ มี ความประสงค์ที่จะติดตั้งวางท่อประปา
พร้ อมติ ดมาตรวัดน้ า (มิ เตอร์ น้ า ) เพื่ อ ส าหรั บ ใช้ใ นงานศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก เทศบาล
ตาบลแชะ จานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ า ขนาด 3 / 4 นิ้ว จานวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 4,700 บาท
แต่เนื่ องจากรายจ่ายข้างต้น จากเทศบาลตาบลแชะ ไม่ได้ต้ งั จ่ายในงบประมาณ
ในเทศบัญญัติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ไว้ ดังนั้น จึ งขออนุ มตั ิงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555 ดังนี้
1. โอนตั้งจ่ ายรายการใหม่
กองการศึกษา
หมวด ค่ าครุ ภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
ค่ าครุ ภัณฑ์ ประเภท ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ค่าติ ดตั้งมิ เตอร์ ไ ฟฟ้ าแรงต่ า พร้ อมค่ าธรรมเนี ยมเพื่อใช้งานในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ ก
เทศบาลตาบลแชะ จานวน 1 ชุด ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้ เห็นควรโอนเพิ่ม 25,000.- บาท เป็ น
รายการตั้งใหม่
(ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา)

-7หมวด ค่ าครุ ภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
2. ค่าติดตั้งประปา ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแชะ สาหรับติดตั้งมาตรวัดน้ า
ขนาด ¾ นิ้ว จานวน 1 เครื่ อง พร้อมค่าติดตั้ง ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้ เห็นควรโอนเพิ่ม
5,000.- บาท เป็ นรายการตั้งใหม่
(ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

1. โอนลด
กองการศึกษา
หมวด ค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ค่ าใช้ สอย ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่ า ใช้จ่า ยในการจัด ท าโครงการเสริ ม สร้ า งเด็ ก และผูป้ กครอง ตั้ง ไว้ 50,000.- บาท
(หน้า 97) เพื่อเสริ มสร้างพัฒนาการของเด็กให้เจริ ญเติบโตตามวัย มีสุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง
สุ ขภาพจิตร่ าเริ งแจ่มใส และส่ งเสริ มผูป้ กครองนาหลักการเลี้ยงดูเด็กไปใช้ให้ถูกต้อง ตั้งแต่
ต้นปี งบประมาณจนถึงปั จจุบนั ยังไม่ดาเนินการเบิกจ่าย เห็นควรโอนลด 30,000.- บาท
(ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ก่อนที่จะขอมติจากสภาเทศบาลตาบลแชะ ไม่ทราบว่ามีทา่ นสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตาบลแชะท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อไม่ เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิ ตติ พงศ์ บุ ญนาสาโรง สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลแชะ สาหรั บเรื่ องทุ กอย่าง
ผมอยากจะอนุ มตั ิให้ ที่ประชุ มสภาเทศบาลที่ผ่านๆ มา ลองไปเปิ ดดู ได้พูดไปแล้วว่า
การโอนทุกอย่าง อยากให้มนั จบสิ้ นไปครั้งเดียว ไม่ตอ้ งมาขอพร่ าเพรื่ อ คือเคยคุยกันมา
ว่าทาไมไม่ขอให้จบ ทาไมต้องมีสิ่งที่พร่ าเพรื่ อขึ้นมา ที่ประชุ มสภาเทศบาลที่ผา่ นๆ มา
ได้บอกว่าถ้าจะขอก็ขอให้จบ ถ้าจะขอก็ให้ ไม่เคยขัดขวาง แต่พอผ่านไปแล้วก็มีมาอีก
ทั้งโอนเพิ่ม โอนลด แล้วค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเสริ มสร้ างเด็กและผูป้ กครอง
ตั้งไว้ 50,000 บาท แล้วจะโอนลด 30,000 บาท แล้วท่านจะเอาไปทาอะไร ทาอย่างไร
จริ ง ๆ แล้ว ไม่ ต้องไปอบรมผูป้ กครองหรอกครั บ เขารู ้ ว่า ลู ก จะเข้า โรงเรี ย นอย่า งไร
ดูที่ป้ายที่ปิดประกาศก็รู้ แล้วจะไปอบรมเพื่ออะไร ผมขอถามแค่น้ ีก่อนครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านปลัดเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

-

8-

นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล
ผมขออนุ ญาตชี้ แจง ตามที่ท่านขออนุ ญาตเอ่ยนาม สท. กิ ตติพงศ์ บุ ญนาสาโรง ที่ได้
สอบถามมา ผมในฐานะที่ปฏิบตั ิหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ งคือ เจ้าหน้าที่งบประมาณ จึงขอ
เรี ยนชี้ แจงเพื่อความเข้าใจว่า เทศบาลไม่ได้ต้ งั งบประมาณ ค่าติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ า และ
มิ เตอร์ ป ระปา คือเป็ นรายละเอีย ดปลี ก ย่อย ที่ ไ ม่อยู่ใ นรายละเอี ย ดการก่ อตั้ง อาคาร
คื อไม่ ไ ด้ต้ งั เอาไว้ แต่ มี ค วามจาเป็ นที่ จะต้องใช้จริ ง ๆ เมื่ อมี ค วามจาเป็ นที่ จะต้องใช้
สานักงานต้องมีไฟฟ้ า ต้องมีน้ าประปา แต่ก่อนมีน้ าประปาแต่เป็ นมิเตอร์ ของเจ้าของที่
เดิม แต่เวลาที่จะใช้น้ าเป็ นของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ต้องเป็ นมิเตอร์ ของเทศบาลต้องไปจด
ทะเบียนใหม่ ไฟฟ้ าก็เรื่ องลักษณะเดียวกัน พอมีความจาเป็ นจึงจาเป็ นต้องมาขอ ซึ่ งใน
การขออนุ มตั ิ ส ภาเทศบาลครั้ งนี้ เป็ นการดาเนิ นการให้ถูกต้องตามระเบี ยบ ในเมื่อมี
ความจาเป็ นก็ตอ้ งขอ ส่ วนท่านสมาชิ กสภาเทศบาลจะตาหนิ อย่างไรก็ยินดีรับในฐานะที่
เป็ นเจ้า หน้า ที่ง บประมาณ แต่ ถึงอย่างไรก็ดี วันนี้ ขออนุ ญาต ขอเสนอเพื่อขออนุ มตั ิ
เพื่อที่จะได้ดาเนินการต่อไปได้ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ผมคิดว่าถ้าจะให้ก็ขอให้
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพิจารณา ว่าโอนลดควรเป็ นเงิน 25,000 บาท และโอน
เพิ่มเป็ นเงิน 25,000 บาท ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
แบบไหนค่ะ ไม่เข้าใจ เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ผมนายบรรจง ศิ ริ พร รองประธานสภาเทศบาล ขออนุ ญ าตเอ่ ย นาม
ท่าน สท. กิ ตติพงศ์ ได้พูดว่า ถ้าโอนเพิ่ม 25,000 บาท ควรจะโอนลด 25,000 บาท
ซึ่ งจะเท่ากัน คือตอนนี้ โอนเพิ่ม 25,000 บาท แต่โอนลด 30,000 บาท แล้วเหลืออีก
5,000 บาท จะเอาเงินไปทาอะไร คือความเข้าใจของท่าน สท. กิตติพงศ์ เป็ นแบบนี้ ครับ
ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านปลัดเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล
ผมขออนุญาตชี้แจงที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม ผมเข้าใจท่านว่าต้องการให้
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โอนลด 25,000 บาท และให้คงไว้ 25,000 บาท เพราะว่า ยอดเงิ นใน ค่ า ใช้ส อย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000 บาท ความจริ งแล้ว
มีรายการที่จะต้องจ่าย จานวน 2 รายการ คือ 1. ค่าติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ าแรงต่า ประมาณ
23,754 บาท 2. ค่าติดตั้งประปา ประมาณ 4,700 บาท คือทั้ง 2 รายการ เมื่อรวมกัน
แล้ว จะเกื อ บ 30,000 บาท จึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะโอนลดประมาณ 30,000 บาท
ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ในส่ วนตรงนี้ ท่าน สท. กิตติพงศ์ คงลืมดูวา่ มีค่าติดตั้งประปาด้วย
ประธานสภาเทศบาล 5,000 บาท รวมกับค่าติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ าแรงต่า 25,000 บาท รวมเป็ นเงิน 30,000 บาท
เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมดูจากรายการที่ขอโอนเพิ่ม
ทั้ง 2 รายการ จานวนเงิน 30,000 บาท ส่ วนขอโอนลด 30,000 บาท ดูแล้วอาจจะ
เหลื อ นิ ด หน่ อย ก็ จ ะตกเป็ นเงิ น สะสมไป ผมเห็ น ว่า เป็ นเรื่ อ งที่ ส มควร แต่ ผ มมาดู
โครงการเสริ มสร้างเด็กและผูป้ กครอง ถ้าโอนแล้วจะเหลืองบประมาณอยู่ 20,000 บาท
จากที่ต้ งั ไว้ 50,000 บาท แล้วงบประมาณ 20,000 บาท เทศบาลจะทาโครงการอะไร
ได้บ ้า ง ผมขอทราบเรื่ อ งนี้ แล้วโครงการเสริ ม สร้ า งเด็ ก และผูป้ กครอง ได้ท าแผน
ทาโครงการบ้างหรื อไม่ ถ้างบประมาณไม่พอ จะมาขอโอนเพิ่มอีก ผมขอทราบตรงนี้
ครับ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านปลัดเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล
ผมขออนุ ญาตชี้ แจง จากการที่ได้ดูรูปแบบโครงการที่ได้ปรึ กษาหารื อกันไว้ เป้ าหมาย
โครงการ ตามค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการ
เสริ มสร้างเด็กและผูป้ กครอง ตรงนี้ เป้ าหมายเทศบาลจะมีการประชุ ม อบรม ผูป้ กครอง
ของ เด็ก เยาวชน ที่มาเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเรื่ องของการให้ความรู้ เสริ มสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่ วม ให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมกับ ทางเทศบาลในการที่จะเลี้ ยงดู
อบรมลูกหลาน ตามหลักสุ ขลักษณะในเรื่ องของฝึ กอบรมและให้ความรู้ เป้ าหมายเป็ น
ลักษณะนั้น ซึ่ งค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ก็เป็ นในเรื่ องของค่ารั บรองพิธีการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ซึ่ งในการปฏิบตั ิโครงการที่เป็ นลักษณะนี้ ที่ผา่ นมายังไม่ได้จดั ขึ้นเป็ นรู ปเป็ นร่ าง แต่ใน
ครั้ ง นี้ เทศบาลมี ศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก ของเทศบาลเอง ในวันเปิ ดการศึ กษา เคยได้เรี ย น
ปรึ กษาหารื อกับคณะผูบ้ ริ หารว่าจะให้มีการปฐมนิ เทศผูป้ กครอง เสริ มสร้างความเข้าใจ
ซึ่ งเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ที่ ดี นี้ คื อ เป้ าหมายส่ ว นจะด าเนิ น การในรายละเอี ย ดอย่ า งไรนั้ น
จะได้หารื อกันอีกครั้ง

-
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นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ในเรื่ องการตอบคาถาม
ถึ งจะไม่ต้ งั คาถาม ผูบ้ ริ หารควรจะตอบ ไม่ใช่ ท่านปลัดเทศบาลเพราะเป็ นข้าราชการ
นักการเมืองต้องตอบนักการเมือง ไม่ใช่ให้ปลัดเทศบาลมาตอบ แสดงว่าถ้าทางานแบบ
นี้ ก็ไม่ตอ้ งมี สมาชิ กสภาเทศบาล ไม่ตอ้ งมี นายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลเป็ นใหญ่
ถามเองตอบเองเลย ทุ ก อย่ า งผู ้บ ริ หารควรจะตอบครั บ ถึ ง จะถู ก ไม่ ใ ช่ ใ ห้ ท่ า น
ปลัดเทศบาลมาตอบ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ที่ให้ท่านปลัดเทศบาลตอบเพราะว่า ท่านปลัดเทศบาลเป็ นหัวหน้าฝ่ าย
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ แต่ถา้ ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลอยากให้ท่านนายกเทศมนตรี ตอบ ก็ขอเชิ ญ
ท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
นายธนดล ชั ยยุตต์
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท. กิตติพงศ์ ที่ท่านได้สอบถามมา ตอนนี้ เรื่ องตั้งงบประมาณ
โครงการเสริ มสร้างเด็กและผูป้ กครอง คือเทศบาลจะจัดปฐมนิ เทศให้ความรู ้ เพราะว่า
แต่ก่อนเทศบาลก็ยงั ไม่เคยมีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของเทศบาล ตอนนี้ เทศบาลมีศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กแล้ว ก็จะดาเนินการปฐมนิเทศให้ความรู ้ ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลทุก
ท่านได้ท่านทราบ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้
ชี้แจงมา ในการขอโอนลด โอนเพิ่ม งบประมาณ 30,000 บาท ผมว่าไม่มีปัญหา แต่มา
ดูรายการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จะมีพิธีทาบุญเลี้ ยงพระ ทาพิธีเปิ ด
แล้ ว งบประมาณตรงนี้ จะเอามาจากตรงไหน ไปโอนลด โอนเพิ่ ม เงิ น ไม่ พ อ
การปฐมนิ เ ทศท าได้เ พราะเปิ ดเรี ย นใหม่ ปฐมนิ เ ทศเด็ ก ประชุ ม ผู ้ป กครอง แต่ ถ้า
งบประมาณ 20,000 บาท ทาทั้งปี จะพอใช้จ่ายหรื อไม่ ผมขอให้ดูให้ดีวา่ ถ้าขอโอน
ลดแล้วจะเหลือเงิน 20,000 บาท แล้วใช้ท้ งั ปี 1 ปี มี 2 เทอม ก็ตอ้ งปฐมนิ เทศ 2 ครั้ง
โรงเรี ยนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การก็ทาแบบนี้ทุกโรงเรี ยน ตั้งงบประมาณไว้
20,000 บาท แล้วเวลาทาพิธีเปิ ดก็ตอ้ งใช้ ทาพิธีทาบุ ญเลี้ ยงพระก็ตอ้ งใช้งบประมาณ
ตรงนี้ หรื อว่าคณะผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูบ้ ริ จาคเองสาหรับงบประมาณตรงนี้ ผมเป็ นห่วงว่า

-

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี
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โอนลดมาจาก 50,000 บาทแล้ว แล้วไม่ได้ทาแผนอะไรขึ้นมาเลย ตั้งงบประมาณไว้
50,000 บาท แล้วก็ม าขอโอนลด อย่างนี้ เป็ นการตั้งงบประมาณแบบไม่ มีเป้ าหมาย
เพียงแต่ใส่ เงิ นเอาไว้เฉยๆ ที่ จริ งทางกองการศึ กษาควรจะชี้ แจง ผมว่าเป็ นการทาที่ไม่
ถูกต้อง เป็ นการเสี ยโอกาสของโครงการอื่น ผมขอให้ผบู้ ริ หารช่วยชี้แจงด้วยครับ
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขอขอบคุณ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน
สท. บุ ญเชี ยง เกื้ ออังสกุ ล ที่ เป็ นห่ วง และให้ขอ้ คิ ด ข้อเสนอแนะ ในเรื่ องโครงการ
เสริ มสร้ างเด็กและผูป้ กครอง คื อที่ แล้วมาหัวหน้ากองการศึ กษายังไม่มี ขาดบุ คลากร
ทางด้านนี้ การประสานงานต่า งๆ บางครั้ ง อาจจะบกพร่ องไปบ้า งต้องกราบขออภัย
งบประมาณที่เหลือ 20,000 บาท ผมจะให้เจ้าหน้าที่ช้ ี แจงว่างบประมาณที่ เหลื อจะใช้
ดาเนินการอย่างไรบ้าง
เชิญท่านปลัดเทศบาล ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล
ผมขออนุญาตชี้แจง สื บเนื่องจากที่ท่าน ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน สท. บุญเชียง
เกื้ ออังสกุล ท่านได้สอบถามมา ในปั จจุบนั เทศบาลมีความจาเป็ นเร่ งด่วน ในการที่จะ
ติ ดตั้ง มิ เตอร์ ไ ฟฟ้ า และติ ดตั้ง ประปา แล้วก็ ม องเห็ นว่า ในหมวดของกองการศึ ก ษา
งบประมาณตรงนี้ สามารถพอที่จะเฉลี่ ยนาไปใช้จ่ายก่อนได้ ถ้าหากมีกิจกรรมที่จะต้อง
ดาเนิ นการในอนาคต แล้วเหลืองบประมาณอยู่ 20,000 บาท ในการจัดประชุ ม อบรม
ผูป้ กครองต่างๆ ในทางปฏิ บตั ิ สามารถดาเนิ นการได้ แต่ตอ้ งประหยัดและใช้จ่ายใน
รายการที่จาเป็ น ส่ วนพิธีเปิ ด จะต้องใช้เงินอย่างไร เท่าไร จริ งๆ แล้ว ในเทศบัญญัติยงั
ไม่ได้กาหนดไว้ คือยังไม่ได้ตราเทศบัญญัติเป็ นค่าพิธีเปิ ดศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเอาไว้ เป็ น
เรื่ องในอนาคตที่ตอ้ งไปประชุมพิจารณา และแสวงหาการมีส่วนร่ วม เป็ นการดาเนิ นการ
ในโอกาสต่อไป แต่ในส่ วนของการประชุ มผูป้ กครอง ถ้าหากมีงบประมาณอยู่ 20,000
บาท จากที่ต้ งั งบประมาณไว้ 50,000 บาท คิดว่าใช้ในการปฐมนิ เทศ หรื อการประชุ ม
ผูป้ กครองได้อยู่ ขอเรี ยนให้ทราบแค่น้ ีครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

-12นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ท่านปลัดเทศบาลในฐานะที่
ดูแลกองการศึกษาอยู่ ท่านชี้ แจงมายังไม่ค่อยชัดเจน ท่านบอกว่ายังไม่ได้ตราเป็ นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิ ดศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทั้งๆ ที่รู้วา่ ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กจะเปิ ดปี นี้ ท่านแจ้งว่าต้องไปประชุ มใหม่ พิจารณาเอางบประมาณใหม่ ไหนๆ พูด
เรื่ องกองการศึกษาแล้ว ผมขอถามเพิ่มเติมว่าโรงเรี ยนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิ การ
ของโรงเรี ยนบ้านแชะ กับโรงเรี ยนครบุรีวิทยา จากการที่ทางโรงเรี ยนเสนอโครงการ
มาแล้วของบประมาณจากเทศบาล สภาเทศบาลอนุ มตั ิงบประมาณให้ไปแล้ว 200,000
กว่าบาท ท่านผูอ้ านวยการโรงเรี ยนครบุรีวิทยาได้มาสอบถามผมว่า เทศบาลอนุ มตั ิให้
แล้ว แต่ทาไมไม่ให้เงินตามจานวนที่สภาเทศบาลอนุ มตั ิ ซึ่ งโครงการของโรงเรี ยนครบุรี
วิทยา ได้ใช้จ่ายไปแล้วประมาณ 60,000 กว่าบาท แล้วทางโรงเรี ยนครบุรีวิทยาแจ้งว่า
ทางเทศบาลแจ้งให้ดาเนิ นการได้เลย แล้วจะส่ งเงิ นให้ สุ ดท้า ยแล้วท่านผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนครบุรีวทิ ยาก็แจ้งว่าถึงตอนนี้ก็ยงั ไม่ได้เงิน บอกว่าเทศบาลแจ้งว่าไม่มีเงินให้ทาง
โรงเรี ย น ตอนนี้ ทางโรงเรี ย นเป็ นหนี้ อยู่ ที่ ไ ปเอาหนัง สื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นมา
ผมสงสัยว่าไปตัดงบประมาณตรงนี้ ได้อย่างไร ในเมื่อสภาเทศบาลอนุ มตั ิตามโครงการที่
เสนอมา ตอนนี้ ทางโรงเรี ยนกาลังหาเงิ นมาใช้หลังจากที่ดาเนิ นการไปแล้ว ผมจึ งขอ
สอบถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปถึงคณะผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
คาถามของท่าน สท. บุญเชียง ไม่ได้อยูใ่ นระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องการขออนุมตั ิ
ประธานสภาเทศบาล โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย และตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2555 จะให้ท่าน
ผูบ้ ริ หารตอบในระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ สาหรับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องการขอ
อนุ มตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2555 จะขอ
มติจากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ถ้าท่านสมาชิ กสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้นค่ะ
มติทปี่ ระชุ ม

มีสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลแชะอยู่ในทีป่ ระชุ ม จานวน 11 ท่าน ยกมือให้ ความ
เห็นชอบ จานวน 11 เสี ยง เป็ นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อืน่ ๆ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
สื บเนื่องมากจากที่ท่าน สท. บุญเชียง ได้ต้ งั คาถามไว้ในระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาเทศบาล เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจง ค่ะ
นายธนดล ชั ยยุตต์
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขออนุญาตเอ่ยนาม ต้องขอขอบคุณ
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13ท่าน สท. บุญเชี ยง ที่ ได้สอบถามเข้ามา เกี่ ยวกับเรื่ องงบประมาณของโรงเรี ยนครบุ รี
วิทยา ที่สภาเทศบาลได้อนุ มตั ิไปแล้ว จริ งๆ แล้ว เรื่ องการสนับสนุ นโรงเรี ยน ทาง
เทศบาลมี ค วามยิน ดี ไ ม่ มี ข ้อ สงสั ย อะไร เพราะเป็ นการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา แล้วทาง
เทศบาลตาบลแชะก็สนับสนุนทุกปี แต่มีบางช่วงงบประมาณยังไม่เข้ามา โครงการต่างๆ
อาจจะต้องรอเงิ นงบประมาณอยู่ ถ้างบประมาณเข้ามาแล้วจะรี บดาเนิ นการตามที่สภา
เทศบาลอนุ มตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยนครบุรีวิทยา หรื อโรงเรี ยนบ้านแชะ เทศบาลตาบล
แชะยินดีสนับสนุนโครงการต่างๆ ขอให้เสนอโครงการเข้ามา ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ช้ ีแจง
มา ผมขอเรี ยนอย่างนี้ ครับว่า โครงการนี้ เป็ นโครงการของปี 2554 โครงการปี ที่แล้ว
ไม่ใช่ โครงการปี 2555 ซึ่ งเรื่ องห้องสมุ ดนี้ ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้ไปเป็ นประธาน
โครงการเปิ ดห้องสมุดของโรงเรี ยนครบุรีวทิ ยา เมื่อไปเปิ ดแล้วก็บอกให้ดาเนิ นการ บอก
ว่าเทศบาลตาบลแชะสนับสนุ นเรื่ องห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรี ยนครบุรีวิทยา โรงเรี ยนก็
ได้ดาเนิ นการส่ ง โครงการมา สภาเทศบาลก็ ไ ด้อนุ ม ตั ิ ใ ห้ความเห็ นชอบเงิ นจานวนที่
โรงเรี ยนขอมา งบประมาณปี ที่ แล้ว แต่ ทาไมถึ งตัดเงิ นโครงการนี้ ท่ า นบอกว่าทาง
เทศบาลตาบลแชะไม่มีเงิ น แต่ทาไมเงิ นบางส่ วนเอาไปใช้อย่างอื่นได้ ผมขอให้คณะ
ผูบ้ ริ หารชี้ แจงให้ชัดเจนกว่า นี้ คื อเห็ นการศึ ก ษาของเด็ ก แล้ว ผมไปดู ห้องสมุ ดของ
โรงเรี ยน เห็นเด็กๆ ให้ความสนใจเข้าไปอ่านหนังสื อ เป็ นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
ดีข้ ึน ขอให้ช้ ีแจงให้ชดั เจนกว่านี้ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขออนุญาตเอ่ยนาม ต้องขอขอบคุณ
ท่ า น สท. บุ ญ เชี ย ง ที่ ไ ด้ส อบถามเกี่ ย วกับ การสนับ สนุ น โครงการห้อ งสมุ ด มี ชี วิ ต
รายละเอียดผมจะให้ปลัดเทศบาลอธิบายครับ
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รง
ปลัดเทศบาล
เกียรติทุกท่าน คือปี ที่แล้วในการดาเนินกิจกรรมโครงการของเทศบาล ในช่วงกลาง
ปี งบประมาณ งบประมาณของเทศบาลเข้าช้า เทศบาลให้การสนับสนุ นทางโรงเรี ยน
แต่ยอมรับว่าไม่ครบตามจานวนที่ขอทั้งหมด ให้ตามสถานะการคลังของเทศบาล พอดี
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ว่าปลายปี งบประมาณเงิ นเข้ามาแต่ว่าทางโรงเรี ยนจะหมดปี งบประมาณ แล้วเงิ นของ
เทศบาลเข้ามาปลายปี ทางเทศบาลจึ ง ดาเนิ นการไม่ ท นั ในส่ วนของทางผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนครบุรีวทิ ยา ได้มาหารื อกับผม ผมก็ได้เรี ยนชี้ แจงทาความเข้าใจว่า ในเรื่ องของ
การทาโครงการห้องสมุดมีชีวิต เทศบาลยินดีให้การสนับสนุ น คือในส่ วนของเทศบาล
จะสนับสนุนเป็ นพวกวัสดุเพื่อการศึกษา สมุด หนังสื อ อุป กรณ์การศึกษา ในส่ วนของ
ปี งบประมาณปี พ.ศ. 2555 ทางโรงเรี ย นก็ ไ ด้ข อการสนับ สนุ น เข้า มา คื อ คิ ด ว่า ถ้า
งบประมาณของปี นี้ เข้ามาจะรี บส่ งไปให้ก่อน ในส่ วนของปั จจุบนั นี้ ทางเทศบาลได้รับ
แจ้งจัดสรรการอุดหนุ น เงินอุดหนุ นเข้ามาแล้ว แต่จานวนเงินยังไม่ได้เข้ามา ได้รับแจ้ง
ยอดแล้ว ที่ท่านผูอ้ านวยการโรงเรี ยนครบุรีวทิ ยา ทางโรงเรี ยนมีปัญหาเดือดร้อน เรื่ องนี้
เทศบาลคงไม่ ดู ด ายคงจะเข้า ไปให้ ก ารสนั บ สนุ น ปี ที่ แ ล้ ว ช่ ว งต้น ปี งบประมาณ
งบประมาณของเทศบาลยังไม่เข้ามา แต่ตอนนี้ ถา้ งบประมาณเข้ามาแล้วต้องรี บส่ งไปให้
ก่อน คิดว่าคงแก้ปัญหาให้กบั โรงเรี ยนครบุรีวิทยาได้ ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งบประมาณตรงนี้ ก็ เ ข้ า ใจ ยิ น ดี ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาตรงนี้ ให้
ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 ถึงท่านจะตอบ
อย่างไรก็ช่าง ทาไมท่านไม่คิดแทนตั้งแต่โรงเรี ยนของบประมาณมา แล้วตอนนั้นทาไม
ไม่ช้ ีแจงให้เข้าใจว่างบประมาณจะมาหรื อไม่มา สมาชิ กสภาเทศบาลท้วงติงตลอดว่าเงิน
จะไม่ได้มาตามจานวน ทาไมต้องให้มีปัญหา เรื่ องโรงเรี ยนถือเป็ นอันดับหนึ่งที่สมาชิ ก
สภาเทศบาลทุกท่านเข้าไปดูแล แล้วทาไมตอนที่โรงเรี ยนทาโครงการมา ทาไมท่านไม่
ชี้ แจงว่ า เงิ น จะมาอย่ า งไรท่ า นก็ รู้ ท่ า นรองนายกเทศมนตรี ต าบลแชะ เคยเป็ น
ประธานสภาเทศบาลมาก่อน ก็รู้วา่ เงินจะเข้ามาอย่างไร ทาไมถึงไม่ตอบ ทาไมต้องรอ
ให้มีปัญหา แล้วทาไมต้องให้ท่านปลัดเทศบาลตอบ ลุกขึ้นตอบเองบางสิ ครับ เพราะเคย
เป็ นประธานสภาเทศบาลมานานแล้ว แล้วเงิ นจะมาไม่มาท่านก็รู้ แล้วท่านไปตัดเงิ น
อย่างนี้ ครู อาจารย์ก็ต้องคิดว่าสมาชิ กสภาเทศบาลไม่อนุ มตั ิ ผูบ้ ริ หารอาจจะตอบว่า
สมาชิ ก สภาเทศบาลไม่ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ แต่ จริ ง ๆ แล้วไม่ ใ ช่ เลยครั บ ขอให้ตอบให้ชัดเจน
ขอให้ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านชลธิ ศ วัชรธี รเดช ตอบด้วยครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

-15นายชลธิศ วัชรธีรเดช
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายชลธิศ วัชรธีรเดช รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ผมได้รับการแต่งตั้งจากท่าน
นายกเทศมนตรี ใ ห้ ดู แ ล กองช่ า ง กองสาธารณสุ ข ในส่ ว นนี้ ส่ ว นท่ า นรองพงษ์
สิ ทธิ เวชสวรรค์ ดูแลกองการศึกษา ผมไม่ขอก้าวก่ายงานของกองการศึกษา คือถ้าจะให้
ผมตอบรอให้ผมได้ไปดูแลงานของกองการศึกษาก่อน ผมจะตอบให้ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร รองประธานสภาเทศบาล ผมขอให้คณะผูบ้ ริ หารอธิ บายอย่าง
กว้างๆ คาว่าเม็ดเงินให้ชดั เจนครับ เม็ดเงินทุกบาท ทุกสตางค์ ครั้งก่อนๆ มา โรงเรี ยน
ได้ขอมา ทางสภาเทศบาลตาบลแชะก็อนุ มตั ิผ่านสภาเทศบาลให้เป็ นไปตามปกติ แล้ว
เม็ดเงินในเทศบาลตาบลแชะ มันหายไปไหน ที่จริ งให้กบั การศึกษา ให้กบั โรงเรี ยนบ้าน
แชะ กับโรงเรี ยนครบุรีวทิ ยา มันไม่มีปัญหา เงินจานวนแค่น้ ีไม่มีปัญหา ทาไมถึงไม่ให้
เราต้องเห็นความสาคัญของการศึกษาก่อน มาเป็ นอันดับหนึ่ ง อย่าเห็นวัตถุมาเป็ นอันดับ
หนึ่ ง ท่ า นถึ ง จะบริ ห ารคนได้ ผมถามว่ า เงิ น ของเทศบาลตอนนี้ ไหลไปทางไหน
ทางด้านวัตถุ ทางด้านเงิ นเดือนหายไปเฉยๆ ถ้าท่านบริ หารอย่างนี้ เป็ นการบริ หารที่
ผิดพลาด แล้วทางผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้สอบถามสมาชิ กสภาเทศบาลมา ขออนุ ญาตเอ่ย
นาม อย่า งเช่ นท่า น สท. บุ ญเชี ย ง หรื อถามผมมาประจา ผมไม่ รู้ว่า จะตอบอย่างไร
แม้แต่เรื่ องล้างโรงอาหารโรงเรี ยนครบุรีวทิ ยา ผมเคยดูแลล้างให้เดือนละ 1 ครั้ง ก็มาตัด
ผมทิ้ง ให้ทางโรงเรี ยนทาหนังสื อแจ้งมาถึ งเทศบาลตาบลแชะเอง เทศบาลถึงจะไปล้าง
ให้ ทาไมครับ ผมดู แลลู กหลานของพี่ น้องในเขตเทศบาลตาบลแชะ หรื อในอาเภอ
ครบุรี มันเสี ยหายตรงไหน ที่ท่านจะมาตัดผมทิ้งบอกว่าสมาชิ กสภาเทศบาลไม่มีอานาจ
ที่จะมาบอกว่าให้เอาน้ าไปล้างโรงอาหารให้กบั โรงเรี ยนครบุรีวิทยา ท่านก็ตดั ผมทิ้งไป
แล้ว ท่านก็แจ้งให้โรงเรี ยนครบุรีวิทยาทราบว่า ผมไม่มีอานาจ แต่จุดประเด็นสาคัญ
ที่สุด ผมขอให้คณะผูบ้ ริ หารอธิ บายเรื่ องเม็ดเงิ น ที่บอกว่ามันไม่พอ มันใช่ จ่ายไปทาง
ไหนบ้าง ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขอบคุณท่าน ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
บรรจง ศิริพร ที่ได้เป็ นห่วงได้สอบถามมา เรื่ องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ

-
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ผมตรวจสอบอยู่ตลอดและได้สอบถามท่ า นปลัดเทศบาล และเจ้าหน้า ที่ ก ารเงิ นของ
เทศบาลตาบลแชะ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ งบประมาณต่ า งๆ ผมพยายามตรวจสอบอยู่ต ลอด
เร่ งสอบถามอยู่ตลอด ว่าเงิ นเข้ามารึ ยงั ปี ที่ แล้วอย่างที่ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลได้รับ
ทราบ ว่าเงินงบประมาณของเทศบาลเข้ามาช้า แล้วอย่างช่วงนี้ เงินก็ยงั ไม่เข้ามา ก็รอเงิน
อยู่ โครงการต่ า งๆ ที่ ค ้า งอยู่จ ะได้รี บ ด าเนิ น การ เรื่ อ งของการศึ ก ษาผมก็ เ ป็ นห่ ว ง
เป็ นใยอยู่ เรื่ องการศึกษาถือว่าเป็ นอันดับแรก ที่ผมเป็ นห่ วง เป็ นใย ไม่ใช่ว่าจะนิ่ งเฉย
ไม่ดูดาย พยายามสอบถามอยูว่ ่าเงิ นจะเข้ามาตอนไหน โครงการต่างๆ ที่ท่านสมาชิ ก
สภาเทศบาลเป็ นห่วงจะรี บดาเนินการ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ท่านนายกเทศมนตรี ได้ช้ ี แจงไปแล้ว ในส่ วนตรงนี้ ทางสภาเทศบาลมีหน้าที่แค่
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาเทศบัญญัติ พิจารณางบประมาณ งบประมาณของโรงเรี ยนรู ้สึกว่าจะตัดให้
ต่ าลงทุ กปี ขอให้ผบู ้ ริ หารดูแลเรื่ องตรงนี้ ด้วย ว่าท่านจะบริ หารเงิ นอย่างไร เพราะว่า
ที่ต้ งั ไปก็เกิ นงบประมาณทุ กปี ขึ้นอยู่ที่ว่าคณะผูบ้ ริ หารจะเอามาทาหรื อไม่ ในส่ วนที่
สภาเทศบาลพิจารณาไปแล้ว ในเรื่ องนี้ ก็ขอฝากให้คณะผูบ้ ริ หารช่วยดูแลให้ดว้ ย เพราะ
สมาชิกสภาเทศบาลไม่มีอานาจหน้าที่ในการบริ หาร เชิญท่าน สท. ชอบ
นายชอบ กริ่งกระโทก
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายชอบ กริ่ งกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ตามที่ผมได้ฟังมา ทุกสิ่ งที่
อย่างผมว่าทางสมาชิกสภาเทศบาล เหมือนมีหน้าที่อนุมตั ิเงิน เหมือนพ่อแม่ยื่นเงินให้ลูก
ก็แล้วแต่จะไปซื้ ออะไร พอยื่นเงิ นให้ลูก แต่ลูกปรากฏว่าไม่เคยสนใจพ่อแม่เลย คือจะ
เอาไปใช้อะไรก็ไม่คานึงถึงสมาชิ กสภาเทศบาล ก็น่าเห็นใจสมาชิ กสภาเทศบาลอยู่ และ
อีกประการหนึ่ งคือ ทุกวันนี้ ผมเห็นใจท่านนายกเทศมนตรี เพราะว่าช่วงนี้ งานมาก ทุก
วันนี้ ผมอายุก็มากแล้ว จะไปดูตามท่านก็ไม่ทนั อย่างแผน 3 ปี แผน 5 ปี ผมขอให้
สมาชิ ก สภาเทศบาลลองมาทบทวนดู ว่ า เมื่ อ วัน ที่ ที่ ป ระชุ ม ในสมัย ก่ อ น เกี่ ย วกับ
โครงการที่ 29 นี้ คือแผนของปี 2555 - 2557 ดูโครงการที่ 29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กถนนประสานสมุทร ซอย 2 ด้านทิศตะวันออก ชุ มชน
บูรพา หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านใหม่ โครงการนี้ อนุ มตั ิพร้อมกับโครงการที่ 30 เสนอพร้อม
กัน แต่ทาไมโครงการที่ 30 มาได้ปี 2555 งบประมาณตัวเดี ยวกัน ท่านตัดเอาไปทาง
ไหน คือสภาเทศบาลอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว แล้วโครงการที่ 29 อยูใ่ นปี 2556 มันเป็ นไป
ได้อย่างไรงบประมาณอนุ มตั ิไปเรี ยบร้ อยแล้ว มติ ที่ประชุ มเห็ นชอบ โดยตัดออกจาก
ครบุรีคา้ วัสดุ ไปถึ งร้ านตี๋ไก่อบ ตัดออกจุดตรงนั้น ทุกคนลองทบทวนดูวา่ เราตัดเงิ น
จากตรงนั้นมาเอามาใส่ รางระบายน้ าหลังบ้านยงศิ ลป์ ด้านทิศตะวันตกสายหนึ่ ง และก็
สายตั้งแต่ประปา ด้านทิศตะวันออกอันนี้ไปตัดออก มาเป็ นปี 2556 ไปตัดโดยภาระการ

-

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี
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ทั้งๆ ที่วา่ สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว ผูบ้ ริ หารก็รู้เห็นอยูแ่ ล้วไปตัด
ออกโดยภาระการ ไม่รู้วา่ ผูใ้ ดเป็ นคนไปตัด ขอให้แจ้งในที่ประชุ มให้ทราบด้วย และอีก
ประการคื อทั้ง 2 โครงการนี้ ควรจะอยู่ในปี 2555 คื ออี กโครงการเลื่ อนไปอยู่ในปี
2556 แล้วปี 2556 ยังไม่ทราบว่าจะได้หรื อไม่ได้อีก เพราะฉะนั้นมีเงินอยูแ่ ล้ว ตัดออก
จากโครงการชุมชนเพ็ชรพระพรหม โดยมาถึงครบุรีคา้ วัสดุ ตัดจากครบุรีคา้ วัสดุไปถึง
ร้านตี๋ใหญ่ เอางบประมาณโครงการนั้นมาตั้งตัวนี้ ตรงร้านตี๋ไก่อบ ผมสงสัยแค่น้ ี ครับ
ขอให้ท่านตอบด้วยครับ และอีกอย่างหนึ่ ง มติในที่ประชุ มเรี ยบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่เป็ นที่
เรี ยบร้อย อย่างที่วนั งานย่าโม เรื่ องนี้ ผมชี้ ให้เห็นเลยว่า ครั้งแรกที่ประชุ มบอกว่าจะไป
ทาอาหารไว้บา้ นเลขานุ การนายกเทศมนตรี ก็ไม่มี อาหารตรงนั้นก็ไม่มี ต้องมาตั้งตรง
หลัง เทศบาล คื อมติ ที่ ป ระชุ ม ว่า อย่า งไรก็ ค วรจะเป็ นอย่า งนั้น และก็ คื อทุ ก วันนี้ ม ัน
เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง อย่างในงานแจกเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ ผมขออนุ ญาตเอ่ยนาม
ท่ า นที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี ท่ า นไปหาเสี ย งในที่ ป ระชุ ม เลย ที่ จริ ง มันไม่ ถู ก ต้อ ง
ในจุดตรงนี้ ขอให้ท่านระวังหน่ อยว่า การหาเสี ยงในที่ ประชุ มในชุ มชน ในระหว่างนี้
ขอเถอะครั บ อี ก อย่ า งหนึ่ งคื อ เรื่ อ งขี ด เส้ น แดง ของข้า ราชการ ไม่ ท ราบว่ า ท่ า น
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ใครเป็ นคนขีด ขอให้ดูหน่ อย ทาให้ถูกกับหน้าที่ ผมมี
เรื่ องแค่น้ ี และขอให้ท่านตอบคาถามด้วยครับ
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขอบคุณขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
สท. ชอบ ที่ ได้สอบถามเกี่ ยวกับเกี่ ยวกับโครงการของตาบลบ้านใหม่ หมู่ 9 ชุ มชน
บูรพา คื อจริ งๆ แล้วไม่ได้ตดั โครงการที่เสนอมาผ่านสภาเทศบาลทุกโครงการอยู่ใน
เทศบัญญัติ เทศบาลไม่ได้ตดั ตรงไหน รอแต่ว่าเงิ นเข้ามา ช่ วงนี้ ที่ได้ทาประชาคมไป
เห็นประชาชนมีความเดือนร้ อน ตรงไหนเดือนร้ อนก็ทาโครงการเข้าไป โครงการที่ได้
สอบถามมาก็ได้ไปทาประชาคมงบประมาณ ตั้งไว้เจ็ดแสนกว่าบาท ก็ทาโครงการไว้อนั
ไหนที่ ท่าน สท. ชอบ เสนอในที่ประชุ ม ว่าตรงบริ เวณนี้ มีปัญหาความเดื อนร้ อนมาก
ก็เอาตรงที่ มีค วามเดื อดร้ อนเอามาตั้งเป็ นโครงการที่ 1 เอาไว้ก่อน และโครงการอี ก
โครงการหนึ่ งอยู่ในเทศบัญญัติไม่ได้ตดั ไปไหน แต่ดูความเดือดร้อน ตรงไหนเดือดร้อน
ก่ อน เทศบาลก็ดาเนิ นการให้ก่ อน คื อเรี ยงความสาคัญ ตอนนี้ รองบประมาณเข้ามา
ถ้างบประมาณเข้ามาแล้วจะรี บดาเนิ นการ โครงการทุกโครงการไม่ได้ตดั ไปไหน ส่ วน
เรื่ องอาหาร ตอนแรกได้ขอสรุ ปว่าจะทาอาหารไปแจกให้กบั ประชาชนที่ขบวนแห่ เลย
จึงได้ปรึ กษาหารื อกันกลัวว่าจะมีปัญหาแจกไม่ทวั่ ถึง สรุ ปสุ ดท้ายจึงมาอยูท่ ี่หลังเทศบาล

-

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายสมพร เยือ่ งธนากร
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
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เพราะว่าถ้าทาอาหารแจกไม่พอก็จะโดนต่อว่า เลยเอามาตั้งหลังเทศบาล ส่ วนเรื่ องการ
ขีดเส้นแดงก็ไม่มีอะไรเพียงแต่วา่ จะปรับปรุ งเจ้าหน้าที่เทศบาลให้ทางานให้ดีข้ ึน คือให้
ท างานให้ต รงต่ อเวลา คื อ โดนต่ อ ว่า มา ขออนุ ญาตเอ่ ย นามท่ า น สท. กิ ตติ พ งศ์ ได้
ปรึ กษาหารื อ ว่าพนักงานเทศบาลทางานช้า บางครั้งมีประชาชนมาเสี ยภาษี ก็ยงั ไม่มา
ทางาน จึ งเอาเรื่ องนี้ มาพัฒนาปรั บปรุ งให้ดีข้ ึ น อย่างไหนที่ โดนตาหนิ ติเตื อนก็นามา
พัฒนาปรับปรุ ง ก็เรี ยนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอบคุณครับ
เชิญท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
เกี่ยวกับการขีดเส้นแดง เนื่องจากสมัยที่ผมเป็ นประชาชน ปกติมาติดต่อราชการ
ของเทศบาลตาบลแชะ อย่า งที่ ท่ า น ขออนุ ญาตเอ่ ย นามท่ า น สท. กิ ตติ พ งศ์ รู ้ สึ ก ก็
คล้า ยๆ กัน คื อข้าราชการมาท างานสาย ผมมาสัง เกตการณ์ 1 สั ปดาห์ ตั้งแต่เวลา
08.30 น. เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ลงบันทึกในสมุดสามารถตรวจสอบได้ เวลา 07.13 น.
เวลา 07.20 น. ไปเรื่ อยๆ ไม่เคยมีใครมาทางานสายเลย ลูกจ้างทัว่ ๆ ไป ประชาชนทัว่ ๆ
ไป รับเหมาก่อสร้างทางานแลกกับเงิน แต่ลูกจ้างที่นี่ กินเงินภาษีประชาชน ผมจาเป็ น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะขอความร่ ว มมื อ กับ ทุ ก ท่ า น พัฒ นาองค์ ก รแห่ ง นี้ ให้ มี คุ ณ ภาพโดย
ข้าราชการทัว่ ไปต้องมาทางานเวลา 08.30 น. ที่ทาอยู่ทุกวันนี้ ยงั ไม่มีมาตรการอะไร
นอกจากสังเกตการณ์ และเก็บข้อมูลไปก่อน ส่ วนจะทาอะไรต่อไปก็จะชี้ แจงเจ้าหน้าที่
และพนักงานทุกท่าน และหวังว่าข้าราชการหรื อลูกจ้างทัว่ ไป จะมีการพัฒนาตัวเอง ให้
เป็ นคนที่มีคุณภาพได้ ในอนาคตเป็ นขั้นพื้นฐานของคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขอบคุ ณ
ครับ
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ

กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร รองประธานสภาเทศบาล ผมขอถามท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
ผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาล ว่าในเมื่ อท่านไปขี ดเส้ นแดง กับข้า ราชการ หรื อ
พนักงานจ้างทัว่ ไป ผมถามว่าก่อนที่ท่านจะไปขีดเส้นแดง ท่านมีอานาจหรื อไม่ ท่าน
ต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเสี ยก่อน แต่สิ่งที่ท่านทาเป็ นสิ่ งที่ดี แล้วอีกอย่าง
คือท่านเคยประชุมพนักงานหรื อไม่วา่ ต้องมาก่อน 08.30 น. ท่านก็ยงั ไม่เคย แต่ท่านก็
ไปขี ดเส้ นแดง แล้วท่ า นขี ดเส้ นแดงท่ านก็ ไ ม่มี อานาจในการขี ดเส้ นแดง ท่ า นเป็ นที่
ปรึ กษานายกเทศมนตรี ท่านเพิ่งเข้ามาใหม่ไฟแรงอย่างนี้ ผมชอบครับ แต่ตอ้ งทาให้ถูก
ระเบียบ มันถึงจะยุติธรรมสาหรับพนักงานเทศบาล ถ้าจะทาอย่างนี้ ถ้าเห็นใครมาสาย
ท่านต้องขีดทุกคน แต่ท่านอย่าไปจงใจเฉพาะบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ขอบคุณครับ
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เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 ที่ท่านที่ปรึ กษา
นายกเทศมนตรี ทางานผมดีใจด้วยครับ แต่มนั มีขอ้ ผิดพลาดตรงที่วา่ เราเป็ นนักการเมือง
นักการเมืองจะแบ่งออกเป็ น 2 อย่าง จากการเลือกตั้ง กับการแต่งตั้ง แต่งตั้งต้องอยูใ่ น
จริ ยธรรม ไม่ได้อยูใ่ ต้กฎหมายใดๆ ทั้งสิ้ น จริ ยธรรมไม่ใช่กฎหมายแต่สูงกว่ากฎหมาย
ที่พวกเราทุกคนถืออยู่ คือเรื่ องการขีดเส้นแดงหรื อสมุดลงเวลา ผมขอร้องให้ยุติ เพราะ
ท่านทาผิดควรจะเป็ นหน้าที่ของข้าราชการ คนที่จะขีดเส้นแดงควรเป็ นข้าราชการถึงจะ
ถูก ท่านต้องดูว่าท่านอยูต่ าแหน่ งอะไร ดี ใจที่ท่านทางานแบบนี้ แต่ท่านควรจะท้วงติง
ด้วยวาจา และไม่มีการเมืองมาแทรกแซง เหมือนที่ผมโดนมา ผมขอเตือนว่าเวลาเท่าไร
ท่านสมพรท่านก็เห็ น เรื่ องนั้นผิดมากแล้ว เถี ยงผมในเมื่อจบจากห้องนี้ แล้วผมก็ไม่เคย
เก็บเอาใส่ ในความคิด ท่านท้วงติ งได้ แต่ท่านไม่สามารถที่ จะไปขี ดเส้นแดง มันเป็ น
หน้าที่ของข้าราชการ ผมถามว่าถ้ารองนายกเทศมนตรี ใช้งานพนักงานเลยเวลา 16.30 น.
ไปแล้วท่านได้จ่ายค่าล่ วงเวลาให้หรื อไม่ ท่านต้องดู ตรงนี้ ก่อน บรรทัดฐานอยู่ตรงนี้
แล้ว ประการที่ ส อง คื อเก็ บ ขยะตอน 4 ทุ่ ม เทศบาลได้จ่ า ยค่ า ล่ วงเวลาให้ ห รื อ ไม่
ประการที่สาม พนักงานที่มาทางานตอน ตี 5 แต่วา่ ยอมมาลงเวลาตอน 07.30 น. ท่าน
ได้จ่ายค่าล่วงเวลาให้หรื อไม่ สิ่ งที่ท่านทาเป็ นสิ่ งที่ผิด คือเรื่ องความหวังดีของท่าน ผมดี
ใจมาก แต่มนั ผิดขั้นตอนนิ ดหน่อย สมุดเซ็นชื่ อตั้งแต่ผมเป็ นสมาชิ กสภาเทศบาลมาผม
ไม่เคยไปแตะต้อง นี้ คือของส่ วนราชการที่ตอ้ งบริ หาร ท่านควรจะไปจี้ตวั ต่อตัว แต่จะ
มารวมทั้งหมดไม่ได้ เพราะว่างานเทศบาลช่วงนี้ หนักมาก หัวหน้ากองบางกองก้าวก่าย
งานหนัก มากเกิ น ไป บริ ห ารงานทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่า ง เดี๋ ย วนี้ งานเทศบาลท าอยู่ 3 คน
มีรองนายกเทศมนตรี หัวหน้ากองสาธารณสุ ข หัวหน้ากองช่ าง เรื่ องนี้ ตอ้ งดูดีๆ เป็ น
ผลกระทบทางด้านจิตใจของพนักงานมาก ท่านควรใช้วาจาปรึ กษาหารื อว่าทาไมถึ งมา
สาย คนที่ จะขี ดเส้ นแดงควรเป็ นข้าราชการ ผมดี ใจที่ มี คนดี อย่างท่านสมพร มาช่ วย
ทางาน ท่ านทาผิดนิ ดเดี ยว ผมไม่ อยากตาหนิ ท่ านมากเพราะต้องเปิ ดโอกาสให้ท่ า น
ทางาน บ้านเมืองต้องการคนดีมาทางาน แต่อนั ไหนที่มนั ไม่ถูกต้องก็ตอ้ งรับฟัง ผมไม่มี
อคติอะไรกับท่าน นี้คือเรื่ องจริ ง ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

นายสมพร เยือ่ งธนากร
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี

20กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
เรื่ องการขีดเส้นแดงผมยอมรับ ถ้าหากคิดว่าผิด เพราะผมมาใหม่ ขอบคุณที่เป็ น
ห่ วงเป็ นใย แต่ที่ทาอยู่ ณ ปั จจุ บนั นี้ ไม่ได้มีโทษ ไม่ได้มีอะไร เพียงแต่ผมเก็บข้อมูล
ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ ยวกับข้าราชการในการขีดเส้นแดง ผมขีดเฉพาะพนักงานทัว่ ไป และได้
ปรึ กษาหารื อกับท่านปลัดเทศบาล คือจิตใต้สานึ กจริ งๆ คืออยากพัฒนาองค์กร อยาก
พัฒนาคนเพราะว่า ถ้าเราพัฒนาคนไม่ได้ ผมเชื่อว่าอะไรหลายๆ อย่าง ก็ยากขึ้น ผมดีใจ
ที่ทุกท่านเป็ นห่วงเป็ นใย ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เรื่ องการขีดเส้นแดง ผมถาม
ท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ตอนนี้วา่ ท่านได้ปรึ กษาระเบียบข้อบังคับมาบ้างหรื อไม่วา่
ท่านมีหน้าที่อะไร อย่างเช่นคณะผูบ้ ริ หารก็ตอ้ งมาเซ็ นชื่ อ ถ้าคณะผูบ้ ริ หารมาสายท่าน
กล้าขีดเส้นแดงคณะผูบ้ ริ หารหรื อไม่ คณะผูบ้ ริ หารก็คือข้าราชการ ต้องมาเซ็นชื่ อทุกวัน
แล้วผมเห็นบางครั้งมาเวลา 09.00 - 10.00 น. ท่านกล้าขีดเส้นแดงหรื อไม่ การขีดเส้น
แดงท่ า นต้อ งพิ จ ารณาก่ อน ท่ า นนายกเทศมนตรี ไ ด้เรี ย กฝ่ ายบุ ค คลมาชี้ แจงหรื อ ไม่
ฝ่ ายบุคคลคือข้าราชการประจา มีหน้าที่ตรงนี้ แต่ท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ผมถามว่า
เอาอ านาจอะไรมาขี ด เส้ น แดง ท่ า นบอกว่า ขี ด เส้ น แดงไม่ มี ปั ญ หา ผมถามว่า ถ้า ขี ด
เส้นแดง 2 ครั้ง คนไหนโดนขีดเส้นแดง 2 ครั้ง ต้องทาบันทึกข้อความครับ ไม่ใช่วา่
ท่านจะพูดลอยๆ ว่าขี ดเส้ นแดงแล้วไม่มีปัญหา เรื่ องนี้ มนั มี ผลต่อการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานเทศบาล ผมจึงขอเรี ยนให้ท่านประธานสภาเทศบาลได้สอบถามคณะผูบ้ ริ หารว่า
เอาระเบียบตรงไหน ที่ให้ท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี มาขีดเส้นแดง ในเมื่อฝ่ ายบุคคล
ก็ทาหน้าที่อยูแ่ ล้ว แล้วทาไมท่านที่ปรึ กษาที่เป็ นข้าราชการการเมือง ต้องมาขีดเส้นแดง
ผมขอทราบรายละเอียด ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านที่ให้ความเป็ นห่ วงเป็ นใย เรื่ องการขีดเส้ นแดงคื อเทศบาลยังไม่ได้ประชุ มแจ้งให้
พนัก งานทราบ เพี ย งแต่ เ ก็ บ ข้อ มู ล แล้ว จะแจ้ง ให้ พ นัก งานเทศบาลทราบ จะได้
เสนอแนะ ชี้แนะ ในการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน เรื่ องข้อกฎหมายต่างๆ ตอนนี้ ผมยังไม่ได้ดู
รายละเอียด ก็จะเก็บไปพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะชี้ แจงให้ท่านสมาชิ กสภาเทศบาล
ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ
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เชิญท่าน สท. ศิริมาศ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
น.ส. ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์ กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉนั นางสาวศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ขออนุญาตเอ่ย
นาม ท่าน สท. ชอบ กริ่ ง กระโทก ที่ ท่ านพูดถึ งเรื่ องท่า นที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี
พูดในที่ ประชุ มงานแจกเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ ดิ ฉันก็อยู่ที่น้ นั แต่บงั เอิ ญไม่ได้ฟัง แล้วมี
ประชาชนในชุ มชนมาถามว่า การที่ท่านนายกเทศมนตรี ไม่มีสมาชิ กสภาเทศบาลอยูใ่ น
มือแล้วทางานไม่ได้จริ งหรื อไม่ แล้วท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี พดู ต่อไปอีกว่า ตอนนี้
โครงการต่างๆ ไม่สามารถทาได้สะดวก เพราะว่าท่านไม่มีสมาชิ กสภาเทศบาลอยูใ่ นมือ
ท่านพูดแบบนี้ไม่ถูกต้อง พอดีได้ยนิ ท่าน สท. ชอบ พูดขึ้นมาจึงนึ กได้วา่ มีคนในชุ มชน
มาถามว่าเทศบาลตาบลแชะไม่กา้ วหน้าเพราะว่าไม่มีสมาชิ กสภาเทศบาลในมือ แล้วที่
ท่านทางานมา 2 ปี กว่าๆ การอนุ มตั ิโครงการต่างๆ ที่ผา่ นมา ไม่ใช่สมาชิ กสภาเทศบาล
ชุ ดนี้ ใช่ ไหม ที่ อนุ มตั ิ โครงการต่างๆ ให้ท่านทา ถ้าท่านพูดแบบนี้ เป็ นการพูด ที่ผิด
ดิ ฉั น ไม่ ส นใจว่ า ท่ า นพู ด เพื่ อ หาเสี ยง ความดี เ ท่ า นั้ นที่ ท าให้ ป ระชาชนเลื อ ก
จะทางานได้หรื อไม่ได้ ไม่ใช่ วา่ ไม่มีสมาชิ กสภาเทศบาลอยูใ่ นมือ เพราะฉะนั้นสมาชิ ก
สภาเทศบาลทุ ก คนที่ อนุ ม ัติโ ครงการมี ศ ัก ดิ์ ศรี ขอให้ ท่ า นแก้ไ ขค าพู ด และก็ เปลี่ ย น
ทัศนคติ เกี่ ยวกับสมาชิ กสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาลอนุ มตั ิโครงการให้ท่านคณะ
ผูบ้ ริ หารทางาน โครงการของเทศบาลตาบลแชะหยุดชะงัก หรื อไม่ ท่านลองถามตัว
ท่านดู ขอบคุณค่ะ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 ผมเห็นใจท่านที่
ปรึ ก ษานายกเทศมนตรี เพราะว่า ท่ า นก็ อยากมาท างาน แต่ บ างครั้ งที่ ใ ห้ แ นะน าตัว
ท่านไปผิดพลาดนิดหน่อย ตั้งแต่หมู่ 9 บ้านใหม่ ผมไม่ตอ้ งไปก็ได้ ประชาชนพูดอะไร
ผมอยูบ่ า้ นผมก็รู้ คือการแนะนาตัวก็คือแนะนาตัวเอง แนวทางการบริ หาร แต่ที่ท่านไป
พูด ว่า ท างานไม่ ไ ด้ เรื่ อ งนี้ ท่ า นนายกเทศมนตรี ต้อ งรั บ ผิด ชอบ ตั้ง แต่ ที่ ท่ า นมาเป็ น
นายกเทศมนตรี ผมถามว่ามีโครงการไหนบ้างที่ท่านทาไม่ได้ แล้วสมาชิ กสภาเทศบาล
ทุกท่านไปเรี ยกร้องอะไรจากท่าน สมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่านทางานด้วยความบริ สุทธิ์
ใจ งบประมาณอนุ มตั ิผา่ นไปไม่รู้กี่สิบล้านแล้ว ผ่านหมด ตั้งแต่ที่ท่านโฆษณาเรื่ องรถ
สู บสิ่ งปฏิกลู รถบรรทุกขยะ แล้วมีเรื่ องไหนบ้างที่ท่านทาไม่ได้ เทศบัญญัติงบประมาณ
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ประจาปี ก็ผ่าน ถ้าบอกว่าทางานไม่ได้ผิดครับ ต้องใช้คาพูดว่าทางานไม่เป็ น ถึ งจะถูก
แต่ในฐานะที่เป็ นสมาชิ กสภาเทศบาล จริ ยธรรมเป็ นอันดับแรกที่ ผมบอกว่าเหนื อกว่า
กฎหมาย ท่ านต้องดู ว่าในที มบริ หารท่าน มี จริ ย ธรรมบ้างหรื อไม่ ท่านประธานสภา
เทศบาลครับสภาเทศบาลแห่ งนี้ ผมเคยพูดว่าดี ที่สุดเพราะอะไร ถ้าท่านสังเกตดูสมาชิ ก
สภาเทศบาลทุกท่านยืนอยูบ่ นจริ ยธรรม จะไม่มีทานองชูส้ าวเกิดขึ้น ผมไม่เคยไปชิ งลูก
ชิ งเมียใคร ผมไม่เคยทาร้ ายใคร ผมไม่ชิงซ้ าซ้อน ซ้ าซาก ผมไม่เคยทาให้คนช้ าใจตาย
นี้ คือการรักษาจริ ยธรรม เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ จะไม่ได้ยืนอยู่บนจริ ยธรรม
เรื่ องนั้นผมไม่วา่ ผมไม่พูดมาก ไม่ทว้ งติงมาก แต่การแนะนาตัวที่เป็ นการหาเสี ยงเป็ น
เรื่ องที่ ผิ ด ครั บ ซ้ าซ้ อ น ซ้ าซาก เหลื อ เกิ น ครั บ ในคณะผู ้บ ริ ห ารชุ ด นี้ พู ด เท่ า ไร
ท่านนายกเทศมนตรี ฟังอย่างเดี ยว แต่ท่านนายกเทศมนตรี ไม่เคยปฏิ บตั ิตาม แม้กระทัง่
เรื่ องตลาด ผมรอมาเป็ นอาทิตย์ก็เหมือนเดิ ม ถ้าสมาชิ กสภาเทศบาลดาเนิ นการอย่างใด
อย่างหนึ่ ง ไป จะเป็ นการข้ามหน้า ข้ามตา ท่านหรื อไม่ เพราะท่า นพยายามบิ ดเบื อน
ข้อ เท็ จ จริ ง คื อ คิ ด อย่ า งเดี ย วว่า สมาชิ ก สภาเทศบาลจะให้ เ กิ ด ไม่ ไ ด้ จะให้ต กหมด
ผมถามว่า ท่านมี คนที่ มีคุ ณภาพแค่ ไหน แล้วเอามาเที ยบ ผมจะให้คนในห้ องนี้ ยกมื อ
ถ้าผมยกมือแพ้ คนนั้นดีกว่าผม ผมจะไม่สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. ชอบ ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายชอบ กริ่งกระโทก
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายชอบ กริ่ งกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 ขออนุญาตท้าวความ
ขออนุ ญาตเอ่ ย นาม ท่ า นนายกเทศมนตรี บ อกว่า ไม่ ไ ด้ต ัด งบ คื อ เรื่ อ งนี้ ไม่ ไ ด้ตดั แต่
เรื่ องนี้ มนั เลื่ อน เลื่อนออกไปเป็ นปี แทนที่งบประมาณจะลงปี เดี ยวกันในปี 2555 แต่
กลายเป็ นปี 2556 อีก หนึ่ ง โครงการ เราอนุ มตั ิ ในสภาเทศบาลว่า ในปี 2555 ทั้ง 2
โครงการ ไม่ควรเลื่อนออกไป ควรเป็ นโครงการเดียวในปี 2555 ผมมีเรื่ องสงสัยแค่น้ ี
ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ และแนะนาท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี คือที่
กล่าวมาว่าทางานไม่ได้ ต้องขอแก้ไข ที่ผมได้บริ หารงานมาในเทศบาลตาบลแชะแห่ งนี้
ท างานมาด้วยดี โ ดยตลอด ไม่ มี ปั ญหา ต้อ งขอขอบคุ ณท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลอี ก
ครั้งหนึ่ง ที่ให้การสนับสนุนอนุมตั ิโครงการต่างๆ ผมไม่ได้มีอคติต่อสภาเทศบาลแห่งนี้
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มีแต่นิยมชมชอบ ส่ วนท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เพิ่งทางานใหม่ อาจจะใช้คาพูดไม่
ถูกต้อง ต้องขอโทษท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิ กสภาเทศบาลด้วย ที่คาพูดบาง
คาอาจจะไม่ถูกต้อง
เรื่ องงบประมาณที่ท่าน สท. ชอบ ได้สอบถามมา ผมขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการที่ ท่ า น สท. ชอบ กล่ า วถึ ง อี ก ครั้ ง ว่ า ถ้า อยู่ ใ นโครงการเดี ย วกัน แล้ว ถ้า
งบประมาณเข้ามาแล้ว ถ้าทาได้ จะรี บดาเนิ นการให้ แล้วจะเรี ยนให้ท่านสมาชิ กสภา
เทศบาลรับทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. บุญธรรม ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญธรรม สกุลรัตนพรชั ย กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญธรรม สกุลรัตนพรชัย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 2 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรี ได้ช้ ี แจงมา ท่านได้ให้เกียรติท่านสมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่าน ว่าที่ท่าน
ได้ท างานผ่า นมา 2 ปี กว่า ท างานร่ ว มมื อ กัน ด้ว ยดี แล้ว ก็ เ รื่ อ งของท่ า นที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี ที่เอาไปพูด เกี่ ยวกับเรื่ องสมาชิ กสภาเทศบาลว่า ท่านนายกเทศมนตรี
ทางานไม่สะดวก เพราะสมาชิ กสภาเทศบาลไม่ให้ความร่ วมมือ ท่านนายกเทศมนตรี ได้
ขอโทษต่อที่ ประชุ มสภาเทศบาลแล้ว แต่ ผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรี บังคับท่านที่
ปรึ กษานายกเทศมนตรี ซึ่ งผมได้ ป รารภกั บ ท่ า นนายกเทศมนตรี หลายครั้ งแล้ ว
ถึ ง อย่างไรก็ อยากให้เกิ ดความปรองดองในสภาเทศบาลตาบลแชะ เรื่ องการเลื อกตั้ง
การประชุ ม สภาเทศบาลครั้ งนี้ ก็เป็ นสมัยสุ ดท้ายแล้ว อี กไม่ กี่เดื อนก็จะมี ก ารเลื อกตั้ง
สมาชิ ก สภาเทศบาล เวลาหาเสี ยงผมอยากให้ ไ ปหาเสี ยงนอกเวลามากกว่ า
ถ้าอยากจะแนะนาผูส้ มัครสมาชิ กสภาเทศบาลใหม่ ให้ไปหาเสี ยงนอกเวลา ขอฝากท่าน
นายกเทศมนตรี ไว้ดว้ ย ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร รองประธานสภาเทศบาล ผมขอพูดเสริ มท่าน สท. ชอบ ที่วา่ ราง
ระบายน้ าจากบ้านยงศิลป์ ไปศาลา SML โครงการนี้ ผ่านสภาเทศบาลไปแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็ นรางระบายน้ า สายประปาแรงต่ า มันผ่า นสภาเทศบาลไปแล้ว ตกลงกันแล้วว่า ปี
2555 ก็ขอให้ทาปี 2555
ผมขอเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล เกี่ ยวกับวงเวียนหอนาฬิ กาของเทศบาล
คือพวกรถบัสได้ปฏิบตั ิตามกฎจราจรหรื อไม่ เห็นไม่เคยเลี้ยวตามวงเวียนเลยครับ ตามที่
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นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี
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ผมไปสังเกตหลายๆ ครั้ง แล้วผมขับรถมอเตอร์ ไซค์ไปเกือบจะชนผม ซึ่ งผมไปในทาง
ที่ถูกต้อง แต่รถบัสไม่ยอมเลี้ยวตามวงเวียน ผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเทศบาลตาบล
แชะ ฝ่ ายการจราจรไม่เห็นได้มาดูแลอะไร ชี วิตพี่นอ้ งประชาชนมีค่า เรื่ องนี้ ผมขอฝาก
คณะผูบ้ ริ หารเอาไว้ดว้ ย
ในคืนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีวยั รุ่ นกลุ่มหนึ่ ง มายิงปื นในตลาดไนท์ คือ
เรื่ องนี้ ผมโยงไปถึง ตูป้ ้ อมยามที่ทางเทศบาลตาบลแชะไปทาตูป้ ้ อมยามให้กบั เจ้าหน้าที่
ตารวจ ซึ่ งจะต้องมานัง่ เวรยามอยูต่ รงนั้น ผมถามว่าตอนนี้ ตารวจได้มานัง่ เวรยามตามที่
เทศบาลตาบลแชะได้ไปทาตูป้ ้ อมยามให้หรื อไม่ ผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ช้ ี แจง
ด้วยครับ
รถเก็ บ ขยะตอนกลางคื น ให้ ออกหลัง 4 ทุ่ ม ตรงตลาดไนท์ อย่า ออกก่ อ น
4 ทุ่ม บางครั้ง 3 ทุ่มกว่าๆ ก็ออกแล้ว ซึ่ งพ่อค้า แม่คา้ แจ้งว่ามาเก็บเร็ วไป ยังไม่ได้
เก็บของเลย ตรงนี้เป็ นผลกระทบกับพ่อค้า แม่คา้ ที่ยงั ขายอยู่
เรื่ องเตาเผาขยะ ผมไม่ทราบว่าคณะผูบ้ ริ หารไปสนับสนุ นได้อย่างไร ซึ่ งมันจะ
เป็ นปั ญ หาส าหรั บผูท้ ี่ เ ป็ นโรคภู มิ แ พ้ ซึ่ งหายใจไม่ อ อก ถ้า ท่ า นไม่ เ คยเป็ นท่ า นไม่ รู้
แต่ท่านก็มีร้านขายยาท่านคงจะทราบดี เตาเผาขยะผมเห็ นอยู่ 2 ชุ มชน ชุ มชนรวมใจ
พัฒนา กับชุ มชนบูรพา เหตุการณ์ น้ ี เคยเกิ ดขึ้นมาแล้วที่ชุมชนเพ็ชรพระพรหม ที่บา้ น
ยายเป๋ า แกเผาถ่านเพื่อใช้งานในบ้าน แต่มีคนมาร้องเรี ยนว่าหายใจไม่ออก กว่าควันจะ
หมดสิ้ นประมาณ 3 วัน ถ้าเป็ นอย่างนี้ ในเขตเทศบาลท่านไม่ควรสนับสนุ น แต่ถา้ นอก
เขตเทศบาลไม่เป็ นไร เพราะว่าไม่อยูใ่ นเขตชุมชน ขอบคุณครับ
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณท่านรองประธานสภา
เทศบาลที่สอบถามเข้ามา เกี่ยวกับเรื่ องวงเวียน
เรื่ องนี้ ผมก็ได้ผ่านไป ก็เห็ นทาตามกฎจราจรอยู่แต่ว่ามี บางรายเป็ นอย่างที่ ว่า
เดี๋ยวทางเทศบาลจะทาหนังสื อถึงผูก้ ากับสถานีตารวจภูธรครบุรี ให้มีการกวดขันเกี่ยวกับ
ระเบียบวินยั จราจร เกี่ยวกับเรื่ องตูย้ าม หลังจากที่ทางเทศบาลได้มอบให้ตารวจเรี ยบร้อย
แล้ว จะส่ งหนังสื อให้จดั กาลังเจ้าหน้าที่ เข้าไปดู แลอานวยความสะดวก และป้ องกัน
เหตุร้าย
เรื่ องรถเก็บขยะ มีบางครั้งออกเก็บ 3 ทุ่มกว่า อาจจะเร็ วไป ผมจะแจ้งพนักงาน
เทศบาลให้ออกเก็บหลัง 4 ทุ่ม เรื่ องนี้ไม่มีปัญหา

-25เรื่ อ งเตาเผาถ่ า น ที่ ก รมส่ ง เสริ ม พลัง งานแห่ ง ชาติ ที่ ส่ ง เสริ ม มา ผมรู ้ อยู่ค รั บ
เกี่ยวกับปั ญหานี้ผมมองเห็นอยูเ่ หมือนกันอย่างที่ท่านรองประธานสภาเทศบาลแจ้ง คือถ้า
ตั้งห่ างไกลชุ มชน ไม่มีผเู ้ ดือนร้อนก็เป็ นสิ่ งที่ดี จะได้เอามาใช้ประโยชน์ แต่วา่ ถ้าตั้งใน
ชุมชน ควันจะไปรบกวนประชาชนอีก ปั ญหาเกี่ ยวกับโรคภูมิแพ้ก็จะเกิ ด ผมเองก็เฝ้ า
ระวังอยู่ กาลังตรวจสอบอยู่ ถ้ามีปัญหาจะได้เข้าไปดูแลและปรับปรุ งแก้ไข ถ้ามันดีก็จะ
ส่ งเสริ ม ถ้ามันไม่ดีมีปัญหาในชุมชนจะได้ปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป
เรื่ อ งเกี่ ย วกับ การยิ ง ปื นในตลาดไนท์ เรื่ อ งนี้ ผมก็ ไ ด้รั บ ทราบข้อ มู ล จะท า
หนัง สื อถึ ง สถานี ตารวจภู ธ รครบุ รี ให้ส่ ง เจ้า หน้า ที่ ม าอยู่เวรประจาตู ้ย าม ดู แลความ
ปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผู้ทรงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเรี ยนท่านประธานสภา
เทศบาลก่อนอย่างนี้ครับว่า จากการที่เทศบาลจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในปี นี้ ผมขอชื่ นชม
คณะผูบ้ ริ หารว่าจัดงานวันเด็กได้ดี มีผูค้ นมาร่ วมงานวันเด็กมาก ผมก็มาร่ วมงานด้วย
ขอชื่นชมคณะผูบ้ ริ หาร
เรื่ องการอนุ รักษ์ประเพณี วฒั นธรรมพื้นบ้าน ที่ได้จดั งานอนุ รักษ์ท้ งั 2 หมู่บา้ น
เรื่ องนี้ผมก็ขอชื่นชมคณะผูบ้ ริ หาร
ที่ท่านนายกเทศมนตรี พดู ว่า ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดแล้วจะเรี ยกประชุ ม ที่จริ งแล้วต้อง
เรี ยกประชุ มก่อน แล้วถึ งจะทางาน ให้ท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี หรื อใครก็แล้วแต่
มาทางานผิดพลาดแล้วไปแก้ไขทีหลัง มันไม่ใช่เรื่ องตรงนี้ ต้องปรึ กษาก่อนแล้วถึงค่อย
มาปฏิบตั ิหน้าที่ให้มนั ถูกต้อง อย่าไปทาแล้วมาแก้ทีหลัง
อีกเรื่ องคือเรื่ องอาคารอเนกประสงค์ ทางสมาชิ กสภาเทศบาลและประชาชน
หลายๆ คน ขอทราบว่าดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
และมีอีกเรื่ องคือตอนนี้ หลายๆ คน ตั้งเป้ าหมายว่า โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล
แชะ ดาเนินการเสร็ จเรี ย บร้อยแล้ว มีไฟฟ้ า มีน้ าประปาแล้ว พร้อมที่จะเปิ ดดาเนินการ
ยังติดขัดเรื่ องอะไรอยู่ ถึงยังไม่เปิ ด ผมขอเรี ยนถามท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปถึง
คณะผูบ้ ริ หาร ได้ช้ ี แจงให้สมาชิ กสภาเทศบาลได้รับทราบ เพื่อจะได้ไปชี้ แจงกับพี่นอ้ ง
ชาวเทศบาลตาบลแชะได้รับทราบ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร

26กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณ ขออนุญาตเอ่ยนาม
สท. บุ ญเชี ย ง เกื้ ออัง สกุ ล เรื่ องไหนที่ เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ ส่ วนรวม ท าเพื่ อประชาชน
คณะผูบ้ ริ หารพร้อมใจและยินดีที่จะทา ไม่วา่ จะเป็ นโครงการใดก็ร่วมใจพัฒนา
เรื่ องโรงฆ่าสัตว์ ตอนนี้ ขาดใบอนุ ญาตโรงฆ่าสัตว์ที่จะดาเนิ นการ มิเตอร์ ไฟฟ้ า
ติดเรี ยบร้ อยแล้ว และก็จะตรวจสอบภายในอี กครั้ งหนึ่ งว่าอุปกรณ์ ต่างๆ ครบหรื อไม่
ถ้า ได้ ใ บอนุ ญ าตเรี ยบร้ อ ยแล้ ว เทศบาลจะเชิ ญ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
มาปรึ กษาหารื อ และจะเริ่ มดาเนินการ ผมคิดว่าคงจะเร็ วๆ วันนี้
เรื่ องอาคารอเนกประสงค์ ตอนนี้ เทศบาลกาลังดาเนิ นการอยู่ ที่ผา่ นมาอาจจะยัง
มี อุ ป สรรคเล็ ก น้อ ย ยัง มี เรื่ อ งที่ ย งั ไม่ เ ข้า ใจกัน ก าลัง ด าเนิ นการส่ ง เรื่ องเข้า จัง หวัด
ขอบคุณครับ
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ

กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร รองประธานสภาเทศบาล ตอนนี้กองช่างได้ไปดาเนินการทาราง
ระบายน้ าจากบ้านนายตุม้ ทอง ไปถึ งบริ เวณหน้าบริ ษทั ครบุรีเดิ นรถ ผมขอถามว่าการ
เขียนแบบตรงนั้น นายช่างเป็ นคนเขียนแบบ แล้วเขียนแบบขาดไปได้อย่างไร 12 เมตร
ซึ่ งงานนี้ผมได้ตามงานโดยตลอด แต่ดูแล้วรางระบายน้ าน้ าที่จะเข้าไปร่ องใหญ่ รู มนั เล็ก
นิดเดียว ผมคิดว่าถ้าฝนตกแรงๆ ไหลไม่ทนั แน่นอน แต่มนั เกิดอะไรกับช่างที่ควบคุ ม
งานตรงนี้ ถึงได้สารวจขาดไป 12 เมตร แต่ผรู ้ ับเหมายังใจดี ที่เสริ มเติมต่อให้ครบ แต่
ถึ งครบได้ ก็ยงั ไม่สมบูรณ์ ซึ่ งสมาชิ กสภาเทศบาลหลายๆ คน ก็ได้ไปดู งานตรงนั้น
ผมขอให้ช้ ีแจงอย่างละเอียดครับ
เรื่ อ งต่ อ ไป คณะผูบ้ ริ ห ารได้พู ด ว่า จะบริ ก ารรถสู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ให้ ก ับ พี่ น้อ ง
ประชาชน ได้อย่าง 100 % ซึ่ งรถดูดสิ่ งปฏิกลู ของจระเข้หิน ก็ได้ผลักดันออกไปแล้วไม่
ต่อสัญญาแล้ว แต่รถของเทศบาลตาบลแชะ ให้ไปสู บสิ่ งปฏิกูลแต่สายสู บสิ่ งปฏิกูลก็ไป
ไม่ ถึ ง มัน เกิ ด อะไรขึ้ นครั บ แล้ ว บอกว่ า ของบประมาณซื้ อ สายต่ อ สู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล
ก็ซ้ื อไม่ ได้ พี่ น้องประชาชนจะคิ ดอย่างไรครั บ เขาลงทุ นไปซื้ อสายสู บสิ่ งปฏิ กูล เอง
ผมถามว่าการลงทุนเป็ นสิ่ งที่ดี เป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ตัวเอง แต่ประชาชน
เหล่านั้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลแชะ ต้องเสี ยภาษีทุกปี ครับ แล้วเขาไม่ได้ใช้เงิ นภาษี
ของเขา ตรงนี้คณะผูบ้ ริ หารต้องให้คาตอบอย่างชัดเจน แล้วคุณกษมาพร บุญมาศ
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นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี

27-

มาพูดกับ ผมว่า ส้ วมเต็ม มันข้น สู บไม่ ข้ ึ น ผมเข้าไปดู แล้วมันไม่ ใช่ สายสู บไม่ ถึ ง
ตรงนี้คณะผูบ้ ริ หารลองพิจารณาดูวา่ มันสมเหตุสมผลหรื อไม่ ที่ท่านได้พดู ว่า จะบริ การ
ให้กบั ทุ กหลังคาเรื อนในเขตเทศบาลตาบลแชะ แต่ให้ประชาชนซื้ อสายสู บสิ่ งปฏิ กูล
มาเอง ผมว่ามันไม่ถูกต้อง ขอบคุณครับ
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณท่านรองประธานสภา
เทศบาล ที่ท่านเสนอแนะเกี่ยวกับรถดูดสิ่ งปฏิกลู ที่ผา่ นมายอมรับครับว่า เทศบาลยังไม่
มีความชานาญเกี่ยวกับความยาวของสายดูดสิ่ งปฏิ กูลที่ใช้กบั บ้านแต่ละบ้าน แต่ละหลัง
ยอมรับปั ญหาที่แล้วมา ส้วมบางหลังอยูล่ ึ ก อยู่ไกล แต่ภายหลังจากนั้นมาทางเทศบาล
ได้มีการปรับปรุ งอย่างที่ท่านรองประธานสภาเทศบาลได้แจ้งมาว่า สายสู บสิ่ งปฏิ กูลยัง
ยาวไม่ถึง เทศบาลก็ดาเนิ นการซื้ อเพิ่มเติ มเข้ามา จึ งเรี ยนชี้ แจง เพราะว่าปั ญหากรณี
เกี่ยวกับห้องน้ าของบ้านแต่ละหลัง บางครั้งมันอ้อมโค้ง สายจึงไปไม่ถึง ต่อไปคิดว่าคง
จะไม่มีปัญหาเรื่ องนี้ จะดาเนินการให้เรี ยบร้อย
เรื่ อ งรางระบายน้ า สายบ้า นนายตุ ้ม ทอง ที่ ผ่ า นมาผมก็ ไ ด้ ล งไปดู ไปเดิ น
ตรวจสอบดู ท่อเชื่อมต่างๆ พยายามให้ช่างเข้าไปดูแลเอง แนะนาให้ต่อทุกบ้าน อย่าให้
มีปัญหาเรื่ องท่อระบายน้ า ให้เชื่ อมโยงทุกบ้าน ก็เป็ นปั ญหาใหญ่ ก่อนที่ จะเทเราต้อง
ตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ ง ก็ได้กาชับช่ างอีกครั้งหนึ่ งแล้ว ที่ตรงที่ท่านรองประธานสภา
เทศบาลได้พูดมาตรงบริ เวณปลายทางรู ม นั เล็ ก ผมได้บอกให้ช่า งก าชับ ผูร้ ั บ เหมาว่า
ทาเป็ นแก้มลิ งให้มนั ใหญ่ข้ ึน เพิ่มรู ให้ใหญ่ข้ ึน ตอนนี้ ยงั ไปไม่ถึง แต่ก็ลงไปดู ลงไป
ตรวจสอบอยู่เ รื่ อย ตรงนี้ เป็ นห่ ว งเป็ นใย ถ้า ท ารู เท่ า เก่ า ที่ ก่ อ เอาไว้ น้ า ก็ จ ะท่ วมขัง
แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ ตรงนี้เป็ นหัวใจหลัก ผมก็เข้าไปดูแล ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายคมสั นต์ ไม้ กระโทก
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่ องติดตามเกี่ยวกับการประชุมครั้งที่
ผ่านๆ มา และครั้ งที่ แล้ว เกี่ ยวกับเรื่ อง อปพร. เทศบาลตาบลแชะ ในวาระที่ ท่า น
ผูบ้ ริ หารชุ ดนี้ ได้เข้ามาบริ หาร ในช่ วง 2 ปี กว่าๆ นี้ ประชุ มทุกครั้งผมก็ได้สอบถาม
ทุกครั้ง ในเรื่ องที่จะดูแลสมาชิก อปพร. เทศบาลตาบลแชะ ในการประชุมที่ผา่ นมาคณะ
ผูบ้ ริ หารได้รับปากไว้วา่ จะดูแลโครงการที่เสนอไปที่ อยูใ่ นการประชุมครั้งที่แล้วที่เสนอ

-

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี
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ไป ในเทศบัญญัติดว้ ย ในการที่จะดูแลสมาชิ ก อปพร. ที่ต้ งั งบประมาณในเทศบัญญัติ
ปี ละ 200,000 บาท อย่ า งที่ ไ ด้เ สนอไป เกี่ ย วกับ การที่ จ ะพา อปพร. ไปฝึ กอบรม
ทบทวน ทัศนศึกษาดูงานต่างๆ ตามที่ได้เสนอไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าทางคณะผูบ้ ริ หาร
ได้ดาเนิ นการไปถึ งไหนแล้ว แล้วมันก็เลยปี งบประมาณตรงนี้ มาแล้ว น่ าจะมี เงิ นที่มา
สนับสนุ นเข้ามาดูแล สมาชิ ก อปพร. เทศบาลตาบลแชะ ขอติดตามเรื่ องนี้ ขอให้คณะ
ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาดูดว้ ย มีเรื่ องติดตามแค่น้ ีขอบคุณครับ
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ต้องขอขอบคุณ ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่าน สท. คมสันต์ ที่สอบถามเรื่ องเกี่ยวกับการอบรม อปพร. เทศบาลตาบลแชะ ผมก็
ติ ด ตามอยู่ เ รื่ อ งนี้ เคยคุ ย กับ ท่ า น สท. คมสั น ต์ เหมื อ นกัน ว่ า จะไปอบรมวัน ไหน
เพราะว่างบประมาณมี อยู่ แต่สมาชิ ก อปพร. ยังมี ไม่ครบเลยอบรมไม่ได้ ขอปรึ กษา
ท่านประธานสภาเทศบาลว่า เราจะเชิ ญชวนสมาชิ กตรงไหนบ้าง ทาโครงการขึ้ นมา
แล้ว ก็ ฝึ กอบรม หลัง จากฝึ กอบรมเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว พาไปลงพื้ น ที่ ฝึ กภาคสนาม
เป็ นการไปทัศนศึกษาดูงานด้วย ก็ต้ งั ความหวังรออยู่ รอท่านประธาน อปพร. เทศบาล
ตาบลแชะ หลังจากประชุมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะขอปรึ กษาหารื ออีกสักครั้ง ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายคมสั นต์ ไม้ กระโทก
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิ กสภาเทศบาล
ผมนายคมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล ขอทาความเข้าใจกับคณะผูบ้ ริ หาร
ตรงนี้ ไม่ใช่ว่าท่านจะมารอผม ให้ผมหาสมาชิ ก อปพร. ตรงนี้ ไม่ใช่ครับ การที่จะไป
อบรมหรื อว่าทบทวนตรงนี้ อย่างที่ ผมเคยเสนอไปเมื่ อการประชุ มครั้ งที่แล้ว สมาชิ ก
อปพร. ที่ท่านบอกว่าจะเปิ ดรับใหม่ ถ้ามีไม่ครบตามจานวนจริ งๆ ก็เป็ นการอบรมไป
อบรมเสร็ จ ค่ อ ยไปทบทวนโดยที่ ท าหนัง สื อ แจ้ง ไปยัง ประธาน อปพร. ประธาน
อปพร. ก็จะไปแจ้งสมาชิ ก อปพร. ที่ อยู่ในเขตเทศบาลตาบลแชะ ทั้ง 2 รุ่ น ให้ทาง
เทศบาล ท าหนั ง สื อแจ้ ง ได้ เ ล ย ว่ า จะ มี กา รไปอบรมหรื อทบทวนวั น ไหน
ไม่จาเป็ นต้องมารอ ทาหนังสื อแจ้งได้เลยครับ ถ้าจะไปรอชุ ดใหม่อย่างที่แจ้งไว้ คงไม่
ถึง 20 คน คงจะดาเนินการอะไรไม่ได้ ถ้าจะอบรมทบทวนตรงนี้ ก็คงทาหนังสื อแจ้งไป
ยังประธาน อปพร. จะได้แจ้งสมาชิก อปพร. ว่าจะอบรมวันไหน แจ้งยอดเท่าไร คงจะ
เป็ นการทบทวน การที่จะไปอบรมสมาชิกใหม่คงจะเป็ นการอบรมแค่ 1 – 2 วัน อาจจะ
เป็ นการไป อบรมทบทวนด้วย อีก 2 – 3 วัน รวมเป็ น 5 วัน ให้ทาหนังสื อแจ้งด้วยครับ
ขอบคุณครับ

-
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นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่าน สท. ชอบ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชอบ กริ่งกระโทก
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายชอบ กริ่ งกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 เรื่ องที่ผมเป็ นห่วง
เป็ นใย เป็ นเรื่ องเก่า หมายถึ งเรื่ องการขีดเส้นแดงมีความหมาย ถ้าขีดเส้นแดง 3 ครั้ง
มีโทษเพราะว่า ผูต้ รวจการณ์ ของจังหวัดจะมาตรวจมีใบหนังสื อเวรยาม ถ้าท่านไปขีด
เส้ นแดงโดยที่ ไ ม่ มี เหตุ จ าเป็ น ตัว เราต้อ งชี้ แ จง ผมกราบเรี ย นถึ ง ท่ า นปลัดเทศบาล
เพราะว่า ท่ า นเป็ นหัว หน้า พนัก งานเทศบาล อาจจะมี ค วามผิด มาถึ ง ในจุ ดตรงนี้ ด้ว ย
เพราะผมเคยผ่านจุดตรงนี้มา สมมุติวา่ เวลา 06.00 น. เป็ นหน้าที่ของภารโรง ที่จะต้อง
มาเซ็นชื่อเวลา 06.00 น. แต่ตามความเป็ นจริ งของผมแล้ว ผมเคยเป็ นภารโรงอาเภอ แต่
มาตั้งแต่เวลา 05.30 น. แต่ตอ้ งลงเวลา 06.00 น. มันเป็ นหน้าที่ของภารโรง ต่อไปก็
สายได้ไม่เกิน 09.00 น. ท่านปลัดเทศบาลก็เป็ นเลขานุ การสภาเทศบาลด้วย คือการที่จะ
ขีดเส้นแดงจุ ดตรงนี้ ก็คือท่านปลัดเทศบาล เพราะท่านใหญ่ที่สุดในพนักงานเทศบาล
จะได้เป็ นแนวทางเดียวกัน เป็ นตัวอย่างอันเดียวกัน
เรื่ องที่ 2 โครงการรางระบายน้ า 2 จุดนี้ เอามาร่ วมทาโครงการพร้ อมกันได้
หรื อไม่ คื อ ในปี เดี ย วกัน ได้ ห รื อไม่ เพราะว่ า อนุ ม ัติ ไ ปแล้ ว โครงการปี 2555
มีโครงการหลังบ้านยงศิลป์ สายหนึ่ ง และก็สายทางประปาด้านทิศตะวันออก สายหนึ่ ง
ควรจะมาเป็ นปี เดี ยวกัน ได้หรื อไม่ครับ ผมขอฝากเพราะว่า งบประมาณถูกต้องแล้วที่
ไม่ ตดั แต่ อีก ปี หนึ่ งทั้งปี และปี หน้า อาจจะไม่ ได้ก็ไ ด้ เดี๋ ยวจะกลายเป็ นว่า ไม่ สาคัญ
เท่ า ไร แต่ ค วามส าคัญมากน้อยขนาดไหน แต่ ผ มว่า ทางสายประปาน่ า จะส าคัญกว่า
เพราะว่ า ถนนสายนั้น น้ า มา มัน ต้อ งไหลลาดผ่ า นถนนมาลงทางด้า นทิ ศ ตะวัน ตก
รางระบายน้ าทางด้านทิศตะวันตก ถึงจะมาได้ แล้วก็ทาอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีรางระบาย
น้ าตรงจุดนั้น คือต้องทารางระบายน้ าตรงจุดนั้นก่อนถึงค่อยทาถนนมาร่ วมได้ ถ้าเกิดทา
มาแล้วไม่มีรางระบายน้ า ก็มาท่วมเอ่อ ผมว่าสายที่เลื่อนไปทาปี 2556 ควรเอามาทาปี
2555 เพราะว่าอนุมตั ิกนั ไปแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็ยกมือให้ความเห็นชอบไป
แล้ว ผมมี 2 เรื่ อง ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 คืองานทุกอย่าง
อย่ามองเลยสมาชิกสภาเทศบาล ต้องให้ความสาคัญ ผมไม่ได้พดู ถึงเรื่ องตลาด
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ถ้าสมาชิ กสภาเทศบาลดาเนิ นการขึ้นไปอย่าโกรธ อย่าแค้น เพราะว่าท่านพูดท่านรับฟั ง
แค่ เฉพาะในห้องประชุ ม ท่ า นรั บ ปาก ครั บ ๆ ทุ ก อย่า ง แต่ พ อลงไปแล้ว นิ สั ย ท่ า น
นายกเทศมนตรี ท่านอารมณ์ ดี แต่ดาเนิ นการท่านไม่ดาเนิ นการเลย เพราะทุ กครั้ งท่าน
บอกว่า ก าลัง ด าเนิ น การ อัน นี้ ผิ ด พลาด ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่า งแม้แ ต่ ว่า ประชาชนคัด ค้า น
ถึงแม้วา่ พูด 1 เสี ยง ท่านต้องฟั ง ไม่ใช่ฟังแต่คนที่เลือกท่าน ทุกคนที่เกิดมาในประเทศ
ไทยมีสิทธิ ที่จะท้วงติงท่านได้ที่ท่านทางาน ตอนนี้ ผมรอเวลา รายชื่ อของแม่คา้ อยูก่ บั ผม
ท่านก็ไม่เคยจัดการ ผมดู แล้วท่านก็รับปากแค่ตรงนี้ เท่านั้นเอง พอพ้นจากห้องนี้ แล้ว
ท่านก็ปล่อยเลยตามเลย เพราะผมรู ้ ผบู ้ ริ หารคณะนี้ ชุ ดนี้ เป็ นอย่างไร ผมรู ้นิสัยมาก่อน
ครับ ปล่อยไปสักพักก็เงียบเอง มันไม่เงียบหรอกครับ ผมขอถามว่าสนามบาสเกตบอล
ที่ให้เด็กซ้อมกี ฬา แล้วอุปกรณ์ กีฬาผมขอมาตั้งแต่ยงั ไม่ได้แข่งกี ฬาก็ยงั ไม่ได้ แล้วเด็ก
เล่ นไม่ได้เลยที่ ส นามบาสเกตบอล ท่ านบอกว่าสมาชิ กสภาเทศบาลไปคัดค้าน ผมยัง
ไม่ ไ ด้ไ ปเลย แต่ สิ่ ง ที่ ป ระชาชนคัด ค้า นต้อ งฟั ง ด้ว ย มัน เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ งในสั ง คม
ประชาธิ ปไตย แต่ตอนนี้ เด็กไปเล่นฟุตบอลก็ไม่ได้ ท่านจะจัดการอย่างไร อุปกรณ์กีฬา
ผมก็ย งั ไม่ไ ด้ ถามใครก็บ อกว่า รอนายกเทศมนตรี ของเล็ กน้อยอย่า ให้ตอ้ งรอท่ า น
นายกเทศมนตรี เลยครับ ผมพูดมาเป็ นสิ บๆ ครั้งแล้วเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาส่ วนกลาง อย่า
ไปใช้เจตนาที่หาเสี ยง ถ้าผมพูด ท่านนายกเทศมนตรี ก็ตอ้ งบอกว่าผมไม่ได้หาเสี ยง อัน
ไหนที่มนั ผ่านปี นี้ ก็ตอ้ งผ่านปี นี้ ให้ได้ บางครั้งไปทาไว้ ครึ่ งหนึ่ ง หรื อสามส่ วน เหลือ
ไว้ส่วนหนึ่งนิดเดียว ถ้าทาแบบนี้ ชาวบ้านเขาจะมองว่าถ้าเลือกลูกน้องผม อีกเดือนหรื อ
สองเดื อนจะไปท าให้ แต่ตอนนั้นจะไม่ ประชุ มสภาเทศบาลแน่ นอนครั บ ท่านทาได้
ท่านอย่ามองพี่น้องประชาชนว่าโง่เง่าเกิ นไป โง่แต่การค้าขายครับ แต่เรื่ องอื่นเขาไม่โง่
และในระหว่างที่สมาชิ กสภาเทศบาลขอปรึ กษากับท่านนายกเทศมนตรี ตาแหน่ งอื่นที่
ไม่ได้เชิ ญเข้ามาอย่าถือวิสาสะเข้ามานัง่ ด้วย ถ้าผมจะพูดตรงนั้น มันเหมือนหักหน้ามัน
ไม่ถูก ท่านนายกเทศมนตรี เป็ นใหญ่ที่สุด ถ้าผมพูดท่านนายกเทศมนตรี ตอ้ งฟั งและสั่ง
การไป ตอนนี้ การสั่งการเรื่ องตลาด หรื อเรื่ องอะไรทุกอย่าง สั่งไม่ชดั เจนอะไรสักอย่าง
ท่านนายกเทศมนตรี รับปากหมด ทาหมด ดาเนิ นการให้หมด แต่ทุกอย่าง ที่ผมพูดมา
เป็ น 10 อย่า ง ไม่ ไ ด้ท าสั ก อย่า ง เพราะท่ า นรอรองนายกเทศมนตรี ให้ ท่ า นรอง
นายกเทศมนตรี มาพูดก่ อนถึ งจะเชื่ อ แล้วขอเตื อนท่านรองนายกเทศมนตรี อย่าไปเชื่ อ
ท้องถิ่ นจังหวัด ที่มาครอบงาท่าน ที่เรี ยนห้องเดี ยวกับท่าน มันไม่ใช่ บา้ นเมืองของเขา
ท่านไปฟั งทาไม ท่านทาไมไม่ฟังคนที่อยูใ่ นบ้านเมืองของท่าน ผมอยากจะให้ท่านรอง
นายกเทศมนตรี เชิญมาสัมมนากับสมาชิกสภาเทศบาล ท้องถิ่นจังหวัดที่วา่ เก่งๆ ของท่าน
ที่เรี ยนห้องเดียวกับท่าน มาเจอสมาชิกสภาเทศบาล จบ ป. 7 อย่างผมบ้าง จะเป็ น
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อย่างไร ผมจบ ป. 7 มาสมัครสมาชิ กสภาเทศบาล และไม่ประสงค์จะเรี ยนต่อ ไหนๆ
ก็จะพูดเรื่ องเรี ยนต่อ ท่านที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี เข้ามาทางานไม่กี่วนั แทนที่ จะให้
พวกพนัก งานในเทศบาลเรี ย นจะได้ท างานให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขอไปเรี ย นต่ อ ท่ า นที่
ปรึ กษานายกเทศมนตรี ได้ก่อน เป็ นนักการเมืองทาไมไม่เสี ยสละครับ แต่ก่อนไม่เคยว่า
จะส่ งใครไปเรี ยนต่อ แต่ท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี มาทางานไม่กี่วนั ขอเรี ยนต่อได้
แล้วพนักงานที่ทางานกองคลังยังไม่ได้เรี ยนต่อก็ยงั มี ทาไมท่านไปแสวงหาผลประโยชน์
ส่ วนตัวมากเหลือเกิน ทาไมไม่เห็นชี วิตจิตใจผูอ้ ื่นบ้าง ทาไมไม่ฟังความคิดเห็นของผูม้ า
ท้วงติงบ้าง ความผิดทุกอย่างมาโยนให้สมาชิ กสภาเทศบาลหมด ท่านนายกเทศมนตรี
บอกว่าผมไม่รู้ ถ้าท่านไม่รู้เรื่ องเป็ นไปไม่ได้ ท่านจะบริ หารงานทาอะไร ถ้าเป็ นผม
ลาออกจากนายกเทศมนตรี ไปแล้ว ผมขอย้ าครั้งที่สอง เชิ ญท้องถิ่นจังหวัดที่ว่าครอบงา
หรื อที่ปรึ กษาของท่าน รองนายกเทศมนตรี มาคุยหน่อยว่าเป็ นอย่างไร ที่มาสั่งสอนให้
บริ หารงานในบ้า นเมื องเรามันผิดพลาดหมด มันไม่ใ ช่ บ ้านเมื องของเขา ไปฟั งอะไร
ถ้า อย่า งนั้น เชิ ญมาเป็ นปลัดเทศบาลเลย ดู ว่า บ้า นเมื องมัน จะเจริ ญ เติ บ โตขึ้ นหรื อไม่
ทาไมสมาชิ กสภาเทศบาลซึ่ งได้รับเลื อกมาจากประชาชนทาไมท่านไม่ฟัง ท่านไม่ฟัง
อะไรเลย ขอบคุณครับ
เชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขอขอบคุณ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
สท. กิ ตติพงศ์ บุญนาสาโรง เราอย่าไปใช้อารมณ์ มีอะไรค่อยๆ พูดกัน ใช้เหตุ ใช้ผล
อย่าไปเอ่ยพาดพิงถึงคนอื่นมันไม่ดี เราเป็ นปั ญญาชน มีอะไรค่อยๆ พูดกัน เรื่ องการจะดู
ถูกกันคงไม่มี มีแต่รักกัน ผมเข้ามาสมานไม่ให้มีความแตกแยกกัน เราจะมาจ้องทะเลาะ
กันมันไม่ดี ทางานแบบพี่แบบน้อง ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน ถึงอย่างไรแล้วต้องขอขอบคุ ณ
ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่าน เราทางานมาด้วยกัน ร่ วมไม้
ร่ วมมือกัน ทุกวันนี้ งานจึงเดินได้ ต้องขอขอบคุณชื่ นชม ท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
มาใหม่คาพูดอาจจะไม่ถูกต้อง ต้องขอโทษแทนด้วย
เรื่ องอุปกรณ์กีฬาอย่างที่ท่าน สท. กิตติพงศ์ ได้กล่าวมา ผมดาเนิ นการจัดหามา
ให้ทุ ก ท่ า นที่ ร้องขอ บางที บ างครั้ งอาจจะยัง ไม่ ท นั ใจ ต้องขอโทษด้วย คื อบางครั้ ง
อาจจะยังหาได้ไม่ท นั ต้องขอเวลาหน่ อย ใจเย็นๆ ครั บ อย่างไรเทศบาลก็ ให้ทุ กคน
เสนอขออะไรไม่เคยขัดใจ ใครขอให้หมด แต่ตอ้ งขอเวลานิดหนึ่ง
เรื่ องถนนที่จะทาขยักขย่อน มีโน่นมีนี่ มีนอกมีใน อย่าไปกังวลครับ เสนอมา
ผมทาให้หมด ทุกตารางนิ้วในเขตเทศบาลตาบลแชะผมดูแลหมด แต่บางสิ่ งบางอย่างรอ
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งบประมาณเข้ามา บางครั้งอาจจะมาช้าก็ขอเวลาพยายามตรวจสอบอยู่เรื่ อยครับ ศึกษา
อยูเ่ รื่ อยว่าช่วงนี้จะทาอะไรได้บา้ ง ถ้าไม่ทาบางทีบางครั้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะดูแล
อยู่ ว่างบประมาณบางอย่างที่เสนอไป ทาไมไม่รีบดาเนิ นการ ก็หมัน่ ตรวจสอบอยูเ่ รื่ อย
ว่าตอนนี้ งบประมาณเข้ามาเท่าไรแล้ว มีโครงการอะไรที่จะทาได้บา้ ง โครงการไหนที่
เร่ งด่วนก็จะรี บดาเนินการให้
เรื่ องตลาดอย่างที่แจ้งมา ตอนนี้ เทศบาลได้ต้ งั คณะกรรมการตลาดไนท์ ช่ วงนี้
งานเทศบาลเยอะมาก หลังจากที่วา่ งแล้วจะเชิ ญคณะกรรมการเข้ามาปรึ กษาหารื อ ไม่ได้
นิ่ งเฉย ไม่ใช่วา่ พูดแล้วจะนิ่ งเฉย แต่วา่ ขอเวลาสักระยะหนึ่ ง ช่วงนี้ มีงานที่คา้ งอยู่ ไม่มี
ปั ญ หาครั บ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลว่ า อย่า งไร ชุ ม ชนว่ า อย่า งไร เราพร้ อ มที่ จ ะ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งให้ ขอบคุณครับ
เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายชลธิศ วัชรธีรเดช รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ผมขอพูดในส่ วนที่ถูก
พาดพิง ในส่ วนที่ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลพูดพาดพิงผม ในเรื่ องการบริ หารงานต่างๆ
ผมก็ไม่ใช่วา่ ผมเป็ นคนเก่ง ผมถือคติที่วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างต้องปรึ กษาหารื อท้องถิ่นจังหวัด
เพราะว่ า เขาจะให้ ค วามรู ้ เ ราในหลายๆ อย่ า งได้ ผม ท่ า นนายกเทศมนตรี
ท่านปลัดเทศบาลก็ไปกันหมด เทศบาลหรื อ อบต. มีปัญหาอะไรก็ตอ้ งไปปรึ กษาท้องถิ่น
จังหวัด เพราะเป็ นพี่เลี้ ยงของเรา ผมก็ไม่ได้ว่าจะรู ้ ไปหมดทุ กอย่าง เรื่ องที่ ไม่รู้ก็ตอ้ ง
ปรึ กษาหารื อ ก็ได้รับคาแนะนามา ผมขอชี้ แจงในส่ วนนี้ บางครั้งทาอะไรมันก็ไม่ถูกใจ
สมาชิกสภาเทศบาลบางท่าน พูดง่ายๆ ก็เหมือนว่าเราอยูก่ นั คนละฝ่ าย พูดกันแบบเข้าใจ
กันง่ายๆ ทาอย่างไรก็ไม่ถูกใจมันก็เป็ นของธรรมดา ผมเองก็ไม่ได้วา่ อะไร เรามาพูดคุย
กันบางสิ่ งบางอย่างที่ท่านเสนอแนะมา ผมก็ตอ้ งขอขอบคุณ อันไหนสิ่ งที่ดีเราก็จะเอาไป
พัฒนาปรับปรุ ง ก็นอ้ มรับในสิ่ งที่ท่านแนะนามา แต่บางสิ่ งบางอย่างไม่ใช่ว่า มีอคติต่อ
กันอย่างเดียว จะมาพูดว่ากันอย่างเดียว ผมว่ามันก็ไม่ถูก ที่ท่านแนะนามาอันไหนดีผมก็
เอาไปทา ไม่ใช่ ว่าท่านแนะนามาผูบ้ ริ หารจะต้องทาทุกอย่าง ถ้าไม่ถูกใจท่าน โอกาส
หน้าท่านก็มาสมัครเป็ นผูบ้ ริ หาร มาพัฒนาลองดู ก็ไม่วา่ ผมก็จะเอาใจช่วยท่าน ให้ท่าน
ได้มีโอกาสเข้ามาบริ หารบ้าง บางสิ่ งบางอย่างต้องให้โอกาสต่อทุกคน ผมขอชี้ แจงใน
ส่ วนที่พาดพิงถึงผมแค่น้ ีครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ
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นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 ถ้าสิ่ งที่ผมพูดไป
พาดพิงถึ งใคร หรื อหมิ่นประมาทใคร ศาลมีครับแจ้งจับผมเลยครับ ติดคุ กได้ แต่หลัก
แห่ ง ความเป็ นจริ งที่ ผมพูดท่า นต้องฟั งผม ถ้าไม่ ฟัง แล้วจะประชุ มสภาเทศบาลท าไม
ท่านประธานสภาเทศบาลจะเรี ยกประชุ มสภาเทศบาลทาไม ก็ให้ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจไป
ทั้งหมด คาพูดของท่านกับการกระทาของท่านมันคนละอย่าง ท่านพูดได้สวยหรู แต่การ
กระทามันไม่ใช่อย่างนั้นเลย เหมือนเรื่ องสนามฟุตบอลท่านก็ไม่พูดถึง ผมไม่รู้วา่ ใครไป
ต่อต้านท่าน ผมไม่ได้คิดตรงนั้น แต่วา่ ต้องฟั งเสี ยงเขาบ้าง นี้ คือข้อง่ายๆ และยังไม่พูด
ถึงเรื่ องที่มากกว่านี้อีก ถ้าจะให้พาดพิงถึงเรื่ องก่อสร้างมันมีมากมาย ผมเอาแต่เรื่ องเล็กๆ
มาพู ด แ ล ะ ท่ า นบ อก ว่ า ผม ใ ช้ อ า รม ณ์ ไม่ ได้ ใ ช้ อ า รม ณ์ ค รั บ รอ มา นา น
ท่านนายกเทศมนตรี บอกว่า 2 – 3 วัน จัดการให้ เรื่ องตลาดผมมากี่วนั แล้วครับ อุปกรณ์
กีฬาผมขอมาตั้งแต่ยงั ไม่ได้ไปแข่งกีฬาเทศบาล กี่วนั แล้วครับ ถ้าท่านบอกว่า 3 วันผิด
ครับ ท่านพูดผิดหมด แล้วที่ผมพูดว่าอย่างให้คนอื่นมาครอบงา ผมพูดไม่ผิด ท้องถิ่ น
จังหวัดถ้าแน่จริ งเชิ ญมาลงสมัครสมาชิ กสภาเทศบาลหน่อยครับ ผมอยากรู ้วา่ ท่านจะเก่ง
แค่ไหน ประเทศไทยมีระเบียบเกี่ยวกับการคลัง แต่บางครั้งเงินไม่มาตอนนี้ อย่าไปตาหนิ
ผูอ้ านวยการกองคลัง เงินยังไม่มีท่านก็บอกว่าทาไมไม่ให้เงินมา ท่านมีคาพูดอย่างเดียว
ไม่พอใจก็ยา้ ยหรื อลาออก นี้ คือการบริ หารงานที่ไม่เป็ น ถามว่าที่ท่านมานัง่ กันอยูน่ ้ ี ใคร
ทางานบ้าง ข้าราชการเป็ นผูท้ างาน แต่นกั การเมืองในประเทศไทยเป็ นผูอ้ ุปโลกน์ข้ ึนมา
เฉยๆ ว่าให้ครอบงาข้าราชการ ท่านเลยได้ใจ แต่ทาไมไม่อยูแ่ บบพี่แบบน้อง ทุกสิ่ งทุก
ท่านที่ท่านทาอยูท่ ่านไม่ตอ้ งมาโกหกผม ท่านไปข่มเหงเขาหมดทุกสิ่ งทุกอย่าง ไม่ถูกใจ
รองนายกเทศมนตรี ไม่ถูกใจหัวหน้ากองคลัง ไม่ถูกใจหัวหน้ากองช่าง ทางานผิดหมด
ยอมรับความเป็ นจริ งสิ ครับ อย่าเอาคาพูดหวานๆ มาใส่ ผม เอาความจริ งขึ้นมาพูดกัน
อย่าบิดเบือนให้ประชาชนชนไขว้เขว เหมือนการสร้างสนามบาสเกตบอล จบเสร็ จแล้ว
มีประชาชนมาคัดค้านท่านต้องยอมรับฟั ง แต่ท่านไม่ยอมรับฟั ง ลูกน้องท่านบอกว่าท่าน
ไม่รู้เรื่ อง แต่ลูกน้องท่านไปบอกว่าสมาชิ กสภาเทศบาลไม่ให้สร้าง มันผิดหรื อว่ามันถูก
สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นไหนไปคัด ค้า นท่ า น สมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า นรั บ ฟั ง
ประชาชนทุกท่าน ใครมาท้วงติง แม้แต่คนเดียวก็ให้ความสาคัญ ใครมาท้วงติงก็รับฟั ง
หมด ท่านไม่รับฟังอะไรเลย ท่านรับฟังเฉพาะในประชุมสภาเทศบาล ท่านตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า มันมีหลายเรื่ องที่ผมจะพูด ขอให้
ผมพูดแค่น้ ีแล้ว ท่านไม่ตอ้ งไปต่อไปหรอกครับเรื่ องข้อพวกนี้ มันเป็ นการแก้ตวั มันผิด
หมด สามวันของท่าน ผมรอมาครึ่ งเดือนแล้วครับ ขอบคุณครับ
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เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไหนๆ ก็พดู เรื่ อง
สถานการคลัง ผมก็ อยากทราบว่า สถานการคลัง ของเทศบาลตาบลแชะ ขอให้ ท่ า น
ผูอ้ านวยการกองคลังได้ช้ ี แจงบ้าง คื อบางครั้ งผมทราบมาว่า เกี่ ยวกับเงิ นอุ ดหนุ นของ
รัฐบาล หลายๆ ท้องถิ่นพูดกับผมว่า เงินแทบจะไม่มีจ่ายเงินเดือน เพราะว่าเงินแต่ละปี
เทศบาลตั้งเทศบัญญัติงบประมาณไว้ ก็ไม่ได้ครบตามจานวนทุกปี โครงการต่างๆ ก็
สะสมมาเรื่ อย ปี นี้ งบประมาณ 40 กว่าล้าน ท่านปลัดซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ
และผมกับ สมาชิ ก 2 – 3 คน ที่ ไ ด้ร่ว มเป็ นคณะท าเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี เงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล จานวน 40 กว่าล้าน ไม่เคยได้เต็มสักปี มีแต่
ขาดแล้ว แล้วบางครั้งการปฏิบตั ิการงาน ด้วยความเคารพนะครับผูบ้ ริ หารทุกท่าน ที่ผม
ให้ความเคารพเป็ นอย่างสู ง การปฏิ บตั ิงานเราน่ าจะปฏิ บตั ิงานแบบธรรมาภิบาล ดูแล
พนักงานลูกจ้าง อย่าไปใช้อารมณ์ อย่าไป ยึดติดว่า คนของเขา คนของเรา ให้ความ
เป็ นพี่ เป็ นน้อง ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล บางโครงการผม
อาจไม่ทราบทุกโครงการว่า งบประมาณจะมาแค่ไหน ทาโครงการไหนได้บาง มันอยูท่ ี่
ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร ที่จะหยิบยกแต่ละโครงการขึ้นมา ตามความจาเป็ นเร่ งด่วน ผม
อยากทราบว่างบประมาณของปี นี้ มาเท่าไรแล้ว จากการที่เราทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย จานวน 40 กว่าล้าน ทั้งนี้ สถานการเงิน ผูอ้ านวยการกองคลังน่าจะทราบดีว่า
เงิ นอุดหนุ นมาเท่าไร แล้วจะทาโครงการไหนได้บา้ ง ไม่ใช่ ว่านึ กจะทาโครงการไหน
ผูบ้ ริ หารบางท่ า นบอกว่า ผมอยากจะท าโครงการนี้ แล้วผูอ้ านวยการกองคลัง จะต้อง
อนุมตั ิให้อะไรอย่างนี้มนั ไม่ใช่ อันนี้ผมอยากให้ดูสถานการคลัง ดูวา่ เทศบาลมีเงินเท่าไร
ผมก็ได้สอบถามหลายๆ ท้องถิ่น บางท้องถิ่ นพูดง่ายๆ คือแทบจะไม่มีเงิ นจ่ายเงิ นเดือน
พนักงาน เพราะว่ารัฐบาลผมก็ไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลงอี กหรื อไม่ จากการที่
รัฐบาลทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เงินอุดหนุนท้องถิ่นมาก็ไม่ได้แน่นอนชัดเจน ว่าจะ
มาตามเป้ าที่ เราท าไว้ ตามรั ฐ บาลที่ ไ ด้ท างบประมาณ กระจายอ านาจมายัง ท้อ งถิ่ น
โอนงบประมาณมาให้อนั นี้ เราก็ทราบกันดีอยู่ครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอด เมื่อมีการ
เปลี่ ยนแปลงรัฐบาลชุ ดไหนเข้ามามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่เรื่ อยๆ จาก
การที่รัฐบาลชุ ดนี้ บริ หารงานอยู่ทุกวันนี้ เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงรัฐธรรมนู ญใหม่ เมื่อ
รัฐธรรมนู ญใหม่เกิ ดขึ้นมาก็ตอ้ งยุบสภาเลื อกตั้งใหม่ เพราะฉะนั้นเราก็คงหวังไม่ได้ว่า
เราจะได้งบสนับสนุนจากรัฐบาล ตามเป้ าอันนี้ผมก็อยากขอให้คณะผูบ้ ริ หารและ
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ผูอ้ านวยการกองคลังได้ช้ ีแจง แต่ละโครงการบางโครงการยังทาไม่ได้ ท่านก็น่าจะชะลอ
ไว้ก่อน การบริ หารงานของเทศบาลมันถึ งเป็ นหน่ วยงานของรั ฐบาลไม่ใช่ ของเอกชน
ที่เราจะเอาตามใจของผูบ้ ริ หารเองมันไม่ได้ มันไม่ถูก ก็ตอ้ งสอบถามกองคลังซึ่ งเป็ นฝ่ าย
การเงิ นว่า เราพอจะอนุ ม ัติ โ ครงการไหนได้บ ้า ง มี เ งิ น แค่ ไ หนอัน นี้ ผ มขอเรี ย นท่ า น
ประธานสภาเทศบาลให้ทราบอย่างนี้ขอบคุณครับ
เชิญผูอ้ านวยการกองคลัง ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
น.ส. พนิตนันท์ เพียพล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รง
ผู้อานวยการกองคลัง เกียรติทุกท่าน คือให้รายงานสถานการณ์คลัง ณ วันนี้ คงเป็ นตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้
แต่ได้รายงานตามระเบียบขึ้ นมาแล้ว ถ้าจะเอาตัวเลขที่แน่ นอนจะได้ลงไปเอาข้อมูลที่
กองคลัง ทุ ก เดื อนไม่ เกิ นวันที่ 10 ตามระเบีย บแล้วกองคลังจะต้องมี หน้าที่รายงาน
สถานะการของเงิ นที่ เข้าและการใช้จ่ายซึ่ ง การที่ จะอนุ มตั ิ โครงการต่างๆ นั้น ไม่ใช่
หน้าที่ของกองคลัง เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่จะนาไปบริ หารจัดการ กองคลังเพียงแต่
รายงานสถานการณ์ คลัง ณ ตอนนั้นให้ทราบ ในส่ วนเงิ นที่ รัฐบาลจัดสรรมาตอนนี้
ที่คร่ าวๆ คือ ประมาณ 2 งวด คือ 5,300,000 บาท เงินรายได้ที่เราจัดเก็บเองประมาณ
8,000,000 บาท ซึ่ งได้รายงานขึ้ นตามลาดับชั้นแล้วค่ะ แต่ส่วนจะให้รายงานตัวเลขที่
ชัดเจน ต้องลงไปเอาข้อมูล ขอเรี ยนให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ไม่ทราบว่าท่านผูอ้ านวยการกองคลังมีรายละเอียดการเงินหรื อไม่ เชิญเอามา
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงด้วย ค่ะ เชิ ญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร รองประธานสภาเทศบาล ตอนนี้ผมขอให้ช่าง มาตอบคาถามของ
ผมที่ ผมถามว่า รางระบายน้ า จากหน้าบ้านตุ ม้ ทอง ไปถึ งหน้าบริ ษทั ครบุรีเดิ นรถ
ที่คานวณผิดพลาดไป 12 เมตร คานวณผิดพลาดได้อย่างไรครับ ผมขอให้ช่างมาชี้ แจง
ครับ ถ้าผูร้ ับเหมา รับเหมาไปแล้ว ถ้าเขาบอกว่าผมทาไปตามแบบอย่างเดียว ผมถาม
ว่าอะไรมันจะเกิ ดขึ้ น แต่ พอเวลาไปพูดกับ พี่น้องประชาชน ช่ างบอกว่า ทาตามแบบ
แก้ไขไม่ได้ แต่พอเวลาช่างของฝ่ ายเทศบาลคานวณผิด 12 เมตรครับ ก็ให้ผรู้ ับเหมาทา
ต่อไปให้จบ อย่างนี้ ผมว่าไม่ถูกครับ ผมขอให้ทางคณะผูบ้ ริ หารให้ช่างมาชี้ แจงประเด็น
นี้ ขอบคุ ณครับ หรื อว่าท่านรองชลธิ ศ วัชรธี รเดช ท่านเป็ นรองนายกเทศมนตรี ที่ดูแล
รับผิดชอบกองช่ าง มีอะไรชี้ แจง ก็ช้ ี แจงให้สมาชิ กสภาเทศบาลได้ทราบขอบคุ ณมาก
ครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
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นายชลธิศ วัชรธีรเดช
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายชลธิ ศ วัชรธี รเดช รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ เกี่ยวกับการบริ หารงานต่างๆ
การวัดหรื ออะไร บางครั้งก็ตอ้ งมีการผิดพลาดบาง มันเป็ นเรื่ องธรรมดา สิ่ งที่ผิดพลาดก็
ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง อันนี้ ตอ้ งปรั บเอา ถ้าเราทาไม่ถึงเราก็ลดปริ มาณของที่ เราทาไป
สมมุ ติว่า 100 เมตร เราท าจริ ง แค่ 90 เมตร เราก็ ป รั บ ลดจาก 100 เมตร เหลื อ
90 เมตร ค่าการทาต่างๆ ก็ลดลงตามปริ มาณ เราจะไปจ่ายเขาเต็ม แต่เขาทาไม่ถึงก็
ไม่ได้ เรื่ องนี้ ระเบียบของกองช่างก็มีอยู่ เราไม่ได้ไปจ่าย ว่าเขาทา 90 เมตร เราไปจ่าย
เขา 100 เมตร นอกจากว่าเราไปทา 90 เมตร เขาทาเกิ นให้ 5 – 10 เมตร อันนี้ ไม่มี
ปั ญหา อันนี้ก็ขอชี้แจงในส่ วนนี้ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ท่าน
รองนายกเทศมนตรี ไ ด้ช้ ี แจงไป คื อการเขี ยนแบบอะไรก็แล้วแต่ การของบประมาณ
งบประมาณนี้ เราเอาตามแบบ เราตั้งงบประมาณตามที่ช่างได้เสนอแบบมา เมื่ อมีการ
ประมูลไปแล้ว ถ้ามันเกิ นเราตัดได้ ว่างบประมาณเราเกิ น แต่เราทาไม่เต็มตามจานวน
ที่ประมูลไป อันนี้ เราขอตัดได้ แต่ถา้ มันขาดอย่างที่ท่าน ขออนุ ญาตเอ่ยนามท่านรอง
บรรจง เมื่อเขียนแบบมาแล้วงานทาเกิ นเงินที่ประมูลไปแค่น้ ี แล้วท่านจะเอาเงิ นที่ไหน
มาจ่าย ผมถามตรงนี้ท่านจะเอาเงินที่ไหนครับ เพราะว่าโครงการที่เราอนุ มตั ิกนั ไป มันก็
ต้องตามระเบียบตามแบบของงานที่ได้เสนอมา อย่างตรงศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมันก็ไม่เต็ม
ตรงนี้ ก็ทาไม่เต็มพื้นที่ ได้ไปปรับลดแนวรั้ว พื้นที่ลงมา ก็ไม่ทราบว่าคณะผูบ้ ริ หารได้
ตัดทอนลงมาหรื อไม่ ที่ ได้เปิ ดประมูลไป อันนี้ เราก็ได้ไปดูกนั ไปเห็ นกันหลายๆ คน
แล้วสมาชิ กสภาเทศบาลได้เข้าไปดูวา่ ปรับให้ถนนมันกว้างขึ้นแล้วย้ายเสาไฟฟ้ า ส่ วนที่
ท่านรองนายกเทศมนตรี พูดมาว่า เราปรับได้ ปรับเพิ่ม ปรับลด อันนี้ งบประมาณตั้งไว้
ตามจ านวนแล้ว เมื่ อ มัน ขาดเราจะเอางบประมาณตรงไหน ผมขอให้ ช้ ี แจงใหม่
ขอบคุณครับ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร รองประธานสภาเทศบาล เมื่อกี้ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านได้
พูดว่า จะปรับลด ปรับเพิ่ม ผมไม่เข้าใจครับ ในฐานะที่พดู กันแบบภาษาบ้านๆ ว่า
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ในเมื่อมีการสารวจจาก ณ จุดเริ่ มต้น แล้วไปถึ งที่ปลายทาง มันก็คอมเม้นอยู่แล้วครับ
สมมุ ติว่าไปสิ้ นสุ ดที่ 100 เมตร แต่ เนื้ อที่ จริ ง ๆ มันเป็ น 110 เมตร อย่างนี้ นะครั บ
ทาไมถึ งไปคานวณผิดพลาดครับ แล้วการทางานมันต้องมีสเปคของช่าง ว่าจะวางท่อกี่
เมตร จะวางท่อกว้างเท่าไร ที่พกั ตะกอน มีกี่ที่ เราก็กาหนดสเปคไปหมดแล้ว แล้วจะว่า
มีการไปปรับลด ปรับเพิ่มอะไร ผมไม่ทราบตรงนี้ แต่ผมทราบตรงที่ว่าการเขียนแบบ
ออกมา นั้นคือต้อง 100 % ขอบคุณครับ
เชิญนักบริ หารงานช่าง 6 ชี้แจงคาถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รง
เกียรติทุกท่าน เรื่ องโครงการบ้านตุม้ ทอง โครงการนี้เป็ นโครงการที่ได้ดาเนินการสอบ
ราคาไปแล้ว คื อผูร้ ั บ จ้างก่ อ นที่ จะซื้ อแบบ ก็ ต้อ งตรวจแบบด้วยตัว เองว่า แบบกับ
ประมาณการสามารถท าได้ห รื อ ไม่ คื อ จะมี ใ บรายละเอี ย ดประมาณการให้ สิ่ ง ที่
นอกเหนือจากแบบที่คิดว่ามันไม่พอ ท่านก็เพิ่มไป ถ้าท่านไม่สามารถที่จะดาเนินการได้
ตามแบบท่านก็ไม่ตอ้ งยื่นซองสอบราคา คือการดาเนิ นการก่ อสร้ างตามสัญญาต้องยึด
ตามแบบเป็ นหลัก ถ้า ประมาณการเป็ นแค่ ป ระมาณการคร่ า วๆ ว่า มัน ได้หรื อไม่ ไ ด้
ใกล้เคียงที่สุด ปรับลดไม่เกิน 10 % ตามหลักเกณฑ์ของราคากลาง คือผูร้ ับจ้างต้องยึด
ตามแบบตามสัญญาจ้าง ว่าคุณมาซื้ อแบบ คุณสามารถทาได้หรื อไม่ตามแบบ ไม่ใช่ ว่า
ทาแล้วมาพูดทีหลังว่า มันขาดมันเกิ น ถ้ามันขาดคุ ณต้องรับผิดชอบ ถ้าทาไม่ได้ถึงจะ
ปรับลด ถ้าทาไปแล้วพื้นที่มนั ไม่พอ แต่ในสัญญามันมากกว่าพื้นที่ ถึงจะปรับลดราคา
ลง ถ้าราชการไม่เสี ยหาย ขอบคุณครับ
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ

กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร รองประธานสภาเทศบาล ถ้าช่างพูดในลักษณะอย่างนี้ ถ้าอย่าง
นั้นก็ไปเขียนแบบศูนย์พฒั นาเด็กเล็กครึ่ งหลังก็พอครับ แล้วขายแบบไปว่าคุณสามารถที่
จะสร้างได้หรื อไม่ ถ้าคุณสร้างไม่ได้ไม่ตอ้ งมาซื้ อแบบ ในกรณี เดียวกัน ความยาว 100
เมตร สมมุตินะครับ แต่ความเป็ นจริ ง 120 เมตร ช่างจะมาอ้างอย่างนี้ ไม่ได้ครับ สมัยที่
ช่ า งบุ ญ ครอง อยู่ที่ นี่ เขาท างานอย่า งไรไม่ เห็ น มี ปั ญหา แต่ ท าไมเขาถึ ง อยู่ที่ นี่ไ ม่ ไ ด้
จบวิศวกรทางานดี ถ้าสมาชิ กสภาเทศบาลท้วงติง เขาจะรี บแก้ไขจบ แต่ตรงนี้ ผิดพลาด
แล้วยังมาบอกว่า ผูร้ ับเหมามาอ่านแบบแล้ว ถ้าพอใจซื้ อคือซื้ อ ถ้าไม่พอใจซื้ อก็ไม่ตอ้ ง
ซื้ อ แต่ตอ้ งทาให้เต็มตามจานวน อย่างนี้เรี ยกว่าขายแบบเอาเปรี ยบผูร้ ับเหมาหรื อไม่ครับ
ขอบคุณครับ
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เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 ที่นกั บริ หารงาน
ช่ างพูด ผมบอกได้เลยว่าผิดครั บ ผิดแน่ นอน ท่านทางานผมพูดครั้ งที่ สองว่า ท่านซี
ไหนแล้ว ท่านทางานผิดพลาดมาตลอด แล้วท่านจะมาดันเถียงกับสมาชิ กสภาเทศบาลว่า
ไม่ผดิ มันไม่ใช่ ในการประชุ มสภาเทศบาลผมเคยพูดว่าท่านซี ไหนแล้ว การผิดพลาดมี
สองอย่าง ถ้าท่านเจตนาบริ สุทธิ์ จะไม่เกิดขึ้น ข้อแรกท่านมีอะไรกับผูร้ ับเหมาหรื อเปล่า
ข้อสองเป็ นความโง่ เขลาของระดับหัวหน้าช่ างที่ เอามาเป็ นหัวหน้ากองช่ างแล้วไปท า
ผิดพลาด มันถึ งจะถูก ประชาชนเป็ นผูร้ ับเคราะห์กรรมเป็ นผูผ้ ิดหรื ออย่างไรครับ มัน
ไม่ใช่ ท่านทาผิดพลาดท่านต้องยอมรับ เหมือนผมยอมรับท่านที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
ท่านผิดพลาดท่านบอกว่ายอมรับ แต่ช่างมาบอกว่าไม่ผิด ท่านเรี ยนมาได้อย่างไร ผมรู ้
ผมไปดู สามเวลาครั บถนนสายนี้ มันผิดพลาดอยู่ที่ท่าน ถ้าเอ่ยถึ งการซ่ อมบ้านคนจน
ช่างคนนี้ซ่อมมาไม่รู้กี่หลัง อยูไ่ ม่ได้ซกั หลัง คนรออยูต่ ายไป 2 คนแล้วครับ เวลาท่าน
ลงไปท่านไปแต่ท่านนั้นแสดงว่าเจตนาท่านไม่บริ สุทธิ์ แล้ว สมาชิ กสภาเทศบาลยื่นเรื่ อง
มาท่า นไม่ เคยชวนสมาชิ กสภาเทศบาลไปเลย เวลาค านวณท่า นคานวณมาเสร็ จ เอา
ความผิดโยนให้พฒั นาชุ มชน นี้ คื อความที่ ไม่ ดีข องช่ าง แล้วเวลาที่ ไปวัดบ้านคนจน
ทาไมไม่เอาผมไป ประชาชนเขากลัวว่าจะไม่ได้ เขาไม่กล้าตอบท่าน ประชาชนไหนจะ
มากล้าตอบโต้ท่าน เขาต้องเฉย แต่ผมเป็ นตัวแทนประชาชนผมรู ้วา่ ท่านทางานผิด ท้วง
ติงมาแล้วท่านยังมาเถี ยงอยู่ในสภาเทศบาลอีก มันผิดครั บ นี้ คือการผิดพลาดของช่ าง
หัวหน้ากองช่าง ท่านมาตอบว่าท่านถูก ผมตอบเลยว่าผิด มันถูกได้อย่างไร วัดมาเท่าไร
มันไปขาดได้อย่างไร ถ้าอย่างนั้นไปวัดไร่ วัดนา เขาฆ่ากันหมดเมืองแล้วครับถ้าวัดผิด
เขาจบ ป.4 เขายัง วัดถู ก ต้อง แล้วท่ านจบอะไรมา ขอไปเรี ยนผมก็ อนุ ม ตั ิ ให้ใ นสภา
เทศบาลให้ไ ปเรี ย น เพื่ อปรั บ ปรุ ง ให้จิต ใจท่ า นดี ข้ ึ น ท่ า นไม่ ใ ช่ ม าท างานเพื่ อเอาใจ
ผูบ้ ริ หาร ผิดท่ า นต้องยอมรั บ ผิด แล้วจะมาผิดซ้ า ซากมันก็ ไม่ ถู ก ระดับ นี้ ท างานผิด
ซ้ าซากมันก็ไม่ ถูก ท่ านผิดพลาดเอง งานก็ผิดพลาด ระดับนี้ เป็ นหัวหน้ากองช่ างได้
อย่างไร เจตนาคือว่า ถ้าให้พูดกันหยาบๆ ท่านรองนายกเทศมนตรี ไม่พอใจฟ้ องหมิ่ น
ประมาทได้นะครับ เจตนาที่ไม่บริ สุทธิ์ คือว่า เจตนาโกงกินบ้านเมือง ถ้าผมคิดตรงนี้ ใน
นามประชาชนก็ถูก ถ้าทางานผิดพลาดอย่างนี้ ประเทศไทยล่มจมครับ มันผิดแล้วที่พูด
นะผิดแล้ว ท่านวัดมาได้อย่างไงอันนี้ ไม่ใช่ผมพูดครั้งแรก ครั้งแรกผมเตือนแล้วอย่าวัด
ตามระวางแผนที่ นี้เป็ นครั้งที่สองที่ผมพูดผิดพลาดอีกแล้ว เปิ ดเทปดูได้ครับ ถ้าเงิน
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ตัวนี้ไปจ่ายกันมันมีงบประมาณเท่าไร ถึงไม่ตอ้ งผ่านสภาเทศบาลก็ได้ แต่ถา้ ท่านไม่จ่าย
เขา ถ้าผูร้ ับเหมาไปโกยท่อที่ทานั้นขึ้นมา เอาไปทิ้งหมด ประชาชนคือผูร้ ับความเดือน
ร้อน น้ าจะท่วมบ้านเขา น้ าเหม็นต้องมี แล้วเวลาทางานท่านเคยให้เทศบาลไปล้างท่อ
หรื อไม่ท่อเมน ผมเห็นน้ าดาเหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยนสี แล้วร่ องน้ านี้ มีปัญหามากมายใน
อนาคต เพราะเป็ นร่ องน้ า ที่ จะลงสู่ ล าแชะ เป็ นล าน้ า ใหญ่ ท าไมไม่ เ ห็ นความส าคัญ
ผมไปดู แล้วครั บ ผูร้ ั บ เหมาก็ ว่า ผม ผมก็ ไ ม่ โกรธ เพราะว่า ท่ า นต้องท าเลยที่ ช่ า งไป
คานวณผิด แต่ช่างไม่ยอมรับผิด ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน ถ้าพูดผิดขอถอนคาพูด เลวบวก
อีกเจ็ดเลวครับ มันเป็ นครั้งที่สองแล้วที่ผมต้องท้วงติงในสภาเทศบาลเพราะท่านทางาน
ผิด แต่พยายามไม่ยอมรับผิด ท่านอย่ามาทาให้บา้ นเมืองผมอยูไ่ ม่ได้ ตั้งแต่ช่างคนนี้ มา
ไปสร้างที่ไหนยุงไข่ทุกที่ จนนึกว่าเป็ นที่ให้ยงุ ไข่ ถึงเวลาใช้งบประมาณปราบยุง มันจะ
ปราบได้อย่างไรในเมื่อยุงมันอยูใ่ นท่อน้ าทุกท่อของเทศบาล เทศบาลทาไมไม่จดั การให้
เขา ผมเชิ ญท่านนายกเทศมนตรี ไปหาผม ตอนผมเชิ ญ CP มาเพื่อจะบาบัดน้ าเสี ย
นายกเทศมนตรี ไม่ลงไปกับผมสักวัน ติดภารกิ จหมด CP ถอนตัวกลับหมดครับ CP
ผูกพันกับ เซเว่น ที่อยู่แถวบ้านผม ผมดึงเขามาแล้วงบประมาณ 3 – 4 แสนบาท มา
บาบัดน้ าเสี ยท่านก็ไม่ให้ ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารใหม่ๆ ผมขอจะทาปุ๋ ยชีวภาพ ทาเครื่ องบาบัด
น้ า เสี ย ท่ านคิ ดตามไม่ ทนั ท่า นเอาแต่ ม าแก้ตวั แต่ ใ นสภาเทศบาลมันไม่ถู ก ต้อง แต่
หลักการของผมที่พูดให้ฟัง ท่านรองชลธิ ศ ท่านรู ้ ผมทาต่อเนื่ องมาจากงานท่าน แล้ว
เอามาจับปุ๋ ยชีวภาพ มาเป็ นผักปลอดสารพิษ จนมาขั้นสุ ดท้ายคือบาบัดน้ าเสี ยในท่อท่าน
ให้ผมหรื อไม่ ท่านไม่ใ ห้เพราะกลัวผมเอาไปหาคะแนนเสี ยง คนอย่างผมไม่ต้องหา
คะแนนเสี ยงหรอกครั บ คนอย่างผมมาอย่างบริ สุทธิ์ มาด้วยความต้องการของพี่น้อง
ถามสมาชิ กสภาเทศบาลเก่าที่เคยอยู่กบั ผมจะรู ้ ของกลุ่ มรั กษ์ครบุ รี ขออนุ ญาตเอ่ยนาม
ผมร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกันมา เพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยูใ่ นสภาเทศบาลแห่ งนี้ นอกจากท่าน
สท. ภพธร ที่ไม่เคยร่ วมทุกข์ ร่ วมสุ ขกับผม ท่านจะรู ้ผมเป็ นคนยังไง ท่านทาผิดหมด
แต่ท่านเอาช่างมาแก้ตวั ถ้าปลัดเทศบาลไม่ตอบก็ไม่ได้ คือปลัดเทศบาลเห็นความทุเรศที่
ต้องตอบ ผูบ้ ริ หารก็ ตอบไม่ ได้ สิ่ งที่ ขอไป ครั บเดี๋ ย วดาเนิ นการให้ ครั บเดี๋ ย วทาให้
ประชาชนมาถามก็ตอบว่ากาลังดาเนิ นการอยูค่ รับ ท่านตอบอยูแ่ ค่น้ ี เอง แต่ทุกอย่างท่าน
ไม่ได้ทาอะไรเลย ท่านจะมาแก้ตวั มันผิดหมดครับ ช่างผมบอกแล้วว่าทางานผิดพลาดมา
ตลอด บางครั้งถนนถึงไม่ถึงท่านก็คานวณมาผิด แต่ท่านมาแก้ตวั ในสภาเทศบาลแห่ งนี้
ท่านไม่ตอ้ งมาแก้ตวั กับผม ผิดหมด มันผิดต้องยอมรั บผิด ผมจะได้อภัยให้ แล้วหา
ทางแก้ไ ขกัน ไม่ ใ ช่ ม าแก้ต ัว ตรงนี้ เทศบาลท าทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่า งผิ ด มากมายก่ า ยกอง
แต่สมาชิกสภาเทศบาลท้วงติงท่านไม่เคยฟัง ท่านถือว่าลงจากห้องนี้แล้วจบ จบแน่นอน
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ประธานสภาเทศบาล
นายยุทธชั ย แสนสุ ข
นักบริหารงานช่ าง 6
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คือสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้มาท้วงติงแน่ ยังมีหลายเรื่ องที่ตอ้ งท้วงติงท่านรับปากกับผม
แล้ว รับปากกับชาวบ้านไว้แล้ว ความผิดทุกอย่างโยนให้สมาชิ กสภาเทศบาล แต่ท่าน
นายกเทศมนตรี บอกว่าผมไม่รู้ครับ แต่ลูกน้องของท่านพยายามเกินเลย ไปประกาศให้
สมาชิ กสภาเทศบาลลงมาให้หมด มันเป็ นไปได้ไหม ถ้าท่านดี จริ งชาวบ้านก็ตอ้ งเลื อก
ท่าน ผมมาโดยที่ไม่มีเงินมีทองในกระเป๋ า เงิ นเดือนเหลื อเดือนละ 45 บาท ทรัพย์สิน
ในบ้านส่ วนตัวไม่เคยมี นี่ คือชี วิตการเป็ นสมาชิ กสภาเทศบาล แซงท่าน สท. คนสันต์
ไปแล้วครับ จนที่สุดในประเทศไทย แต่ยงั ทางานเพื่อประชาชน ทาอะไรให้มนั ตรงๆ
นอกเหนื อจากห้องนี้ รับปากผม แล้วเวลาผมเรี ยกมาท่านรองนายกเทศมนตรี หายหมด
ไม่เคยมีท่านรองนายกเทศมนตรี มากล้าพูดกับผมสักคน นายกเทศมนตรี มาคนเดียว ครับ
เดี๋ยวจะดาเนินการให้ ทุกสิ่ งทุกอย่างนายกเทศมนตรี พูดแบบนี้ หมด แล้วกี่เรื่ องแล้วที่ไม่
ดาเนิ นงานตามผม แล้วประชาชนเดื อนร้ อนไหม ตลาดยังเดื อดร้ อยอยู่ อธิ บายก็แล้ว
ปลัดเทศบาลไปดูก็แล้ว เอาหัวหน้าสาธารณสุ ขไปดูก็แล้ว นายกเทศมนตรี ไปดู ก็แล้ว
แก้ปัญหาไม่ได้สักอย่าง คือไม่แก้ คือจบตรงนั้นจบ ขึ้นมาก็สบายดาเนินงานต่อ ท่านไม่
รั ก ประชาชนจริ ง ท่ า นไม่ ท าเพื่ อ ประชาชน ถ้ า พู ด กั น อี ก อย่ า งหนึ่ งคื อ ท่ า นเอา
ผลประโยชน์ส่วนตัวของท่าน ถ้าผิดฟ้ องหมิ่นประมาทได้ครับ ที่ผมพูดไม่ผิด บางครั้ง
สมาชิ ก สภาเทศบาลก็ ออมชอมให้เ หมื อ นกัน ที่ ม าแล้ว ปล่ อยโอกาสให้ท่ า นท างาน
แต่มนั เลยเวลาที่ขอทางานแล้วครับ มันก็ตอ้ งเป็ นเวลาที่สมาชิ กสภาเทศบาลพูดกันบ้าง
เพราะจะหมดวาระแล้ว จะได้เป็ นหรื อไม่ไ ด้เป็ นเขาไม่ตื่นเต้น สมาชิ กสภาเทศบาล
พร้ อมที่จะสละถ้ามี คนดี กว่าในบ้านในเมื อง แต่ท่านไม่ฟังอะไรเลยจบตรงนี้ เชื่ อผม
เถอะครับท่านประธานสภาเทศบาลที่พดู ไปวันนี้พรุ่ งนี้ผบู ้ ริ หารจบหมดทุกอย่าง ขอบคุณ
ครับ
เชิญนักบริ หารงานช่าง 6 ค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รง
เกียรติทุกท่าน สาหรับผม การทางานของผม ก็ตรงไปตรงมาตลอด ถ้ามีอะไรผิดก็ให้
คณะผูบ้ ริ หารพิจารณาเองดีกว่าครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 ขออนุญาตครับ
ถ้าท่านทางานแบบนั้นผมคิดว่าลาออกนอนอยูบ่ า้ นดีกว่าครับ ท่านไม่ตอ้ งทางานถ้าจะรอ
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ประธานสภาเทศบาล
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
รองนายกเทศมนตรี
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แต่ผบู ้ ริ หาร ท่านเป็ นข้าราชการที่ไม่ช่วยเหลื อประชาชนอะไรเลย ท่านควรจะสอบไป
อยู่หน่ วยงานอื่น แต่หน่ วยงานนี้ มีนกั การเมืองอยู่ มีตวั แทนประชาชนอยู่ ท่านไปโยน
ให้ผบู ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารก็โยนให้ท่านเหมือนเดิ ม ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมาพูดคานี้
พอท่านทาผิดก็โยนให้ผบู ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารผิดก็โยนให้ช่าง โยนกันไปมาอยูอ่ ย่างนี้ มันจะ
ไปจบได้อ ย่า งไร มัน ไม่ จบ ท่ า นซี ไ หนแล้ว พู ด เป็ นครั้ งที่ ส าม ท างานระดับ นี้ ยัง
ผิดพลาดอย่างนี้ ถ้าเป็ นผมลาออกครับ ไม่อยู่เพื่อบริ การประชาชนหรอก เพราะจิ ตใต้
สานึ กท่านไม่เคยคิดว่า เงิ นเดื อนของท่านที่กินอยู่มนั เป็ นเงิ นของใคร ท่านกิ นเงิ นของ
ผูบ้ ริ หารหรื อเปล่า ผูบ้ ริ หารจ่ายเงิ นเดื อนท่านไหม ท่านไม่คิด ท่านไม่มีสมองที่จะคิด
ท่ า นมี หั ว ไว้แ ค่ ต ัด ผม ท าไมไม่ คิ ด ว่า เงิ น เดื อ นทุ ก บาททุ ก สตางค์ เ ป็ นเงิ น ภาษี ข อง
ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลยังมีจิตใต้สานึกที่ยงั ต้องคิดตรงนี้ ที่เขาถึงมาเป็ นตัวแทน
ท่านพูดเสร็ จโยนผูบ้ ริ หาร แสดงว่าท่านกับผูบ้ ริ หารมีอะไรกันหรื ออย่างไร ที่ไม่ชอบมา
พากล หรื อส่ อเจตนาในทางทุจริ ตขอบคุณครับ
เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายชลธิ ศ วัชรธี รเดช รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้พดู ถึงเรื่ องการบริ หารงานต่างๆ เกี่ยวกับที่วา่ อันไหนถูก อันไหนผิด ฝ่ ายช่าง
ถ้า ท าไปถ้า ผิด จะมี ฝ่ ายตรวจสอบ มี สตง. มาตรวจ ถ้า ผิด เขาก็ จะดาเนิ น การว่า ผิ ด
ระเบี ยบข้อไหน อันนี้ เขาก็ จะมาตรวจสอบอยู่ท่า นไม่ต้องกลัว ว่า งานราชการจะไป
เสี ยเปรี ยบเขา ก็มีหน่วยงาน สตง. เขามาตรวจสอบอยูเ่ ป็ นประจา ถ้าอันไหนผิดเขาต้อง
หาผูร้ ับผิดชอบ เราไม่ตอ้ งมาโต้แย้งกันมาก ผิดถูกมีฝ่ายตรวจสอบมาตรวจสอบ แล้ว
ที่ ว่า เหมื อ นมี ส่ ว นร่ ว มที่ จ ะโกงกิ น ถ้า ท่ า นมี ห ลัก ฐานท่ า นก็ เ อาไปร้ องเรี ย นแจ้ง จับ
ดาเนิ นคดี กบั ผูบ้ ริ หารได้เลยครับ ผูบ้ ริ หารบริ สุทธิ์ ใจ ไม่กลัวครับ เรื่ องนี้ ท่านไม่ตอ้ ง
กลัว แล้วเรื่ อ งร่ องน้ า มี ไ ข่ ยุ ง เทศบาลก็ พ ยายามปรั บ ปรุ ง พยายามเอาน้ า หมัก EM
ไปล้างตลาด จากเมื่อก่อนนี้ ที่พวกผมจะเข้ามาบริ หารงาน 1 เดือนล้างครั้งเดี ยว เดี๋ยวนี้
ล้างให้ 2 ครั้ง แถมมีน้ าหมัก EM เอาไปล้างตลาด ล้างถนน ทุกครั้งที่ลา้ งตลาดผมก็
กาชับให้เอา EM ใส่ ดว้ ยทุกครั้ง เพื่อบาบัดน้ าเสี ยให้มีคุณภาพน้ าให้ดีข้ ึน แล้วไหลลงสู่
คลองลาแชะ การทางานต่างๆ ไม่ว่ากองช่ าง หรื อกองอื่ นๆ ถ้าหากผิดพลาด ก็จะมี
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ท่านจะไปไล่เขาออกคงจะไม่ได้ เพราะท่านไม่มีสิทธิ ไปไล่เขา
ออก ผมขอชี้แจงในส่ วนนี้ ขอบคุณครับ
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เชิญท่าน สท. กิตติพงศ์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 มันไม่ได้พดู ไป
ถึงนั้น ท่านไม่ตอ้ งแก้ตวั ท่านต้องแก้คาพูด ท่านไปล้างตลาด เป็ นครั้งที่สองที่พูดเรื่ อง
ตลาด ท่านล้างแค่ตลาด แล้วน้ ามันลงสู่ คลองลาแชะวันละกี่ลิตร แล้วท่านไปเอาน้ า EM
นิ ดๆ หน่ อ ยๆ ที่ ไ ปซื้ อมาจากร้ า นที่ เ คยซื้ อประจา ผมไม่ ไ ด้พ าดพิ ง ว่า ท่ า นทุ จริ ตนะ
แล้วไปล้างแค่ตลาดลงไป แล้วไม่ได้ทาอย่างที่ผมคิดไว้ทุกวัน มันเป็ นไปได้หรื อไม่ที่จะ
ไปลบล้างอันเก่าๆ ถ้าท่านแน่ใจตอนนี้ ลงไปเลยครับ เอารถไปยกตรงเส้นหน้าโรงเรี ยน
แชะ เส้นไหนก็ได้ท่อเมนใหญ่ แล้วเปิ ดดูเอาประชาชนที่นงั่ อยูต่ รงนี้ ไปดูกบั ผม ว่าท่าน
แก้จริ ง มันเป็ นที่เลี้ยงยุงหรื อไม่ ไปดูหมู่ที่ 9 บ้านใหม่ ก็ได้ครับ ตรงบ้านคุณยายสาย
ทอง ตรงนั้นเขาดาเนิ นการอย่างไร ทาไมไม่ถามผม เทศบาลตาบลแชะเป็ นที่เลี้ ยงยุง
ใหญ่ที่สุดในเทศบาลแชะ เราอย่าไปทางานเป็ นวันๆ เราทางานเพื่อเด็กที่จะโตขึ้นมาใน
อนาคตถึงจะถูก ไม่ใช่ท่านไปบอกว่าล้างด้วย EM EM ของท่านที่พดู มันแค่การจัดซื้ อ
จัดจ้างขึ้นมานิดหน่อย เท่านั้นเอง แต่ถามว่าไปลบล้างหรื อทาลายได้ไหม ไม่ได้เลยครับ
มันไม่ได้ การล้างตลาดผมดูตลอด ถามพนักงานได้ แต่ไปถามอย่างนี้ ไม่ได้ครับคนไหน
ที่สนิทกับผม เดี๋ยวท่านรองนายกเทศมนตรี จะบอกว่าจะอยูห่ รื อว่าจะไป จะลาออกหรื อ
ว่ า จะให้ ไ ล่ อ อก นี้ คื อ การปกครองที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด ของเทศบาล ค าพู ด แบบนี้ เป็ น
นัก การเมื องเขาไม่ ใ ช้ เขาให้เกี ย รติ ข ้า ราชการ ต้องให้เ กี ย รติ ค รั บ ท่ า นบอกว่า เป็ น
ผูบ้ ริ ห าร ถามว่า ท่ า นบริ ห ารอะไร ท่ า นท าอะไร ผมเห็ น แต่ ข ้า ราชการทั้ง นั้น ที่ ท า
ประเทศไทยถึงอยูแ่ ค่น้ ี เพราะท่านไม่ยอมรับฟั งอะไรเลย ท่านจะแก้ตวั ว่าท่านถูก ท่าน
ต้อ งกล้า พู ด ว่ า ครั บ ผมยอมรั บ ผิ ด ครั บ สั ก ค า ท่ า นพยายามมาสู ้ ท่ า นสู ้ ไ ม่ ไ ด้ค รั บ
ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลลุกขึ้นสู ้ทุกท่าน ท่านจะลาบาก แล้วท่านก็จะทาท่าโทรศัพท์ แล้ว
ออกจากห้อง ท่านเป็ นอย่างไรใครก็รู้หมด คนที่ท่านจะฟั ง ท่านต้องฟั งคนในเทศบาล
ไม่ใช่ฟังคนนอกเทศบาล ถ้ามีปัญหา ถ้าท่านติดคุกเขาจะติดคุ กแทนท่านหรื อไม่ วันนี้
ท่านท้าทายให้ผมตรวจสอบ ตกลงครับ อย่าลื มคาพูดคานี้ นะครับ ถ้ามีการตรวจสอบ
ขึ้ นมาอย่า โกรธ อย่า เคื องกัน ถ้า จะมาฆ่ า ผมผมไม่ ก ลัว เพราะถ้า จะฆ่ า สมาชิ ก สภา
เทศบาลหมด 12 คน ล าบากมาก ต้องฆ่ า ประธานสภาเทศบาลด้วย ตายหมดครั บ
ลาบากหน่ อย ท่านไม่เก่งถึ งขนาดนั้น เขาไม่ตื่นเต้น เขาพูดให้ท่านฟั ง เพื่อบ้าน เพื่อ
เมือง ให้ได้ดี ท่านก็ตอ้ งฟั ง ไม่ใช่ท่านจะมาดันทุรังว่าท่านถูก แล้วถามในสภาเทศบาล
สิ วา่ ท่านถูก ให้สมาชิกสภาเทศบาลยกมือดูวา่ กี่ท่าน ถ้าถูกยกมือให้หมด

-
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ไม่เคยคัดค้าน ทุกเสี ยงเต็มหมด แต่วา่ ถ้าท่านผิด ถ้าเขาไม่ยกมือแสดงว่าท่านผิดหมด
ประชาธิปไตยไม่จาเป็ นต้องใช้เสี ยงข้างมาก ประชาธิ ปไตยใช้เสี ยงข้างมากคือ พวกมาก
ลากไป แต่ ค นส่ วนน้อย ขออนุ ญาตเอ่ ย นาม ท่ า นอดี ตนายกเทศมนตรี ท่ า นสุ พ จน์
วงศ์จ รั ส รวี ผมมา 3 เสี ย ง เหลื อ 2 เสี ย ง ท่ า นยอมรั บ ฟั ง ผม ท่ า นบอกนั้น คื อ
ประชาธิ ปไตย ประชาธิ ปไตยต้องฟั งเหตุผลด้วยครับ ไม่ใช่ พวกมากลากไป เป็ นใหญ่
ขึ้นมาต้องยกขบวนขึ้ นไปข่มเหงคนอื่น ผิดครับ คนเดี ยวก็ตอ้ งฟั ง ทุกอย่างท้วงติงมา
ต้องฟั งหมดครับ คาพูดมันถูกได้หมด แต่การกระทามันไม่ใช่ ท่านไปวุ่นวาย กระทัง่
ข้าราชการ แม้กระทัง่ ลูกจ้าง ท่านแบ่งไม่ถูก สวมหัวโขนใครก็แสดงเป็ นครับ พระราม
พระลักษณ์ ไม่เคยไปข่มเหงบริ วาร มีแต่ทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์ก็ไม่เคยไปจับลูก จับเมียเขา
กินอะไรเลยครับ ใส่ หัวโขนก็ตอ้ งแสดงให้ถูก ทุกสิ่ งที่อย่างมันอยู่ที่ท่าน ความจริ งใจ
ต่อประชาชนทุกอย่างอยูท่ ี่ท่านไม่ได้อยู่ที่สมาชิ กสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาลเป็ น
ตัวแทนจากประชาชน แล้วมารับฟั งจากท่าน มาปรึ กษาท่าน แต่ท่านมาปรับบท ผมมา
คุยนอกรอบกี่ครั้ง ผมไม่เคยเห็นรองนายกเทศมนตรี มาคุยกับผมเลย ส่ งตาแหน่งอื่นที่ไม่
ต้องการจะมาคุ ย มานั่งกับ ผม มันผิด ต้องให้เกี ยรติ สมาชิ ก สภาเทศบาลหน่ อยครั บ
เวลาประชุมถ้าเขาไม่เชิญอย่ายุง่ อยูเ่ ฉยๆ ทุกสิ่ งที่อย่างท่านต้องมารับฟั งด้วยตัวเอง เป็ น
รองนายกเทศมนตรี กองช่างท่านก็ตอ้ งมานัง่ ฟัง เป็ นรองนายกเทศมนตรี กองคลังก็ตอ้ งมา
นัง่ ฟัง ไม่ใช่ให้ช่างมาตอบคาถามแทน ท่านต้องมีความรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่าง ถึงจะบริ หารคน
ได้ ถ้าอย่างนั้นท่านจะเป็ นทาอะไร มันเป็ นลักษณะเหมือนนายทุน ผมไม่วา่ ท่านนะครับ
ท่านรองชลธิ ศ ผมพูดภาษาชาวบ้าน เข้ามาแล้วต้องถอนทุน ผมไม่อยากให้ชาวบ้านมอง
ภาพแบบนั้น ผมอยากให้ชาวบ้านมองว่าท่านเป็ นมิตรกับชาวบ้าน ต้องการช่ วยเหลื อ
ชาวบ้าน ท่านเป็ นผูท้ ี่ร่ ารวยกันหมดทุกคนครับ คณะผูบ้ ริ หาร ไม่จนเหมือนสมาชิกสภา
เทศบาล ท่านมีทุกสิ่ งทุกอย่าง แต่บางอย่างท่านไม่กล้าสละแม้แต่นอ้ ย ท่านจะเอาทุกสิ่ ง
ทุ ก อย่าง การเมื องไม่ ใ ช่ ก ารค้านะครั บ การค้า ท่ านสามารถกอบโกยความร่ ารวยได้
การเมืองท่านทาแบบนั้นไม่ได้ การเมืองท่านต้องดูแลตั้งแต่ประชาชนที่ไม่มีอยู่มีกินไป
จนถึงใหญ่โต แล้วไม่มุ่งคะแนนเสี ยง ขอบคุณครับ
เชิญผูอ้ านวยการกองคลัง ค่ะ

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
น.ส. พนิตนันท์ เพียพล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รง
ผู้อานวยการกองคลัง เกียรติทุกท่าน ในส่ วนของสรุ ปรายงานสถานการณ์คลัง ของเทศบาลตาบลแชะ ณ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
- การตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติร่วมทั้งสิ้ น 47,850,000 บาท
- รายได้ที่เข้ามาจากเงินรายได้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 8,990,922.65 บาท

-44- จากเงินอุดหนุนที่ต้ งั งบประมาณไว้ 24,848,400 บาท
- รับจากต้นปี ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 5,381,434 บาท
- รวมที่รับ ตั้งแต่ตน้ ปี ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 จากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
รวม 14,372,356.65 บาท
- เบิกจ่ายตั้งแต่ตน้ ปี ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 จากเงินรายได้ 8,798,608.75 บาท
- เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน 2,961,791.51 บาท
- รวม 11,760,400.27 บาท
- ยอดเงินคงเหลือจากเงินรายได้ ที่รับจากต้นปี และเบิกจ่ายแล้ว เหลือ 192,313.89
บาท
- ยอดเงินคงเหลือจากเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายจากต้นปี แล้ว เหลือ 2,419,642.49 บาท
- รวมเงินที่คงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 2,611,956.58 บาท
ซึ่ ง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจ่ า ยอานาจเงิ นที่ โอนจากเงิ น
อุ ด หนุ น ทั่ว ไป ที่ ต้อ งกัน ไว้ใ ช้จ่ า ย ต้อ งมี เ งิ น ส าหรั บ บริ ห ารอุ ด หนุ น สาธารณสุ ข
90,000 บาท เงิ นอุดหนุ นสาหรับอาหารเสริ มนม ในขณะนี้ ตอ้ งกันไว้ 2,430,400 บาท
เงิ นอุ ดหนุ น ส าหรั บ อุ ด หนุ นอาหารกลางวัน 1,638,000 บาท ยอดที่ ต้อ งกันไว้ก็ คื อ
4,158,400 บาท ในส่ วนของกองคลังได้ส รุ ป ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 แค่ น้ ี
ขอบคุณค่ะ
นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ท่านผูอ้ านวยการกองคลัง ก็ได้ช้ ี แจงสรุ ปสถานการเงิ นของเทศบาลตาบลแชะ
ประธานสภาเทศบาล ไปแล้ว ไม่ทราบยังมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยังสงสัยอยูห่ รื อไม่ เชิญท่าน
สท. บุญเชียง ค่ะ
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายบุญเชียง เกื้ออังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในเมื่อผูอ้ านวยการกองคลังได้
ชี้แจงสถานการคลังของเทศบาลตาบลแชะ ว่ามีเงินเท่าไร ผมดูแล้วบางโครงการที่คณะ
ผูบ้ ริ หาร ขออนุญาตที่เอ่ยพาดพิงถึงท่าน ท่านจะดาเนิ นการโครงการบางโครงการ แล้ว
เงิ นยังไม่พอ ท่านก็จะให้เอางบประมาณส่ วนอื่นมาดาเนิ นการก่อน อันนี้ ผมคิดว่าตาม
ระเบี ย บของการเงิ นการคลัง มันไม่ น่า จะท าได้เพราะว่า เงิ นยัง ไม่ เข้า ก็ น่า จะชะลอ
โครงการไว้ก่อนบางโครงการ เงินที่จะกันไว้ท่านผูอ้ านวยการกองคลังก็ได้ช้ ี แจงไปแล้ว
ว่าจะต้องกันเงินส่ วนหนึ่งไว้ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันหรื อจะ เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ผอู ้ านวยการกองคลังชี้ แจงมา โครงการต่างที่เราทาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
โครงการไหนที่มีความสาคัญเร่ งด่วน ถ้าเงิ นยังไม่เข้าผมขออนุญาตผูบ้ ริ หาร ด้วยความ
เคารพว่า ควรจะพิจารณาเป็ นรายโครงการไป ถ้ายังไม่เข้าเราก็ชะลอไว้ก่อน ส่ วนไหนที่

-

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี
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เดื อนร้ อนจริ งก็เอาไปทาก่อน เพราะว่างบประมาณที่เข้ามานี้ เงิ นอุดหนุ นจากภาครัฐก็
ล่าช้า เหมือนอย่างที่คณะผูบ้ ริ หารได้พูดมาว่า เงินจะเข้าเดือนกุมภาพันธ์บา้ ง ต้นเดือน
มีนาคมบ้าง เราเพียงแต่คาดคิดกัน คือมันเป็ นสิ่ งที่ไม่แน่นอนสาหรับเงินที่วา่ ไม่รู้วา่ จะ
เข้าเมื่อไร เพราะฉะนั้นผูอ้ านวยการกองคลัง ท่านเป็ นฝ่ ายการเงิน การคลังของเทศบาล
ท่านก็ตอ้ งรั กษาสถานการคลังไว้ เพื่อเอาเงิ นส่ วนนี้ ไว้ใช้จ่ายบางกรณี ที่มีความจาเป็ น
เช่ นต้องจ่ายเงิ นเดื อนผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลต่า งๆ หลายๆ
ท้องถิ่ นที่เอาเงิ นสะสมมาใช้จ่ายก่อน จะรอความหวังว่ารัฐบาลจะอุดหนุ นมาให้แต่มนั
ผิดพลาด ไม่รู้ว่าอุดหนุ นเมื่อไร ตอนนี้ เงินที่เข้ามา ก็ตอ้ งเอาไปเข้าคืนเงินสะสม ที่เอา
มาเบิ กจ่ายก่อน มันก็เดื อนร้ อน ตอนนี้ ผมก็อยากขอให้ทางท่านคณะผูบ้ ริ หาร อย่าทา
ตามใจของผูบ้ ริ หารเองว่า คื อเงิ นจะเข้า ไม่ เข้า ถ้า ผมจะท าต้องท าตามใจ มันไม่ ถู ก
ระเบียบของสถานการคลัง กองคลังเป็ นผูด้ ูแลการเงินการคลัง เมื่อเช้าผมเห็น สตง. มา
ตรวจก็วุ่นวายกันพอสมควรเรื่ องการเงิ นการคลัง เพราะฉะนั้นเราจะทาโครงการไหน
ก่อนเร่ งด่วน ผมขอร้องผูบ้ ริ หารนิ ดหนึ่ งว่าต้องปรึ กษากองคลังก่อนว่าเรามีเงิ นหรื อไม่
เหมือนกับเราไปซื้ อของถ้าไม่มีเงินในกระเป๋ าแต่จะเอาให้ได้ดงั ใจคงจะไม่ได้ การทางาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เขาตอบสนองคณะผูบ้ ริ หาร แต่วา่ มันจะผิดหรื อถูกเราต้อง
ศึก ษาด้วย เห็ นใจพวกข้าราชการประจาด้วย ถ้า ทาได้เขาก็ ทาให้ เพราะว่าท่ า นเป็ น
ผูส้ ั่งงาน เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเขา ถ้าทาไม่ได้ก็คงทาให้ไม่ได้ ถ้าทาไปแล้วมันผิดพลาด
ขึ้นมา คนรับผิดก็คือตัวผูอ้ นุ มตั ิเอง ก็คือผูอ้ านวยการกองคลัง บางโครงการ อยากจะ
ขอร้ องด้วยความเคารพต่อคณะผูบ้ ริ หารว่า ควรพิจารณาโครงการแต่ละโครงการที่จะ
ดาเนินการ คือทุกคนเป้ าหมายที่เข้ามาคืออยากดูแลประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความ
เจริ ญ ให้ทดั เทียมเทศบาลอื่นเขา ทุกคนตั้งเป้ าหมายว่าเข้ามาทางานนี้ เพื่อประชาชนใน
เขตเทศบาล ผมขอเสนอชี้ แนะผูบ้ ริ หาร ผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลว่าควรจะ
บริ หารงานด้ว ยความยุ ติ ธ รรมต่ อ พนั ก งาน ถ้ า อัน ไหนท าได้ เขาก็ ค งท าให้ ท่ า น
ส่ วนงบประมาณต่างๆ ที่สภาเทศบาลอนุมตั ิให้ ถ้าจะทาก่อนทาหลังก็อยูท่ ี่คณะผูบ้ ริ หาร
จะพิจารณาโครงการไหน แต่มนั ก็ตอ้ งอยูใ่ นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ถ้าเงินไม่มี
เราก็รอไปก่อนก็คงไม่เสี ยหายมากนัก ขอบคุณครับ
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
กราบเรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิ กสภาเทศบาลผูท้ รงเกี ยรติทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขอขอบคุณ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
สท. บุญเชียง เกื้ออังสกุล ที่ให้ขอ้ เสนอแนะ เป็ นสิ่ งที่ดีครับ ปกติแล้ว ผม ปลัดเทศบาล

-

นางวารี ช่ วงสู งเนิน
ประธานสภาเทศบาล

46-

และผูอ้ านวยการกองคลัง ได้ปรึ กษาหารื อตามแนวทางที่ทา่ นได้กล่าวมา คืองบประมาณ
ต่างๆ ที่เข้ามา สอบถามอยูเ่ ป็ นประจาว่างบประมาณช่วงนี้เข้ามาเท่าไร แล้วเงินค่าอาหาร
กลางวัน แค่อาหารเสริ มนม เทศบาลจะกันไว้ มีบางโครงการที่จะทาได้ตอ้ งปรึ กษาก่อน
ว่ า ช่ ว งนี้ จะท าโครงการไหนได้บ ้า ง งบประมาณท าได้กี่ โ ครงการ สอบถามอยู่
ถ้างบประมาณยังไม่มาบางโครงการก็จะชะลอไว้ ก็เป็ นห่ วงเป็ นใย บางครั้งสมาชิ กสภา
เทศบาลถามว่ า โครงการต่ า งๆ อนุ ม ัติ ไ ปแล้ว ท าไมไม่ ด าเนิ น การ คื อ ตอนนี้ รอ
งบประมาณอยู่ ก็แจ้งให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ
ปกติแล้วเป็ นห่ วงเป็ นใย เรื่ องเงิ นอุดหนุ นต่างๆ ไม่กล้าเอามาใช้ คือศึกษากันอยู่เรื่ อย
ถ้ามีเงิ นเข้าท่านผูอ้ านวยการกองคลังก็จะบอกว่าโครงการนี้ ทาได้ มีเงิ นเท่าไร ก็เอามา
พิจารณาดูความเหมาะสม ความเร่ งด่วน ความจาเป็ น แล้วถึ งจะดาเนิ นการขอให้ท่าน
สมาชิ ก ทุ ก คนสบายใจได้ คื อ จะท างานทุ ก อย่ า งด้ว ยความระมัด ระวัง อย่ า งยิ่ ง ที่ สุ ด
ขอบคุณครับ
ที่สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท้วงติงมาก็หวังดีกบั เทศบาลเรา ส่ วนท่านจะเอา
ไปปฏิบตั ิก็อยูท่ ี่ดุลพินิจของท่าน ต่อไปประชาชนจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเองในส่ วนตรงนี้
วัน นี้ ก็ ไ ด้ เ วลาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ มาในวัน นี้
ต้องขอขอบคุณ
- ปิ ดประชุมเวลา 12.45 น. (ลงชื่อ)

จด / บันทึก
(นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุ มตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ...........................................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชมภู ปราศกระโทก)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายชูชยั แย้มกระโทก)
(ลงชื่อ)
กรรมการ/เลขานุการ สภาเทศบาลได้ มีมติรับรองรายงานการประชุ ม
(นายอัคเดช ศิริเมฆา)
เมื่อวันที.่ ............................................................
(ลงชื่อ)
(นางวารี ช่ วงสู งเนิน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

