
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลพนัดุง 
สมัยประชุมวสิามัญ สมัยที่ 1ประจาํปี พ.ศ.2559 

เม่ือวันที่  29  มิถุนายน  2559 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลพันดงุ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายกฤษณะ  ชีพันดุง ส.ท. เขต 1 กฤษณะ  ชีพันดุง  

2 นายเรวัตร  งัดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 เรวัตร  งัดสันเทียะ  

3 นายดอกดิน  ป้ันสันเทียะ ส.ท. เขต 1 ดอกดิน  ป้ันสันเทียะ  

4 นายพงศกร  ดอกสันเทียะ ประธานสภาฯ พงศกร  ดอกสนัเทียะ  

5 นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 สันต์ิ  งัดสันเทยีะ  

6 นางสาลี  หวดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 สาลี  หวดสันเทียะ  

7 นายผ่อน  บรรจบพุดซา รองประธานสภาฯ ผ่อน  บรรจบพุดซา  

8 นายเสวียน  แขนสันเทียะ ส.ท. เขต 2 เสวียน  แขนสนัเทียะ  

9 นางลําใย  ชนม์สูงเนิน ส.ท. เขต 2 ลําใย  ชนมส์ูงเนนิ  

10 นายวันชัย  เดสันเทียะ ส.ท. เขต 2 วันชัย  เดสันเทียะ  

11 นายกังวาน  แดสันเทียะ ส.ท. เขต 2 กังวาน  แดสันเทียะ  

12 นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ ์ เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  สุวรรณปักษ์  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นางสาวมณี  ใจชอบ นายกเทศมนตรี มณี  ใจชอบ  

2 นายสงบ  จ่าพันดุง   รองนายกเทศมนตรี สงบ  จ่าพันดุง  

3 นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ  

4 นางสาวสิขรี  ถาวรกฤษฎิ ์ ปลัดเทศบาลตําบลพันดุง สาวสิขรี  ถาวรกฤษฎิ์  

5 นายวิทยา  ปราบภัย เลขานุการนายก วิทยา  ปราบภัย  

6 นางทองเปลว  ใจชอบ ที่ปรึกษานายก ทองเปลว  ใจชอบ  

7 นางสาวอําไพ  สุขสงวน ผู้อํานวยการกองคลัง สาวอําไพ  สุขสงวน  

8 นายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ หัวหน้าสํานักปลัด ชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ  

9 นายสันติภาพ  กอปรสิริพัฒน ์ หัวหน้ากองช่าง สันติภาพ  กอปรสิริพัฒน ์  

10 นายกิตติ  เปรื่องสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 กิตติ  เปรื่องสันเทียะ  

11 นายบุญเชิด  ปุ๊กสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บุญเชิด  ปุ๊กสนัเทียะ  

12 นายณัฏฐโชติ  มีใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณัฏฐโชติ  มีใจ  
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ผู้ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง มาพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงได้

เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
กล่าวเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับฟัง วีดีทัศน์ InfoGraphic การใช้
จ่ายเงินสะสมของ อปท.  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง นายกเทศมนตรี ปลัด ทต.พันดุง 
หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1/2559 ประจําปี 2559   
 ด้วยนายอําเภอขามทะเลสอ เห็นสมควรให้เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพันดุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2559 เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลพันดุง
พิจารณา  การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเป็นไปตามแผนพัฒนา 3 ปี และตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตําบลพันดุง พร้อมทั้ง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559   ที่มีความจําเป็นในการดําเนินงานราชการ  โดยประกาศ
กําหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 ของสภาเทศบาลตําบล
พันดุง ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป มีกําหนด 15 วัน 

มติที่ประชุม   - รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ประจําปี 
  2559 เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2559  

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 นางณัชรินทร์รัตน์  ศรีแก้ว รก.หัวหน้ากองการศึกษา - ลาป่วย 

2 นางสาวภัททิยาภรณ์ บุตรวงศ์   รก.หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ - ลาป่วย 

3 นางสาวศุภรัตติยา  เทียมทัด นักวิเคราะห์นโยบายฯ - ติดภารกิจ 

4 นายสุวรรณ  ชีพันดุง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 -  

5 นายพสิษฐ์  ขอนพุดซาสิริโชติ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 -  

6 นายมานะ  หนิสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 -  

7 นายธงชาติ  ดาบชูชัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 -  

8 นายรวง  ใจชอบ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 -   

9 นางสาวเข็มทอง  ผงสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 -   

10 นายสินชัย  โรจน์จรรยากิจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 -   

11 นายยอดรัก  ศรีอภัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.10  -   

12 นายอ้อย  เงิมสันเทียะ กํานันตําบลพันดุง  -   
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ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมที่ได้ส่งไปให้ท่าน
แล้ว และขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 
ประจําปี 2559 เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2559 ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอใหม่  
3.1  เสนอเพื่อพิจารณา พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี  2559 เพื่อเป็นการ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยเป็นไปตามแผนพัฒนา 3 ปี และตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลพันดุง พร้อมทั้ง ขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่มีความจําเป็นในการดําเนินงานราชการ จํานวน 
8 โครงการ ดังนี้ (ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 

ประธานสภาฯ  ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี  2559 
ขอให้เลขาสภาฯอ่านรายงานยอดเงินสะสม ระเบียบ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

เลขานุการสภาฯ  ตามรายงานยอดเงินสะสม ของกองคลังเทศบาลตําบลพันดุง ข้อมูล ณ วันที่ 7 
มิถุนายน 2559  

   1. ข้อมูลเงินสะสม/สํารองรายจ่ายที่จําเป็น ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559  
  - เงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมท่ี

ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว เป็นเงิน   9,904,996.39 บาท 
  - สํารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ หรืออยู่ระหว่าง

ดําเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย  เป็นเงิน        0.00 บาท 
 - คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน   9,904,996.39 บาท - 

สํารองงบบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน) เป็นเงิน   2,226,465.00 บาท 
- สํารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เช่น เงินเดือนค่าตอบแทนครูผู้ดูแล
เด็ก ประมาณ 3 เดือน อ่ืนๆ เช่นเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ 2 เดือน 
     เป็นเงิน   1,240,710.00 บาท 

 - สํารองกรณีสาธารณภัย 10% (จากเงินสะสมคงเหลือ 6,437,821,39)  
      เป็นเงิน      643,782.14 บาท 
 - คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน   5,794,039.25 บาท 
 2. ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559  
      จํานวน   6,968,267.24 บาท 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 89 ข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนราย
ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบกับ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว.1438 ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ข้อ 2.3 ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนําเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ 
2.3.1 โครงการที่จะนําเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับ

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยนําข้อมูลปัญหาและความต้องการ
พ้ืนฐานจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทําโครงการทั้งนี้ไม่ให้นําเงินสะสมไป
ใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับ
ประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทําการ การจัดหารถส่วนกลางหรือรถ
ประจําตําแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน การศึกษาดูงานเป็นต้น 

2.3.2 ให้กระทาํได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสงัคม กิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จดัทําขึ้นเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 
โดยพิจารณาให้ความสําคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 

     (1) สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ําด้านการเกษตร เช่น 

ฝาย แก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อสง่น้ํา สระขนมครกในพื้นที่การเกษตร การขดุสระ บ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร เป็นต้น 

(3) ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหลง่น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ประปา
หมู่บ้าน ถังเก็บน้ํากลางหรือถังเก็บน้ําฝนในที่สาธารณะ โอ่งน้ํา บ่อบาดาลเพื่อการ
อุปโภคบริโภคเป็นต้น 

     (4) โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล 
     (5) โครงการสง่เสริมการใช้ยางพาราในประเทศตามนบายของรัฐบาล 

 (6) โครงการหรือกิจการตามอํานาจหน้าที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นว่าจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ผมขอแจ้งรายละเอียดยอดเงินสะสม ระเบียบ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี  2559 เพื่อเป็นการบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเป็นไปตามแผนพัฒนา 3 ปี และตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตําบลพันดุง พร้อมทั้ง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
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  งบประมาณ พ.ศ.2559 ที่มีความจําเป็นในการดําเนินงานราชการ จํานวน 8 
โครงการ ดังนี้  

 1. โครงการขุดลอกสระ สระนาใต้ หมู่ที่ 2 บ้านโคกแขวนใหม่ 
 2. โครงการขุดลอกทางรับน้ําเข้าสระโตนดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านโตนด 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบรรจงถึงบ้านนางเช้า หมู่ที่ 3 
บ้านโตนด 
4. โครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ําประปา บ้านหนองสะแกและบ้านหนองสะแก
พัฒนา หมู่ที่ 5 และ 11 
5. โครงการขุดลอกเหมืองดินจากวัดป่าเจริญธรรมถึงบึงหมันโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
สะแก 
6. โครงการขุดลอกสระ บึงหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแหวน 
7. โครงการวางท่อส่งน้ําดีประปา บ้านพันดุง หมู่ที่ 1,7 และ 10 

  8. โครงการขุดลอกสระ สระเค็ม หมู่ที่ 8 บ้านโคกแขวนพัฒนา 
ผอ.กองช่าง   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายสันติภาพ 
(นายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์)  กอปรสิริพัฒน์ ตําแหน่ง ผอ.กองช่าง ขอแก้ไขรายละเอียดในข้อ 2 จากโครงการขุด

ลอกทางรับน้ําเข้าสระโตนดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านโตนด ขอแก้ไขเป็น โครงการขุดลอก
ทางรับน้ําเข้าสระหน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้านพูนผล เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดจากการทํา
เอกสาร  

มติที่ประชุม  รับทราบแก้ไขชื่อโครงการที่ 2 ตามท่ี ผอ.กองช่างเสนอ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลพันดุงได้ย่ืนญัตติขอให้พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม 
จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ขอให้สมาชิกสภาฯพิจารณาอนุมัติโครงการเป็นรายข้อ ซึ่ง
ในเบื้องต้นผมได้พิจารณาว่าการจ่ายขาดไปทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3 
อาจไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม เพราะเป็นโครงการไม่
จําเป็นเร่งด่วน ควรนําไปจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีงบประมาณ
ถัดไป แต่เมื่อนายกได้เสนอญัตติโครงการนี้เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม อาจมีข้อคิดเห็น
ซึ่งแตกต่างออกไป และอยากสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกที่ดูแลพ้ืนที่ เขต 2  
ผมจึงนําโครงการดังกล่าวมาบรรจุไว้ในวาระการประชุมครั้งนี้ด้วย  โดยเบื้องต้น
ขอให้นายกชี้แจงญัตตินี้ด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี  สวัสดีท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะ โครงการที่ ทั้งหมดทั้ง 8 โครงการเนี่ย 

ดิฉันได้รับการร้องเรียนมา แล้วได้มอบทางรองสองท่านนี่ออกไปดูเลยที่เขตสองเนี่ย 
ดิฉันมอบให้รองธวัชชัยไป เขตหนึ่งดิฉันได้มอบให้รองสงบ ออกไปดูพ้ืนที่ โครงการที่
หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่ห้า และที่แปด เด๋ียวดิฉันให้รองธวัชชัย ให้รายละเอียดนะ
คะ แล้วก็ส่วนโครงการที่ 6 กับ 7 เนี่ย เด๋ียวดิฉันให้รองสงบให้รายละเอียด 
เนื่องจากดิฉันเจ็บคอไม่สามารถพูดได้มากค่ะ ยังไงก็เชิญรองทั้งสองท่านให้
รายละเอียดค่ะ 
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รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ  รองนายกฯ นะครับ  
(นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ) อธิบายเหตุผลนะครับในเขตสอง นะครับ โครงการในเขตสอง เงินสนับสนุน จ่าย

ขาดนะครับ  

โครงการที่ 1 ขุดลอกสระนาใต้ เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล เนื่องจาก
เกิดภัยแล้ง ทั่วประเทศปีนี้ ทางผู้บริหารเล็งเห็นว่าสระไหนที่ไม่ได้ทําการบูรณาการ
นะครับ คณะผู้บริหารจึงได้ออกสํารวจนะครับ แล้วก็ติดต่อประสานงานกับ สท.ใน
พ้ืนที่นะครับ สท.ในพื้นที่นะครับ ก็รับทราบ แต่ก็ติดภารกิจนะครับ ไม่สามารถ
ออกไปร่วมดูแล้วก็วัด ได้ ทางสท.ในพื้นที่ก็อนุญาตนะครับว่า  พร้อมที่จะให้
ผู้บริหาร เอาเงินสนับสนุน จ่ายขาดมาบูรณาการ นะครับซ่อมแซม สระนาใต้นะครับ 
ก็เป็นจํานวนเงินแสนกว่าบาทนะครับ เพราะว่าสระเล็กนะครับ ไม่ใช่สระใหญ่นะ
ครับ สระที่จะดูแลชุมชน เพื่อช่วยเหลือสระ หน้าโรงเรียน สระ ม.2 นะครับ 
ผู้บริหารคํานึง เล็งเห็นว่า ก็ควรจําเป็นจึงขุดลอกนะครับ โครงการที่หนึ่งนะครับ  

โครงการที่ 2 เนื่องจาก สท.นะครับ ในเขต 2 สามท่านด้วยกัน คือ ขอเอ่ย
นามนะครับ รองประธาน ผ่อน แล้วก็พ่ีลําไย  สท. วันชัย ก็ได้ร้องขอนะครับว่า
ต้องการ โครงการส่วนนี้ ว่า คือ บ้านโตนด ถึงปีก็ขุดทุกปีนะครับน้ํา ตอนนี้นะครับ 
เหมืองได้ต้ืนเขินนะครับ ผมก็นําคณะผู้บริหารแล้วก็ช่างนะครับ พร้อม สท.ลงไปดูว่า
จะทําอย่างไรได้นะครับ ก็มาจบตรงที่ได้ขุดลอกเหมือง หน้าวัดหมู่ 9 นะครับ เป็น
จํานวนเงินสามหมื่นหกพัน  

โครงการที่ 3 นะครับผม โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก นะครับ บ้านนาย
บรรจง ถึงบ้านนางเช้านะครับ เนื่องจากสท.นะครับ สท.ผ่อน แล้วก็พ่ีลําไยนะครับ 
ได้ลงพื้นที่แล้วก็เล็งเห็นว่า มันเป็นความจําเป็นนะครับว่า ให้ไปสํารวจกับท่าน
ผู้บริหารด้วยกันนะครับว่า ทางเส้นนี้นะครับ ลําบากมากนะครับ ตอนหน้าฝน 
ตอนนี้อยากให้สมาชิกไปดูนะครับว่า สท.ผ่อน ได้ร้องเรียนมา เพราะชาวบ้าน
เดือดร้อนจริงๆ นะครับ ผมจึงได้ไปกับช่างแล้วก็ผู้บริหาร ไปสํารวจนะครับ จึง
เล็งเห็นว่า ทางเส้นนี้นะครับ ลําบากจริงๆ จึงมาขออนุมัติสภาฯ เพื่อจ่ายผ่านเงิน
สะสม มีจํานวน 6 ถึง 7 เจ็ดหลังคาเรือนแต่ว่าลําบากมากนะครับ เพราะว่าตอนนี้
ถนนแฉะเข้าไม่ได้ ถนนลื่นนะครับ  

โครงการต่อไปนะครับโครงการที่ 4 เนื่องจากประชุมสภาฯทุกครั้งที่ผ่าน
มานะครับ สท.ขออนุญาตเอ่ยนาม สท.กังวาน ได้สอบถามว่า เมื่อไหร่จะเดินท่อ
ประปาให้นะครับ คณะผู้บริหารเล็งเห็นแล้วว่าชาวบ้านไม่ได้รับการใช้น้ําประปา
อย่างทั่วถึง ได้ใช้อยู่ 12 หลังคาเรือน จํานวนร้อย 60กว่าหลังคาเรือนนะครับ ได้ใช้
อยู่ 12 หลังคาเรือนนะครับคณะผู้บริหาร จึงเล็งเห็นว่า มีความจําเป็นที่จะเดินท่อ
น้ําดี ให้กับหมู่ 5 กับหมู่ 11 นะครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน หมู่ 5กับ หมู่ 11ครับผม ครับ  
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โครงการที่ 5 ครับโครงการขุดลอก เหมืองดินจากวัดป่าเจริญธรรมนะครับ 
เนื่องจากจริงๆ นะครับที่ผ่านมานะครับ เข้าในเทศบัญญัติแล้ว นะครับ แต่ว่า มี
ข้อขัดข้องบางประการนะครับ จึงไม่ได้เอาเข้าเทศบัญญัติ ของเทศบาลตําบลพันดุง  
ประจําปี 2559 นะครับ จึงเล็งเห็นว่าในทางแผนงบประมาณ จึงเอาเข้าเป็นเงิน
สะสมแทนนะครับ เพราะว่าตกไปครั้งก่อนนะครับ เทศบัญญัตินะครับ  

โครงการที่ 8  โครงการขุดลอกสระเค็ม ก็เหมือนกับสระนาใต้โครงการที่
หนึ่งครับ ก็เนื่องจาก เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อจะให้บรรเทาทุกข์ บํารุงสุขให้พ่ี
น้องประชาชนลดความเดือดร้อน คือการขาดแคลนน้ําทุกปีนะครับ สระหมู่แปด 
ผู้บริหารเล็งเห็นว่า ควรได้รับการขุดลอก เพราะว่าตอนนี้ต้ืนเขินมากนะครับสระเค็ม  
ผมก็มีข้อคําอธิบายเพียงแค่นี้ครับ ถ้ามีอย่างอื่นประการใด ก็สอบถามได้นะครับ 
ขอบคุณครับ  

รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ผู้บริหาร ทา่นสท. แล้วท่านผู้ใหญ่บ้าน แล้ว 
(นายสงบ  จ่าพันดุง) ก็ท่านปลัดและพนักงาน ที่เข้าประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนาย สงบ จ่าพันดุง นะ

ครับ ช้ีแจงในหัวข้อ คือข้อ 6 และข้อ 7 นะครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ  

ในโครงการที่ 6 นั้นนะครับ ผมขอชี้แจงในเรื่องกว้างๆ ก่อนนะครับว่า ใน
เทศบาลของเรานั้น ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ว่าเทศบาลของเราเกิดภัยแล้งทุกปี
นะครับ ท่านก็คงจะเห็นแล้ว ท่านก็คงจะทราบนะครับว่าเราต้องไปทําต้ังแต่หมู่ 8 
หมู่ 2 หมู่ 4 ลามมาถึงหมู่ 3 แล้วก็หมู่ 9 ตอนนี้ก็ลามมาถึงหมู่ 6 ด้วยกัน นะครับ 
หมู่หก ที่จะไม่ให้เกิดภัยแล้งภายภาคหน้า ฉะนั้นทางผู้บริหาร นะครับ ได้เล็งเห็นว่า 
ในบึงหนองหัวแหวน ที่จะไปขุดลอกเนื่องจากมันต้ืนเขินนะครับ เราก็ให้ช่างไป
คํานวนกันมา แล้วนะครับ ถ้าเราไม่กักเก็บน้ําไว้ หรือเราได้ขุดลอก ให้ลึกลง ปริมาณ
น้ําก็จะไม่เพียงพอนะครับ อันนี้เราถือว่า เราทําในเรื่อง ล่วงหน้าไปยาวๆนะครับว่า
เราจะช่วยพ่ีน้องประชาชนยังไง ในเรื่องเกิดภัยแล้งนะครับ เราจึงหันมาใช้
งบประมาณจํานวนนี้ ที่จะไปขุดลอกในบึงหนองหัวแหวน  เพราะขุดลอกแล้วนะ
ครับ ปริมาณน้ําพอ สร้างโครงสร้างให้พอ แล้วเราก็จะให้ สูบจากบึงพันดุงไปไว้ที่
หนองหัวแหวน ก็จะได้ตลอดปี ที่ในหมู่บ้านที่จะใช้รับน้ําใช้ตลอดปีตรงนี้ก็คิดว่าใกล้
เวลาดังกล่าวนะครับ ที่จะประมาณการไว้ นะครับ ในเรื่องของขุดลอกหมู่ที่ 6นะ
ครับ  

โครงการ ที่ 7 นะครับ โครงการวางท่อน้ําประปา หมู่ 1 แล้วก็หมู่ 7 อันนี้
ทางท่านสมาชิกก็คงจะทราบนะครับว่า ทางหมู่ 7 มีปัญหาเรื่องน้ําไม่ไหล พอเปิดให้
หมู่ 1 ก่อน ก็ไปถึงหมู่ 10 หมด หมู่ 7 ก็มีปัญหาที่จะใช้น้ําตรงนั้น จึงคิดกันว่าจะทํา
ยังไง หาจุดแก้ไข มานานแล้วนะครับ ไม่เจอ ในด้านปัญหาของประปา ชาวบ้านทั้ง
สามหมู่นะครับ หลังจากนั้นจึงค้นหาในเรื่องการที่จะทําประปาให้ทั่วถึงทุกหลังคา
เรือนนะครับ ที่จะให้ใช้สะดวกนะครับ ก็เลยเล็งเห็นว่า เราจะทํายังไง เราก็มาสํารวจ
กัน เราก็มาคิดกันนะครับว่าจะต่อท่อจากประปา อีกท่อหนึ่ง เรียงกันมาจากท่อเดิม  



-8- 

แล้วก็จะมาเข้าหมู่ 7เลย นะครับ ไม่ไปหมู่ 1 หมู่ 1 ก็ใช้ของเขา หมู่ 7 ก็ใช้ท่อถัดไป
นะครับ ตรงนี้ผมว่าคงจะแก้ปัญหาในเรื่องน้ําไม่ไหลของหมู่ 7 ได้นะครับ ดังนั้นผมก็
ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับว่า สิ่งสองข้อนั้นนะครับ ดีไหมนะครับ 
ที่จะช่วยให้กับประชาชนได้รับประโยชน์ ชาวบ้านก็ได้ใช้ ก็ขอให้ท่านได้คิด แล้วก็
วิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่า เหมาะสมหรือไม่ แล้วพ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์
มากเท่าที่ควรหรือไม่นะครับ ตรงนี้ก็ขอฝากท่านประธานสภา และท่านสมาชิกด้วย
นะครับ ขอขอบคุณนะครับ 

ประธานสภาฯ ครับ  สมาชิกครับก็ คงจะได้รับฟังตามที่ผู้บริหาร ได้กล่าวความจําเป็น ความ
เดือดร้อนของประชาชนนะครับ ดังนั้นก็อยากให้ทางสมาชิกได้พิจารณา ดูว่าอันไหน
สมควรที่เกี่ยวกับพ่ีน้องประชาชน เพราะว่าภัยแล้งที่เราจะแก้ปัญหาในระยะยาว 
กระผมก็จะได้สอบถามสมาชิกรายข้อทีละหัวข้อ ถ้าหากว่าเห็นสมควร ก็จะได้
พิจารณาแล้วก็ขอมตินะครับ ต้ังแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 8  

1.โครงการขุดลอกสระนาใต้ หมู่ที่ 2 บ้าน โคกแขวนใหม่ นะครับ โครงการ
ที่ 1 นะครับ ก็อยากจะให้ท่าน ถ้าอธิบายได้นะครับ ทางสมาชิก เขต 2 นะครับว่า 
สระน้ําตรงนี้จําเป็นไหม ที่เราทําไปแล้วมันจะได้ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน แล้ว
มันเป็นนโยบาย เป็นโครงการของนายกฯนะครับ ของชาตินะครับ เป็นเรื่องภัยแล้ง
นะครับ แต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่า สระตรงนั้นมันมีคนใช้ประโยชน์ไหม หรือว่า
ทําไปแล้ว ชาวบ้านใช้ได้ไหม ช่วยเหลือให้สําหรับพ่ีน้องประชาชนได้ไหม ก็อยากจะ
ให้ได้พิจารณาตรงนั้นนะครับ เชิญสมาชิก เสวียน ครับ 

สท.เขต 2   ขออนุญาตครับ ผมนายเสวียน แขนสันเทียะ สท. เขต 2 ขอเรียนท่านประธานสภาฯ 
(นายเสวียน  แขนสันเทียะ) และท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิก และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ 

เพราะว่าผมเป็นสมาชิกอยู่เขต2 ผมก็สังเกตุดู ผมว่า ตรงนี้มันจํายังไม่เป็นนะ ผมว่า
เอาเงินตรงนี้แหละ ไปใช้เพราะว่า เขต 2 ตอนนี้ ทางขาดมาก  เพื่อเอาเงินตัวนี้ไป
ช่วย ใช้ตอนที่ว่าน้ํามันขาด คลองมันหักครับ มันหลายสิ่งครับ จากภัยธรรมชาติ ตรง
นี้ทางอดีตท่านนายกฯ ช้าง ท่านตีป่าไว้ ตอนนี้ทางแทบจะว่ิงไม่ได้เลยครับ นี่ตรงนี้
แหละครับ เพราะว่า เขต 2 ตอนนี้ ฝนก็ตกลงมาแล้วพอบรรเทาความเดือดร้อนได้ 
อีกอย่างครับ ไหนๆผมก็พูดแล้ว ท่านผู้ใหญ่เข็มทอง ฝากผมมาครับ สระเค็ม ม.8  
ท่านบอกว่าขุดไปก็ใช้น้ําไม่ได้ ก็ขอให้ ยกเลิกไป ไป แต่กับ สระในกลางบึง นะครับ 
เพราะฉะนั้นท่านฝากมาว่า ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ยุบไป สระเค็มขุดได้ก็ใช้ไม่ได้ครับ  

ประธานสภาฯ    เอาพิจารณาทีละข้อครับ เอาโครงการ ที่ 1 ก่อนครับ 

(นายเสวียน  แขนสันเทียะ)   โครงการ 1 หมู่ 2 ผมว่ายังไม่จําเป็น เท่านี้ครบั 

ประธานสภาฯ   ท่านอื่นล่ะครับ เชิญครับ  

สท.เขต 1   กราบเรียนประธานสภา และคณะบริหาร แล้วก็ท่านสํานักปลัดนะครับ แล้วก็สํานัก 
(นายเรวัตร  งัดสันเทียะ) โยธา แล้วก็หัวหน้าการคลัง ท่านผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมและ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
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ท่านนะครับ ผมนาย เรวัตร งัดสันเทียะ สท.เขต 1 นะครับขอแสดงความคิดเห็นนะ
ครับ แต่ละหัวข้อนะครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับ งบจ่าย
ขาด ผมอยากกันไว้เพื่อความจําเป็นของพ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้าน เราทั้ง 11หมู่นะครับ 
นะครับ พ่ีน้องที่เดือดร้อนจริงๆนะครับ ก็จะขอ เข้ามาเป็นงบจ่ายขาด นะครับ อีก
เรื่องหนึ่งครับ เรื่องเกี่ยวกับเทศบัญญัติของแต่ละหมู่ที่ผ่านไปนะครับ ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับ ได้ทํา ก่ีหมู่แล้วครับ หมู่ 7 หมู่ 3แล้วหมู่อ่ืนได้
ทําหรือยังครับ ผมอยากให้สะสางนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเทศบัญญัติ ที่ตกลงกัน แต่
ละหมู่ได้งบประมาณนะครับ แต่ยังไม่ลงมือทํา แต่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
งบประมาณจ่ายขาดนะครับ สภาต้องรับผิดชอบนะครับ ถ้ามีการอนุมัติแต่ละข้อไป
นะครับ สตง. ก็ว่าสภาต้องรับผิดชอบ ตามแบบแปลนไหมถูกต้องตามระเบียบไหม
นะครับ ในข้อ 1 นะครับ ผมว่า การขุดสระ ของหมู่ที่ 2นะครับ งบประมาณที่ผ่าน
มานะครับตําบลละห้าล้านบาทนะครับ จบเรียบร้อยแล้วครับสระทําการประปานะ
ครับ แล้วก็หมู่ที่ 8 นะครับ ขออนุญาตเรียนควบไปเลยนะครับ ก็จบเรียบร้อยแล้ว
นะครับ ถามถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนแล้วครับ คือต้องการในน้ํา
เข้าสระ เพื่อจะผลิตประปานะครับ แต่ขุดลึกขนาดไหน ก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไม่มี
สายน้ําที่จะไหลมา ปัญหาก็เกี่ยวกับทางน้ําลงสระ ครับ ถ้า จะขุด ผมเสนอฝ่าย
บริหารฝ่ายบริหารที่จะขุด  ผมว่าถ้าเป็นความต้องการของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน 
เดือดร้อนผมก็ไม่ว่า แต่ที่จริงนะครับหมู่ 2 ก็ขุดไปแล้วครับ ตําบลละห้าล้านบาท
ครับ ท่านสมาชิกไปดูได้เลยครับ แต่น้ําก็ยังไม่เข้าครับ เพราะว่าไม่มีทางน้ํา  ตาม
ความคิดของผมว่ายังไม่จําเป็น ผมก็ขอเสนอความเห็นแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ  

ประธานสภาฯ สําหรับโครงการที่หนึ่งนะครับ ที่จะได้ ขุดสระ นะครับว่าความจําเป็น ความ
เดือดร้อน หรือว่าทําได้แล้วมันจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด นะครับ ให้เสนอ
ความคิดเห็นนะครับ อภิปรายได้ นะครับ  เราจะพิจารณาเป็นรายข้อนะครับ ดูกันที
ละข้อนะครับ เชิญท่านธวัชชัยครับ 

รองนายกเทศมนตรี  คืออย่างนี้นะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ สท.เขต 1 นะครับ คือท่าน ไม่ได้อยู่ใน 
(นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ) พ้ืนที่เขต 2 นะครับ เมื่อเกิดภัยแล้งนะครับ เกี่ยวกับท่านได้พูดว่า สระไม่มีความ

จําเป็นนะครับ เพราะผมคณะผู้บริหารนะครับเลือดตาแทบกระเด็นนะครับ ต้องดึง
งบ หางบประมาณ ท่านไปเห็นท่านไปดู นะครับ สระมีหมู่ละลูก ท่านไม่เข้าใจ พ้ืนที่
ของผมนะครับ มันมีความจําเป็นนะครับ ทางน้ําไม่มี แต่มันมีบึงนะครับ ผมอยู่ใน
พ้ืนที่นี้มาจะห้าสิบปีแล้ว มันมีบึงพรึนอยู่นะครับ ถ้าเกิดปีไหนนะครับ ถ้ามีนํ้า
เพียงพอต่อการเกษตร แล้วก็เหลือจากทําการเกษตร คณะผู้บริหารที่ผ่านมา ผมเคย
เล็งเห็นมาว่า เขาก็ให้ความสําคัญ สูบน้ําเข้าทุกสระ  อัดไว้สําหรับฤดูแล้งนะครับ 
คณะผู้บริหารซึ่งเล็งเห็นว่าสระต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลพันดุง จึงมี
ความสําคัญเท่ากันในความเห็นของคณะผู้บริหาร สระเค็มก็อยู่ใกล้บึงพรึน  ก็
สามารถสูบอัดไปได้นะครับ สระนาใต้นะครับ ก็มีพ่ีน้องประชาชนหลายหลังคาเรือน 
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ต้องการมากนะครับ เพื่อนําไปใช้รดน้ําผัก รดน้ําอะไรต่างๆ เพื่อดํารงชีพนะครับ ผม
อยากให้ สท.เขต 1 ได้เล็งเห็น ไปดูพ้ืนที่เขตสองนะครับ เพราะว่า ผมบอกตรงๆว่า
ผมดูในเขต 2 นะครับ ผมดูแลเขต 2 โดยเฉพาะนะครับ ผมรู้ปัญหาดีว่า มีปัญหา
อย่างไรเกี่ยวกับน้ํานะครับ เขตสองเลือดตาแทบกระเด็น โดยเฉพาะ สท.นะครับ 
ท่านเลขาฯ ประเสริฐ ขอเอ่ยนาม ท่านก็มีความจําเป็น ผมก็สอบถามไปแล้วว่า ท่าน
พร้อมที่จะให้ขุดลอกหรือไม่ เขาก็บอกว่าดี ท่านก็บอกว่าดีอยากให้ขุดลอกนะครับ 
คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นแล้วก็มาขออนุมัติสภานะครับ แล้วแต่สมาชิกนะครับ ท่าน
จะพร้อมหรือไม่พร้อมก็แล้วแต่ท่านนะครับ ก็ขอให้พิจารณาให้ถ้วนถี่นะครับ 
ชาวบ้านก็มีอยู่ ก็ต้องการนะครับ ถ้าจะตอบปัญหาเขาหรืออย่างไรว่า ทําไมถึงไม่ขุด
ลอกนะครับ ท่านจะต้องตอบปัญหาเขาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

สท.เขต 1   ขอเรียนอย่างนี้ครับ นี่เป็นการขุดลอกตามความคิดเห็นนะครับ มันอยู่ที่สมาชิกจะ 
(นายเรวัตร  งัดสันเทียะ) อนุมัติหรือไม่อนุมัติครับ ก็ขอประธานนะครับว่า อธิบายให้ครบ 8 ข้อนะครับ แล้ว

พักเบรก หลังจากนั้นก็มาพิจารณาอนุมั ติหรือไม่อนุมั ติทีละข้อ แต่สภาต้อง
รับผิดชอบนะครับหากอนุมติ ผมให้ข้อคิดตรงนี้ครับ 

ประธานสภาฯ ครับๆ ให้อภิปรายทุกข้อก่อนนะครับ แล้วจึงพักเบรก แล้วค่อยมาถามเรื่องลงมติ
หรือไม่ลงใช่ไหมครับ ครับ มีใครอยากอภิปรายอีกครับ มีใครจะแสดงความคิดเห็น 
เชิญครับ 

เลขาฯนายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ แล้วก็ท่านนายก ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกผู้ 
(นายวิทยา  ปราบภัย) ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวิทยา ปราบภัย เลขาฯ ก็คือผมเอง

ก็อยู่ในเขต 2 เหมือนกัน ก็ดูเรื่องภัยแล้งนะครับ แล้วก็เรื่องขาดน้ํา ที่นี้ผมขอถาม
สมาชิกเขตสองนะครับว่า ท่านเคยเห็นไหมว่าสระหมู่ 2 อยู่ตรงไหน ท่านทั้ง 6 ท่าน 
ที่เป็น สท.อยู่เขต 2 เช่น สท.เสวียน ขอเอ่ยช่ือนะครับ บอกว่าไม่จําเป็น ผมถามว่า 
ทั้งที่เรามีงบประมาณ  ที่ให้กับชาวบ้าน ณ ปัจจุบันเราทํางานให้ใครครับ ให้กับ
ชาวบ้านนะครับ วันนั้นที่ผมเข้าไปสํารวจกับช่างแล้วก็ท่านผู้บริหาร ก็มีชาวบ้าน ก็
เข้ามาบอกว่า ตรงนี้มาดูหลายทีแล้ว หลายครั้งแล้ว หลายปีแล้ว ไม่มีใครทําได้สักคน
เลยนะครับ มาดูทําอะไร ดูแล้วก็ไม่ทํานะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงฝากสมาชิกทุกท่าน
ว่า การที่เราจะขุดลอกสระแต่ละสระนั้นมันมีความจําเป็น แต่ท่านนะครับ เป็น
ตัวแทนของชาวบ้านเลือกท่านมา เพื่อให้ดูความสุขสบายของชาวบ้านนะครับ แต่เรา
เอางบประมาณลงไปแต่ท่านบอกว่าไม่จําเป็น ตรงนี้ล่ะครับ แต่ผมอยู่ในเขต 2 ผมรู้ดี
ครับว่า เหมือนที่เราสูบน้ําเข้า หมู่ 8 กับ หมู่ 2 ขอขอบคุณสมาชิกบางท่านที่เข้าไป
ดูแล  แต่ก็เสียใจที่สมาชิกบางท่านไม่ได้ไปนะครับ เขตสองจริงๆ แล้วนะครับ  บาง
ท่านก็คิดว่าต้องดูแลแต่หมู่บ้านของท่าน เหมือนตอนเป็น อบต.จริงๆ แล้วไม่ใช ่
เพราะว่าท่านต้องดูในเขตทั้งหมดนะครับ  ณ ปัจจุบันนี้นะครับก่ีปีแล้ว ที่เราไม่ได้
เข้าไปดูแลนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะฝากสมาชิกทุกท่านว่าเราทําเพื่อประชาชนนะ
ครับ ความเดือดร้อนของประชาชน แต่ตอนนี้เท่ากับว่า ท่านจะรับไม่รับก็จะดูอีก 
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ทีนึง ส่วนผู้ใหญสมใจบอกว่าก็ดีเหมือนกันเลขาฯ เพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้ดูแลต้ัง
นานแล้ว คนที่ว่าจะได้มาตักน้ํา ตักอะไรก็แล้วแต่ ณ ปัจจุบันนี้คือมันต้ืนเขินไป
หมดแล้วนะครับ เพราะเราไม่ได้บูรณาการมาเป็น สิบ ย่ีสิบปีแล้วนะครับ ตอนนั้นที่
ของผู้ใหญ่เข็มทอง ที่บ้าน  ที่ท่าน สท. บอกว่า ผู้ใหญ่เข็มทองฝากมา คําว่าฝากน่ะ
ครับ ถามว่าชาวบ้านรู้ไหมว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องการ แต่ถามชาวบ้านด้วยกันหรือเปล่า ว่า
ชาวบ้านเป็นยังไงนะครับ ไม่ใช่ว่าจะฝากมาบอกไม่เอาๆ มันไม่ใช่ต้องมีเหตุผลนะ
ครับว่า สระเค็ม ณ ปัจจุบันนี้ท่านต้องไปดูในพื้นที่ ปรากฏเป็นจริงไหม คือตรงนั้น
เรายังไม่ได้ดําเนินการ แต่ว่าเรามานั่งตัดสินใจเลยว่า ไม่มีประโยชน์ สระขุดแล้วไม่มี
ประโยชน์นะครับ ก็ขอขอบคุณท่านประธานมากครับ 

รองนายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ท่าน 
(นายสงบ  จ่าพันดุง) ประธานที่เคารพนะครับ เรื่องแหล่งน้ํานะครับ ผมอยากให้สมาชิกนะครับ ได้ 

ช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาไประยะยาวๆนะครับ บางสระที่ต้องการขุดนะครับที่ทาง
ผู้บริหารได้ดู แล้วก็ได้สํารวจมานะครับ คือแก้ปัญหาภัยแล้งที่พูดไปแล้วนะครับ ว่า
ในตําบลของเรานั้น ภัยแล้งรุนแรงมากนะครับ ทีนี้เราจะทําอย่างไร แก้ปัญหา
อย่างไร แก้ปัญหาก็คือเรื่องของการหาท่อ วางท่อ ต่อติดกันไปเรื่อยๆ ทีนี้เรื่องของ
สระนะครับ ขอเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่า ที่ต้องการขุดสระนั้นนะครับ 
บางโครงการบางสระก็มีงบประมาณที่ ทําทางน้ําลงสระได้ อันนี้จะเต็มหรือไม่เต็มก็
ไม่ทราบครับ ทีนี้ผมอยากเรียนให้ท่านสมาชิกทราบนะครับว่า ผมไปเห็นทางด้าน ต.
ด่านนอกนะครับ แต่เขาก็จะขุดสระมากมายนะครับ แล้วเขาก็มีเครื่องสูบ มีท่อ ของ
เขาประจําอยู่ ทีนี้มาในตําบลเรานะครับ ที่มีสระว่างๆ อยู่นะครับ ผมก็เลยอยากให้
ขุดสระนั้นเอาไว้ ถ้าน้ําไม่เต็ม ทางผู้บริหาร ก็จะไปหาท่อหาอะไร นําน้ําเข้าในพื้นที่
นะครับ ให้ประชาชนทํานาทําไรนะครับ เราก็จะสูบน้ําอัดไว้ตรงนั้น เราคิดอย่างนั้น
นะครับ แต่สมาชิกจะคิดยังไง ก็แล้วแต่นะครับ ว่าจะเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมก็
เรื่องของท่านนะครับว่าจะพิจารณานะครับ ทีนี้ในเรื่องจําเป็นนะครับ ผมอยากให้คิด
ยาวๆ วางโครงการไปยาวๆ ล่วงหน้า นะครับว่า ทํายังไง จะแก้ปัญหาให้ทุกข์สุขของ
พ่ีน้องประชาชนได้ ผมอยากให้คิดอย่างนั้นนะครับ ผมขอให้ท่านช่วยดูนะครับว่ามัน
ผิดไหมลูกไหมทําสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็ต้องทําสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์มาก
สูงสุดนะครับ ที่เราทํา แต่จะถูกไหม หรือจะผิดไหม ก็ฝากสมาชิกช่วยกันพิจารณา
ด้วยใจนะครับว่า สิ่งไหนจําเป็น สิ่งไหนไม่จําเป็นนะครับ  เพราะผู้บริหารนั้นนะครับ 
ไม่ต้องการจะทํา ตรงโน้นที ตรงนี้ทีนะครับ ต้องการทําทั้งหมดทุกหมู่บ้านทั้งหมด ก็
ขอฝากให้พิจารณานะครับ ทีนี้ข้อที่ สามนะครับ ขอเรียนท่านประธานนิดหนึ่งนะ
ครับ เรื่องวาระที่สามนะครับ ของบ้านในบรรจง นางเช้า อันนี้ผมได้รับคําร้องเรียน
ตลอดทุกปีนะครับ ผมก็ไปกับท่านนายก ไปกับผู้บริหารนะครับ ไปดู อันนี้แก้ปัญหา
เขาไม่ตกนะครับ จําเป็นจริงๆ นะครับท่านประธานที่เคารพ ไปทีไรน้ําท่วมบ้านแก
ทุกครั้ง ไปวางท่อ ไปทํายังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับ ก็เลย ทางผู้บริหารเห็นความ
จําเป็น ความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับ ก็เลยพิจารณาออกโครงการนี้ขึ้นมาครับ  
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ตรงนี้ก็ฝากท่านประธานท่านสมาชิกนะครับว่า อันไหนจําเป็นอันไหนเดือดร้อน อัน
ไหนที่จะแก้ปัญหาระยะยาว ก็ขอให้พิจารณาด้วย ความเป็นจริงนะครับ ขอขอบคุณ
ครับ  

ประธานสภาฯ  ครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ โครงการที่หนึ่งครับ โครงการที่สองนะครับ โครงการที่
หนึ่งก็ได้อภิปรายกันมากมายพอสมควร โครงการที่สองนะครับ ท่านสมาชิกนะครับ 
ท่านสมาชิกเสนอขึ้นมาได้นะครับ เพราะว่าจริงๆ แล้วตอนแรก ผมว่าจะให้ลงมติที
ละข้อไป แต่ตอนนี้สมาชิกอยากให้อภิปรายทุกข้อ แล้วค่อยลงมติทีหลังนะครับ เพื่อ
จะได้มีเวลาแล้วก็พิจารณากันนะครับ เชิญครับ โครงการขุดลอกทางรับน้ํานะครับ 
เข้าสระโตนดกลาง หมู่ที่เก้านะครับ  

รองประธานสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา และนายก และสมาชิกทุกท่านครับ โครงการที่สองนั้น
ที่ว่าผมคือโครงการนี้ผมทํามาเป็นเหมืองน้ํา คือสมัยผมมาอยู่ทีแรกเนี่ย เขาแบ่ง
หมู่บ้านกัน ผมไม่รู้ ผมลงเป็น อันนี้ผมเล่าเรื่องก่อนนะ ผมลงเป็น ม.3 แต่พอดีท่าน
กองช่างว่ามันเป็นของ ม.9 แต่ที่จะขุดลอกสระปัจจุบันเนี่ยมันของส่วนกลาง ผู้ใหญ่ 
เขาแบ่งกัน พอดีเรื่องของเรื่องนี่มันเรื่องสระทําน้ําประปาเป็นความเดือดร้อนของทั้ง
สองหมู่ ผมขอได้แล้ว แต่ช่างบอกว่าไม่ได้ ต้องเป็นการขุดสระ ซึ่งจําเป็นจริงๆครับ ก็
สองหมู่บ้านมันไม่มีทางน้ําที่ว่า มันจะลอกเนี่ย ผมขอให้ทางสมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาว่า ที่ลอกทั้งสองหมู่ เดือดร้อนจริงๆครับ เพราะไม่มีทางน้ําลงนี่นะครับ แต่
ปีหลังผมก็จะทํางบใหม่ เพราะผมไม่รู้ แต่อันนี้ล่ะ คือขอความเห็นใจท่านสมาชิกทุก
ท่านว่า มันเดือดร้อนทั้งสองหมู่จริงๆครับ โครงการที่สองครับ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านอื่นอีกไหมครับ โครงการที่ 2 ครับ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมครับ 

สท.เขต. 1     ครับ ขออนุญาตท่านประธานนะครับ โครงการที่ 2 นะครับก็ เป็นเรื่องที่ สมควร ก็ 
(นายเรวัตร  งัดสันเทียะ) น่าเห็นใจครับ ถึงผมอยู่เขต 1 ก็เข้าใจครับ ผมก็เห็นด้วยครับโครงการนี้ครับ 

ขอขอบพระคุณครับ  

ประธานสภาฯ  โครงการที่ 3 นะครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายบรรจงถึง
บ้านนางเช้า ท่านสมาชิกท่าใดอยากจะอภิปรายหรือขอความคิดเห็น ว่าจําเป็น
หรือไม่ เชิญครับ 

สท.เขต 2   ขออนุญาต ทางเส้นไม่มีทางระบายน้ํา ทางก็ลําบาก อยากให้ท่านสมาชิก 
(นางลําไย ชนม์สูงเนิน)    พิจารณาด้วยค่ะ 

สท.เขต. 1       ขออนุญาตท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักครับ ทุกท่านก็รู้ดีนะครับว่า งบจ่าย 
(นายเรวัตร  งัดสันเทียะ) ขาดนั้นสภาฯต้องรับผิดชอบ ก็เห็นใจ สท.ลําไยนะครับ เพราะฉะนั้นครับ เดือดร้อน

จริง ผมก็เข้าใจครับ แต่ทุกท่านต้องรับผิดชอบนะครับ ถ้าสภาฯอนุมัติโครงการตัว
ไหน ทุกท่านต้องรับผิดชอบ ถ้าผิดกฎหมายขึ้นมา  สตง.เข้าตรวจสอบ สภาก็ต้อง
รับผิดชอบ โครงการที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่ได้ ก็ขอให้สมาชิกเข้าใจครับ ก็เห็นใจ 
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สมาชิกเขตสอง เขตสองกับเขตหนึ่งก็เหมือนกันครับเดือดร้อน แต่จริงๆ แล้วก็ ถ้า
มันจําเป็นจริงๆ ก็อยากให้ แต่ถ้ามันทําไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจตามนี้ครับ  

รองนายกเทศมนตรี  ขอกราบเรียนท่านประธานอีกรอบนึ่งครับ ท่านเลขาครับ ท่าน อ่านระเบียบ 
(นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ) ข้อบังคับข้อที่หกให้สมาชิกฟังสักนิดหนึ่งครับ ข้อที่หก 

เลขาฯสภาฯ  สําหรับข้อที่หกนะครับ โครงการหรือกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  

รองนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ท่านวิเคราะห์ดูนะครับ ตามอํานาจหน้าที่และ 
(นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ) ความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ ท่านเป็นสมาชิก ท่านมีดุลยพินิจ บางท่านนะ

ครับอยู่คู่กับผมจนมาสามสมัยแล้วนะครับ สตง.ตรงไหนนะครับ ไม่มีนะครับ ที่จะ
เรียกเก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชนคืนนะครับ ไม่มีนะครับ แล้วไม่มีใครติด
คุกนะครับ ผมยืนยันได้นะครับ เพราะว่าเทศบาลอื่นนะครับ ผมมีเพื่อนทั่วประเทศ
นะครับ ผมไปอบรมหนึ่งเดือน เขาบอกว่าขอให้มีความเดือดร้อนของประชาชนนะ
ครับ แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ ไม่มีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น ผมเป็นผู้บริหารนะครับ ผมก็ได้
ไปอบรมนะครับ มีสมาชิกทั่วประเทศนะครับเป็นเทศบาลนะครับ เมื่อก่อนเป็น 
อบต.นะครับ อํานาจเดียวกันนะครับ คือความเดือดร้อนของประชาชน และอํานาจ
หน้าที่ที่จะทําได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ท่านนะครับ ไม่ต้องกลัวคํา
ขู่ใดๆ ทั้งสิ้น ผมขอเอาเกียรติเป็นประกันเลยนะครับ ไม่มีการ จะมีเจ้าหน้าที่คนไหน
อธิบายอย่างไรผมไม่ทราบนะครับ ผมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับ ถ้ากลัวผิดนะครับ 
กลัวผิดคุณก็ไม่ต้องทํางานนะครับ ผมยืนยันตรงนี้นะครับ ผมมี เพื่อนผู้บริหารนะ
ครับ อยู่ทั่วประเทศ ผมอบรมหนึ่งเดือน ผมสอบถามทุกองค์กรนะครับ ทุกเทศบาล
นะครับ เขาทํามาได้ ขอให้มีความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ นะครับ คอนกรีต
วันนี้นะครับ สท.ผ่อน แกต้องการอยู่นะครับ เพราะชาวบ้านมาร้องเรียนกับแกนะ
ครับ ผมก็ไปดูนะครับ พ่ีลําไยนะครับ แกก็พร้อมที่จะอยากให้ทํา เพราะจําเป็นจริงๆ 
นะครับ ถนนลื่นนะครับ ย่ิงฝนตกตอนเช้าอย่างนี้นะครับ อยากให้ท่านไปดูในพื้นที่
นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ผมไปเห็นก็สงสารนะครับชาวบ้าน ห้า หก หลังคา
เรือน แล้วก็พูดไปต่อกันอีกหลายๆ คนเหมือนกันครับ  ที่เข้าไป อยากให้ท่านเข้าไป
ดูนะครับตรงนี้ ว่ามีความจําเป็นจริงๆ นะครับ ก็ขอความอนุเคราะห์นะครับ สมาชิก
ให้พิจารณา ไม่มีคนติดคุก ไม่เสียสตางค์หรอกครับ ขอยืนยันครับ เจ้าหน้าที่คนไหน
ช้ีแจงว่า มีติดคุกนะครับ เด๋ียวคุยกับผมครับ ขอบคุณครับ 

สท.เขต. 1       ขออนุญาตอย่างนี้ครับ ท่านชี้แจงของฝ่ายบริหารนะครับ ผมก็ช้ีแจงในฝ่าย สภาฯ  
(นายเรวัตร  งัดสันเทียะ) ของผมครับ ก็ไม่เป็นไรครับ ที่จริงสมาชิกท่านไหนนะครับ เมื่อท่านประธาน ขอมติ

แต่ละข้อ ท่านจะยกมือหรือไม่ก็แล้วแต่ท่าน ผมไม่ได้บังคับให้ท่านยกมือ หรือไม่ยก
มือนะครับ อันนั้นก็สิทธ์ิของสมาชิกแต่ละท่านนะครับ อันไหนท่านว่าควรยกมือ 
ท่านก็ยกมือ อันไหนไม่สมควรยกมือ ผมก็ไม่ยกมือครับ คนเราได้รับเข้ามานะครับ
อยู่ข้างหน้านี่ครับ หลายคน ท่านมีความสามารถที่จะพูด มีความคิดของท่านเอง ว่า 
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ท่านจะยกหรือไม่ยก เพราะฉะนั้นผมก็เสนอตามที่ ผมไม่ได้ว่ามีใครบอกนะครับว่า
ต้องไปติดคุก ก็ไม่ใช่นะครับ ผมก็มีข้อมูลของผมครับ ผมก็พูดตามท่ี ที่ผมคิดว่าพูด
ถูก ก็ไม่เป็นไรครับท่าน ก็ข้อต่อไปได้เลยครับ  

ประธานสภาฯ  จริงๆ แล้วนะครับ โครงการทุกโครงการที่เข้ามา มันจําเป็นทุกโครงการ แต่ว่ามี
โครงการอื่นจําเป็นกว่าไหม หรือว่าโครงการที่ไม่ได้นําเข้าจําเป็นกว่าก็มี ขอให้
สมาชิกพิจารณาดูครับ 

สท.เขต 1     ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิก ผู้ใหญบ้านที่เคารพ  กระผมนะครับ  
(นายดอกดิน  ป้ันสนัเทียะ) เห็นว่าโครงการทุกโครงการนี่นะครับก็เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน พ่ีน้อง

สมาชิกทุกท่านนะครับ แต่ผมนะครับ ผมเห็นว่าโครงการทุกโครงการนี้น่ะ มันก็
เหมาะสมนะครับ แต่ว่าส่วนตัวผมนะครับ ผมอยากให้ทํานะครับ ผมอยากให้ทําทุก
โครงการ แต่ว่าผมไม่เอาเฉพาะสมาชิกที่ไม่ต้องการนะครับ อันนี้ผมไม่ยกนะครับ ถ้า
สมาชิกเขตไหนที่ไม่เอา ผมก็ไม่ยกให้นะครับ เพราะท่านไม่ต้องการนะครับ ดังนั้น
สมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับ ที่โครงการทุกโครงการนะครับ ผมอยากที่เป็น
สมาชิกมานี่นะครับ อยากให้ท่านบริหารช่วยทํานะครับไม่ใช่ว่า จะไม่อยากให้ทํานะ
ครับ แต่ก็อยากให้ท่าน ถ้าพวกกระผมนี่นะครับ อนุมัติให้ทําแล้วนะครับ ก็ขอให้
ท่านฝ่ายบริหารช่วยกรุณาทําตามที่พวกผมอนุมัติให้นะครับ ดังนั้นท่านสมาชิกท่าน
ใดนะครับ ที่โครงการตรงนี้มานะครับ ถ้าท่านว่าไม่เหมาะสม เขตไหนก็ตามนะครับ 
เขตหนึ่งเขตสองนะครับ ถ้าท่านไม่เห็นด้วย ผมก็จะไม่ยกมือให้นะครับ ถ้าท่านเห็น
ด้วย นะครับ ถ้าท่านลุกขึ้นมาบอกว่า บ่อนั้นไม่ดี บอกนี้ไม่ดี ผมก็จะไม่ยกให้นะครับ 
ดังนั้นผมก็เห็นเหมาะสมนะครับ ที่โครงการขอให้แต่ได้ทํานะครับ แต่โครงการทุก
โครงการนี้นะครับ จริงๆ แล้วนะครับ เรื่องพี่น้องประชาชนจะไม่ต้องการนี่ผมว่า
เป็นไปไม่ได้นะครับ พ่ีน้องอยากได้ทุกโครงการนะครับ โครงการนี้นะครับ เพราะว่า
เป็นโครงการของหน่วยเหนือนะครับ คือภัยแล้งนะครับ ภัยแล้งก็เป็นขาดน้ํา แต่เขต
สองนะครับ เขตสองนี่ล่ะครับปัญหาน้ํามีประจําเลยนะครับ เงินที่มีเท่าไหร่นะครับ 
ทุ่มไปกับเขตสองหมดทุกปีนะครับ เขตหนึ่งก็ไม่ค่อยจะได้ทําเลยนะครับ ตรงนี้นะ
ครับ แต่พอเสนอทําปุ๊บท่านก็ขัดนะครับ ทีนี้พอเดือดร้อนท่านก็ขอนะครับ พ่ีน้อง
แล้วก็ฝ่ายบริหารเขาก็เที่ยวไปหามาให้นะครับ แล้วก็ไม่มีใครพูดเลยนะครับ ก็ขอ
ฝากสมาชิกเขตสองไว้แค่นี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ  

สท.เขต 2   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
(นายกังวาน  แดสันเทียะ) ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมข้องใจคําถามนี้ครับ เพราะว่าเลขาอ่าน

มันก็ไม่ได้อยู่ในระเบียบเลยนะครับ ที่ข้อ 6 นะครับ โครงการหรือกิจการตามอํานาจ 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าจําเป็นต้องดําเนินการให้ประชาชนนะครับ อันนี้
ผมเป็นสมาชิก ผมก็ต้องรับผิดชอบนะครับ หรือว่าถ้าผมยกมือไปแล้วนะครับ ก็ต้อง
รับผิดชอบ ผมก็รู้ว่าเดือดร้อน นะครับ ถ้าจะเอายกไปเป็นงบรายจ่ายประจําปีไม่ได้
เหรอครับ ผมไม่เข้าใจเท่านี้ล่ะครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ  ครับ ขอเรียนอย่างนี้ครับ เพราะว่าจะให้ ถ้าจะให้อภิปรายเป็นรายข้อก็เกรงว่าจะ
นาน ขอพักเบรกไปคุยกันก่อนครับ แล้วค่อยมาอภิปรายต่อ  

- พักเบรก 15 นาที - 

ประธานสภาฯ  จะให้อภิปรายทุกข้อ มันก็เหมือนกันนะครับ ในเรื่องของสระและรางระบายน้ํา ท่าน
สมาชิกก็คงจะเข้าใจ แล้วก็พิจารณานะครับ ก็จะได้ขอมตินะครับ เพราะว่าเด๋ียวมัน
จะไม่จบสักทีนะครับ    ครับก็คงจะได้เข้าโครงการที่หนึ่งเลยนะครับ โครงการขุด
ลอกสระนาใต้นะครับ หมู่สอง บ้านโคกแขวน นะครับ ถ้าหากว่าท่านสมาชิกท่านใด
อยากจะอภิปรายนะครับ ถ้าหากว่าอภิปรายพอสมควรแล้วกระผมจะขอลงมติเลย
นะครับ  

สท.เขต 2      เรียนท่านประธานและทีมงานครับ ข้อที่หนึ่งครับ ขอให้เลขาฯชี้แจง เพราะอยู่ใน 
(นายเสวียน  แขนสันเทียะ) พ้ืนที่บ้านโคกแขวน หมู่ 2 ครับ 

เลขาฯสภาฯ ครับ ลําดับโครงการที่หนึ่งนะครับ ผมนะครับคิดว่ามันยังไม่จําเป็นนะครับ เพราะว่า
ประปาภูมิภาคก็เข้ามาแล้วนะครับ เพราะว่า หมู่ 2 4 8 ประปาภูมิภาคมันเข้า
มาแล้ว ผมอยากจะ ช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนนะครับ ว่าเราต้องกันไว้เกิดทางขาดทาง
อะไรนะครับ ไปขุดสระนี่ผมว่าสระนั้นมันก็ใหญ่มากพอแล้วครับ แล้วก็หมู่แปดก็ขุด
แล้ว ใจผมอยากทําทางมากกว่าครับเพราะว่ามันยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับ  

ประธานสภาฯ  ครับ มีท่านคนอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ มีไหมครับ ก็ขอให้ท่าน
อภิปรายกัน พูดคุยกันพอสมควรแล้วนะครับ ก็คงจะเข้าใจ นะครับ ครับในโครงการ
ที่หนึ่งนะครับ  

โครงการที่ 1 ขุดลอกสระนาใต้หมู่สองนะครับ ถ้าหากว่าสมาชิกทุกท่านนะ
ครับ เห็นสมควรนะครับว่าจะได้ขุดได้ทํานะครับ ถ้าหากว่าท่านอนุมัติก็ขอให้ยกมือ
นะครับ ขอมติยกมือครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ  - เสียง 
ไม่อนุมัติ  6 เสียง ( สท.เรวัตร , สท.สันต์ิ , สท.เสวียน , 

      สท.ลําไย , สท.วันชัย ,สท.กังวาน ) 
    งดออกเสียง 6 เสียง 

ประธานสภาฯ  โครงการที่ 2 นะครับ โครงการขุดลอกทางรับน้ําเข้าสระโตนดกลาง หมู่ที่ 9 
นะครับ ถ้าทางสมาชิกนะครับ ก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับ ก็เข้าใจนะครับ เห็นว่ามัน
จําเป็นสมควรที่จะทําการรับน้ําเข้าสระน้ํา ให้สําหรับพ่อแม่พ่ีน้อง ปู่ย่า ตายาย 
ประชาชนในหมู่บ้าน ถ้าหากว่าท่านอนุมัติก็ขอให้ยกมือนะครับ ขอมติยกมือครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ  9 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง  

    งดออกเสียง 3 เสียง 
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ประธานสภาฯ   โครงการที่ 3 นะครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย
บรรจงบ้านนางเช้า หมู่ที่ 3 นะครับถ้าหากว่าทางสมาชิกอนุมัตินะครับ ก็ขอมติยก
มือนะครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ  - เสียง 
ไม่อนุมัติ  3 เสียง (สท.เรวัตร , สท.สันต์ิ , สท.เสวียน ) 

    งดออกเสียง 9 เสียง 
ประธานสภาฯ  โครงการที่ 4 นะครับ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําประปานะครับ 

บ้านหนองสะแก และบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 11 ครับ วางท่อนะ
ครับ วางท่อน้ําประปานะครับให้พ่อแม่พ่ีน้องนะครับ โครงการนี้นะครับ ถ้าหากว่า
ท่านสมาชิกอนุมัตินะครับ ก็อยากให้ยกมือนะครับ ขอมติยกมือครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ  9 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง  

    งดออกเสียง 3 เสียง 

ประธานสภาฯ   โครงการที่ 5 ครับ โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากวัดป่าเจริญธรรม ถึงบึง
หมันโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแกครับ 

สท.เขต 2   ขออนุญาตนะครับ เรียนท่านประธานสภาอีกครั้งนะครับ อันนี้นะครับ ผมรู้ว่าได้ 
(นายกังวาน  แดสันเทียะ) โครงการที่ 4 แล้วนะครับ ผมว่าอันนี้มันจะไปซ้ํากับของโครงการตําบลละ 5 ล้านนะ

ครับ เพราะว่ามันมีทางลงน้ําแล้วนะครับ อันนี้ ก็แล้วแต่พิจารณานะครับผม 
เพราะว่ามันก็มีทางนั้นนะครับ ผมอยากยกไปไว้ปีหน้าแล้วกันนะครับ อันนี้นะครับ  

รองนายกเทศมนตรี  ก็ขอกราบเรียนท่านประธานอีกรอบนะครับ อันนี้เป็นวันประชาคมปี 59 นะครับเป็น 
(นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ) ความอยากได้ของพี่น้องประชาชน มีเฉพาะปี 59 นะครับ เพราะว่าผมจึงเอาเข้ามา

ให้ เป็นเงินสะสมจ่ายขาด นะครับ ปีต่อไปไม่มีนะครับ คืออันนี้นะครับ ก็ผมก็ให้ท่าน
เป็นคนดูนะครับ แล้วก็เขียนคําร้องมานะครับ แต่คุณกลับยก ให้สมาชิกยก คุณก็
พิจารณาเอานะครับ วันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ก็มาร่วมด้วยนะครับ ผมประชาคมปี
หน้าต่อไป ผมจะไปคุยว่าอย่างไรๆ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ครับผม ท่านอื่นมีไหมครับ ถ้าง้ันผมก็จะได้ขอมตินะครับ ถ้าหากว่าพวกท่านอนุมัติ
ผมจะขอมตินะครับ โครงการที่ 5 นะครับ โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากวัดป่า
เจริญธรรม ถึงบึงหมันโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแกครับ  นะครับ ถ้าหากว่าท่าน
อนุมัตินะครับก็ขอให้ยกมือ ขอมติด้วยครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ  3 เสียง (สท.สาลี่ , สท.ดอกดิน , สท.กฤษณะ ) 
ไม่อนุมัติ  6 เสียง ( สท.เรวัตร , สท.สันต์ิ , สท.เสวียน , 

      สท.ลําไย , สท.วันชัย ,สท.กังวาน ) 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
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ประธานสภาฯ  โครงการที่ 6 นะครับ โครงการขุดลอกสระบึงหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6  บ้าน
หนองหัวแหวน นะครับตรงนี้นะครับ ตอนแรกก็เขียนว่าเป็น เรื่องน้ํานะครับ ก็เลย
ไม่ได้ให้อภิปรายทุกข้อนะครับ แต่ไม่รู้ว่าสระนี้อยู่ตรงไหนนะครับ ครับเชิญครับ 
ท่านเรวัตรครบั  

สท.เขต 2   กราบเรียนท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่งครับ ก็ขอรบกวนนะครับท่านคณะฝ่าย 
(นายเรวัตร  งัดสันเทียะ) บริหารนะครับ ก็ขอประทานอภัยนะครับท่านรองฯ สงบนะครับ ที่ท่านอาวุโสที่สุด

ในสภานี้ครับ ผมก็รบกวนขอคําช้ีแนะจากท่านครับว่า สระนี้ขุดที่ไหนผมก็ไม่รู้
เหมือนกันครับ ก็ขอรบกวนท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ 

รองนายกเทศมนตรี  ครับก็ขอเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับ ในเรื่องของบึงนะครับบึงหนองหัวแหวน 
(นายสงบ  จ่าพันดุง) ก็มีอยู่บึงเดียว บึงที่เราทําประปาอยู่นะครับ ตามที่ผมได้ช้ีแจงอธิบายไปแล้วนะครับ 

นะครับว่า ว่าสระมันต้ืนเขินนะครับ ช่างไปคํานวณแล้ว มันอาจจะเก็บน้ําไม่ได้ครบ
ตามลูกบาศก์เมตรที่จะทําให้ประชาชนได้ ใช้น้ําไปเป็นปีได้นะครับ ทางผู้บริหารจึง
เห็นสมควรนะครับว่าจะขุดลอกนะครับ ให้ได้ปริมาณน้ําให้เพียงพอนะครับ สําหรับ 
น้ําที่จะลงจะเพียงพอหรือไม่นะครับ ถ้าเราขุดลอกแล้วนะครับ พ้ืนที่รับน้ํา ได้ตาม
ลูกบาศก์เมตรพอ แต่น้ําฝนไม่พอ เราก็จะมา อาจจะต้ังสูบนะครับ คือวางระยะไว้
ยาวๆ นะครับว่า เราอาจจะต้องตั้งสูบไปจากบึงพันดุง  แล้วก็สูบน้ําไปบึงหนองหัว
แหวน อัดไว้ให้เต็มนะครับ บ้านหนองหัวแหวนก็จะหมดปัญหาในเรื่องการทําประปา
หมู่บ้านไปตลอดปีนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่วางล่วงหน้าไว้ระยะยาวนะครับ 
อันนี้เพื่อความบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ หลังจากนั้นก็
ฝากท่านสมาชิกทุกท่านนะครับว่า โครงการที่ทํานั้น อยากให้พิจารณาว่าเราไม่ได้ทํา
วันนี้วันเดียวจบนะครับ เราอยากให้ทําวันนี้ไปถึงสมัยต่อๆไปนะครับ เราไม่ใช่แค่จะ
ทําวันเดียวนะครับ เราอยากให้ดูไประยะยาว ว่าเราจะแก้ไขปัญหากันยังไง เราจะ
สอดคล้องกันไหม เราจะให้ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับ เราก็ดูกันไปยาวๆ
นะครับ อยากให้สมาชิกทุกท่านนะครับ ทุกโครงการ ทุกหมู่บ้านนะครับ ในเขต
เทศบาลตําบลของเรานั้นอยากฝากสมาชิกทุกท่านนะครับว่า ดูเถอะครับ ดูในเรื่อง
การที่จะบริการพ่ีน้องประชาชนนั้นให้ดูไปยาวๆ วางแผนล่วงหน้าครับ ไม่ใช่วาง
เฉพาะที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับ เราวางล่วงหน้าไปนะครับ ถึงเราจะไม่ได้เข้ามานะ
ครับ พ่ีน้องได้รับประโยชน์นะครับ เราก็มีความสุข เราก็มีบุญมีกุศลทั้งนั้นนะครับ 
ถ้าเราคิดยาว ถ้าเราคิดดีนะครับ จากนั้นก็ขอฝากทางท่านสมาชิกไว้นะครับ ก็
ขอขอบคุณนะครับ ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ  

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกนะครับ ถ้าใครอยากออกความคิดเห็นก็เชิญนะครับ 

สท.เขต 1   ครับ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คือโครงการขุดลอกบึงหนองหัวแหวน กระผม 
(นายดอกดิน  ป้ันสันเทียะ) เห็นว่านะครับ การขุดลอกนั้นนะครับ ผมเห็นด้วยว่าจะดีนะครับเพราะว่าเขตหนึ่ง

นะครับ สี่หมู่บ้านนะครับ สามหมู่บ้านนะครับ หมู่ 1 หมู่ 7 หมู่ 10 นะครับ เรื่องน้ํา
ไม่มีปัญหานะครับ มีปัญหาอยู่บ้านหนองหัวแหวนนะครับ ดังนั้นอย่างท่านรองฯ ว่า 
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นะครับเราทําระยะยาวนะครับ ผมเห็นใจพี่น้องประชาชน ไม่อยากให้เดือดร้อนนะ
ครับเรื่องน้ํานะครับ ทั่วถึงปีนะครับ พ่ีเรากันเงินไว้นะครับ กันเงินอุทกภัย ก็เอาไป
ช่วยเรื่องภัยแล้งนะครับ เรื่องน้ําหมดนะครับ ดังนั้น ทั้งสี่หมู่บ้านนี้นะครับ เขตหนึ่ง 
ถ้าไม่มีการอดน้ํา ไม่มีเรื่องน้ํานี้นะครับ ผมเห็นว่าเราจะช่วยเกษตรกรได้เต็มที่ ดังนั้น
ผมขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับ ทุกคน ช่วยยกมือให้ด้วยนะครับ คงจะไม่ผิดนะครับ 
ขอบคุณมากครับผม  

ประธานสภาฯ โครงการที่ 6 นะครับ โครงการขุดลอกสระหนองหัวแหวนนะครับ มีใครจะอภิปราย
อย่างอื่นไหมครับ หรือถ้าไม่แสดงความคิดเห็นผมก็จะขอมติเลยนะครับ หากท่าน
อนุมัตินะครับก็จะขอมติเลยนะครับ ถ้าหากท่านเห็นด้วย สมควรที่จะให้ขุดลอกนะ
ครับ ขอให้ยกมือนะครับ ยกมือครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ  9 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง  

    งดออกเสียง 3 เสียง 

ประธานสภาฯ  โครงการที่  7 นะครับ โครงการวางท่อส่งน้ําดีประปา บ้านพันดุง หมู่ที่ 
1,7,10 ท่านก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าท่อที่เขาจะวางจะวางตรงไหนนะครับ ทาง
ท่านรองฯก็ได้ช้ีแจงนะครับ ในเรื่องของน้ํานะ เวลาน้ําน้อยท่อไปทางเดียวกัน หมู่ 7 
จะอยู่ที่สูง เวลาน้ําน้อย น้ําก็ไหลไปที่ หมู่ 1 กับ หมู่10 ซึ่งหมู่ 7 ก็จะขาดน้ํา อันนี้
ด้วยแนวความคิดของผู้บริหาร จะวางท่อคู่กันมานะครับ แยกสําหรับหมู่ 7 นะครับ 
แล้วก็อยากจะให้ทางสมาชิกก็พิจารณานะครับว่า สมควรที่จะแยกหรือว่าจะให้ใช้
ร่วมกันดังเดิมนะครับ  จะได้ขอมติจากสมาชิกนะครับ เชิญสมาชิกแสดงความ
คิดเห็น 

สท.เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอรบกวนนะครับกับท่านรองฯ สงบ  
(นายเรวัตร  งัดสันเทียะ) ที่นับถือนะครับ ขออนุญาตช่วยช้ีแจง ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันครับ เชิญท่านรอง

ครับ ขอขอบพระคุณครับ  

รองนายกเทศมนตรี  ครับก็ขอ เรียนท่านประธานนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับ ผมก็ได้ช้ีแจง 
(นายสงบ  จ่าพันดุง) ไปแล้วรอบหนึ่งในเรื่องการวางท่อการประปา หมู่ที่ 1,7,10 นะครับ สําหรับการวาง

ท่อนะครับ เราก็วางท่อประปาจากหน้าโรงเรียนของเรา ท่านคงจะทราบนะครับจะ
วางเป็นท่อคู่กันมานะครับ คู่เคียงกันมากับท่อเดิมนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาแยกเข้า
หมู่เจ็ดเลยนะครับ แล้วก็หมู่หนึ่ง หมู่ทางด้านนี้นะครับ ก็ใช้ของเดิมนะครับ แต่หมู่
เจ็ดนั้นเราจะใช้ท่อตัวนี้แยกมาเลย น้ําไม่ร่วมกันนะครับ หลังจากนั้นตอนนี้นะครับ
เราอยากเรียนให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจ แล้วก็ช้ีแจงทางบ้านได้ทราบนะครับว่า ความ
เดือดร้อนของหมู่ที่ 7 ของเรานั้นนะครับ เราพอเข้าใจนะครับว่าบางทีนะครับ บางที
ผมไปจากเทศบาล ผมไปเปิดยังไม่ไหลเลยนะครับต้องคอยเปิดนู่น ระยะห้าทุ่มนู่น
นะ ถึงจะซักผ้าได้อะไรได้นะครับ ดังนั้นก็จะหาแนวทางที่จะแก้ไขมานานแล้ว ก็หา
ไม่ได้นะครับ ก็เลยลองแก้ไขทางนี้ ก็จะเป็นประโยชน์นะครับ ทางผู้บริหารก็เลย 
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คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องหมู่ 7 ของเรานะครับ ดังนั้นก็ขอชี้แจงให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ จริงๆ แล้วนะครับ ใช้ท่อร่วมกันมานะครับ ทีนี้ถ้าเราจะเดินสองท่อ ถ้าน้ํามัน
ขาด มันก็ต้องขาด ถ้าน้ํามันมาแล้วจะต้องไปทางท่อที่ลึกกว่าครับ  

รองนายกเทศมนตรี  ขออนุญาตครับท่านประธานครับ ตอนนี้นะครับ ผมไม่เก่งในเรื่องของประปานะครับ  
(นายสงบ  จ่าพันดุง) แต่ผมได้ไปศึกษาหลายที่นะครับ ที่เขาวางท่อคู่มานะครับ ท่อเหมือนกันนะครับ ก็

ใช้ได้ ลองไปศึกษาดูนะครับ เพราะทางท่านนายกฯ ทางผู้บริหารก็ไปศึกษาดู 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยาก ถ้าทางสมาชิกนี่เห็นใจนะครับ ก็อยากให้ทางท่านได้ช่วย
ช้ีแจงรายละเอียดให้กับสมาชิกได้ทราบนะครับ เชิญนะครับ  

ผอ.กองช่าง   เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ผู้บริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าประชุมทุกท่าน  
(นายสันติภาพ  กอปรสิริพัฒน์) คือท่อที่เราจะวางนี่นะครับ ท่อเดิมเนี่ยวางจากประปาที่อยู่บริเวณโรงเรียน จนถึง

สามแยก ที่ไปโรงเรียนบ้านพันดุง เป็นท่อสามนิ้วนะครับ แล้วก็แยกออกซ้ายขวา 
ทางซ้ายไป หมู่ 1,10 ทางขวาเนี่ยไปหมู่ 7 นะครับ ก็เป็นสามนิ้วหมดเลยนะครับ 
แล้วก็ทําให้ท่อมันแย่งน้ํากัน  เราจะเดิน ท่ออีกเส้นหนึ่งน่ะครับ เพื่อที่จะดึงไปหมู่ 7 
ด้านเดียว อีกเส้นหนึ่งไปที่หมู่ 1 แยกกัน เพราะท่อทางออกของประปาเป็นท่อ 6 นิ้ว 
แต่เราใช้ท่อ 3 นิ้วเส้นเดียวเดินไปน้ําก็ไปแย่งกันตรงแยก ซึ่งปัญหาน่าจะเกิดตรงนี้ 
จึงแก้ปัญหาโดยเดินท่อ 3 นิ้ว สองท่อนแบ่งเป็นสองสาย 

ประธานสภาฯ ครับๆ ผมมองพอเข้าใจนะครับการที่จะแบ่งท่อนะครับ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าน้ําในถัง
มันพอไหม เราสามารถแยกสายแล้วมันก็จะสายใครสายมัน  แล้วคนใช้มันมาก เกรง
ว่าไม่ทั่วถึง  

สท.เขต 1   เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านปลัด  
(นายกฤษณะ  ชีพันดุง) ท่านช่างนะครับ เกี่ยวกับท่อประปานะครับ ผมว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกัน

ครับว่า จากแถวๆห้าแยกนะครับ ตรงหมู่ที่เจ็ด น้ํามันขาดจริงๆครับ แล้วเรื่องที่ว่าถัง
น้ํามันจะหมดๆ น่ะมันขึ้นอยู่กับได การทํางานครับ เพราะว่าระบบมันจะเป็น
อัตโนมัติอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าน้ํายุบมันก็จะเติมเต็มถังของมันอยู่แล้วครับ ถ้ามันขาด
ถังก็แสดงว่า ประปาเครื่องมันเสียครับ แต่เรื่องท่อนี่ผมก็ว่าน่าจะได้ประโยชน์อย่าง
สูงนะครับ เพราะเดินสายคู่ แรงดันก็ไม่แยกออก สองหมู่บ้านจะได้ไม่แย่งน้ํากันครับ 
ผมขอพูดแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับ คือช่วยกันพิจารณานะครับ ไม่ใช่สักแต่ว่าอยากจะพิจารณานะครับว่า ที่เรา
ลงทุนไปแล้วมันจะได้ผลไหม คุ้มค่าไหมนะครับ แล้วก็ให้ทางสมาชิกพิจารณานะ
ครับ เห็นว่ามันน่าจะดีก็ทํานะครับ แล้วผมก็ ถ้าหากท่านอนุมัติก็จะได้ขอมตินะครับ 
มีท่านใดอีกไหมครับที่จะเสนอออกความคิดเห็นนะครับ ก็คงจะท่อต้ังแต่โรงเรียนตัด
ออกจากถังตรงต้นสาย  ถ้าใครเห็นด้วยอนุมัติก็ขอให้ยกมือครับ ขอมติครับ 

 



-20- 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  8 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง  

    งดออกเสียง 4 เสียง (ประธาน,รองประธาน,เลขาฯ, สท.เสวียน) 

ประธานสภาฯ  โครงการที่ 8 นะครับ โครงการขุดลอกสระเค็ม หมู่ที่ 8 บ้านโคกแขวน
พัฒนา ครับ ท่านสมาชิกก็คงจะได้ดูแล้วนะครับ ในเรื่องของงบประมาณหรือว่า
ความจําเป็น คงดูแล้วนะครับ ก็จะได้ขอมติเลยนะครับ สมาชิกเขตสองท่านใดครับ
อยากจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสระเค็มเชิญครับ  

สท.เขต 2   เรียนประธานสภาฯ และท่านผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายเสวียน  แขนสันเทียะ) นะครับ ผมขอชี้แจงนะครับ ถ้าได้ขุดสระ ก็ดีครับ แต่ว่าผมอยากโยกย้ายไปที่ สระ

บึงพรึน นะครับเพราะว่าสระนั้นเป็นน้ําจืด นะครับ ผมช้ีแจงตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นไป
ได้อยากให้ย้ายไปครับ  

ประธานสภาฯ ครับ ผู้บริหารครับ ทางสมาชิกบอกว่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้ย้าย ได้หรือไม่ได้ครับ 
ผมจะได้ขอมติเลยครับเชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรี  ไม่ได้ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯอีกรอบนะครับ คืออย่างนี้นะครับ คือ 
(นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ) ผู้บริหารได้คําร้องเรียนมาจากสมาชิกนะครับ ให้ดําเนินโครงการตัวนี้ๆ แล้วก็ได้ไป 

เหมือนเทศบัญญัติน่ะครับปรับลดปรับเพิ่มนะครับ ปรับลดได้ครับ แต่ปรับเพิ่ม แล้ว
ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เข้าใจแล้วครับ ผมก็ จะได้ขอมติเลยนะครับ ถ้าหากว่าทางสมาชิกอนุมัติหรือว่าจะ
ให้ทํานะครับ ก็ขอให้ยกมือนะครับ ขอมติยกมือครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ  - เสียง 
ไม่อนุมัติ  1 เสียง (สท.สันต์ิ) 

    งดออกเสียง 11 เสียง  

ประธานสภาฯ  ก็คงจะได้ ครบถ้วนโครงการแล้วนะครับ ท่านผู้บริหารก็ได้ทําโครงการนําเงินสะสม 
ออกมาบริหารครับ แล้วก็ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณานะครับว่าทั้งแปดโครงการนะ
ครับ มีโครงการไหนที่ตกหรือว่าโครงการไหนที่ได้รับบ้าง ครับในโครงการทั้งแปด
โครงการ ผมก็อยากถามท่านเลขาครับว่าผ่านกี่โครงการ 

เลขาฯสภาฯ   มี 4 โครงการครับ โครงการที่ผ่านการอนุมัติ ดังนี้ 
1 . โครงการขุดลอกทางรับน้ํา เข้าสระหน้าวัดหมู่ 9 ครับ งบประมาณ 

36,000 บาท  
2.โครงการ ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ําประปาบ้านหนองสะแก หมู่5 หมู่11 

งบประมาณ 490,900 บาท  
3.โครงการขุดลอกสระบึงหนองหัวแหวน งบประมาณ 498,000 บาท  
4.โครงการวางท่อน้ําดีประปา บ้านพันดุง หมู่ 1,7,10 จํานวน 91,000 บาท  
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ประธานสภาฯ   ครับก็จะได้เข้าวาระที่สามต่อนะครับ ข้อที่ 3.2 การพิจารณาขอโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พศ.2559 เนื่องจากงบประมาณที่ต้ังไว้ ไม่เพียงพอนะ
ครับ และไม่มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานนะครับ รายละเอียดดังนี้  รายละเอียดดังนี้  

  โอนเพิ่ม สํานักปลัด งบดําเนินการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท)   

  โอนลด สํานักปลัด งบดําเนินการ หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ขอให้เลขาสภาฯอ่านระเบียบ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการโอน
งบประมาณรายจ่าย 

เลขาฯสภาฯ  หลักเกณฑ์การโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  อยากให้ผู้บริหารได้ช้ีแจงโครงการสักนิดนึงนะครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯนะคะ ดิฉัน นางสาวมณี ใจชอบ นายกเทศมนตรีตําบลพันดุง 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) ในระเบียบข้อนี้ดิฉันขอให้หัวหน้าสํานักปลัดให้รายละเอียดค่ะ เชิญค่ะ 

หัวหน้าสํานักปลัด เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
(นายชัยภัทร  แดสันเทียะ) ก็ท่านผู้เข้าประชุมทุกท่านครับผม ผมก็ขออนุญาตนะครับ ผมเป็นผู้ ช่วยท่าน

ผู้บริหารนะครับผม ก็จะอธิบายข้อการประชุมครั้งนี้นะครับ การประชุมครั้งนี้ก็
เนื่องจากสภาอนุมัติโอนเงินครั้งที่แล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่เพียงพอสําหรับซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ซึ่งครั้งนี้เอาไปแก้ไขเครื่องถ่ายเอกสารนะครับ เพราะว่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ตอนนี้มีอยู่สามเครื่อง เสียไปสองเครื่อง นะครับ และก็อาจจะเสียได้อีกนะครับ 
ดังนั้นมีความจําเป็นนะครับ แล้วก็รถเราสองคันนะครับ รถน้ํา แล้วก็รถที่ใช้ประจํา
นะครับ ก็มีอายุการใช้งาน 12 ปี เสียบ่อยมากนะครับ ช่วงล่างก็ส่งเสียงอ้อดๆแอ้ดๆ 
หมดแล้วนะครับ ไม่รู้จะแยกร่างวันไหนนะครับ จึงมีความจําเป็น จะต้องขอโอน
งบประมาณนะครับ ถามว่าโอนจากไหนนะครับ โอนมาจากเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนๆ เพื่อมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่มีความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นรถน้ํา รถยนต์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องเสียง ฯลฯ  ก็ขออนุมัติโอนงบประมาณ 100,000 บาท ครับ ขอบคุณ
มากครับผม  

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกครับ ข้อ 3.2 นะครับ กระผมก็จะได้ขอมตินะครับ มีท่านใดสงสัยไหม
ครับ  หากไม่มีขอมติด้วยนะครับว่าท่านอนุมัติหรือไม่ ขอมติด้วยนะครับ  



-22- 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  9 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง  

    งดออกเสียง 3 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  ครับก็คงจะได้หมดวาระนะครับ ในวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผมก็จะได้ มอบหน้าที่ให้รอง
ประธานสภาฯผ่อน บรรจบพุดซา ได้พูดคุยกับทางสมาชิกนะครับ การสอบถามเรื่อง
อ่ืนๆ ในวาระที่ 4 นะครับ ก็เอาพอสมควรนะครับ เพราะว่าก็ได้พูดคุยกันพอสมควร
แล้ว เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาฯ แล้วก็หัวหน้าส่วนข้าราชการทุกท่านนะคะ ดิฉันขอพูดคุย 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) นอกประเด็นนิดหนึ่ง ก็ถือว่าอยู่ในวาระที่สี่แล้วกัน การท่ีเราเอาเงินสะสมมาใช้ใน

ครั้งนี้ เราไม่ได้เอามาใช้โดยพลการ แต่ครั้งนี้ทางจังหวัด แล้วก็ทางอําเภอเนี่ย ได้มี
การเรียกให้ไปประชุมในการใช้เงินสะสมนี่หลายต่อหลายครั้งนะคะ แล้วระเบียบเนี่ย
เลขาฯก็ได้อ่านให้ฟังแล้วว่า ต้องใช้ยังไง ต้องทํายังไง คือท่านไม่ต้องกลัวหรอกนะคะ
ว่าจะเอาเงินไปใช้นอกเรื่อง หรือว่าใช้ไม่ได้ตรงประโยชน์ แล้วก็เราจะไม่มีเงินไปใช้
ในส่วนอื่นๆ ท่านก็เป็นสมาชิกกันมาหลายสมัย ดิฉันคิดว่าท่านน่าจะรู้ดีว่าอะไรเป็น
อะไร แต่การที่มาทํางานแล้วมาเล่นเกมการเมืองเนี่ย ถืว่ามีวิสัยทัศน์ที่แย่มองไม่ออก
ว่าอะไรคือปัญหา ดิฉันคิดว่าน่าจะปรับปรุงนะคะ ปรับปรุงความคิด ปรับปรุง
วิสัยทัศน์ของผู้ที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน วันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเขามาใครล่ะคะ 
เขาก็มาที่เทศบาล มาหาดิฉัน แล้วดิฉันเนี่ยก็ต้องได้รับเกียรติจากพวกท่านในการ
อนุมัติเงิน การใช้จ่ายเงินสะสมเนี่ย มันก็มีหลักเกณฑ์ง่ายๆ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยว่า 
เราต้องการเงินในส่วนต่างๆ ตามที่กฎหมายบังคับไว้ก่อน แล้วมีเงินเหลือออมใช้ได้ 
ร้อยละเท่าไหร่จากเงินที่เหลืออยู่ จากการกันส่วนต่างๆ ตามกฎหมายแล้วแล้วทีนี้
ปรากฏว่าต่อมาเนี่ย ทางสมาชิกเอง ทางชาวบ้านเองเนี่ยได้เข้ามาร้องเรียน ได้เข้ามา
ขอความช่วยเหลือ ท่านรู้ไหมว่า กว่าจะทํางานออกมาเนี่ย มันต้องใช้เวลา มันต้องใช้
กําลัง เราต้องใช้อะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ว่า พอคุณร้องปั๊บ เราจะจะทําได้ป๊ับ เราเป็น
หน่วยงานราชการน่ะ การใช้เงินราชการเนี่ยมันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ มีระยะเวลา ไม่ใช่
คุณคิดอยากจะทําอะไร ได้ตามอําเภอใจ ด้วยความรวดเร็วมันเป็นไปไม่ได้ จริงๆ 
เรื่องพวกนี้ดิฉันไม่ควรจะพูดด้วยซ้ําไป พวกคุณน่าจะคิดได้เองนะคะเพราะว่า ทุกคน
เนี่ยอายุก็ไม่ใช่น้อยๆกันแล้ว แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นกันทั้งนั้น การทํางานเนี่ย 
พอเราได้รับหนังสือร้องเรียนมาป๊ับเนี่ย เราก็ออกไปสํารวจ ให้ช่างออกไปประมาณ
การ จัดการประมาณการ กว่าจะทําขั้นตอนเนี่ยมันเยอะแยะยุ่งยาก ไหนจะงานของ
อําเภอ ไหนจะงานของหมู่บ้าน ผู้ใหญ่กํานัน แต่ปรากฏว่าเมื่อเรากําหนดมาแล้วเนี่ย 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากท่าน ซึ่งท่านเองเป็นคนที่ให้เราทํา รู้ไหมว่าเราต้องเสียเวลา
ทํางานโดยใช้เหตุ ทําไปแล้วไม่ได้งานลงพื้นที่ ทําไมคะ ขอเอ่ยนามหน่อย ท่าน สท.
ลําไย ท่านรองฯผ่อน ไม่ทราบว่าคุณให้ดิฉันทําทําไม เด็กต้องเสียเวลาในการคํานวณ  
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ในการเขียนแบบ งานอื่นๆ ก็ต้องโหลดไป แล้วที่โครงการที่เราทําแล้วเนี่ย ที่มันออก
ล่าช้าเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากงานอําเภอ งานจังหวัด ที่เด็กจะต้องเขียนแบบ ที่
จะต้องประมาณการออกตรวจดูหน้าพ้ืนที่ ออกตรวจดูงาน ดิฉันอยากให้คุณคิดสัก
นิดหนึ่ง เอาสมองที่พวกคุณมีอยู่เนี่ยคิดหน่อย ว่าเราจะทําอะไรให้กับชาวบ้าน พอ
ชาวบ้านเดือดร้อนมาทีนี้คุณไม่ต้องมารายงานดิฉันก็ได้นะคะ เพราะรายงานไปแล้ว
มันก็ไม่ได้มีผลอะไรเลย คุณไม่ได้ให้ความร่วมมือในการทํางานเท่าที่ควรเลย สท.1ก็
เช่นกัน นะคะ อยากได้โน่นนี่นั่น แต่พอชาวบ้านมีปัญหาเนี่ยคุณมาบอกดิฉัน แต่พอ
ดิฉันทําแล้วเป็นยังไง คุณไม่ได้ให้ความร่วมมือเลย บางข้อเนี่ยคุณกลับไม่ให้ความคิด
เห็นด้วยซ้ํา ทําไมล่ะคะ คุณคิดไม่เป็นหรือว่าอะไร นะคะ ดิฉันก็อยากจะฝาก
ประธานสภาฯ ให้นึกถึงความลําบากของชาวบ้านด้วย ไม่ใช่ว่าดิฉันทํางานนี้ออกมา
ได้แล้วเนี่ย ดิฉันจะได้หน้าคนเดียว สภาฯทุกคน ทุกๆคนที่อยู่ในสภาฯ สมัยนี้ได้หน้า
ด้วยกันทั้งนั้นล่ะค่ะ แล้วทีนี้เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมนี่ก็เช่นกัน กลัวอะไรคะ ก็ใน
เมื่อมีการตรวจสอบ มีการประมาณการ มีการอะไร คุณก็ออกไปดูงานได้ คุณไม่ใช่
ว่าอยู่ๆ ก็นึกไปเอง ทํานู่นนี่นั่น แล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านคุณเคยไปเห็นไหม 
ยายเช้า ต้ังแต่ดิฉันมาอยู่ แกขอไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ไปดูสิคะ เวลาฝนตกเนี่ย 
ถนนหน้าบ้านแกเนี่ยเดินได้ไหม ท่านสท.หมู สท.ลําไย ท่านก็น่าจะรู้ดี แต่พอเราทํา
มาแล้วคุณไม่เอา ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ ว่าคุณเล่นเกมอะไรกันอยู่ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น มันก็เป็นอํานาจหน้าที่แล้วก็ความต้องการของพวกท่านเองนะคะ ดิฉันก็
เพียงแต่สงสัยว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ คุณเสนอเข้ามา เราเสียเวลาทําให้ แต่คุณ
กลับไม่เอา แล้วคุณยังจะมาห่วงอะไรคะ ที่ว่าในเทศบาล ในเทศบัญญัติเรายังไม่ได้
ทําให้ ก็เพราะเนี่ยเราต้องเอางานพวกนี้ค่ะ มาจัดลําดับให้ก่อน ก่อนที่เทศบัญญัติจะ
ออกตามงาน คือเรามี plan การทํางานค่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทํา งานที่อยู่ในเทศบัญญัติ
เนี่ยก็กําลังจะออกตามมา มันมีระยะเวลาการทํางานของมันค่ะ เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ต้อง
มายุ่งพวกนี้ เราก็ได้ออกเทศบัญญัติครบไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นคนที่จะคิด
อะไร จะทําอะไรนะคะ ขอให้ได้ใช้สมองไตร่ตรองหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ   

ประธานสภาฯ ครับท่านสมาชิกครับ แต่ผมว่านะครับตอนนี้ก็สมองคงจะทึบ เอาล่ะครับ ท่าน สท.
วันชัย มีอะไรครับ เชิญครบั นิดเดียวนะ 

สท.เขต 2   กราบเรียนท่านประธาน ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยราชการ สมาชิกทุกๆ ท่านครับ  
(นายวันชัย  เดสันเทียะ) ผู้ใหญ่นะครับ คือทางหมู่ 9 ของผมเนี่ย ท่อระบายน้ํา ฝามันผุมันพังแล้ว มี 2 ที่นะ

ครับ ผมอยากให้ทางช่าง ออกไปดูด้วย แล้วอีกอย่างหนึ่งครับขอเอ่ยนามท่านรอง
ธวัชชัยนะครับ เรื่องไฟฟ้าแถวบ้านนางเสงี่ยมถึงบ้านนางหยัน ไปถึงไหนแล้วครับ
เรื่องครับ ขอบพระคุณครับ  

นายกเทศมนตรี   ค่ะ เด๋ียวดิฉันขอเรียนให้ทราบนะคะ เรื่องไฟฟ้าขยายเขตเนี่ย ตอนนี้รอการประมาณ 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) การจากการไฟฟ้าค่ะ พอเขาประมาณการให้เสร็จแล้ว ก็จะจ่ายเงินอุดหนุนเข้าไป 

แล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการลงทําอีกทีหนึ่ง แต่ทีนี้อย่างเรื่องฝาท่อเอย อะไรเอย  
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ปัญหาที่เกิดในท้องที่น่ะค่ะ พวกคุณรับทราบปัญหามา คุณเคยทําอะไรไหมคะ 
นอกจากมาบอกเทศบาล เรื่องปัญหาขาดแคลนน้ําก็เหมือนกัน อันนี้ดิฉันขอย้อนไป
ปัญหาขาดแคลนน้ํา การที่เราจะขุดสระสํารองเอาไว้เก็บน้ําเยอะๆ เนี่ย เวลา
ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ย เราก็จะได้สูบในพื้นที่ของเรา จ่ายชาวบ้านให้ทัน ทุกวันนี้
เวลาชาวบ้านเดือดร้อนน้ําเนี่ย เราหาแหล่งน้ําให้ยังไม่ได้เลย แล้วเวลาเราจะขุด
ขึ้นมา คุณไม่ให้ขุด หาว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็ในเมื่อคุณไม่ได้ไปทํานาจะใช้ประโยชน์
ได้ยังไง คนที่ใช้ประโยชน์คือชาวบ้าน แล้วคนที่ทํางานให้ชาวบ้านเท่านั้นที่รู้ปัญหา 
แต่คุณน่ะ นั่งดูแต่หนังสือ นั่งดูแต่ตัวเนี่ย เพื่อเอามา หักล้างกันสิว่า ทํายังไงมันระงับ
ฝ่ายบริหารไม่ให้มันทํางานได้ ถ้าแค่นี้ไม่ต้องมาทําหรอกค่ะ  

ประธานสภา   ครับ มีอะไรไหมครับสมาชิกครับ  

สท.เขต 2   เรียนท่านประธานอีกครั้งนะครับ ท่านนายกฯครับ ท่านเป็นฝ่ายบริหาร ท่านต้อง 
(นายวันชัย  เดสันเทียะ) ดูแลสารทุกข์สุกดิบของประชาชน ท่านว่าไม่ทํา ท่านพูดผิดแล้วครับ ท่านต้องฟัง

เพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนครับ 

นายกเทศมนตรี   ดิฉันไม่ได้ว่าไม่ทํานะ แต่ดิฉันถามว่าพวกคุณน่ะทําอะไรบ้าง เวลาชาวบ้านเดือดร้อน 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) 

ประธานสภาฯ ครับ ก็พูดคุยกันพอสมควรนะครับ ตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะครับ ถ้า
หากว่าท่าน ยังไม่มี อะไรที่จะซักถาม ว่าที่จะพูดคุยนะครับ ผมก็จะได้ปิดประชุมนะ
ครับ ก็ขอขอบคุณนะครับ ทางสมาชิก ทางหัวหน้าส่วนทุกท่านนะครับ หรือว่าทาง
ผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมประชุม เสียสละเวลานะครับ มารับฟังการประชุมสภาในวันนี้นะ
ครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง มีจิตใจที่แข็งแรงนะครับ จะได้มีสมองทํางานกันนะครับ ครับ ก็ขอปิด
ประชุมครับ ขอบคุณครับ   

ปิดการประชมุเวลา 12.30 น. 

ลงชื่อ       นายประเสริฐ  สวุรรณปักษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                       ( นายประเสริฐ  สุวรรณปกัษ์ ) 
                                                      เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพันดุง 

  ลงชื่อ   นายเสวียน  แขนสนัเทียะ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ลงชื่อ  นายผ่อน  บรรจบพุดซา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (  นายเสวียน  แขนสันเทียะ )                                       (  นายผ่อน  บรรจบพุดซา  ) 

ส.ท. เขต 2 (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)              รองประธานฯ (กรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

ลงชื่อ     นายสันต์ิ  งัดสันเทยีะ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ลงชื่อ นายพงศกร ดอกสันเทียะ ผูต้รวจรายงานการประชุม 
     (  นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ   )                   ( นายพงศกร  ดอกสันเทียะ ) 

ส.ท. เขต 1 (กรรมการตรวจรายงานการประชุม)                      ประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง  


