
รายงานการประชุมของสภาเทศบาลตําบลชุมโค 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1/2560 

วันที่ 2   มนีาคม   2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชมุโค 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ผู้มาประชุม 

 

ลําดับที่ ช่ือ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีระ      ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ธีระ      ปิยวัฒน์  
2 นายณุพงค์  ไทยพิทักษ ์ รองประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ณุพงค์  ไทยพิทักษ ์  
3 นายเอกวิทย์   สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เอกวิทย์   สจัจธรรม  
4 นายธงชัย    ร่มวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ธงชัย    ร่มวิเชียร  
5 นายสมมิตร  อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมมิตร  อินทร์พรหม  
6 นายโกศล      ชุบคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค โกศล      ชุบคํา  
7 น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ  
8 นายนพดล  เปาเล้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค  นพดล  เปาเลง้  
9 นายกิจจา   นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค  กิจจา   นพคณุ  

10 นายประจวบ   มิตร์วงษา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ  ประจวบ   มติร์วงษา  
   
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

 

ลําดับที่ ช่ือ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นาย น้อง วรรณชนะ ศิลปเสวต ท้องถิ่นอําเภอปะทิว น้อง วรรณชนะ ศิลปเสวต  
2 นายชลิต     ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ชลิต     ชุมเกษียร  
3 นายสมเกียรติ    แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค สมเกียรติ    แสงสุวรรณ  
4 นายดุษฎี    จนิดาพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ดุษฎี    จินดาพรหม  
5 นายสุกิจ     สายัณห์ ผู้อํานวยการกองช่าง สุกิจ     สายัณห์  
6 นางพัชรี     ช่วยดํารงค์ ผู้อํานวยการกองคลัง พัชรี     ช่วยดํารงค์  
7 นายสยาม    สมบัติทอง หัวหน้าสํานักปลัด สยาม    สมบัติทอง  
8 นางสาววีณา  ภูมิสุวรรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วีณา  ภูมิสุวรรณ์  
9 นายวีระ      ชุบคํา ผช.ผ.ร.ส. หมูท่ี่ 11 วีระ      ชุบคํา  

10 นายสุวัชธ์    ขยายแย้ม กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สุวัชธ์    ขยายแย้ม  
11 นายเชิดศักด์ิ  ชํานาญ ประธานสภาองค์กรชุมชน เชิดศักด์ิ  ชํานาญ  

 

เมื่อถงึเวลา   09.00 น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว  
รายงานประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  8  คน  ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิด
ประชุม 
 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ เมื่อที่ประชุมพรอ้มแล้ว ขอสวัสดีกับสมาชิก ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟงัการประชุมทกุท่าน 
ผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2560 ก่อนที่จะเข้าวาระการ
ประชุมผมขอให้สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้ารว่มรับฟงัการประชุมยืนไว้อาลัยแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหสับดีที่ 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 เปน็เวลา 89 วินาท ี

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบยีบวาระที่ 1          เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุมทราบ 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  เข้าสู่วาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

ประจําปี 2560 1.1 การเสียชีวิตของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2560 นายวัชรินทร์   นาคชู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เขต 2 ได้เสียชีวติลง 
เนื่องจากเส้นเลอืดในสมองแตก ซึ่งเราก็ทราบกนั  1.2 การยื่นญัตติของผู้บรหิาร จากการที่ทาง
นายอําเภอปะทวิ ได้เรยีกประชมุเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน และให้มีการเปิด
ประชาสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 แต่ทางผมในฐานะ
ประธานสภาไม่ได้รับญัตติในการพิจารณาเพือ่แก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้รายงานให้ทางอําเภอ
ทราบแล้วนั้น และได้รับญัตตขิองผู้บริหารในการประชุมสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจําปี 2560 ซึ่งตามระเบียบแล้ว การยื่นญัตติต่อประธานสภา จะต้องยื่นก่อน 5 วัน 
และประธานสภาจะต้องแจกหนังสือให้สมาชกิสภาก่อน 3 วัน นับจากวันประชุม หากไม่มีการยื่น
ญัตติผมก็ไม่สามารถกําหนดวนัประชุม กําหนดวาระการประชุมได้  ซึ่งทกุท่านทราบแล้วว่าการ
ประชุมแต่ละสมัยนั้น กําหนดไว้ในช่วงวันทีเ่ทา่ไร ใหย้ื่นญัตตเิข้ามา  1.3 การอุปสมบทของ นาย
สมมิตร    อินทร์พรหม  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลชุมโค เขต 2 ซึ่งผมก็จะสอบถาม คุณสมมิตร   
อินทรพ์รหม  วา่ท่านได้ไปอุปสมบทมาหรอืไม ่

นายสมมิตร  อนิทรพ์รหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอแจ้งต่อประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ว่าผมได้ทําการ
อุปสมบทจรงิ แต่หากไม่มีหนงัสอืของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2559 ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ คือ 1.
ให้ข้าราชการทกุประเภท พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัว่คราวของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรฐั และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยไม่ถอืเปน็วันลา เสมือนเป็นการปฏิบัตริาชการและได้รบั
เงินเดอืนปกต ิถ้าไม่มีหนังสือฉบับนี้ผมคงไม่กล้าบวช 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมเองก็ไม่แน่ใจ หากวันนี้มกีารประชุมและพิจารณาลงมติไป
แล้ว จะมีผลทางโมฆียะหรือไม่ ขอเชิญเลขาขอทราบระเบียบ 

นายประจวบ  มิตร์วงษา เลขานุการสภา  ขณะนี้อยูใ่นขัน้ตอนของจงัหวัดในการพจิารณา  
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ก็ยังไม่ชัดเจน ผมเองกเ็ป็นห่วง ข้อ 1.4 ขอให้สมาชิกสภา

เทศบาลได้ทําหน้าที่ใหถู้กต้องสมบูรณ์ ในการพจิารณารายละเอียดต่างๆ ตามระเบียบและอํานาจ
หน้าที่ ซึ่งผมไมเ่คยบังคับ ไม่เคยขอร้องใหท้่านเห็นชอบงบประมาณ โครงการ หน้าที่ของสมาชิก
สภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบ การพจิารณางบประมาณ มกีารอภิปราย  ข้อ 1.5 การบริหาร
ภายใต้ประเทศไทย 4.0 ขอใหทุ้กท่านได้ศึกษาและนําไปปฏิบัติ ซึ่งการบรหิารจะต้องมีความ
สอดคล้องกัน โดยเนน้ย้ําการทาํงานสุจริต โปรง่ใส 

 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ในการรับรอง

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที่ 1 ขอเชิญท่านสมาชกิ 
น.ส.วิชญศ์รตุา แสงอรณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในหน้าที ่3 บรรทัดที่ 8 ที ่นางสาววีณา  ภูมิสุวรรณ์เป็นผู้

พูด ประโยคที่ว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก” ผู้บริหาร มกีารเคาะวรรค ผู้ 
กับ บริหาร 

นายธีระ    ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เอกสารได้จัดส่งให้สมาชิกก่อนหน้า 3 วันแล้ว ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบหรือไม่  สมาชิกจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีกหรือไม่ หากไม่มีแก้ไข ผมจะขอ 
มติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559 โปรดยกมือ 

/ที่ประชุม … 
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ที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง (นายณุพงค์  ไทยพทิักษ์,นายเอกวทิย์  สัจจธรรม,นายธงชัย ร่มวิเชียร, 
นายสมมิตร อินทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา,นายกิจจา   นพคุณ, 
นายนพดล  เปาเล้ง) 

 

ระเบียบวาระที ่3     กระทู้ถาม 
นายธีระ   ปิยวัฒน์     ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในวาระที่ 3 กระทู้ถาม 3.1 การตัดสินลงโทษพนักงานจ้าง

เทศบาลตําบลชุมโค  โดย นายธงชัย  ร่มวิเชียร ได้ยื่นกระทู้ถาม กรณีการตัดสินลงโทษพนักงาน
จ้างเทศบาลตําบลชุมโค เนื่องด้วย นายธนวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ  ได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดํารงธรรม 
ในฐานะพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลชุมโค ทางสภาฯขอทราบการพิจารณาดําเนินการ กรณี
ดังกล่าวด้วย เชิญผู้บริหาร 

นายชลิต   ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ผมไม่เห็นเอกสารในการกระทู้ถาม 
นายธีระ   ปิยวัฒน์     ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค จริงๆแล้วแบบในการกระทู้ถามทางสมาชิกได้ยื่นมาเพื่อให้

ประธานสภาได้บรรจุลงในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในวาระการประชุมก็ได้ระบุไว้แล้ว และอีก
ประการหนึ่ง ทางสภา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้ยื่นหนังสือต่อนายกเทศมนตรี ในหนังสือได้ระบุ
ไว้ว่า สภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอทราบผลการดําเนินการ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ท่านนายกไม่เห็นหนังสือหรือไม่ 

นายธงชัย   ร่มวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค จากกรณีดังกล่าว ทางผู้บริหารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือไม่ 

นายชลิต   ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ได้สอบถาม นายธนวัฒน์    พิมพ์สุวรรณ สําหรับเรื่องดังกล่าว ซึ่ง
ได้รับคําตอบว่า กระทําไปในฐานะประชาชนในตําบลชุมโค และเป็นผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ซึ่งได้
ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อไม่ให้มีการกระทําในครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค วาระที่ 4 เรื่องที่ คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อ

พิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มี   เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 
 

ระเบียบวาระที่ 5       เรื่องเสนอใหม่   
นายธีระ   ปิยวัฒน์      ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เข้าสู่วาระที่ 5 ข้อ 5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอน

เงินงบประมารายจ่ายประจําปี 2560 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ขอเชิญผู้บริหาร 

นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ตามที่เทศบาลตําบลชุมโคได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไปแล้วนั้น   เทศบาลตําบลชุมโคมีความจําเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล  จึงขอ
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้ 
ญตัต ิที ่1. การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําป ี2560 
ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สรา้ง เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกสร้อยทอง-ศาลา ม.9) 

หลกัการ 
ตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ผู้บริหารมีความประสงค์
จะโอนเงินงบประมาณ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายดอนทราย-คลองวังช้าง  ม.10 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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 ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 
1.20 เมตร ยาว 7 เมตร จํานวน 2 ช่อง พรอ้มติดตัง้ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย) ยทุธศาสตร์
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23  
ตั้งไว้ 2,120,000.- บาท  ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้เนือ่งจากโครงการพัฒนาที่ผู้บริหารจะ
นํามาจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 นั้น ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนา คือ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนทราย-คลองวงัช้าง หมูท่ี่ 10  มีเพยีงโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายดอนทราย-คลองวงัช้างหมูท่ี่ 10 ซึ่งทางผู้บริหารก็ได้ยืนยันความจําเป็นจะต้อง
ก่อสร้างถนน คสล.ซึ่งมีความแข็งแรงกว่า จึงขอให้บรรจุโครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายดอน
ทราย-คลองวังช้าง หมูท่ี่ 10 (ไม่มีในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) แทน โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย-คลองวงัช้าง  หมู่ที ่ 10 และเป็นความประสงค์ของสภาที่
ยืนยันจะทําเปน็ถนน คสล. เนือ่งจากนายกไดข้อเปลี่ยนแปลงในสภาจากถนน คสล.เป็นถนน 
แอสฟัลติกเพื่อให้ตรงตามแผนแต่สภามีมติยืนยันให้เป็นถนน คสล.ตามรายงาการประชุมสภา 

เหตผุล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ที่ทําใหลั้กษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕60  ดังนี ้
โอนลด 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทนุ หมวดค่าที่ดนิและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
ดอนทราย-คลองวังช้าง  ม.10)  งบประมาณตัง้ไว้ -2,120,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน -
2,120,000.- บาท โอนลด -2,120,000.-  บาท คงเหลือ -00.- บาท 
โอนเพิ่ม  
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทนุ หมวดค่าที่ดนิและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
แยกสร้อยทอง-ศาลา ม.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21 ลําดับที่ 12)  งบประมาณตั้งไว้ -2,120,000.- บาท  
การดําเนินการดังกล่าวสืบเนือ่งมาจากการประชุมที่ห้อง 120 ปี อําเภอปะทิว ที่ได้ตกลงกนัใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ที่ว่าโครงการที่ได้บรรจุไวใ้นเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ซึ่งไมส่ามารถดําเนินการได้นั้น ให้โอนไปตั้งรายการใหม่เพื่อมใิห้งบประมาณนี้ตกไป จึง
ได้มีการโอนงบประมาณ สําหรบัถนนสายดังกล่าว ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายละเอียด
ที่แจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

นายธรีะ  ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านได้มีข้อสงสัยหรอืสอบถามขอเชญิ ผมขอเน้นย้ําการ
ทํางานตามหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ขอให้เป็นไปดว้ยความถูกต้อง  

นายณุพงค์  ไทยพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ทําไมจะต้องมีการโอนงบประมาณด้วย ในเมื่อโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการที่ได้นําเสนอต่อสภา 2 ครั้งแล้ว ครั้งแรกมีการเสนอเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่
สอง นําโครงการดังกล่าวเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งตราเป็น
กฎหมายเรียบร้อยแล้ว และท่านก็มาบอกว่าโครงการดังกล่าวไม่ตรงตามแผนพัฒนาฯ ก็ได้มีการ
ประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลง แก้ไข ในแผนพัฒนาฯเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนั้นผมก็ได้เข้าร่วม
ประชาคม ที่วัดเอราวัณด้วย ซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อโอนไปตั้งจ่าย
ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยโอนเงินงบประมาณไปดําเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกสร้อยทอง-ศาลา ม.9 ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวไม่ได้กระทําในช่วงที่ 
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น้ําท่วมที่ เป็นปัจจุบันบางตอน งบประมาณที่ดําเนินการตั้งจ่ายใหม่นี้ ทําไมมันมากกว่า
งบประมาณตัวเก่า 

นายชลิต    ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค สําหรับเรื่องของวงเงินที่ขอโอนนั้น ยังคงเท่าเดิม 
นายณุพงค์  ไทยพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค โครงการที่โอนไปตั้งรายการใหม่ สายนภารัตน์-ดอนทราย 
นายกิจจา    นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เป็นความหวังดีหรือเป็นความประสงค์ที่จะให้สภาได้รับผิดชอบ

แหตุการณ์นี้ เพราะในเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเพิ่งเกิดเหตุ เกิดเหตุมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557  ถ้า
ท่านผู้บริหารมีความต้องการที่จะดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านทั้งเขต 1 เขต 2 ตรงนี้
ไม่น่าจะมีปัญหามาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อตราเป็นเทศบัญญัติแล้วถือว่าเป็นกฎหมาย เพื่อประโยชน์ 
แต่ท่านไม่ยอมทําและจะให้สภามารับผิดชอบ ในการโอนถ่ายไปอีกที่หนึ่ง ถามว่าตามหลักของ
กฎหมาย ซึ่งผมเองก็ไม่เก่งทางด้านกฎหมาย แต่ถามว่าชาวบ้านทราบและมีความหวังแล้วว่า จุดนี้
หมู่นี้ มีการทําถนน แล้วจะมาให้สภาโอนไปทําอีกที่หนึ่ง ท่านสมาชิก คิดหรือไม่ว่าชาวบ้านจะมอง
ว่าอย่างไร เดี๋ยวก็มองกันไปว่าสภาเป็นผู้โอนไป ทั้งที่ถนนสายดังกล่าวได้ตราเป็นเทศบัญญัติเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว มีเพียงข้อผิดพลาดอยู่นิดเดียว คือว่าไม่ตรงกับการประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งทาง
ผู้บริหารก็ได้ดําเนินการแก้ไขไปแล้ว โดยให้มีการประชาคมตําบล ให้หมู่บ้านกลับไปดําเนินการ
ประชาคมใหม่  ก็สามารถดําเนินการสร้างได้ ซึ่งไม่น่าจะรอให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจนถึง
ปัจจุบันนี้ และก็ทราบดี ตามที่ท่านณุพงค์ได้กล่าวไปนั้น งบประมาณที่ขอโอนกับงบประมาณ ที่
ขอจ่ายขาดเงินสะสม สถานที่ใกล้เคียงกัน เอางบประมาณของหมู่ที่ 10 ไปให้หมู่ที่ 9 แต่ทําไม 
งบประมาณถึงไม่เท่ากัน ในเทศบัญญัติงานประมาณ   2,120,000 บาท แต่ที่ขอจ่าย
งบประมาณ 2,540,000 บาท ที่ท่านณุพงค์พูดผมเข้าใจ แต่ผู้บริหารจะเข้าใจหรือไม่ก็ไม่ทราบ 
ซึ่งผมคิดว่าการโอนโดยที่ได้ตราเป็นกฎหมายแล้วมาให้สภาเป็นผู้รับรองการโอนงบประมาณ ท่าน
สมาชิกก็คิดให้ดี เมื่อตราเป็นกฎหมายแล้ว ก็คิดว่าได้ไตร่ตรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาจาก
ประชาคม มาจากระบบที่ถูกต้องเพราะมีการแปร การตัด แล้วมาจ่ายขาดเงินสะสมทีหลัง แล้วมา
โอนงบประมาณ ผมไม่ให้โอน ให้คงไว้แบบนี้ 

นายเอกวิทย์   สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค  จากหลักการในญัตติดังกล่าว ก็จริงอยู่ที่เป็นความประสงค์ของ
สภา ที่ให้ดําเนินการถนนสายดอนทราย-คลองวังช้าง หมู่ที่ 10 ที่ให้จัดทําเป็น คสล. ก็ปัญหาทุก
คนก็ทราบแล้วว่าจุดดังกล่าวเป็นทางน้ํา ถ้าจัดทําเป็นแคปซีล หรือ แอสฟัล  ก็คงจะไม่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ และก่อนที่เราจะตราเป็นเทศบัญญัติทางสภาก็ได้เข้าหารือกับทางผู้บริหารแล้ว 
และผู้บริหารก็เห็นด้วย ในการที่จะทําเป็น คสล. เพราะคงเห็นว่ามีความแข็งแรงกว่า พอวันที่มา
ทําเทศบัญญัติจริงทางสภามีมติยืนยันตามที่เราได้ตกลงหรือเป็นการนอกรอบก่อน แต่ต่อมาท่านก็
มาเปล่ียนว่าไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากไม่อยู่ในแผน ตามที่ท่านกิจจา และท่านณุพงค์ ได้นํา
เรียนไปเบื้องต้นแล้ว แล้วท่านนํามาจ่ายขาดเงินสะสม จากงบประมาณ 2,120,000 บาท  มา
ตั้งจ่ายใหม่เป็น งบประมาณ 2,540,000 บาท ซึ่งยอดเงินแตกต่างกันประมาณ 420,000 
บาท ทั้งหมดนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถึงท่านดําเนินการอย่างนี้ แล้วนํางบประมาณจากหมู่ที่ 10 
ไปให้หมู่ที่ 9 ซึ่งทางสายดังกล่าวก็ไม่ใช่ทางน้ําตามที่ท่านณุพงค์ได้นําเรียน จะดูเป็นการฉวย
โอกาสไปหรือป่าว หรือโครงการนี้ดูมีเงื่อนงํา ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับรายการจ่ายขาดเงินสะสม ตัวเลข
ต่างกันชัดเจน ความกว้างก็เท่าเดิม ความยาวก็เท่าเดิม แต่งบประมาณไม่เท่าเดิม นี่คือที่มาที่ไป
ขอคําชี้แจงด้วย 

นายธีระ    ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านเลขานุการ ช่วยบันทึกรายงานการประชุมให้ละเอียดด้วย 
ผมคิดว่าวาระที่ค่อนข้างเข้าใจยาก และรายงานการประชุมครั้งนี้คงต้องส่งไปทางอําเภอ จังหวัด 
และอาจจะต้องส่งไปยังกรมด้วยวาระนี้ผมดูแล้วว่า เป็นวาระที่ต้องให้ความชัดเจนที่สุด 

น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ย้อนกันไปที่การทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2560 ทางผู้บริหารได้เสนอโครงการถนนเส้นนี้มาเป็น คสล. แล้วเมื่อมีการแปรญัตติท่านนายก 

/ได้ยื่นญตัติเข้ามา… 
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ได้ยื่นญัตติเข้ามาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้เป็นถนนลาดยางตามประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งในครั้ง
นั้น การลงมติเสียงสภาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยื่นญัตติของนายกให้คงไว้ที่ร่างเดิม ในขณะที่มี
จากส่วนน้อยส่วนหนึ่งสนับสนุนให้แปรญัตติเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตามประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งใน
ครั้งนั้นมีการถกกันในที่ประชุมนานทีเดียว ว่าโครงการใดๆที่ไม่มีอยู่ในแผนประชาคมหมู่บ้าน
หรือไม่เป็นไปตามแผน แต่ว่าตามที่ทางสมาชิกด้วยความหวังดี แต่บริเวณดังกล่าวเป็นทางน้ํา
จริงๆ ต้องการให้เป็น คสล. แต่เมื่อเราบัญญัติผ่านไปแล้วในทางกฎหมายมันทําไม่ได้ งบประมาณ
ตัวนี้จึงลอยอยู่ ส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โยกงบประมาณ โอนงบประมาณไป
ที่โครงการอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งก็ต้องสอบถามทางท่านนายก ก็ขอให้ทางท่านนายกได้ตอบด้วย 

นายธีระ    ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านสมาชิกเข้าใจนะ ผมเข้าใจ แต่ท่านไม่เข้าใจอยู่นิดว่าการ
แปรญัตติ สามารถลดเงินได้ไม่ได้เปลี่ยนโครงการ 

น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นายกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชมุโค ท่านเลขานุการขอให้ชี้แจงถงึการแปรญัตตทิี่สมาชิกชี้แจงเมื่อ

สักครู ่
นายประจวบ   มิตร์วงษา เลขานุการสภา ขอนําเรียนเรื่องการแปรญัตติเทศบัญญัติ ใน ขอ้ ๕๙ การแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลด รายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
และต้องมีจํานวนสมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรองเชน่เดียวกับการเสนอญัตต ิคําแปรญัตตใิห้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนงัสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนด 
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญตัติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรอืเปลี่ยน แปลงความประสงค์
ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจาก ผู้บริหารท้องถิน่ หรือคําแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารท้องถิน่เป็นผู้แปรญัตติ 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านพอจะเข้าใจ คนอืน่เข้าใจหมดแลว้ ท่านวิชญ์ศรุตา 
ท่านเข้าใจแล้วหรือยงั ขอเชิญท่านสมาชิก 

นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค อย่างที่เข้าใจกนั จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงใน
เทศบัญญัตินี่ไมใ่ช่เป็นเหตุการณ์แรกที่เกดิเหตกุารณ์นี้ เราอยูก่ันมาเข้าปทีี่ 5 มีปรากฎมาในเทศ
บัญญัติไม่ต่ํากวา่ 3 ครั้ง และยังมีอีกหลายรายการที่เดี๋ยวโยกไปเดี๋ยวโยกมา โครงการมีปัญหา ซึ่ง
ก็มีอยูใ่นวาระซึง่ยังไมถ่ึง ก็ไปเรือ่ยๆสภาเองก็ชนิกับเหตกุารณแ์บบนี้ เมื่อวันนอกรอบเราก็คุยกัน
ได้ก่อนที่ตราเปน็กฎหมาย แตพ่อเอาเข้าจริงกไ็ม่ได้ ก็บ่งบอกถึงว่า ที่ท่านตอบมาว่าสามารถ
กระทําได้ตอนนอกรอบ คือท่านผู้บริหารไม่ได้สนใจในโครงการแต่ละโครงการที่จะออกว่าเป็น
อย่างไร อยูใ่นแผนหรือไม่อยูใ่นแผน ก็ตอบตามอําเภอใจไป ว่าเอาๆ 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอท่านอภิปรายตามอํานาจ
หน้าที่โดยละเอยีด แล้วเราจะไม่ต้องออกไปพดูกันด้านนอกเพื่อให้คนอื่นเขาไม่เข้าใจ เพราะ
ประชาชนเขายงั 

นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมก็คิดแบบทา่นสมาชิก 2 ทา่นที่พูดมา ถ้าผู้บริหารคิดจะ
ดําเนินการถนนเส้นนี้ ทั้งสรอ้ยทองและทัง้หมูท่ี่ 10 เนื้อที่อยูร่ะหว่างไม่ไกลไมใ่กล้กันแต่ 
เหมือนกับที่ท่าน สท.ธงชัยได้เสนอกระทูเ้พราะถนนเส้นนี้ มันพ่วงกับถนนตรงนี้ ทีท่่านสมาชิก
สภาได้โดนกระแสสังคมว่าตัดบ้างอะไรบ้าง เพราะการคิดที่จะทํา การคิดที่จะช่วยให้ชาวบ้านได้
เดินจรงิ ผมคิดว่าไม่น่าจะทิ้งมายาวนาน แม้แต่ซอยสร้อยทองถามว่าการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม 
ขอโยงหน่อยเพราะอยู่ในเรื่องของการโอน แตถ่ามว่าเดีย๋วการจ่ายขาดก็มองอกีว่าภัยพิบัตหิรอืว่า
เกี่ยวกับคําส่ัง คสช. ที่จะใช้ตอ่ไปในการจ่ายครั้งหน้า ตรงนี้ผมมองถงึวิสัยทัศน์จะช่วยเขต 1 ของ
กระผมของเพือ่นสมาชิก ผมคิดว่าน่าจะดําเนินการตัง้นานแล้วไม่ให้อดตีเพื่อนสมาชิกที่ผ่านมาร้อง
กับผมได้ถกูสังคมกล่าว ผมคิดวา่ต่อไปนี้ผมจะเอารายงานการประชุมเกือบทกุอย่างไปใหห้มูบ่้าน 

/ชุมชนดูว่า… 
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ชุมชนดู ว่าพวกผมก็มีสิทธิทีจ่ะแก้ไขขอ้แตกต่างบ้างบางเรือ่ง เพราะเราจะสร้างชุมโค ถ้าคิดอยู่
แบบนี่ผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้สรา้งแล้วชาวบ้านก็เสียโอกาส ผมขอเท้าความนิดหน่อยว่าผู้แขง่ขนั
การลงสมาชกิ เพราะว่าเลือกพวกท่านเข้ามากดักัน ผมคิดว่าอยากจะสร้างบอกตรงๆนี่แผนการ
จ่ายขาดเงินสะสม เขต 1 ไม่ได้อะไรเลย ครัง้ที่แล้วขอยอ้นหน่อย การโอนผมไม่ให้โอนอย่าง
แน่นอน สําหรบัตัวผม ค่อยว่ากันในครัง้ต่อไป ถือว่าในเทศบญัญัติเราตราไวถู้กตอ้งตามกฎหมาย
แล้ว น่าจะเอาไปใช้ ถามว่าถ้าผู้บริหารมวีิสัยทศัน์ เขียนคําชี้แจงเพราะสภาอนุมัติ สภารับผิดชอบ
ด้วย สภารับผิดชอบโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว จะทําได้หรือไมไ่ด้สภาก็มีส่วนที่จะรับผิดชอบ 
เพราะคุณกเ็ขียนอยู่แล้วในนี้ เนื่องจากสภา ผมไม่อยากจะอ่านท่านสมาชิกคงจะเห็นแล้ว สภา
รับผิดชอบอยู่แล้ว ประชาคมหมู่บ้านอะไร สภาก็ต้องรับผิดชอบ คุณน่าจะทําในเทศบัญญัตใิหไ้ด้
เรียบร้อยไปแลว้ นี่ทิ้งไปอีกปีหนึ่ง ผิดที่สภาอีกแล้วหรือ ตรงนีฝ้ากกับสมาชิกที่แห่งนี้ว่า ถ้าพวก
เราไม่โอนก็คงตอ้งทําในเทศบัญญัติได้เร็วขึ้นด้วย 

นายนพดล    เปาเลง้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค จากการทีเ่ราประชุมสภามาตลอดผมเห็นว่าถนนเส้นนี้เป็นปัญหา
ที่รื้อรังมาตั้งแตอ่ดีตสมาชิกสภา ขออนุญาตเอย่นาม ท่านไพฑลู  ทัพใหญ่ ยังมีชีวิต และขณะนี้
ท่านก็ไดเ้สียชีวติไปแล้วหลายปี เรากย็ังแก้ไขปญัหาถนนเส้นนีไ้ม่จบไม่ส้ิน สภาก็โทษบริหาร  
บริหารก็โทษสภา คือจริงๆแลว้เหตกุารณ์นี้ คือเรามัวแต่มาทะเลาะกัน  มึงผิด กูผิด ขอโทษที่
ประชุมที่ใช้คําไม่สุภาพ บริหารผิด สภาผิด แต่ทําไมเราไม่มาพดูถึงการแก้ไขปญัหากัน  มัวแตโ่ทษ
กันไปโทษกันมา ว่าคนโน้นผิด คนนี้ผิด ในทางบริหารก็บอกว่าการทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ที่ผ่านมา มีทา่นสมาชิกบอกว่า ในการคุยนอกรอบ ถนนเสน้นั้นเป็นทางน้ํา ให้
ทําเป็นถนนคอนกรีต ทางนายกกท็ําถนนคอนกรีตเข้ามาในร่างเทศบัญญัติงบประมาณให้สภา
พิจารณา แต่สุดท้ายเมื่อนําเข้ามาแล้ว ทางแผนประชาคมหมู่บ้านต้องการเปน็ถนนลาดยาง และ
ในปัจจุบันนี้คือ ในการทํางานแต่ละโครงการ คือจะต้องทําตามแผน คือลําดับที่ 1 2 3 และเมื่อมี
การนําเข้ามาในแผน และมีการจัดทําเทศบัญญตัิมีการพิจารณาผ่านแล้ว สุดท้ายก็จบที่ถนน
คอนกรีต แตเ่มือ่ถึงเวลาดําเนินการก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการทําประชาคมหมู่บ้าน ลําดับที่ 1 คือจะต้องการเป็นถนนลาดยางทางฝา่ยบริหารไม่
สามารถดําเนินการได้ สุดท้ายฝ่ายบริหารก็ต้องมาโยกเงินอกี ให้ฝ่ายสภาพิจารณา เพือ่โยกเงนิ
งบประมาณตวันี้ไปทําถนนเส้นอื่น เพื่อไมใ่ห้งบประมาณนั้นตกไป แล้วมาตั้งจ่ายใหมใ่นรายการ
จ่ายขาดเงินสะสม เป็นถนนคอนกรีตในถนนเส้นหน้าบ้านอดีตสมาชิกสภาท่านไพฑูล ผมว่าถนน
เส้นนี้ 2-3 ปี มาแล้ว ผมว่าพวกเราน่าจะมาอภิปราย นั่งคุยกนั นั่งแก้ไขปญัหา แทนที่จะมาโยน
ลูกว่าใครผิด ใครถกู มันไม่จบไม่ส้ิน เพราะผลสุดท้ายคนที่ไดป้ระโยชน์คือชาวบ้าน แต่เรามัวมานั่ง
เถียงกัน สุดท้ายชาวบ้านก็ด่าทัง้เรา ด่าทัง้เขา พวกเราจะโดนด่าทุกคน พวกเขาไม่มาฟังหรอกว่า
ใครผิดหรือใครถูก ส่ิงที่ชาวบ้านอยากได้ คือเขาต้องการถนนที่สามารถสัญจรไปมาได้ ให้เกดิความ
สบายให้กับพี่นอ้งประชาชน อาํนวยความสะดวก สบายให้กับพี่น้องประชาชน เรามานั่งเถียงกัน
มันก็ไม่จบ ผมวา่พอได้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ ปญัหาตรงไหน ข้อกฎหมายตรงไหนที่ทํา
ให้สภามีปัญหา ผู้บริหารมีปัญหา ท่านปลัดเราก็มีก็สามารถปรึกษาได้ ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบาย ให้ปัญหามันจบไป 

นายกจิจา  นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่เพือ่นสมาชิกได้พูดแล้ว ไม่ใช่ว่าพวกกระผมไปอ้างแบบนั้น
แบบนี้ ผมถามว่าก็ตราเป็นเทศบัญญัติแล้วก็เปน็กฎหมายทีถู่กต้องแล้ว ผมถามว่าประชาคมแผน 
ไม่ใช่องค์ประกอบ เพราะแผนมันสามปี ภัยพิบัติมันเกิดขึ้น ถามว่าความต้องการสูงสุด ผมวา่ถ้า
ท่านผู้บริหารไมก่ลัวจนเกินไป ก็ทําคําชี้แจง มนัมีช่องที่ไป ที่จะต้องทําได้เพราะกฎหมายตราแล้ว 
สมาชิกสภาตกลงแล้ว ผมถามว่าไม่น่าจะเดือดร้อนแล้ว ทางออกมถี้าคิดจะทํา มันทําได้ แล้วมาตั้ง
จ่ายขาดเงินสะสมผมอ่านล่วงหน้ามามีเพิ่มจาก 2,120,000 บาท เป็น 2,540,000 บาท นี่คือ 

 
/โครงการที่ตรา… 
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โครงการที่ตราไว้ในเทศบัญญัต ิแล้วมาเพิ่มงบประมาณผมวิตก แต่ท่านสมาชกิไม่วิตกก็แล้วแต่
ท่าน 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านเลขานุการ ผมบอกแล้วว่าให้บันทึกการประชุมให้ละเอยีด 
วันนี้ท่านทอ้งถิน่อําเภอก็นัง่อยู ่ท่านปลัดก็นัง่อยู่ ถ้าว่าท่านติดขัดตรงไหนในขอ้ระเบียบ วันนีเ้อา
ให้ชัดเจนไปเลย เพราะว่าผมกย็งังงอยู่อะไรกันก็ไม่รู้ เชญิท่านสมาชิก 

นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค อย่างที่ท่านนพดลได้นําเรียน ผมเห็นด้วยขณะที่เราได้มีการ
พูดคุยกันนอกรอบแล้วปัญหากย็ังเกิดขึ้น แล้วส่ิงที่เราไม่ได้คุยกัน อย่างเช่นทีน่ําเข้ามาในวันนี้ ผม
มองถงึการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเดยีวกนัของสายหมู่ที่ 10 อย่างทีท่่านกิจจาได้นําเรียนไป
เมื่อสักครู่ความแตกต่างของเงนิมันเห็นอย่างชดัเจน แล้วเมื่อถา้หากอนุมัตใิห้จา่ยขาดเงินสะสม 
สายดอนทราย-วังช้าง หมู่ที่ 10 ด้วยจํานวนงบประมาณ 2,540,000 บาท แล้วตัวเดิม 
2,120,000 บาท เห็นความต่างกันชดัเจน ส่อถึงอะไรท่านประธาน มันทําให้เกิดความสงสัย 
ท่านอื่นก็คงจะสงสัยเหมือนกัน เพราะเหตุผลอะไร นี่ถ้ามีการคยุนอกรอบเหมอืนกับอย่างตอนที่
ทําเทศบัญญัติปญัหาตรงนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านสมาชิก 
นายสมมิตร  อนิทรพ์รหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ทางฝ่ายบริหารเองก็ตอ้งการที่จะทํา ที่ผ่านมาเอกสารที่มีอยูม่ัน

ผิดกันเพียงเล็กๆน้อยๆ สภากก็ลัวหากเอกสารผิดก็กลัวจะมีความผิดก็ไม่กล้าที่จะอนุมัตกิัน แล้ว
พอเปลี่ยนใหมม่า โยกกันไปโยกกันมา ที่จรงิผมว่าที่ทางสมาชกิบอกว่าเงินมันมากกว่าอยู่ ใน
รายละเอียดช่างอาจจะเพิ่มเตมิอะไรเข้าไปหรอืไม่ ในรายละเอียดตรงนั้น เพิม่หินมากกว่าเดมิ 
ประเด็นแบบนี้ อยากขอฟงัรายละเอียดจากทางช่างจะดกีว่า 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านเลขานุการ ขอสอบถามว่าถนนเส้นนี้ปกติในเทศบัญญตัิคือ
ถนนคอนกรีต 2,120,000 บาท แล้วตอนนี้มันตราอยูใ่นเทศบัญญัติแล้ว แล้ววันนี้มาให้มกีาร
จ่ายขาดเพิ่มอกี ผมงง ท่านท้องถิ่นงงหรอืไม่ คือมันอยู่ในเทศบญัญัติแล้ว แล้ววันนี้มาให้พจิารณา
การจ่ายขาดอีก ซ้ําเข้าไปอกี ผมงงผมคาดว่ามนัจะยุ่งว่าระเบยีบผมไม่เข้าใจเหมือนกัน ตอ้งการให้
สภาพิจารณากนัให้ชัดเจน ณ ปัจจุบันนี้มันตราอยู่ในเทศบัญญัติแล้วใช่ไหม ถ้าตราในเทศบัญญัติ
แล้วก็เป็นกฎหมายที่ท่านต้องใช้แล้ว แล้วจะมาจ่ายขาดเพิ่มอกี ผมก็ไม่เข้าใจ ขอเชิญทางผู้บริหาร
ชี้แจงกรณีงบประมาณ 2,120,000 บาท กบั 2,540,000 บาท  

นายชลติ    ชมุเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค จริงๆแล้วเรือ่งนี้มกีารพดูคุยที่อําเภอแล้ว ทางท่านนายอําเภอเปน็
ประธานในที่ประชุม และมีการพูดคุยกันที่อําเภอกันชัดเจนแล้ว ผมว่าจริงๆเรื่องมันก็น่าจะจบกัน
ที่อําเภอเรียบรอ้ยแล้ว และทางนายอําเภอก็ยงัมีหนังสือสอบถามมาว่าไปถงึไหนแล้ว จริงๆวนันั้น
คุยกันที่อําเภอก็ชัดเจนหมด ได้อธิบายกันชัดเจน ว่ามันทําไมไ่ด้ ทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าโครงการ
ที่ไม่อยูใ่นแผน ถึงจะเสนอเข้าไปก็ต้องตก คือผมว่ามันชัดเจนทีอ่ําเภอแล้ว ในสว่นผมก็ไม่เข้าใจ
เหมือนกันว่าวันนั้นได้มีการพูดคุยกันชัดเจนอยู่แล้ว สมาชิกสภาเข้าไป ผู้บริหารเข้าไป เจ้าหน้าที่ 
ท่านนายอําเภอ ก็อยูใ่นที่เดียวกันหมด ก็พูดคุยกัน ชี้แจงกันชดัเจน ความเป็นมาเป็นอย่างไร ใน
ส่วนเรื่องของงบประมาณโครงการก่อสร้างใหม่ ผมมั่นใจว่าทางกองช่าง ใช้วชิาชีพของช่าง เพราะ
อย่างก็ตาม สตง. ก็ยังคุมหลงัเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบผู้บริหาร อยู่ดีถ้าทําผิดตรงนั้น สตง.ก็จะเขา้มา
จัดการ ผมมั่นใจในตรงนั้น เพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าทางกองช่างก็ตอ้งมีหลกัวิชาการคิด ที่อาจจะ
เพิ่มรายละเอยีดต่างๆซึง่มี ปร.4 ปร.5 ก็มีแนบมาแล้ว ในความต่างก็มอียู่ตรงนั้น  

นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่ทางผู้บรหิารบอกว่าได้มกีารพดูคุยกันทีอ่ําเภอ ผมบอก
ตรงๆว่าผมฝ่ายสภา อําเภอก็อาํเภอ ผู้รับผิดชอบคือพวกผม อําเภอไม่มารับผิดชอบกับผมหรอก 
ทุกท้องถิ่นที่โดนกัน ถามว่าอําเภอเขารับผิดชอบหรือไม่ ถึงเวลาแล้ว เขาตรายางอย่างเดียวที่จะ
ให้พวกเรา ผมวา่ไม่มีสิทธิที่จะมาชี้นําอะไร ผมวา่โครงการที่มีอยู่ในแผนทําถนนลาดยาง แต่พวก
เราทําถนนคอนกรีตในเนื้องานเท่าเดิม  ราคาเงนิเท่าเดิม ถามลาดยางก็ 2,120,000 บาท แต่  

/คอนกรีต… 
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คอนกรีตก็ 2,120,000 บาท ตรงไหนผมกล้ารับรองด้วยตัวกระผมเอง สตง.ก็สตง. แต่ถ้าเราทํา
ในทางทีถู่กเป็นคอนกรีตในเนื้องานตัวเดียวกันผมคิดว่าพวกสมาชิกก็ตอ้งรับผิดชอบเหมือนกนั เรา
มาอนุมัติไปเรยีบร้อยแล้วในเทศบัญญัติ นี่มาถอดเข้าถอดออก ให้เราถอนกลบัแล้วมาใส่ใหม ่ผม
ถามว่าเป็นการเล่น ผมว่าสภาถ้าผู้บริหารดําเนนิการแบบนี้ พวกกระผมก็โดนทั้งแห ไมใ่ช่เป็นของ
เล่นๆ เมื่อตราเป็นเทศบัญญัตแิล้ว อําเภอก็ไมม่ีสิทธิ พวกกระผมเป็นผู้รับผิดชอบ 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  มีงบประมาณช่วยทําห้องประชุมสภาให้ดี ให้มีมาตรฐานกว่านี้
หน่อย  เห็นไปเทศบาลอื่นอย่างหรู ของเรานี่ ฝากถึงผู้บริหารถ้าทํางบประมาณปีต่อไปช่วย
ปรับปรงุให้ได้มาตรฐานหนอ่ย เวลาเชิญใครมาประชุมก็อายเขา ผ้าที่ผูกไว้ ท่านผู้ใหญ่สุนทรกบ็อก
ไว้ว่าให้ไว้อาลัยกันบ้าง ผูกไว ้สีเหลือง สีแดง สีเขียว สีฟ้า น่าจะถอดตัง้นานแล้ว เดี๋ยวเค้าจะหาว่า
สภาไม่ได้ไว้อาลัยเลย เชิญท่านสมาชิก 

นายณพุงค ์  ไทยพิทกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค วันนั้นที่ท่านนายอําเภอเรียกไป ไม่เรียกเชิญไปปรึกษาหารอื ผมก็
ได้เข้าไปดว้ยเหมือนกันผมก็จําได้บ้างเล็กนอ้ย ทราบว่าท่านนายอําเภอในกรณทีี่ถนนสายนภารัตน์
ถนนหมู่ที่ 10 ดอนทราย ผมกป็รึกษาหารอืกนัก็มันมีวิธกีารทําได้ 2 ทาง ทีผ่มได้ยินเขาปรกึษา
กัน คุยกันแล้วท่านผู้บริหารว่าจะเลือกวิธทีี่ 1 คือทําแบบเดิม คือทําคอนกรีตโดยการที่ว่าได้ปรับ
แผนจากลาดยางเป็นคอนกรีตแล้ว ซึ่งตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั่นคือแบบที่ 1 แบบที่ 2 คือจะตั้ง
จ่ายเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม แต่ผมยังมึนอยู ่คือยังงงมากด้วยว่าทําไมถนนสายนี้ ถนน คสล.
สายคลองวงัช้าง เมื่อก่อน เมื่อ 30 มิถุนายน ก็ได้มีการนําเขามายื่นเสนอญัตติให้สภาพิจารณา
ครั้งหนึง่แล้ว เปน็การจ่ายขาดเงนิสะสม ตอนนั้นเสนองบประมาณมา 2,368,000 บาท แต่
บังเอิญเสนอญตัติมา 17 โครงการ แต่ผู้บรหิารใส่เนื้องบประมาณมาที่ 4,561,000 บาท ตรงนี้
ก็ไม่ได้รับการพจิารณา พอทําเทศบัญญัตงิบประมาณที่จะใช้ในปี 2560 ท่านผู้บริหารเสนอญัตติ
มาอีกว่าทําเป็นคอนกรีตระยะทางเท่าเดิม เสร็จแล้วต้องการจะถามท่านว่าการที่ว่าท่านทํางานใน
การเสนอญัตติเข้าสภาท่านไม่ทราบเลยหรือว่าประชาคมหมู่บ้านเดิมมันเป็นคอนกรตีหรอืเป็นลาด
ยาง เมื่อเป็นลาดยาง ท่านก็ไปแก้ไขแผนตําบลแล้วให้เป็นคอนกรีต ผมว่าตรงนี้ผมว่ามันเป็นถนน
ที่คงทน เสร็จแล้วผลประโยชน์ที่ชาวบ้านไดร้ับก็ใช้ได้นานมากกว่าจะพงัชํารุด ผมว่าไม่มีใครฟ้อง
ท่านหรอก มีแตเ่ขาชมเชยท่านอีก นอกจากว่าผมไม่ขอพูดตอ่แล้วกัน ตรงนี้ไม่มีใครฟ้องแน่ 
เหมือนถนนหมูท่ี่ 9 ผมต้องการใหท้ําเพราะจดุนั้นเป็นทางน้ํา ในแผนที่มาเปน็ทางที่อยู่บนดอน 
ส่วนที่น้ําท่วม ท่วมจากส่ีแยกสร้อยทอง ไปถงึเหมืองลอย ตรงนั้นจะเป็นน้ําทว่ม แต่ที่ท่านทํามานี้ 
ท่านทําจากศาลาหมู่ 9 มาสร้อยทอง ตรงนั้นมนัจะติดอยู่ตรงที่น้ําท่วมแค่เพยีงนิดเดียว  

นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค จริงๆประเด็นหลักของวันนี้คือที่ว่าได้คุยกันตัง้แต่ที่อําเภอ คือ
ประเด็นอยูท่ี่ถนนสายดอนทราย หมู่ที่ 10 คือเราจะแก้ปญัหาตรงนั้นเป็นอะไร เพราะว่าผู้บริหาร
มีใจทีจ่ะทําจริงคงไม่โอนมาตั้งใหม่ ถ้าภาษาบ้านเราเขาเรยีกวา่ลักล่ัน กรณีแบบน้ีแล้วประเดน็คือ
ว่า ให้ผู้บรหิารชี้แจงว่าของโครงการทีท่ํามา โครงการเดียวกันงบประมาณทีท่ํามา แต่เนื้อ
งบประมาณไม่เท่ากัน ขอทราบรายละเอียดที่วา่แพงกว่า มอีะไรบ้างที่แพงหรืออาจจะแพงตรงที่ 
พร้อมป้ายโครงการที่วา่แพงขึ้น ป้ายสังกะสีนั่น 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สืบเนื่องทีท่่านนายอําเภอไดย้้ายมาใหม่ เราอยู่กันมา 4 
นายอําเภอแล้ว และท่านได้รับเรื่องร้องเรยีนไปยังศูนย์ดํารงธรรม โดยนายธนวัฒน์  ก็รอ้งเรียน
ถนนเส้นนี้ ผมกไ็ม่ทราบว่าเขารอ้งเรียนทําไม เพราะเขาอยู่ในหมู่ที่ 6 แต่มารอ้งเรียนให้หมู่ที ่4 
หมู่ที่ 10 ในฐานะประชาชนผมก็เข้าใจ แตถ่้าจริงๆแล้ววันที่คุยกัน ทีอ่ําเภอ ท่านนายอําเภอและ
ทุกท่าน ที่ไปคุยวันนั้น หาข้อยุตใินการแก้ไขปญัหาใหก้ับประชาชน ตรงนี้ได้อยา่งไร ในเมื่อปัญหา
นี้เป็นปัญหารือ้รังมาตัง้แต่ ปี 2557 แล้ว ซึ่งจริงท่านนายอําเภอเขาก็ไม่สามารถมาบงัคับพวก
ท่านได้ เพราะพวกท่านได้รับการเลือกมาจากประชาชน ทางท่านนายอําเภอก็คือผู้กํากับดแูล อย่า
ให้พวกท่านทําผิดกนั แต่ที่ผมได้มาเตือนพวกท่านว่าอย่าได้เดินทางผิดกัน เพราะว่าผมก็ยงังงอยู ่

/ว่า สรุปว่าเทศบัญญัต…ิ 
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ว่า สรุปว่าเทศบัญญัติมันมี ประชาคมลาดยาง แล้วมาจ่ายขาดอีกทําไมยังงง ประชาคมตอนนี้
วิเคราะห์ปรับเปล่ียนประชาคมแล้วใช่ไหม ปกติจากลาดยางเป็นคอนกรตีแล้ว เราต้องทํางานจาก 
1 2 3 4 แต่ที่ทํานี่คือ 4 3 2 1  คือ ณ ปัจจบุันแจ้งที่ประชุมก่อนกว่าประชาคมคือคอนกรีต
แล้ว ปรับแผนแล้ว เรียบร้อยแล้ว งบประมาณก็อยูใ่นเทศบัญญัติแล้ว ส่วนตัวผมตอนนี้มันถูกแล้ว 
อยู่ที่ว่านายกคณุจะดําเนินการเมื่อไร ตอนนี ้ เชิญท่านสมาชิก 

นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในเมื่อยืนยันแล้วว่าได้ปรับเปลี่ยนแผนแล้ว ก็ทําเลย เพราะถา้ไป
จ่ายขาดก็อยูใ่นแผนอยู่ดีในเมือปรับแล้ว ซึ่งไดต้ราหลักการทางกฎหมายถูกตอ้งด้วย กท็ําไปเลย  

นายกจิจา    นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค นี่แหละคือความเข้าใจตรงกัน แต่ส่วนหนึ่งมีความคิดที่ต่างกัน 
เพราะพวกกระผม ถ้าพูดตรงๆตามภาษาชาวบา้น เขาว่าสภานีไ่ม่ค่อยจะดําเนนิการ แต่ว่าเมื่อตรา
เป็นเทศบัญญตัใิห้เรียบรอ้ยแล้ว ถามว่าตดิประชาคม แต่ว่าการเสนอโครงการเหมือนกับเสนอ
ญัตติ เหมอืนทีท่่านสมาชิกคุณณุพงค์ บอกไว้ ผู้บริหารก็เสนอมา 2-3 ครั้ง กค็อนกรีตที่ผ่านมาแต่
พอตราเทศบัญญัติกลัวผิดแผน สภาเป็นผู้รับรองไปแล้ว ตราถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ผมว่ามันไม่
น่าผิด ถงึจะผิดก็พวกผมก็รองรบัอยู่โดยปรยิาย เพราะได้ตราเป็นเทศบัญญัตแิล้ว แต่คุณจะมาโยก
แบบนี้ ที่นี้พวกผมก็จะผิดด้วย เพราะว่าโยกไปแล้วมีการเพิ่มดว้ย จะอ้างว่าค่าโน่นค่านี่ ผมไม่
ทราบมีฟกิชั่นทีม่ันมีส่วนต่าง ผมก็ไม่ทราบตรงนี้ของทางช่าง แล้วถ้าเพิ่มเอาคอนกรีตมาดีหน่อย
ไม่ใส่เหล็กก็ได้ เพราะว่ารางน้ําหลายที่ผมเห็นไม่ใส่เหล็ก เดี๋ยวต่อไปผมจะตรวจสอบทุกโครงการ
ในการทําโครงการก่อสร้าง ผมเล็งแล้วว่ามีโครงการพอสมควรที่ผู้รับเหมาทําไว้ แล้วทรุดง่ายไม่มี
เหล็ก ต่อไปก็ตอ้งได้เจอกันบ้าง 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ที่ท่านไดก้ล่าวมาเขาเรียก ค่า Factor F  มีสมาชิกท่านอื่นที่จะ
อภิปรายอกีหรอืไม่ เชิญท่านสมาชิก 

นายธงชัย   ร่มวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค โครงการทีก่ล่าวมาผมว่าทําได้ ก็ทําๆซะพวกกระผมไม่ฟ้อง 
เพราะชาวบ้านสบายแต่นายกมาเที่ยวเปลี่ยนแบบนี้ผมว่ามันยังไงผมก็ไม่เข้าใจ ผมกลัวชาวบ้านจะ
ด่าเอาของกูไปกิน เอาของมงึมาอย่างนี้ เราทําตัวเดิมเถอะไม่ผิดหรอกผมว่า ถา้เปลี่ยนแล้วผมก็
เรียน 4-5 ปี เรียนได้ 4 ชั้น ไม่เข้าใจเท่าไรผมว่าน่าจะทําได้ ถา้ใครจะฟ้องผมก็ไม่กล้าฟ้องเพราะ
ผมเป็นคนยกมอืเอง พวกผมทัง้ 4- 5 คนไม่กล้าฟ้องแน่ เพราะคนยกมือต้องจ่ายตงัค์เท่ากนั ถ้า
นายกเขาพูดเพราะทางสภาเขาอนุมัติมาผมก็ทาํเลย ท่านได้สิคุกอยูท่ี่พวกผม ไม่ได้อยู่ทีท่่าน 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านสมาชิก 
นายณพุงค ์ ไทยพทิกัษ ์ สมาชกิสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมก็จะเสนอความเห็นส่วนตัวงบประมาณ ในพื้นที่เดยีวกัน

ระหว่างเนื้องบประมาณของทีจ่ะจ่ายขาดเงินสะสมกับในเทศบัญญัติ ผมเห็นว่าตั้งไวท้ี่ 
2,120,000 บาท แต่ว่าในกรณีทีว่่าทําเป็นในการจ่ายขาดเงนิสะสมในงบประมาณ 
2,540,000 บาท มันอยูใ่นชว่งเวลาที่ใกล้เคียงกัน เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเอาโครงการที่อยู่ในเทศ
บัญญัติมาทํากคื็ออยู่ในช่วงเวลาของเดือนตุลาคม – 30 กันยายน แต่ถ้าเรามาจ่ายขาดเงินสะสม
ตอนนี้คือว่างบประมาณมันเพิม่ไปส่ีแสนกว่ากม็ันดูจะแตกต่างกันมากก็ฝากนําเรียนไปยงัฝ่าย
บริหารด้วยว่ามนัดูยังไงงบประมาณตัวนี้ดูเป็นการฟุ่มเฟือยในงบประมาณของทางเทศบาลทีจ่ะไป
ใช้ของส่วนอื่นได้อีก 

นายสมมิตร   อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค คือขอหารือท่านประธาน จรงิๆแล้วสภาก็ต้องการจะทํา ฝ่าย
บริหารก็ต้องการจะทํา เรามาหารือรว่มกันว่าเราจะทําอย่างไรให้ไปดีที่สุด ถ้าเอกสารผิดก็แก้ไขจะ
ได้ไหม ถือเหมอืนกับการถอยกันคนละก้าวไดห้รือไม่เพื่อประโยชน์สุขของชาวตําบลชุมโค เพราะ
เราคือตัวแทนของประชาชนของคนชุมโค เรามาหารือร่วมกันวา่มาทําแบบนี้มันถูกไหม มันผิดไหม 
น่าจะดีกว่า 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านปรึกษาผม  เดี๋ยวผมกจ็ะปรึกษาท่านเหมอืนกันว่าท่านชว่ย 
 

/ไปบอกคนข้างใน… 



-11- 

 

ไปบอกคนข้างในว่าอย่าไปฟ้องถ้าทํา เพราะคนอื่นเขาไม่ฟอ้ง ประชาชนทั้งตาํบลชุมโคเขาไม่ฟ้อง
แน่นอน นี่คือคําตอบของขอ้หารือ เชิญท่านสมาชิก 

นายกจิจา    นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่ท่านสมาชิกได้พูดไว้ ถ้าผู้บริหารคิดว่าจะช่วยชาวบ้านมนั
ทําได้เลย และผู้ฟ้องก็ไม่ใช่คนอืน่ ฟ้องพวกกระผมว่าสภาขัดขวางการทํางาน ผมถามว่าถ้าคุณเป็น
สมาชิกสภาแล้วผู้ฟ้องก็ไมต่้องเอ่ยนาม เพราะท่านนายอําเภอเป็นคนบอกเอง ต่อไปจะทําถนน
เส้นไหนถ้าไม่ไดป้ระโยชน์ก็ให้บคุคลนี้ร้องไปศูนย์ดํารงธรรม แล้วจะได้เข้ามาทนัที แล้วจะพาดพิง
ถึงซอย 17 ด้วย เพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลย เพราะจ่ายไปนานแล้ว เดี่ยวใหผู้้ร้องคนนี้ไปรอ้ง 
เพราะรอ้งก็ร้องให้ทัว่อย่าร้องแต่เขต 1 ผมดูแล้วร้องแบบอคติ บ้านเองก็ไปไม่รอด แต่ตอนนี้การ
ผมขอฝากการเล่นการเมืองมากเกินไปทําให้ประชาชนเสียโอกาส 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค มีสมาชิกท่านใดทีจ่ะอภิปรายอีกหรือไม่ เพราะผมเห็นว่าเฉพาะ
เรื่องนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้ว มันยังเรือ่งอื่นอกีเยอะ เพราะถ้าไม่อภิปรายผมจะขอมตจิะให้โอนลด
หรือไม่ ผมจะถามที่ประชุมว่าจะให้โอนลดหรอืไม่เท่านั้น จะไมถ่ามว่าไปตัง้จ่ายที่ไหน ใน
งบประมาณ 2,120,000 บาท ขอเชิญท่านสมาชิก 

นายนพดล  เปาเล้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมขอหารอืเมือ่สักครู่ทีท่่านประธานสภาว่า จะขอมตใินส่วนของ
การขอโอนเงิน ที่ท่านประธานบอกว่าจะขอมติโอนลดหรือไมล่ดอย่างเดียว คือต้องการหารือว่าใน
การโอนลดหรือไม่ลดจะมีผลในอะไร ซึ่งผมก็ไมเ่ข้าใจในความหมาย ต้องการใหม้ีการอภิบาย  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านเลขานุการ การขอมติรู้วา่โอนลดโอนเพิม่ แต่ถ้าคุณไม่โอน
ลดแล้วคุณจะเอาไหนไปเพิ่มถกูหรอืไม่ ผมเองก็งง 

นายนพดล  เปาเล้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เพราะว่าเมือ่กีท้ี่ประธานสภาบอกว่าจะขอมติเฉพาะในส่วนของ
การโอนลด แตป่ระธานสภาบอกว่าจะไมข่อมติในส่วนของโอนเพิ่มในการตัง้จ่ายไปไหนต่อ  
ยกตัวอย่างว่าถา้มติบอกว่าโอนลด มีมติโอนลดถ้าลดไปแล้วคือเงินหายไปเลยใช่หรือไม่ จะไมม่า
ตั้งจ่ายใหม่เงินส่วนนั้นจะตกเป็นเงินสะสมไปเลยใช่ไหม  ประมาณนั้น 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมก็งงอย่างที่คุณนพดลถาม คือผมจะถามมติอันแรกว่าสมาชิก
ท่านใดเห็นควรให้โอนลด ถ้าว่ามติเห็นควรให้โอนลดก็คือลด แล้วจะไปถามโอนเพิ่มจะเอามาจาก
ไหนโอน 

นายนพดล  เปาเล้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในส่วนนี้มันเขยีนว่าโอนงบประมาณเพื่อตัง้จ่ายใหม่ เพราะในนี้
คือทางฝ่ายบริหารเสนอมาว่า ขอโอนลดโครงการจากเงินในเทศบัญญัติเพื่อไปขอตัง้จ่ายรายการ
ใหม่ ในโครงการหมู่ที่ 9 แล้วประธานสภาบอกว่าจะถามในส่วนของการโอนลดจากโครงการของ
หมู่ที่ 10 ถ้าหากสภามีมติให้โอนลดไปแล้ว แล้วเงินจํานวนนี้จะไปตกเป็นเงินสะสมหรือไม่ เพราะ
ประธานสภาบอกว่าจะไมถ่ามว่าการขอมตขิองการตั้งจ่ายใหม่ ท่านประธานเข้าใจหรอืยัง 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เข้าใจแล้ว ถา้อย่างนั้นผมจะขอมติว่าโอนลดแล้วไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ทีเดียวไปเลย เพราะว่าความรู้สึกของผมคือจะโอนลดก่อน ถ้าเขาไม่ให้ลดก็ค่อยถาม
อีกครัง้หนึ่ง คือท่านต้องการใหถ้ามรวดเดียวไปเลย โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทีเดยีวเลย เข้าใจ
ตรงกันนะ ผมจะขอมติที่ประชมุ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ 2,120,000 
บาท เพื่อโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสร้อยทอง-ศาลา หมู่ที่ 
9 ในงบประมาณ 2,540,000 บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ  4 เสยีง (นายนพดล  เปาเล้ง,นายสมมิตร  อินทร์พรหม,นายโกศล   ชุบคํา, 
น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เห็นชอบให้ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 4 เสียง ผู้ใดไม่เห็นชอบให้
โอนลดงบประมาณงบประมาณ 2,120,000 บาท เพื่อโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสร้อยทอง-ศาลา หมู่ที่ 9 ในงบประมาณ 2,540,000 บาท โปรด
ยกมือ  

/ที่ประชมุ… 
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ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 5  เสียง (นายธีระ   ปิยวัฒน์,นายกิจจา  นพคุณ, นายธงชัย   ร่มวิเชียร, 
นายณุพงค์ ไทยพิทักษ์, นายเอกวิทย์  สัจจธรรม) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค มติผ่านนะครับ เข้าสู่ญัตตทิี่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรงุระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1  ขอเชญิผู้บริหาร 

นายชลติ  ชุมเกษยีร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ญัตติที่ 2 ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
ปรับปรงุระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1  

 

หลกัการ 
เพื่อขออนุมัติตอ่สภาเทศบาลตําบลชุมโคแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรบัปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่1 งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  (เบิกตัดปี) 
รายจ่ายตามแผนงานงานก่อสรา้งโครงสร้างพื้นฐาน   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภท ค่ากอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
วิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ ส่ิงก่อสร้าง ทีท่ําให้ลักษณะ ปรมิาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานทีก่่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น ข้อ 31 
การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการทีไ่ด้เบิกตดัปีหรอืขยายเวลา ใหเ้บิก
ตัดปีไว้จะกระทาํได้ต่อเมื่อได้รบัอนุมัติจากผู้มอีํานาจใหเ้บิกตดัปีได้หรอืขยายเวลาเบิกตดัปี  
รายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

 
 คําชีแ้จงประกอบงบประมาณ (เดิม) คําชีแ้จงประกอบงบประมาณ (ใหม่) 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1     
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถงัเก็บน้ํา คสล.ขนาด
ความจุ 50 ลบ.ม. ตดิตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด 2 แรงมา้ 
และปั้มซับเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ 387,000 บาท 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1          
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างถังเกบ็น้าํ คสล. 50  
ลบ.ม. ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า และปั้มซับ
เมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า ขดุวางท่อพีวีซี ขนาด  Ø2 ชั้น 8.5 
ระยะทาง 740 เมตร พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 387,000 บาท   

 
เหตผุล 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลชุมโค  ได้พิจารณาอนุมัติเบิกตดัปี  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจําป ี 2559  วันที่  22  สิงหาคม  2559 ไปแล้วนั้น  เนื่องจาก
เทศบาลตําบลชุมโคประสบปัญหาในการดําเนนิงานไม่สามารถดําเนินการในพื้นที่กอ่สร้างเดมิ
(บริเวณแหลมแท่น) และทางหมู่บ้านได้ขอเปลีย่นจุดดําเนินการใหม่ (บรเิวณวดับ่ออิฐ) จึงจําเป็น
จะต้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและประมาณการใหม่โดย อาศยัอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยวิธกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  
หมวด 4 ข้อ 29  และ  ข้อ  31  เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค คืองบประมาณจากปี พ.ศ.2559 ซึ่งได้กันเงินเอาไวข้้ามปแีล้ว 
ซึ่งตอนนี้ ก็ขอเปลี่ยนที่ โดยอํานาจของสภาโดยการย้ายทีก่่อสร้างใหม่ เปลี่ยนที่ใหม่ สมาชกิทา่น
ใดที่ประสงค์จะสอบถามกข็อเชญิ  

นายณพุงค ์  ไทยพิทกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตอนที่จะดําเนนิการโอนไปตัง้จ่ายทําในพื้นทีต่รงไหน ที่วดัมนัไม่
ผิดอะไรใช่ไหม ขอคําชี้แจง 

นายชลติ   ชุมเกษยีร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ขออนุญาตให้ผู้อํานวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงในส่วนของสถานที ่
 

/นายสุกิจ… 
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นายสกุิจ    สายณัห ์ ผู้อํานวยการกองช่าง  ตามที่ไดท้ําขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรงุ
ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ซึง่สถานทีก่่อสร้างเดิม คือบริเวณแหลมแท่น สถานที่ใหม่ คอื
บริเวณวัดบ่ออิฐ ซึ่งได้ดําเนินการขอกับทางวัดเรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือจากหมู่บ้านมา 
และส่วนที่เหลอืทางกองช่างก็จะดําเนินการขอกับสํานักพุทธศาสนา อีกครัง้ เพือ่ใหใ้หสํ้านัก
พุทธศาสนายินยอมให้มกีารก่อสร้าง  

นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ก็เหมือนเดิม มกีารเปลี่ยนแปลงโครงการตามเดิมผมก็ต้องการจะ
ทราบในตอนแรกที่คิดว่าจะทํา ในรายละเอยีดโครงการทีอ่ยู่ในหมวดเดยีวกัน ในปีงบประมาณปี 
2559 ผมทราบมาว่ายังอกี 3 โครงการทัง้หมด มีโครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่ที่ 1 
โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร.  และโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 3 โครงการ
ถูกตอ้งหรือไม่ มันมีเยอะมากยงักันเงินตัวโน้นตัวนี้ ประสบปญัหาเยอะมาก และติดใจอยู่นิดที่ว่า 
เนื่องจากเทศบาลตําบลชุมโคประสบปัญหาในการดําเนินงานไม่สามารถดําเนนิงานในพื้นที่
ก่อสร้างเดิมได้ ก็น่าจะเกดิจากปัญหาในการอทุิศที่ดิน ที่เดิมที่เขาไมใ่ห้ นีก่็เป็นอีกหนึง่ตัวอย่าง
การที่จะทําอะไร ก่อนที่โครงการจะออก ควรศึกษาสักนิดว่าในพื้นที่ตรงนั้นเขาใหห้รือไม่ และนี่ก็
เป็นบทเรียนในครั้งต่อไปถ้าทางผู้บริหารจะนําเสนอเกี่ยวกับอะไรลงไปเช็คพืน้ที่ดูกอ่น ก่อนที่จะ
ให้ทางสภาอนุมตัิว่าพื้นทีต่รงนัน้ได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบน้ี 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านถามผม ผมตอบไม่ได้ผมเป็นประธานสภา ต้องให้ผู้บริหาร
ตอบ เชิญผู้บรหิาร 

นายชลติ    ชมุเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ในเรื่องของประปาหมู่ที 1 ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของทีด่นิ ซึ่งทาง
หมู่บ้านได้เสนอมาโดยการผ่านประชาคมมา ทางหมู่บ้านก็ได้ยนืยันมาว่าสามารถที่จะเคลียร์พืน้ที่
ได้ ทางเทศบาลก็เลยนํามาลงไวใ้นเทศบัญญัติ พอถงึเวลาทางหมู่บ้านก็ไม่สามารถเคลียพื้นที ่ที่จะ
ดําเนินการได้   

นายณพุงค ์  ไทยพิทกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค โครงการนี้ก็เปน็ความหวังของชาวหมู่ที่ 1 มาปีกว่าแล้ว ในเมือ่
ทําตรงจุดเดิมไม่ได้ ก็ได้ย้ายมาทําที่วดั ผมเหน็ว่าก็สมควร เพราะว่าทางหมู่บ้านก็ได้ถงัมาอกี 1 
ตัว จากงบประชารัฐ เพือ่ที่จะได้จ่ายน้ําให้พี่นอ้งชาวหมูท่ี่ 1 ได้ใช้กันอย่างทั่วถึง เพราะในตอนนี้ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 แถวท่าต้นตาล ไม่มีน้ําใช้ ในหน้าแล้งรถน้ําเทศบาลก็ต้องวิ่งวุ่น ก็เห็นสมควร ขอ
นําเรียนตอ่เพื่อสมาชิกตรงนี้ถงึความจําเป็นของพี่น้องชาวหมูท่ี่ 1 ตรงนี้ มันก็สะสมมานานแล้ว 
เพราะว่างบประชารัฐ เขาจะไปขุดสระน้ําใหม ่เขาขอขุดสระน้ําเพื่อนําน้ําดิบไปใช้ในการอุปโภค 
บริโภค แต่มันติดที่ว่ากฎหมายเป็นที่ป่าสงวน ไม่สามารถขดุได ้ก็ฝากถงึเพือ่นสมาชิกช่วยกัน
พิจารณา ซึง่สภาเคยได้อนุมัตงิบประมาณไปให้พี่น้องชาวหมูท่ี่ 1 และมีการโยกย้ายสถานทีก่็
ยังคงอยู่ในพื้นทีห่มู่ที่ 1 เพื่อประโยชน์ของพี่นอ้งชาวหมูท่ี่ 1  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอกีหรอืไม่ ถ้าไม่จะขอมติที่ประชมุ  
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกอ่สร้างปรับปรงุระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม เห็นชอบ  8 เสยีง (นายนพดล  เปาเล้ง,นายสมมิตร  อินทร์พรหม,นายโกศล   ชุบคํา, 

น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ,นายกิจจา  นพคุณ, นายธงชัย   ร่มวิเชียร,นายณพุงค์ ไทยพทิักษ์,  
นายเอกวิทย์  สัจจธรรม) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เข้าสู่ญัตตทิี่ 5.3  ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญผู้บรหิาร 
นายชลติ    ชมุเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ญัตติที่ 3  ขออนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสม 

 
 

 
/บันทกึหลักการ… 
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บนัทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบการขออนุมัตจิ่ายขาดเงนิสะสมประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2560 

เทศบาลตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวดัชมุพร 
************* 

หลกัการ 
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งนี้ เป็นเงินทัง้สิ้น   14,104,000 บาทแยกรายละเอยีดตามแผนงาน ดังนี ้
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงินทั้งสิ้น  14,104,000 บาท 

เหตผุล 
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ไดร้ับการอนุมตัิ มีข้อจํากัดด้านงบประมาณทําให้ไมพ่อแก่
การใช้จ่ายและมีความจําเป็นทีจ่ะต้องจ่ายเงินนอกเหนอืจากที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ตลอดจนนโยบายที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนา
ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจะต้องดําเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ประกอบกับมเีงินสะสมคงเหลือในปงีบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 
36,191,521.01 บาท และสามารถจ่ายเงินสะสมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 เปน็เงนิทั้งสิน้ 
21,259,745.07  บาท จงึเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เปน็เงนิ 14,104,000 บาท  
เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารนี ้

 
รายละเอยีดประกอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เทศบาลตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวดัชมุพร 
************* 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สายบ้านนายแนมอทุศิ หมู่ที ่1 
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สายบ้านนายแนมอุทิศ ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างดินลกูรงัตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 529,000 บาท (ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22 ประชาคมตําบลลําดับที่ 15) 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สายจงโกย หมู่ที่ 2 
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายจงโกย ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดนิลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พรอ้มติดตัง้ป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 1,000,000 บาท (ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22 ประชาคมตําบลลําดับที่ 16) 
3. โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซลี สายแมว่ัลลา หมู่ที ่5 
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างถนนถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายแม่วัลลา ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 600 เมตร วางทอ่ คสล. มอก.ชัน้ 3 Ø 0.60 เมตร จํานวน 7 ท่อน วางท่อ คสล. 
มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จํานวน 10 ท่อน และรางระบายน้ํา คสล. ความยาวรวม 600 เมตร 
พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 1,350,000 บาท  (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21 
ประชาคมตําบลลําดับที่ 8) 
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4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซลี สายหนา้มัสยิด-ป้ายรถไฟทรัพย์สมบูรณ ์
หมู่ที่ 7  
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
560 เมตร และรางระบายน้ํา คสล. ความยาวรวม 400 เมตร  พรอ้มติดตัง้ป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 1,135,000 บาท (ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23  ประชาคมตําบลลําดับที่ 21) 
5. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สายซอย 14 หมู่ที่ 8 
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอย 14  ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดนิลูกรังข้างละ 0.50 เมตร และรางระบายน้ํา คสล. 
ความยาวรวม 300 เมตร วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน ยาแนวลูกท่อ 
พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 2,096,000 บาท (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23 
ประชาคมตําบลลําดับที่ 22) 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สายดอนทราย-คลองวงัช้าง หมู่ที่ 10 
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ําเซาะ 
จํานวน 420 ตร.ม. และก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 7 
เมตร จํานวน 2 ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 2,540,000 บาท  
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 5  ประชาคมตําบลลําดับที่ 2) 
7. โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซลี สายวงัทอง หมูที่ 11 
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร และรางระบายน้าํ คสล.  ความยาวรวม 1,000 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 2,163,000 บาท  (ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22 ประชาคมตําบลลําดับที่ 13) 
8. โครงการกอ่สร้างระบบประปา และขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14  
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างหอถงัเหล็กสําเร็จรูปความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 25 
เมตร พร้อมอุปกรณต์ิดตัง้ ขุดเจาะบ่อบาดาล ลงท่อพวีีซี ขนาด Ø6 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 80 เมตร  
ปริมาณน้ําไม่นอ้ยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ติดตัง้ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตามแบบทรพัยากรน้ําบาดาล 
พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ 1 ปา้ย งบประมาณ 629,000 บาท (ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 41 ประชาคมตําบล
ลําดับที่ 23) 
9. โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง และรางระบายน้ํา คสล.สายยายไอ-๋โป่งแดง  หมู่ที ่4 
(โครงการเกิดความเสียหายจากอุทกภัย) 
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 78 เมตร  
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ลึก 2.25 เมตร ถมดินลูกรัง จํานวน 3,457 ลบ.ม. วางทอ่ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 
เมตร จํานวน 10 ท่อน พรอ้มยาแนวลูกท่อ ดาดคอนกรตีเสริมเหล็กกันน้ํากัดเซาะ จํานวน 498 
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 971,000 บาท 
10. โครงการปรับปรุงปรบัปรุงถนนลกูรัง สายซอย 12-หมู่ที่ 8 ตําบลทะเลทรัพย์   
หมู่ที่ 8 
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุถนนลูกรัง  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.43 
เมตร (หรอืมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.) โดยการกรยุทางถาง(ขนาดกลาง) ขุดรือ้คันทางเดิม
แล้วบดทับ ลงลกูรงับดอัดแน่น วางทอ่ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จํานวน 9 ทอ่น 
พร้อมยาแนวลกูท่อ  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ 893,000 บาท  
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 39 ประชาคมตําบลลําดับที่ 2) 
11. โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง สายหว้ยยายเรือง  หมูท่ี่ 5 
รายละเอียด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.60 
เมตร (หรอืมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) โดยการกรยุทางถาง(ขนาดกลาง) ขุดรือ้คันทางเดิม
แล้วบดทับ ลงลกูรงับดอัดแน่น วางทอ่ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จํานวน 9 ทอ่น 
พร้อมยาแนวลกูท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ 798,000 บาท  
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 39 ประชาคมตําบลลําดับที่ 1) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในวาระนี้คือวาระที่  5.3  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ 2560 ขอให้สมาชิกพิจารณากันให้เต็มความสามารถ ขอให้ท่านคํานึงถึง
องค์ประกอบ ของหนงัสือสั่งการ หนังสือซกัซ้อมจากกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงิน
สะสมมีองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 ตามลําดับของหนังสือสั่งการ ซึ่งพวกท่านจะได้พิจารณากนัใน
จํานวน 11 โครงการเป็นงบประมาณ 14,104,000 บาท ขอเชิญสมาชกิได้อภิปราย เริ่มจาก
โครงการที่ 1  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแนมอุทิศ หมู่ที่ 1 เชิญ
ท่านสมาชิก 

นายเอกวทิย ์ สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค จากเหตุผลที่อา้งว่ามีขอ้จํากดัด้านงบประมาณ ที่ไม่พอต่อการใช้
จ่ายและความจําเป็นที่จะต้องใช้จา่ยเงินนอกเหนือจากนั้น ถามว่าในปี 2560 ในเทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี มีงบประมาณใช้ทั้งสิ้น 57 ล้านกว่าบาท ที่จะมาอ้างในนีว้่าไมพ่อ 
แล้วนี่จะมาจ่ายอีก 14 ล้าน ถามว่าที่จ่ายไปครั้งที่แล้วก็ยงัดําเนินการไมเ่สร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ยัง
โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่อยูใ่นเทศบัญญัติ และยังรวมทีก่ันเงิน และรวมไปถึงที่ว่าเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจของกรมส่งเสริมงบประมาณ 9 ล้านกว่าบาท ดูแล้วหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนนิการ
ให้แล้วเสร็จก็เกอืบจะร้อยเปอรเ์ซ็นต์ และก็เพือ่บรรเทาความเดือนร้อน ที่จริงเหตุการณท์ั้งหมดที่
ประชาชนได้รับความเดือนรอ้นสืบเนื่องจาก เมือ่ที่มีการไดร้ับอทุกภัย 2 ครัง้ซอ้น และได้เลย
ช่วงเวลานั้นมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วจนถงึวันนี้ การแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นที่ถกูต้อง จรงิๆ
แล้วจะต้องดําเนินการตัง้แต่เหตุการณ์เกดิขึ้นใหม่ๆ นั่นเขาถึงเรียกว่าบรรเทาความเดือดร้อน แต่
มา ณ วันนี้ ชาวบ้านที่เดอืดรอ้นก็ได้นํารถ ไดจ้ัดการเองเบ็ดเสร็จหมด คือดูแลตัวเอง จนถงึบดันี้
ไม่มีความเดือดร้อนแล้ว และอีกอย่างหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มาของเงินสะสม เงินเหลือจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแตล่ะปีจะตกเป็นเงิน
สะสม ที่มาโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกให้กนัไว ้25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นทนุสํารองเงินสะสม 
ส่วนที่ 2 ร้อยละ 75 เป็นเงินสะสม หลักเกณฑ์การใชจ้่ายเงินสะสมระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

/ว่าด้วยกําหนด… 
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ว่าด้วยกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมไว้ดังนี้ 1.ใหก้ระทําได้เฉพาะกจิการซึง่อยูใ่นอาํนาจ
หน้าที่ 2. ด้านการบริหารงานชุมชนและสังคม 3. เป็นกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ใหก้ับองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 4.กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอ้นของประชาชน เป็นไปตาม
แผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหลักเกณฑอ์ยู่ หลักเกณฑก์ารใช้จ่ายเงิน
สะสม นี่คือหลักเกณฑ์การใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ ตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ ปจัจุบัน ซึ่งหกัเงนิส่งฝาก  ก.ส.ท./ก.ส.อ. แล้ว  และนําไปหักเงนิ
สะสมที่มีภาระผูกพัน แต่ยังไมไ่ด้ดําเนินการ หรืออยูร่ะหว่างดาํเนินการและยงัไม่ได้เบกิจ่ายเงิน 
ก่อนนําไปใชใ้หอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารองเงินจ่ายขาดเงินสะสมไว้สําหรับรายจ่ายดงันี ้
ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร ประมาณ 3 เดือน สํารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ประมาณ 
3  เดือน  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ประมาณ 2 เดือน สํารองจ่ายกรณีสา
ธารณภัย ร้อยละ 10 ของเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามขอ้ 2.1,2.2  ลักษณะและ
โครงการที่สามารถนําเงินสะสมไปใช้ ต้องอยูใ่นอํานาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้ความสําคัญกับโครงการดงันี้ 1. สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดํารัสของรัชกาลที่ 9 2. ปรับปรงุหรอืจัดให้มีแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 3. ปรับปรงุหรือจดั
ให้มีแหล่งน้ําเพือ่การอุปโภค บริโภค 4. ส่งเสรมิการท่องเที่ยว โครงการที่เลง็เห็นประโยชน์แก่
ประชาชน ไม่ให้นําเงินไปใช้กบัโครงการหรอืกิจการทีฟุ่่มเฟือย มีการแจง้มาชัดเจน หรือไม่เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น ส่ิงก่อสร้างไม่ว่าจะกอ่สรา้งอะไร ทุกอย่างที่มกีารเริ่มต้นใหม่ 
ส่ิงก่อสร้าง ปรบัปรุงที่ทําการ จัดหารถยนต์ส่วนกลาง รถประจําตําแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน การศึกษาดงูาน   นีคื่อไม่เข้าลักษณะ การทําโครงการเป็นกจิกรรม ขึ้นอยูก่ับศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ต้องมีความพร้อมดา้นสถานที่ และไม่ซ้ําซ้อนกับ
โครงการที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรอืหน่วยรฐัที่ไดด้ําเนินการแล้ว นีคื่อ
อํานาจการใช้จา่ยเงินสะสม นี่คือระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมก่อนทีเ่ราจะพจิารณาการจ่าย
ขาดกัน ก็มีระเบียบแบบนี้ ก็มาดูในแต่ละโครงการที่นําเสนอมาทั้งหมด 14,104,000 บาท  
ประกอบดว้ยทัง้หมด 11 โครงการ จะเป็นโครงการที่เป็นโครงการก่อสร้างใหม่ทั้งหมด มันไมต่รง
กับวัตถุประสงคท์ี่จะบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนมีโครงการที่ซ่อมแซมมัน
ก็น่าจะถกู แต่งบประมาณเกอืบ 2 ล้าน ที่เป็นการซ่อมแซม โครงการที่มกีารปรับปรุงถนนลูกรังมี
จํานวน 3 โครงการ แต่ละโครงการใช้งบประมาณเกือบล้าน กรณีแบบนี้ผมว่าลาดยางดกีว่า 
งบประมาณเยอะและมันไมต่รงกับวัตถุประสงคด์้วย ถามว่าเอาลูกรังไปใส่ครั้งหน้าฝนตกกเ็สีย
งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าเป็นแบบนี้ลาดยางเลย ฝากเพื่อนสมาชิกไดพ้ิจารณาดูว่าขอ้
ไหนตรงกับความต้องการบ้าง ถ้าถนนจะทํากใ็ห้นําไปสู่การท่องเทีย่ว หรือตรงไหนที่มีเหตุจําเป็น
จริง ทางพังก็ตกลง ก็สามารถให้ได้ ก็ลองพิจารณาดูว่าโครงการไหนทีว่่าเข้าขา่ยหลักเกณฑ์การ
จ่ายขาดเงินสะสม 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  เชิญสมาชิก 
นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมได้ฟังท่านสมาชิกได้บรรยายหลักเกณฑ์ในการจ่ายขาดเงิน

สะสม ก็รู้สึกเขา้ใจและสบายใจพอสมควร แตต่้องการทราบวา่มีการจ่ายขาดเงินสะสมไป ซึ่งผมก็
จําวันไม่ได้ ก็น่าจะไม่นานมาผมต้องการถามทางผู้บริหารว่า ครัง้ที่แล้วได้จ่ายไปแล้ว แล้ว
ดําเนินการไปทกุโครงการแล้วหรือยงั  ดําเนินการแล้วเสรจ็ไปแล้วกี่โครงการหรือไม่ ยงัคา้งคา
หรือคงเหลืออกีกี่โครงการ เพราะการจ่ายขาดเงินสะสม จะจ่ายโดยโครงการทีม่ีความจําเป็น
เร่งด่วน จะต้องทําได้ และจะต้องทําได้หมด ความจําเป็นเร่งดว่นจะจําเป็นจะต้องจ่าย เพื่อนาํไป
แจ้งต่อชาวบ้าน ใช้ไปกี่โครงการ เหลืออกีกี่โครงการ 

/นายธีระ… 
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นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอเชิญผู้บรหิาร 
นายชลติ   ชุมเกษยีร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ในเรื่องของการจ่ายขาดไปในครั้งที่แล้ว ก็จ่ายไปในเรือ่งของแหล่งน้ํา 

ซึ่งทางเทศบาลได้ดําเนินการโครงการน่าจะอยูป่ระมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  ที่แล้วเสร็จก็มีบ้างแล้ว 
หลายโครงการ 

นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอให้เป็นตัวเลขตรง ผมได้สืบทราบมาว่าโครงการบางโครงการที่
ขอให้สภาจ่ายขาดไป เช่นขุดสระ ซึ่งก็ดําเนินการไม่ได้ สภาให้ไปแล้วก็คิดว่าสัมฤทธิ์ผล  เจาะบ่อ
บาดาลบางบ่อกไ็ม่ได้ถามว่าตรงนั้นมันเสียโอกาส แล้วเงินมันตกมาอีกตรงนี้ชาวบ้านเขาไมรู่้ 
เพราะสภามีข้อเสียเปรียบอยู่พอทําไม่ได้โทษสภาอย่างเดยีว ตรงนี้ตอ้งถามว่าได้กี่โครงการ และ
เสร็จกี่โครงการ และเหลือกี่โครงการ เพราะท่านบริหารต้องรู้วา่ตอนนี้ได้ดําเนนิการไปแล้วเทา่ไร
แล้ว ขอตัวเลขตรงๆหน่อย และนี่ก็จะจ่ายให้อกี 14 ล้าน ผมถามว่าสภาพิจารณาตรงนี้ตกบา้งทํา
ได้บ้าง คุณเอาใบอุทิศไม่ได้บ้าง ผมว่าเพื่อนสมาชิกในที่นี้พิจารณาแบบนี้บ่อยๆ แสดงใหเ้ห็นว่า
ฝ่ายบริหารไม่ได้ตรวจสอบให้ชดัเจน แล้วให้สภาพิจารณาเปน็ของเด็กเล่นไม่ได้ เพราะสภา
พิจารณาก็จะตราเป็นกฎหมายทันที พวกกระผมมีความที่ว่ารบัผิดชอบต้องถามรายละเอียดว่าทํา
ได้กี่เปอร์เซ็นต์ เพราะชาวบ้านเสียโอกาส อย่างน้อยเงินสะสมทีผ่่านมา ครั้งที่แล้วจ่ายขาดไปกี่
โครงการ เพื่อนสมาชิกคงรู้ แต่เขต 1 ไม่ได้สักโครงการ เพราะติดหลายอย่างทาํก็ไม่ได้ ตอนนีม้า
อีกเขต 1 ได้ล้านห้าได้ 2โครงการ ประชาชนในเขต 1 เสียภาษีพอสมควร มแีหล่งท่องเทีย่วเยอะ 
ผมมองภาพตรงนี้ ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกน่าจะมองภาพว่าภาษีที่คุณเก็บไดก้ี่เปอร์เซ็นต์ คําส่ัง 
คสล.ก็ชัดเจนวา่ให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดี แต่ฝ่ายบริหารไม่ได้นําใสม่า
ในการจ่ายขาด หมู่ที่ 1  6 ไม่ได้รับงบประมาณสักตัว ถามว่าที่จ่ายหมูท่ี่ 8 12 14 ถามว่าตรง
นั้นท่องเที่ยวอะไร หลักการเหตผุลแต่นี้คําส่ัง คสช.ก็มี ถามว่าที่ผ่านมาคุณจ่ายไปเท่าไร เหลอื
เท่าไร เอาตัวเลข ให้ผู้บริหารตอบให้ชัดเจน เพื่อที่จะไดพ้ิจารณาจ่ายขาดในครั้งนี้ดว้ย 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอเชิญผู้บรหิาร ครั้งที่แล้วจ่ายไปกี่โครงการ และแต่ละ
โครงการดําเนินการไปถึงไหน ชว่ยแจ้งตอ่สภาด้วย 

นายชลติ   ชุมเกษยีร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค เป็นคําถามที่ไม่ไดเ้ตรียมข้อมูลมาว่าตัวไหนจ่ายไปทําอะไรไปบ้าง 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านเลขานุการหาขอ้มูลใหท้างท่านนายกหน่อย ว่าอนุมัติไปกี่

โครงการและดําเนินการไปเท่าไร เสร็จแล้วกี่โครงการ เชญิท่านสมาชิก 
นายโกศล   ชบุคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า ถนนสายวังช้าง-ดอนทราย ก็เป็นของ

เขต 1 เหมอืนกนั 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญสมาชกิ 
นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ระหว่างที่รอฝ่ายบริหารขอตอบข้อซักถามบางเรือ่ง และข้อสงสัย

บางเรือ่ง ที่เพื่อนสมาชิกบอกวา่ถนนสายนั้นเปน็ของเขต 1 เหมือนกัน ผมก็เขา้ใจเพราะอยูร่ิม
แดนเขต 1 แตผ่มก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะมันยังคงเป็นปัญหาอยูต่รงนี้ และเพิ่มจะพิจารณาไปเมื่อกี้
ว่าให้ดําเนินการก็เข้าใจเพื่อนสมาชิก แต่ผมในฐานะตัวแทนของประชาชน และเป็นประชาชนใน
พื้นที่ เขตพื้นที่ ถามว่า ณ สภาแห่งนี้ เพื่อนสมาชิก ได้เห็นบ้างว่า คําส่ัง คสช.บอกว่า สถานที่
ท่องเที่ยวและภัยพิบัติ ภัยพิบัตคืิออุทกภัย ก็คือเขต 1 น้ําท่วมจริง น้ําท่วมแท้ผมก็เห็นอยู่ว่า
ผู้บริหารไปแจกของอยู่กับอดีต สส.บ้าง สจ.บ้าง แต่งบประมาณไม่มี ถนนสายหมู่บ้านพัฒนาขาด
ไหม ขาด พงั  แต่ได้งบประมาณไหม ไม่ได้ ไดอ้ยู่ช่วง เป็นเงินนอก แต่ยงัเหลอือีก ท่านไม่ได้ใส่มา
ให้พิจารณา ผมถามว่าวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารทีด่ี คุณเอามาใหพ้วกกระผมพิจารณา ผมมาเปน็
ตัวแทนของพี่นอ้งประชาชนในพื้นที่เขาก็เสียโอกาส มองภาพให้รวม ต้องมีทัง้นิติธรรม นิตริฐั 
รวมทัง้ธรรมาภบิาล พอสมควร แต่ใส่มาแบบนี้บ่อยๆแล้วให้สภาตัด ประชาชนเสียโอกาส เพราะ
ต้องตดัเขตผมไม่ได้สักโครงการ คุณได้โครงการแล้วอย่ายินดี ตอ่ไปคงจะไม่ไดบ้่อยๆ อย่าดีใจไป 

 
/นายสมมิตร… 
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นายสมมิตร   อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค อันที่จริงแล้วผมก็ให้ความเห็น มีบ่อยครั้งที่เพือ่สมาชิกท่านบอก
ว่า เขต 1 ไม่ได ้ได้แต่เขต 2 ทีจ่ริงเราตอ้งมองภาพรวม คือเขต 2 จริงมพีื้นที ่8 หมู่ พื้นที่กวา้ง
กว่า ผมมองแลว้ เขต 1 เลือกตั้ง ซึ่งถนนลาดยางเกือบหมดแล้ว ยังมีเหลือ ยงัไม่หมดทีเดียว บ้าน
ผม เขต 2 ตั้งแต่ซอย 8 หมู่ที่ 8 ถึง หมูท่ี่ 12 ซอย 20 ท่านไปดูได้ มีแต่ซอย 12 เท่านั้นทีเ่ป็น
ถนนลาดยางซึง่ได้งบประมาณจากทางหลวงมาช่วย หมู่ที่11 พื้นที่เยอะมาก ส่วนมากก็เป็นถนน
ลูกรังทั้งนั้น พี่นอ้งในพื้นที่สัญจร นําเอาพืชผลทางการเกษตรไปขายก็ลําบาก เราก็น่าจะมองใน
ภาพรวมทัง้ตําบล ฝ่ายเขต 1 มีแหล่งท่องเทีย่ว ฝ่ายเขต 2 เป็นพืชเศรษฐกจิ ก็น่าจะสมดุลกนัได้ 
คือขอให้มองในภาพรวม 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญสมาชกิ 
นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอแย้งเพื่อนสมาชิก จรงิๆก็ไม่อยากจะตอบโต้ ผมคุยกับผู้บริหาร 

ผมถามว่า คําส่ัง คสช.ก็มีอยู่ เราละเมิดคําส่ัง คสช. เพราะเปน็การจ่ายขาดเงนิสะสม เพราะ
กฎหมายก็บอกแล้ว ท่านไปจ่ายสุ่มส่ีสุ่มห้า ท่านรับผิดชอบไดห้รือไม ่หากต้องมีการเรยีกเงินคืน 
หรือเกิดอะไรขึน้ผมติงเพื่อความถูกตอ้ง อะไรที่ทําแล้วได้ประโยชน์ได้ภาพที่ด ีถามว่าจ่ายไปแต่ละ
ซอยมีบ้านกี่หลงั ทําได้ อย่างโครงการทําไมเ่สร็จก็มี คิดว่าจ่ายๆไปเห็นทําไมไ่ด้ก็มีเยอะ แต่ตอนนี้
ผมติงทีท่ําได้แล้วก็มันเข้าในหลกัเกณฑ์ในอํานาจของ คสช. ที่มคํีาส่ังให้ดําเนินการ แต่คุณจ่ายใน
ด้านผิด แล้วจ่ายไม่ได้ คุณก็มาว่าสภา เพราะสภาก็ต้องรับผิดชอบในการจ่าย เพราะคุณได้พลอย 
อนิสงค์พอสมควร บางเรื่องผมก็กลัวอยู่ เพราะเรารับเงินเดอืนๆก็ไม่พอจะใชจ้่ายภาษีสังคมกเ็อา
ไปหมดแล้ว แต่คุณมาพิจารณาผิดๆถูกๆ เดี๋ยวจะโดนแล้วมาปวดหัวกันทีหลงั 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมว่าเราอย่ามาอภิปราย เขต 1 เขต 2 ความต่าง เพราะทกุคน
ก็เปน็การพัฒนาของตําบลชุมโค  เขต 1 เขต 2 ก็ประชาชนในตําบลชุมโคเหมือนกัน แต่ให้ดใูน
ความยุติธรรมของงบประมาณ เนื้อเงิน ขอเชญิท่านสมาชิก 

น.ส.วชิญศ์รตุา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในเรือ่งของการจ่ายขาดเงินสะสม จากที่ท่านประธานและท่าน
สมมิตรพูดเมือ่สักครู่ เป็นสมาชิกสภาต้องดูแลทั้งตําบล แล้วเท่าทีดู่ในการอา้งคําส่ังในการแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน จริงอยู่ตอนนี้มนัผ่านฤดูฝนตกหนักไปแล้ว คือชาวบ้านส่วนหนึ่ง
บางซอย หลายๆที่นั้นได้มกีารช่วยเหลือตนเอง คือได้มีการช่วยเหลือตนเองบา้ง และมีรถของ
เทศบาลไปช่วยเหลือบ้าง รถ JCB เพื่อให้สัญจรไปได้กอ่น ก่อนที่งบประมาณจะมาไม่ได้
หมายความว่าความเดือดร้อนนัน้หมดไปแล้ว ความเดือดร้อนนัน้ยังอยู่ เพียงแต่ว่าในการสัญจรไป
ไม่ได้ติดขดัรุนแรงตอนแรกนั้นมันบรรเทาลง การจ่ายขาดงบประมาณในครัง้นี้ ซึ่งก็มองดูแล้วก็
เป็นการชว่ยแกไ้ขความเดือดรอ้นของชาวบ้าน อย่างเป็นคอนกรีตก็ได้ช่วยแกไ้ขการป้องกันน้าํ
ท่วม และถนนพังไดง้่ายอกี ส่วนลูกรังก็เข้าใจสาํหรับบ้านทีอ่ยู่ในซอยลูกรงั ถ้าฝนตก ก็จะมี รอ่ง
น้ําขาด หินลอย ซึ่งนั่นคือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสัญจร หรือจะเป็น
การขนส่งพืชผลทางการเกษตร หรือนัง่ขี่มอเตอร์ไซต์มาส่งลูกโรงเรยีนเช้าๆก็ยากลําบากดงันั้นถ้า
มีงบประมาณทีจ่ะไปเกล่ียให้เขาก่อนกเ็รื่องที่นา่ยินดี ยกตัวอยา่งเช่น ถนนในหมู่ที่ 4 ยายไอ๋โป่ง
แดง  คือเลอะเทอะมาก ผู้ใหญรุ่่งชาวบ้านหมู่ที ่4 คุณสุวัชร์ก็อยู่ในที่นั้น ขออนุญาตเอ่ยนาม ก็ได้
ไปช่วยบรรเทาทุกข์กันไปส่วนหนึ่ง พอฝนตกอีกมันกจ็ะเป็นรอ่งอกี เพราะว่าเขาไม่ทําการบดอัด 
เขาทําการเอาดนิไปถมแล้วย่ําๆให้รถวิง่ไปได้กอ่น เพื่อการบรรเทาทกุข์เท่านั้นเอง ดงันั้นการจา่ย
ขาดเงินสะสมเชื่อว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์มากกว่าที่จะเอาเงินไปทิ้งอยา่งที่พวกเรากลวั  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค นั่นคือสิ่งที่ผมฝากให้สมาชิกช่วยกันดวู่าการจ่ายขาดด้วยอํานาจ
ของระเบียบมันให้สร้างหรอืใหซ้่อม เดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์ ขอเชิญท่านสมาชิก 

นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค จริงอยู่ตามที่คุณวิชญ์ศรุตา ไดก้ล่าวมา แต่ตามที่ผู้บริหารได้เขียน
มา “ซึ่งจะต้องดําเนินการเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน” ถามว่าบรรเทาเมื่อไร  

/เหตกุารณ์นี…้ 
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เหตุการณ์นี้ไมใ่ช่บรรเทา บรรเทาต้องเริ่มจากปรากฏการนั้น เพื่อให้สัญจรไปมาได้ นั่นคือ 
บรรเทา ถามว่าว่าทําไมท่านไมจ่่ายตั้งแตต่อนนั้น แต่ที่พูดนี้ไม่ใช่ไม่ให้ ให้แตดู่โครงการกอ่สร้างซึง่
ตามหนังสือสั่งการก็บอกอยู่ชดัเจน ว่าไม่ให้นําเงินไปใชใ้นโครงการที่ฟุ่มเฟอืยหรือไม่เกิดประโยชน์
กับประชาชนโดยตรง อย่างเช่นก่อสร้างมาทัง้หมดเลย แต่ถ้าเปน็การซ่อมแซมในถนนตรงไหนที่ว่า
เป็นแคปซีล มีการลอกร่อนออกไป พัง ชํารดุ ซอ่ม คือใช้งบตัวนี้ แล้วถามว่าถา้บรรเทา ณ ตอน
นั้น ก็สามารถกระทําได้ เพราะงบกลาง ซึง่เป็นงบประมาณส่วนตัวของนายกกม็ีอยู่ นี่ก็ตอ้งการจะ
ทราบว่างบกลางของท่านมอียู่เท่าไร ซึง่ท่านกต็้องชี้แจง งบประมาณตัวนั้นทา่นสามารถนําออกมา
ใช้ได้เลย แตท่่านก็ไม่ทํา แต่ ณ เวลานี้ไม่ใช่บรรเทาความเดือดร้อนแล้ว เป็นการก่อสร้างซึง่ไมใ่ช่
การบรรเทา 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านนายกพรอ้มที่จะชี้แจงหรือไม ่เชิญผู้บรหิาร 
นายชลติ   ชุมเกษยีร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค สําหรับโครงการทีไ่ด้ดําเนินการในงบประมาณเงินจ่ายขาดสะสมที่

ผ่านมา 1.โครงการก่อสร้างระบบประปาสถานีรถไฟ วังช้าง ได้ดําเนินการแล้ว 2.ขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 5 ดําเนนิการแล้ว 3.โครงการกอ่สร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ดําเนินการแล้ว  
4.โครงการกอ่สร้างระบบประปา ซอย 14  หมู่ที่ 8 ผู้รับจ้างเขา้ไปดําเนินการแล้ว แต่ทําการขุด
เจาะไม่พบน้ํา ก็ต้องยกเลิกไป เนื่องจากไม่สามารถดําเนินการได้ 5. โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ซอยชอ่งเขาหิน หมูท่ี ่8 ได้ดําเนินการแล้ว 6.โครงการขุดลอกสระน้าํห้วยตาจุ่น หมูท่ี่ 4 
กําลังดําเนินการอยู่ 7.โครงการขุดลอกสระน้ํา ซอย 11 หมู่ที ่8 ผู้รับเหมาเขา้ดําเนินการล่าช้า 
เลยระยะช่วงหน้าแล้ง ทําให้ไมส่ามารถเข้าไปดาํเนินการได้ โดยมีพี่น้องประชาชนที่มีสวนทุเรยีน
อยู่บริเวณ รอบสระไม่ให้เปิดน้าํทิ้ง ซึง่ก็ไม่สามารถกระทําได้ ในเรื่องของการใช้น้ําซึ่งจะนําไปใช้
รดทเุรียน 8. โครงการขดุลอกห้วยตาคลุ้ย กอ่สร้างฝายน้ําล้น ก่อสร้างเรยีบรอ้ยแล้ว 9. โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาคลองอาบน้ําช้าง ได้ดําเนนิการแล้ว  10. โครงการก่อสรา้งระบบประปา 
ซอย 17 หมู่ที่ 12 กําลังดําเนนิการอยู่  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ที่ท่านว่าเสร็จจริง ก็ไม่เสรจ็เพราะตัวโครงการเงินก็ตกไปแล้ว 8 

แสนกว่าบาท ถามว่าแล้วเจาะบ่อบาดาลเขาพงั ผมก็เจาะไม่ได้ ชาวบ้านไม่ให้ที่เจาะผมกท็ราบแต่
ตรงนั้นเจาะไม่ได้ ผมก็ไม่ว่าอะไร การทําโครงการที่ผมจะตงิ เพราะการจ่ายขาดเงินสะสมต้อง
เร่งด่วนในพื้นทีน่ั้น แล้วมีใบอุทศิที่ดินเรยีบร้อย เมื่อโครงการอนุมัติไปแล้วได้ผลสําเร็จ แต่ถามว่า
ตอนนี้อย่างน้อยโครงการทีเ่ขาพังทําไม่ได้ และอีกกี่โครงการที่ทําไม่ได้แล้วผมยังทราบอกีว่ายังทํา
ไม่ได้อีก แต่ว่าที่ท่านบอกว่าเสร็จไปแล้วบางท ีก็เสร็จแค่ 70 เปอร์เซ็นต์ ครึ่งๆกลางๆบ้าง ก็
พอจะทราบข่าวอยู่ว่าไมไ่ด้ตามเป้าหมาย ซึ่งตอนนี้ก็มาทําใหม่ และมาจ่ายขาดอีกผมถามว่าสภา
พิจารณาความเร่งดว่น ตามหลกัการและเหตุผลของการจ่ายขาดเงินสะสมเหมือนที่สมาชิกได้
กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว แต่เพื่อสมาชิกก็คิดว่าไมเ่ป็นไร ผมคิดว่ามีส่วนพอสมควร เพราะมีอยู่ในแผน 
ใช้ในเทศบัญญตัิมันจะมาตรฐานกว่า เพราะเราสภาต้องคิดว่าการรับรองไปลวกๆได ้

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สอบถามผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลชุมโค ไตรมาสที่ 2 
มีงบประมาณเท่าไร ที่สามารถจ่ายได้ตามเทศบัญญัติ ทีร่ัฐบาลอุดหนุนมาให้ ตอนนี้มีเงินอยู่
ประมาณเท่าไร 

นางพัชรี    ช่วยดํารงค ์ ผู้อํานวยการกองคลัง ขณะนี้เทศบาลตําบลชุมโค ได้รับเงินเข้ามาประมาณ 10 กว่าล้านบาท 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เทศบาลได้รบังบประมาณ 10 กว่าล้าน ยังทําอะไรไม่ได้เลย ถ้า 

10 กว่าล้านนั้นใช้ แล้วมาจ่ายขาดอกี 14 ล้าน เพื่อนสมาชกิก็พจิารณาก็แล้วกัน เมื่อกี้ผมลืมให้
เจ้าหน้าทีเ่ขาชีแ้จงก่อนว่าตอนนี้เทศบาลมีงบประมาณอยู่เท่าไรที่สามารถจ่ายได ้เชิญท่านสมาชิก 

นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค คือติดใจอยู่นิดเดียวโครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง พร้อม 
/รางระบายน้ํา… 
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รางระบายน้ํา สายยายไอ-๋โป่งแดง หมูท่ี่ 4  โครงการปรับปรงุถนนลูกรงัซอย 12 หมู่ที่ 8 และ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรงั สายห้วยยายเรอืง  หมู่ที่ 5 3 โครงการนี้เป็นโครงการทีเ่ป็นการ
ปรับปรงุถนนลกูรงัผมเข้าใจว่าการที่นําลูกรงัไปใส่ใน 3 ซอยนี้ คือการดําเนนิการโดยเทไป
แบบต่อเนื่องหรอืพอไปเจอหลุม หรือว่าเจอบ่อ เอาดินลูกรังใส่ โดยการเกลี่ย อาจจะใช้วิธีนั้นใช่
หรือไม่ หรือว่าโรยแบบต่อเนือ่งให้ครบระยะทางตามจํานวนที่เขียนมา แต่ที่ผมคิดผมว่าคงไม่ใช่
เป็นการโรยแบบต่อเนื่อง ผมคิดว่าตรงไหนที่เป็นหลุมก็พาไปใส่ ตรงไหนที่ไดแ้ล้วก็ไม่เป็นไร แต่
งบประมาณ ทั้ง 3 โครงการที่ซือ้ลูกรงัมาเททิ้ง ให้งบประมาณไป 2,064,000 เกือบ 3 ล้าน ซื้อ
ลูกรังถามว่าเยอะไหม เยอะเท่าลาดยางเลย เยอะเกินไปแล้วหมู่อื่น ท่านสมมติร ขออนุญาตที่เอ่ย
นาม ท่านก็บอกแล้วตําบลชุมโคแต่ละพื้นที่ส่วนมากเป็นถนนลูกรัง ถามว่าหมู่อื่นเขาไม่ตอ้งการ
หรือ คุณให้แค่ 3 หมู่ตรงนี้ มันน่าจะไม่ใช่ในงบประมาณ 14 ล้าน ซื้อลูกรัง 2 ล้านกว่า เหลอื 
11 ล้านกว่า แล้วอย่างหมูท่ี่ 14 ดีครับเป็นระบบประปา ก็มหีมู่เดียวที่ใส่ประปาให้ อีก 13 หมู่ 
ยังเดอืนร้อนไหม ยังเดอืดรอ้น ในเรือ่งระบบน้ําอุปโภค บริโภค  แต่ก็ใส่มาเพยีงแค่หมู่เดียว นี่ถ้า
เป็นโครงการแบบนี้ทั้งหมด และเป็นโครงการที่บรรเทา สภาเห็นชอบ 100 เปอร์เซ็นต์  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก  
นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่ท่านสมาชิกคุณเอกวิทย์ได้กล่าวว่า ถนนลูกรัง ในเขต

เทศบาลตําบลชุมโค ถามว่าใครจะต้องการบ้าง เมื่อใช้เงินเกือบ 3 ล้านบาทมาทําถนนลูกรัง เม็ด
เงินไม่ถงึ 5 เดอืน พฤษภาฝนก็มาก็พงัอกี สมัยที่แล้วผมก็ไมอ่ยากจะกล่าวอา้งเปลี่ยนเป็นลาดยาง
ได้ระยะทาง 3 กิโล เพราะถนนซอยแต่ละซอยก็ไม่เยอะ ถามวา่จะเป็นหลักฐานที่ใช้ไดย้าวนาน
พอสมควร แล้วนี่เหมือนกับสร้างใหมถ่นนลูกรัง กําไรเยอะครับท่านประธาน เพราะเกรด บด อัด 
ดินเดิม พูดง่ายๆว่าผู้รับเหมาในเขตพื้นที่ขับรถเกรดคน ขับรถน้ําคน ขับรถบดคน อยู่ในคนๆเดียว
ทําได้และผมแล้วน่าสงสาร แล้วใช้งบประมาณสายละ 7- 8 แสน ผมว่าน่าจะกาํไรพอสมควร แต่
ผมคิกว่าไม่เห็นด้วยอย่างที่สุดในการเสนอมา เพราะถนนลูกรังตรงนี้มันมเียอะเฉพาะซอยแสง
ทิพย์พงัจนไม่มอีะไรจะดีแล้ว แต่ถามว่าชาวบา้นเขารอ้งมาหลายรอบแล้ว กไ็ด้ปากทางไว้หน่อย
เป็นคอนกรตีนดิ ถามว่าข้างในมีความเสียหายมีการขนส่งสินค้ายางพาราผมวา่ไม่รู้กี่ตัน แตว่า่ไม่
เคยได้รับงบประมาณตรงนี้ ท่านให้มองภาพรวม ผมก็มองภาพรวมเพราะประชาชน สวนนายทุนมี
เป็นพันๆไร่ คุณไปอ้างเนื้อที่พันไร่ของนายทุน กับเกษตรกรหมูท่ี่ 6 มีชุมชนหนาแน่นน้ําจะท่วม 
ตอนนี้วิกฤตน้ําเน่า คุณไปแก้หรอืไม่ ไม่ได้แก้ชุมชนหนาแน่นเกดิขึ้นคุณไม่ไดท้าํ ผมคิดว่าถ้าคุณ
มองภาพรวมมองให้จบ อย่ามองเพยีงว่าที่ตัวเองไดร้ับผลประโยชน์ แล้วคุณมาอ้างผมเห็นแล้ว 
ช่องมุดผมไป ผมก็มีที่ดิน ถามวา่คุณมองไม่จบตรงนี้ แล้วใช้ลูกรงัมาทําตรงนี ้ถามว่าสภาพิจารณา 

 พิจารณาไมด่ีมกีารสืบเนื่องกันบ้าง เพราะจ่ายขาดรอบที่แล้วและก็รอบนี้ผมเห็นแล้วขุดลอกรถสิบ
ล้อวิ่งดินเต็มถนน รถเทศบาลไปฉีดน้ําให้ ผู้รับเหมาได้อภิสิทธิต์รงนี้ คนขับรถน้ําก็บ่นว่านี่หนา้ที่
ของเรา และคนที่บ่นก็คนทีร่้องพวกผมด้วย ฉีดน้ําให้ผู้รับเหมาอภิสิทธิ์นักหนา ตรงนี้ผมคิดว่าไม่
น่าเลยผู้รับเหมาอะไร ที่มารับเหมาได้แบบนี้ นั่นแหละคู่แข่งถึงแพ้เรื่อย 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านผู้อํานวยการกองช่าง ท่านช่วยชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงนิ
สะสมที่ยังไม่ไดท้ํามันมาจากสาเหตุอะไร และโครงการไหนบ้าง เมื่อกี้ที่นายกชี้แจง นายกไดช้ี้แจง
ว่ามันเพราะอะไรที่ยงัไม่ไดท้ํา  

นายสกุิจ  สายณัห ์ ผู้อํานวยการกองช่าง เงินสะสมที่เหลืออยู่โครงการก่อสร้างที่ยงัดําเนินการไม่แล้วเสร็จ โครงการ
ก่อสร้างประปา หมู่ที่  12  ถนนซอย 17 ก็อยูร่ะหว่างดําเนินการ โครงการขดุสระน้ํา ซอย 11 
ไม่สามารถดําเนนิการได้ เนื่องจากชาวสวนทเุรยีนไม่ยอมให้สูบน้ําทิ้ง ถ้าเขาซือ้น้ําแพง ซึ่งเขามี
รายได้จากสวนทุเรยีนปีละหลายล้าน 2 ล้านบ้าง 3 ล้านบ้าง ซึ่งถ้าเข้าไปทําเขาไม่ยินยอม 
โครงการก่อสร้างประปาซอย 14 และขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที ่8  ผู้รับจ้างไดด้ําเนินการขุดเจาะ 

/แล้วแต่ไม่มีน้ํา… 
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แล้วแต่ไม่มีน้ําก็ต้องยกเลิก นี่คือโครงการทีเ่หลืออยู่ ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ ส่วนที่จะเสรจ็ก็มี
โครงการขุดลอกสระน้ําหมู่ที่ 4 ผู้รับจ้างกด็ําเนินการอยู่ โครงการขุดลอกห้วยตาคลุ้ยก็ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่ผู้อํานวยการกองช่างกล่าวมา ผมยังงงว่าโครงการมันผ่าน
การประชาคมมาได้อย่างไร เชญิท่านสมาชิก 

นายสมมิตร   อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมในฐานะเจ้าของพื้นที่ ที่อยูใ่นหมู่ที่ 8 โครงการที่อยูใ่นซอย 
11 ที่ลอกคลอง คือ จุดนั้นมีโครงการของเทศบาลไปทํา ตอนนั้นมันยังแล้งอยู่ผู้รับเหมาเขา้ไป
ดําเนินการล่าช้า ผมได้สอบถามมายังทางท่านนายก ว่าทําไมถึงช้า ถามรองนายกเดชา ว่าทาํไมช้า 
ท่านนายก ก็ตอบว่าเขากําลังจะดําเนินการเข้ามาโดยเร็วๆนี้ บังเอิญฝนตกหนัก น้ําเต็มสระ
จนกระทั่งล้น จะให้ไปสูบออกเจ้าของสวนทุเรยีนที่อยูใ่กล้เค้าไม่ยอม เพราะถา้สูบออกน้ําแหง้
หมด ถ้าน้ําแหง้หมดเขาก็จะไมม่ีน้ํารดทเุรียน ซึ่งในตรงนั้นมหีลายแปลงที่ใช้น้าํตรงนั้น ก็เลย
เป็นอันว่าไม่ใหท้ํา พอไมใ่ห้ทําก็เรือ้รงัมาจนถงึปัจจุบันนี ้

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอชื่นชมท่านสมาชิกสมมิตร ทําหน้าที่ไดถ้กูต้อง เพราะอยูใ่น
พื้นที่ เพราะเราไม่สามารถรับรูต้รวจสอบว่าผู้รบัเหมามีสาเหตอุะไรที่ไม่ไดท้ํา แล้วนํามาชี้แจงให้
สภาทราบว่ามีเหตุผลอะไรที่ไมไ่ด้ทํา ฝากไปยงัท่านสมมิตรว่าชว่ยชี้แจงให้กับชาวบ้าน ประชาชน
ในตําบลชุมโค ที่เขาถามว่ามันเหตุผลอะไร ต้องการใหร้ายงานจริงเรื่องจริง เหมือนหมู่ที่ 12  
ท่านวิชญ์ศรตุา  ท่านทราบหรอืไม่ว่าประปาหมูท่ี่ 12 เขาไม่ดําเนินการเพราะอะไร ขอเชิญทา่น
สมาชกิ 

น.ส.วชิญศ์รตุา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผู้รับเหมาอยูร่ะหว่างดําเนินการ 
นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่เพือ่สมาชิกคุณสมมิตร ได้พูดถามว่าผู้รบัเหมา การจ่ายขาด

เงินสะสม ปัญหาเร่งด่วน เป็นระสิทธิภาพของใครท่านก็น่าจะทราบ ทําไมไมท่ําในช่วงภัยพิบตัิ 
ไม่อย่างนั้นจะจา่ยขาดไปทําไม เพราะให้แก้ปัญหา แต่ได้ทกัท้วงว่าการจ่ายขาดเงินสะสมครั้ง
ต่อไป ในครัง้นีก้็เป็นการจ่ายขาดเงินสะสม แต่อย่างที่เพือ่สมาชิกคุณเอกวิทย์ว่า สร้างถนน
คอนกรีตเสียเยอะ แล้วตรงที่เขาเดือดร้อนทีจ่รงิๆ ผมก็เห็นอยู่เดือดรอ้นหลายซอย เห็นมาหลาย
โครงการเป็นการสร้างที่ส้ินเปลอืงพอสมควร ผมเห็นแล้วยกตวัอย่าง คอนกรีตซอย 14 หมู่ที่ 8 ก็
ไม่ใช่น้อย เป็นเงิน 2 ล้านกว่า ถามวา่นี่เร่งดว่นหรือก็ไม่ใช่ อยู่บนเขาน้ําท่วมหรือถึงจะทํา
คอนกรีตแตว่่าผมก็ยังให้เกียรติอยู่ อกีโครงการหนึ่ง โครงการคอนกรีตสายจงโกย หมู่ที 2 ถอืว่า
น้ําท่วมภัยพิบัตทิ่วมแน่นอน น้าํเต็มเลยกย็ังพอจะอ้างขึ้น เอาใส่ให้ไมรู่้อย่างไร แต่ว่ากย็ังพอดี พอ
น้ําท่วมถนนเส้นนั้นก็จม จะพงัไม่พังก็คงต้องไปดูเอง สมาชกิเขต 1 มีอยู่บ้างที่ไม่มาบ้างก็แล้วแต่ 
แต่ผมเห็นแล้ว แต่อยู่บนเขาบอกว่าคอนกรีตผมก็งง ในหมูท่ี่ 2 หมู่บ้านพัฒนาน้ําตัดขาดลาดยาง 
ท่านรองณุพงค์ไปซื้อปูนอุดหลุม เงินเยอะแยะงบกลางกย็ัง ซื้อปูนอุดหลุมผมไม่กระทําบอกตรงๆ
ให้จ่ายคนเดียว แต่นี่มาจ่ายได้อย่างไร ผมบอกไว้ตรงๆเลยว่าส่ิงที่น่าจะทําน่าจะเห็น และตาม
คําส่ัง คสช. ผมติงอย่างที่สุดคือการท่องเที่ยว น่าจะทําเพราะชุมโคตอนนี้เหมอืนกบัเหมอืงทอง 
สนามบิน สถานศึกษา ชายทะเลธรรมชาติ แตท่่านผู้บริหารไมเ่ล็งเห็น ไมใ่ส่งบประมาณให้ไปเลย
ตามวัตถุประสงค์ ตามคําส่ัง คสช.ที่เขาแนบมาให้เป็นตรายางทีเ่รามาใช้ประโยชน์ ถนนลงทะเลกี่
เส้น ที่จะมองแล้วว่าเป็นอนาคต ป้ายบอกทางที่ว่าจะมีให้เกดิขึ้น ถามว่าท่านไม่ได้ดําเนินการ ท่า
เล็งเห็นอยู่ที่ว่า ประชาชนส่วนหนึ่ง แต่ประชาชนอีกส่วนหนึง่ไม่รับผลประโยชน์จากตรงนี้ พวกผม
จ่ายขาดผมก็เลง็เห็นเหมือนกันว่าความสําคัญของประชาชนมนัมีเท่าเทียมกันเพราะมันไม่ได้วา่
ตรงโน้นมทีี่มากแล้วจะมีศักยภาพสูง คนที่มีทีเ่พียงหอ้งสองหอ้งก็มีศักยภาพสูงเท่าเทียมกัน แต่
เขาไม่ไดร้ับประโยชน์เพราะขอยกตัวอย่างหมูท่ี่ 6 ตอนนี้มีปญัหาทัง้น้ําเสีย ทั้งน้ําท่วม เพราะมัน
เป็นที่รับน้ําโดยปริยายน่าจะมีคูน้ํารางน้ําเพื่อแก้ปัญหาพอสมควร 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
/น.ส.วิชญ์ศรุตา… 
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น.ส.วชิญศ์รตุา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เมื่อสักครูท่ี่เพือ่นสมาชิกได้พดูถึงถนนคอนกรีตซอย 14 เปน็ที่อยู่
บนเขา เรื่องจรงิช่องมดุเป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขา แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าซอย 14 นั้น เมื่อเวลาฝน
ตก จะมากหรือจะน้อยตรงปลายซอยทีเ่ขาจะไปก่อสร้างถนนคอนกรีตใหถ้นนตรงนั้นขาด แล้ว
เป็นแอ่ง เป็นทีลุ่่ม เวลาฝนตกทีท่านตอ้งไปดวูนัที่ทําประชาคมหมู่บ้าน ท่านโกศล ท่านสมมิตรอยู่ 
ขออนุญาตเอ่ยนาม ชาวบ้านปลายซอยตรงนั้นร้องไห้ เขาร้องแบบน้ําตาไหลพรากๆ เขาว่าเวลาที่
ฝนตกตรงนั้นจะเป็นคลอง พวกเราเวลาที่มกีารซ่อมท่าน สท.ทั้ง 2 ก็ไปด้วย หมู่ที่ 8และหมู่ที่ 12 
จะมีรถไถกันหลายบ้าน เราก็จะระดมกันมาและจะจ้างรถในพืน้ที่มาขนดินให้ ฝังท่อให้แล้วพอฝน
ตกหนกัทกุครั้งมันจะขาดมันจะหลุดไปตรงนั้นซ่อมทุกครั้งที่มฝีนตกหนัก ฝนตกระดับกลางๆก็พัง
แล้ว เพราะจดุนั้นมันเป็นที่ลุ่ม เราถมให้สูงเทา่ไรก็พงั เพราะมันเป็นทางลงจากภูเขามาทั้งหมด 4 
ด้าน มีเวลาว่างเราลงไปดกูัน ชาวบ้านร้องไห้จริงเพราะว่าเขาลําบากกันจริงๆ 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่ท่านวิชญ์ศรุตาบอกว่าเป็นทางน้ําผ่านทางขาด ผมว่าน่าจะ

ใส่บล็อก ถ้าเปน็ท่อกจ็ะพงัอกี ต้องทําบล็อกใหเ้หมือนกับเส้นดอนทราย ผมอ่านเจอของหมูท่ี่ 14 
ระบบประปา มกีารก่อสร้างหอถังเหล็ก พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ 629,000 บาท ที่
ถามเพราะอะไร เพราะเห็นว่าไม่มีการขยายเขต หรือว่าท่อทางหมู่ที่ 14 ได้เดินไว้แล้ว คือถา้ไม่มี
ท่อผมเกรงว่าจะเป็นอนุสาวรียเ์หมือนหมูท่ี่ 3  หมู่ที่ของท่านประธานเอง เจาะตั้งไว้ไม่ได้เกดิ
ประโยชน์อะไร แต่ถ้าเขามที่ออยู่แล้วก็ตกลง เห็นไม่มีในรายละเอียด ขอทราบรายละเอียด 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญผู้บรหิาร ชี้แจงเพราะอะไรถงึไม่มีการขยายเขต 
นายชลติ    ชมุเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค  สําหรับเรื่องก่อสรา้งระบบประปาหมู่ที่ 14 สาเหตุที่ไม่มีการขยาย

เขตท่อประปา เพราะว่าได้คุยกบัทางหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านจะนําเงินของหมู่บา้นไปขยายเขตท่อ
ประปาเอง ให้เทศบาลก่อสร้างระบบประปาให ้ซึ่งการขยายเขตทอ่ทางหมู่บ้านพร้อมที่จะ
ดําเนินการเอง 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายณพุงค ์ ไทยพทิกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค นั่งฟังที่เพือ่นสมาชิกได้พูดถึงตรงโน้นก็ลําบาก ตรงนีก้็ลําบาก ผม

เห็นแล้วเขต 2 ลําบากมาก ลําบากกว่าเขต 1 มาก เพราะงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ว่าการจ่ายขาด
เงินสะสม หรือว่างบประมาณทําเทศบัญญัติอะไรก็ได้แต่เขต 2 เยอะกว่าทุกครั้ง ตัดแล้วตดัอีก
เพื่อให้มีความสมดุล ก็ไม่ค่อยจะสมดุลกัน เหมอืนในเขต 1 พืน้ที่เขตผม ช่วง หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 4
สายยายไอ-๋โป่งแดง พื้นทีต่่อถนนสายวังช้าง เป็นเหวมาไม่รูก้ีป่ี นั่นก็ไม่ลําบากชาวบ้านต้อง
เดินทางสวนยางเขาเจ้าของสวนเขาปิดแล้วเขาสั่งลูกน้องปดิ แต่ลูกน้องไมก่ล้าปิด ก็ไม่ได้
ดําเนินการอะไร หมู่ที่ 2 น้ําท่วม เหมือนทีเ่พื่อนสมาชิกได้ไปถงึ ผมเห็นถงึความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนชาวหมู่ที่ 1 หมูท่ี ่6 ที่ใช้เส้นทางก็เหมือนกับวิง่อยู่บนรางขนมครก ท่านลองนึกด ู
เงินแค่ 2,000 บาท เดี๋ยวผมกห็าได้ ทําให้เพือ่พ่อแม่พี่น้องประชาชนขนาดลูกรงัตอนนี้ ลูกรงั
ไหล่ถนนหลุดหายไปในพื้นที่หมู่ที่ 9 หมู่ที่2 ไม่ได้ทําอะไรเลย ขอมายงัผู้บริหารก็ครับๆเดี๋ยวได้ ซ่ึง
ท่านก็พจิารณากันก็แล้วกัน การจ่ายขาดเงินสะสมนโยบายเพื่อนสมาชิกก็คงจะทราบอยู่แล้วว่า ณ 
เวลานี้มีเหตกุารณ์ที่ไม่ปกติ เปน็สมัยของ คสช.การจ่ายขาดเงนิสะสมก็จะเน้นอยู่ในเรื่องของน้ํา 
น้ําอุปโภค บริโภค  สถานที่ท่องเทีย่ว ทัง้ทีเ่ขต 1 มีสถานที่ท่องเทีย่วแหลมแทน่ เคยดังมาก่อนก็
ไม่ได้ทํา ไม่รับการพัฒนา เรื่องน้ําตรงไหนทีข่าดเหลือก็ไม่ได้ทาํ น้ําท่วม เคยสอบถามกับท่าน
นายอําเภอแล้ว เงินงบกลางสามารถนํามาดําเนินการไดห้รือไม่ มันจะผิดระเบียบของ คสช.
หรือไม่ ท่านนายอําเภอบอกว่าทําได้มันเสียหายสะสม ซึ่งในวนันั้นท่านท้องถิน่อําเภอก็น่าจะอยู่ที่
นั้นด้วย ขออนญุาตเอ่ยนาม แต่ว่าในพื้นที่หมูท่ี่ 6 เป็นเหวแลว้ เดี๋ยวจะรบกวนเชิญท่านท้องถิ่น
อําเภอเข้าไปดูในพื้นที่ ว่าขณะนี้มันลําบาก ซึ่งคิดว่าที่อื่นคงไมลํ่าบากมากกว่าจุดนี้ การจ่ายขาด 

/เงินสะสมก็น่า… 
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เงินสะสมก็น่าจะเล็งเห็นถงึความสําคัญเร่งดว่นที่จะเกดิประโยชน์สู.สุดของประชาชน ครั้งที่แล้วก็
มีการจ่ายขาดเงนิสะสมขุดลอกหนองยางกว้าง 10 เมตร พื้นทีเ่จ้าของเขามีคนละ 2 ไร่ ไร่กว่า ใน
แผนที่เป็นแค่ลํารางสาธารณะแล้วจะมาขุดใหม้ันกว้าง 10 เมตร จะดําเนินการขุดได้อย่างไร แล้ว
เอามาใหเ้พื่อสมาชิกพิจารณา มันผิดมันไม่สมดุลกับการดําเนนิการจดุนั้น 

นายชลติ    ชมุเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ขอให้เพือ่นสมาชิกดูโครงการที่ 9 เป็นเรื่องของการซ่อมเหว ราง
ระบายน้ํา คสล.สายยายไอ๋-โป่งแดง  หมู่ที่ 9 -หมู่ที่ 4 ตามเนื้องานเป็นการซ่อมแล้วทําเหวให้
เรียบร้อยเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายกจิจา   นพคณุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอบคุณท่านบริหารที่ชี้ให้ดูเหว แต่เหวแล้วมาใส่ลูกรงั แล้วทํา

รางน้ําลงลูกรงั แต่อีกหมูใ่ส่คอนกรีตเป็น 2 ล้านกว่า ความสําคัญทางนั้นไปออกสถานที่ทอ่งเทีย่ว
ก็ไดเ้พราะออกสู่ทะเลออกหมูท่ี่ 6 ออกถ้ํายายไอ๋ ออกคอรอลบีช มันจะตรงไปถ้าท่านผู้บรหิารให้
ความสําคัญน่าจะเห็นนานแล้ว เพราะเคยพานายอําเภอไปดูมาแล้ว เพื่อนสมาชิกคุณธงชยัเขา้ไป
ในพื้นทีถ่่ายรูปสมัยนั้น ท่านนายอําเภอธนนท ์เร่งด่วนเลยรับบอกครับๆ แตพ่อใหใ้ห้ลูกรัง อีกเขต
หนึ่งคอนกรีต 2 ล้านกว่า ร้องน้ําตาไหล ผมถามว่าร้องแล้วทาํไมไม่เอาข้าวมาแจกด้วย หมู่ 2 ร้อง 
เอาข้าวไปแจก มาจาก อบจ.บ้าง จังหวัดหวัดบ้างนั่นคือท่วมจรงิ แต่ทีท่่วมหลอกผมก็ไม่ทราบ แต่
นี่เป็นการจ่ายขาดเงินสะสม หลักเกณฑก์ารจ่ายขาดก็เล็งเห็นอยู่ ผมก็ต้องการให้ชาวบ้านไดร้ับ
ผลประโยชน์มากที่สุด แตท่ี่สุดของที่สุดมันต้องเล็งเห็นถงึความสําคัญมันพ่วงกับหนังสือที่เขาอ้าง
ถึงดว้ย เพราะพวกผมเป็นผู้รับรอง ให้คุณไปใชจ้่ายงบประมาณ แต่ที่สําคัญคุณไปใส่ลูกรงัจํานวน
เกือบ 3 ล้าน ซึง่เป็นถนนเมนหลัก ถนนซอยผมยังพอทุเลา เสน้ยายไอ-๋โป่งแดง เชื่อมหมูท่ี่ 4 หมู่
ที่ 6 ออกสูถ่นนลาดยางถนนเส้นหลักเลย เส้นการท่องเที่ยวแต่คุณใส่แบบนี้ผมถามว่าวิสัยทัศน์มี
หรือไม่ มันไม่นา่จะใช่ ผมพูดตรงๆ และขอบคณุผู้ใหญรุ่่งที่ถ่ายรูปลงเฟส ในการพัฒนา ผมรูสึ้กว่า
ผู้บริหารเสียชือ่หมดเลย เพราะงบประมาณมีอยู่ในมือแต่ปล่อยให้ฝ่ายปกครองลงมือทําได้อยา่งไร 
ผมก็ยังสงสัย 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค นั่นคือหน้าทีข่องท่านสมาชิกท่านก็ตอ้งตรวจสอบท่านก็ตอ้ง
พิจารณาในการอนุมัติ และก็ต้องติดตามผลงานอย่าตอบคําถามว่าเขากําลังดําเนินการ เพราะวา่
คํานี้มันไม่สําเร็จ เขากําลังดําเนินการ งบประมาณตั้งแต่ปี 59 ท่านมาตอบวา่เขากําลังดําเนนิการ
มันไม่ถูกตอ้ง ทา่นต้องใช้หน้าทีใ่นการตรวจสอบ ขอเชิญท่านสมาชิก 

นายณพุงค ์ ไทยพทิกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามที่ท่านนายกบอกว่าให้ไปดใูนโครงการที่ 9 โครงการที่ 9
ซ่อมแซมถนนลูกรงั และรางระบายน้ํา คสล.สายยายไอ-๋โป่งแดง  หมู่ที่ 4  โครงการเกดิความ
เสียหายจากอุทกภัย  ตรงนี้ใชง้บประมาณ 971,000 บาท มันจะทําอย่างไรได้ ในเมื่อถนนมนัพัง
ไปครึ่งหนึง่แล้ว ยังแต่ทีใ่นสวนเขา เราตอ้งทางทําอย่างไรให้มนักลับมาสู่สภาพประชาชนภายใต้
เส้นทางสาธารณะ ไม่ได้ใหใ้ช้ในสวนของเขา ซึ่งงบประมาณแค่นี้มันไม่พอ 9 แสน ผมว่ามันไม่ตรง
ประเด็น ทีท่่านบอกว่าจะดําเนนิการตรงนั้นในเมื่องบประมาณเงินสะสมมีเยอะ เมื่อเราหา
งบประมาณจากนอกมาไม่ได้ เราก็เอาไปทุ่มตรงจดุนั้น 2-3 ล้าน ผมว่ามันน่าจะมีวิธีการที่แก้ไข
ให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างสะดวกสบาย จะไปซื้อหินจากโรงโม่มาใส่ แล้วเอาซีเมนต์ไปทับให้
มันตื้นขึ้นมาหรอืฝังเสาเข็มลงไปถ้าว่าเอาลกูรงัแบบนี้ผมว่ามันไม่เพียงพอ มันใช้ไม่ได้ ที่ท่านบอก
ว่าโครงการนี้ไมต่รงประเด็นก็จะฝากผู้บริหารดว้ย ใหเ้ห็นถงึความสําคัญของพีน่้องประชาชน
ทั่วๆไป พื้นที่ของเขต 1 ก็จะเป็นพื้นที่ น้ําทว่มเยอะซึ่ง เขต 2 ก็เป็นน้ําไหล น้ําไม่ได้พัดพื้นที่ถนน
หนทางเสียหาย ก็เข้าใจแต่ชนิดที่ว่าน้ําขงั บางทีครึ่งเดือนรถวิง่ผ่านไปผ่านมา น้ํากระเซ็นเข้าบ้าน 
เขากด็่ากันอกี ก็จะขอฝากด้วยเรื่องถนน เรื่องน้ํา เรื่องคูระบายน้ํา สถานทีท่่องเทีย่ว ท่านสมควร
จะใส่ไป สถานที่ท่องเที่ยวนกัท่องเที่ยวมาเทีย่วเขาดินสอ มาเที่ยวทุ่งซาง มาเที่ยวแหลมแทน่ เขา 

/มาเทีย่วเขา… 
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มาเที่ยวเขาไม่ได้หิ้วน้ํามาจากบ้าน เขามาซื้อในพื้นที่เขามานั่งร้านอาหาร เขามาทานอาหารเที่ยง 
เขาก็ไม่ได้ห่อข้าวมากิน เขามาเที่ยวเหนื่อยเขาก็มาพักที่นี่ สถานประกอบการทุกแหง่ เขาก็จะมี
รายได้ เมือ่สถานประกอบการมีรายได้เขามากนิอาหาร พี่นอ้งชาวประมงชายฝั่งก็ได้ประโยชน์ตรง
นั้นร้านอาหาร ก็ได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์ไปกระทั่งแม่ค้าในตลาดที่ขายผักสด ขายอะไรทกุส่ิงทุก
อย่างครบวงจร ก็ฝากให้ทางผู้บริหารให้ความสําคัญในจุดนี้ดว้ย 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผู้อํานวยการกองช่าง ท่านชีแ้จงหน่อยว่ารางระบายน้ําหรือถม
ลูกรัง ถ้าว่างบประมาณ 971,000 บาท ได้ลูกรงักี่คันรถ และมันจะพอถมหรือไม่ ผมว่าท่าน
กําลังอภิปรายกนัผิดประเด็นอกีแล้ว มันจุดตรงไหนชี้จุดให้มันชัดๆตรงไหนที่จะทํา และตรงไหน
ทํารางระบายน้าํหรือถมลูกรงัเอาให้แน่ เพราะว่าผมดูแล้วมันงง ถ้าว่าลูกรงัถมเหวก็ไมพ่อ สมยัผม
เป็นรองนายกกแ็ก้ปัญหาอยูเ่ขาไม่อุทิศทีใ่ห ้

นายสกุิจ   สายณัห ์ ผู้อํานวยการกองช่าง เรื่องโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและรางระบายน้ํา คสล.สายยายไอ-๋ 
โป่งแดง  หมูท่ี่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่ารางระบายน้าํ คสล.ขนาดกวา้ง 2.60 เมตร ยาว 78 เมตร คือ
สภาพเดิมมีรางระบายน้ําขนาดนี้อยู่ แต่ดินไดถ้กูน้ํากัดเซาะและพังต้องรื้อรางระบายน้ําเก่า และ
สร้างใหม่ความยาวเท่าเดิม ปรมิาณเท่าเดิม และลงดินลูกรัง จํานวน 3,457 ลบ.ม. ถ้าเปน็คัน 
10 ล้อ ก็ 300 กว่าคัน บริเวณเหว ให้นึกสภาพดู 300 กว่าคันบริเวณเหว วางท่อ คสล. ช่วย
ระบายน้ําจากด้านบนที่มีสวน จํานวน 10 ท่อนลงไปพร้อมยาแนวลูกท่อ มีการดาด
คอนกรีตบริเวณเหวประมาณ 400 กว่าตารางเมตร เกือบ 500 ตารางเมตร การดาดคอนกรตี
ก็มีตะแกรงเหลก็ มีซีเมนต์ดาดคล้ายกับศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร เมื่อมีน้าํมาก็จะไหลลงไปก็
ไม่พัง ด้านล่างก็มีคอนกรีตรับน้ําตามแบบฝังดินก็สามารถอยูไ่ด้ในงบประมาณ 9 แสนกว่าบาทมี
รายละเอียดประมาณราคาแล้วเสร็จสามารถตรวจสอบดูได ้

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านมั่นใจนะว่าไม่พัง ถ้าฝนใหญ่มาถ้าพงัท่านต้องย้าย ขอเชิญ
ท่านสมาชิก 

นายสมมิตร  อนิทรพ์รหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ถนนสายนี้ผมได้เคยเสนอเข้าโครงข่ายถนนทางหลวงชนบทซึ่ง
โครงการตรงนี้จะมาจากส่ีเลนผ่านหน้าบ้านของผม ผ่านเขาหนิและมาออกบ้านท่าน สท.โกศล 
แล้วจะทําสะพานข้ามทางรถไฟ แล้วผมก็เสนอเข้าบ้านผู้ใหญรุ่่งให้มาออกแหล่งท่องเที่ยวของ 
หมู่ที่ 5 ยายไอ๋ ซึ่งตรงนี้ที่ผมไดเ้สนอ เขาก็ได้นาํเข้าโครงข่ายของทางหลวง แต่ก็ไม่สามารถยืน่ยัน
ได้ว่าเขาจะทําเลยหรือไม่ ทางหลวงบอกอย่างเดียวว่าตอนนี้ตอ้งทําใหท้ะลุส่ีเลนไปก่อน พอทะลุ
จะมาทางช่องเขาหินทัง้หมดเลย ซึ่งความกว้าง 9 เมตร ตามมาตรฐานของทางหลวงคือกิโลละ 5 
ล้านบาท ซึ่งผมได้นําลงสํารวจแล้วก็นําเข้าโครงข่ายเท่านั้นเบือ้งต้นขอนําเรียนให้ทราบ 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านสมาชิกจะพักรับประทานอาหารกันก่อนหรือไม่ หรือวา่
ต่อไปจนจบเพราะว่ายังอกีหลายญัตติ ถ้าจะรับประทานอาหารก็พักรับประทานอาหารกันก่อน
แล้วมาประชุมต่อ 

นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ประชุมต่อให้จบเลย 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ที่ประชุมเห็นให้ประชุมตอ่ กข็อเชิญท่านสมาชิกอภิปราย 
นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ทีท่างท่านสมมิตรได้นําเรยีน เราก็ไม่ทราบ

ว่าได้หรอืไม่ได้ เรากร็อฟงัเขากอ่น ให้เขาตัดสินใจ แทนที่จะนาํเงินเกือบล้าน เอาดินลูกรังไปเททิง้
มันก็ไม่ใช่ ถ้าเปน็ระบบทางหลวงผมเชื่อมั่นว่าเขาทํางานมีประสิทธิภาพ และขอฝากโครงการที่ 5 

 ท่านวิชญ์ศรตุาก็บอกว่าเป็นทางน้ํามีความเดือดร้อนหนกัมาก  ถ้าต่อไปมีโอกาสได้ทําเข้ามาใหม่
คือไม่เอาชนิดยาแนวลูกท่อ 6ท่อน ใชง้บประมาณ 2 ล้านกวา่เป็นคอนกรตี ให้ทําบล๊อคลูกท่อยา
แนวไปเลย 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค มีทา่นใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะได้ขอมตอินุมัติ
โครงการเลยเพราะเห็นว่าใช้เวลามากพอสมควรแล้ว เชิญท่านสมาชิก 

/นายโกศล… 
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นายโกศล    ชบุคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในส่วนของโครงการที่ 6 มันจะซ้ําซ้อนกันหรอืไม่ ในเมื่อมันมีใน
เทศบัญญัตอิยู่แล้ว  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ก็ไม่ทราบเพราะตอนนี้มีอยูใ่นเทศบัญญัตอิยูแ่ล้ว ถ้าผมถาม
ญัตติโครงการที ่6 ท่านจะอนุมตัิให้อกีกเ็ป็นเรือ่งของท่าน เพราะผมเองก็ไมรู่้จะชี้แจงอย่างไร ถ้า
ท่านจะจา่ยขาดให้อกี 2ล้าน5 ก็แล้วแต่ท่าน เป็นหน้าที่ของทา่น ยกมือก็เป็นหน้าที่ของท่าน ผม
จะบอกได้หรือไม่ได้ว่ายกหรือไม่ยก  ต่อไปก็จะขอมติ โครงการที่ 1 สมาชิกทา่นใดเห็นชอบให้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านนายแนมอุทิศ หมู่ที ่1 งบประมาณ 529,000 บาท 
ยกมือขึ้น 

ทีป่ระชุม เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านนายแนมอุทิศ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
529,000 บาท จํานวน  8 เสียง  (นายณุพงค์  ไทยพทิักษ์,นายเอกวิทย์  สัจจธรรม, 
นายธงชัย ร่มวิเชียร,นายสมมิตร อินทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา, 
นายกิจจา   นพคุณ,นายนพดล  เปาเล้ง) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมไม่ต้องถามท่านใดไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสียง เนื่องจาก
เสียงเต็มสภาแล้ว โครงการที่ 2 สมาชิกท่านใดเหน็ชอบให้กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สาย
จงโกย หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,000,000 บาท โปรดยกมือ 

ทีป่ระชุม เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายจงโกย หมูท่ี่ 2 งบประมาณ 1,000,000 
บาท จํานวน  8 เสียง  (นายณุพงค์  ไทยพิทกัษ,์นายเอกวทิย์  สัจจธรรม, 
นายธงชัย ร่มวิเชียร,นายสมมิตร อินทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา, 
นายกิจจา   นพคุณ,นายนพดล  เปาเล้ง) 

 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมไม่ต้องถามท่านใดไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสียง เนื่องจาก
เสียงเต็มสภาแล้วเช่นกัน โครงการที่ 3 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แคปซีล สายแม่วัลลา หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,350,000 บาท โปรดยกมอื 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายแม่วัลลา หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
1,350,000 บาท  จํานวน  8 เสียง  (นายณุพงค์  ไทยพิทกัษ,์นายเอกวทิย์  สัจจธรรม, 
นายธงชัย ร่มวิเชียร,นายสมมิตร อินทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา, 
นายกิจจา   นพคุณ,นายนพดล  เปาเล้ง) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมไม่ต้องถามท่านใดไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสียง เนื่องจาก
เสียงเต็มสภาแล้วเช่นกัน โครงการที่ 4 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แคปซีล สายหน้ามัสยิด-ป้ายรถไฟทรัพย์สมบรูณ์ หมูท่ี่ 7 งบประมาณ 1,135,000 บาท โปรด
ยกมือ  

ที่ประชุม   เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายหน้ามัสยิด-ป้ายรถไฟทรัพย์สมบูรณ์  
หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,135,000 บาท จํานวน 4 เสียง (นายสมมิตร อินทรพ์รหม , 
น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา, นายนพดล  เปาเลง้) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แคปซีล สายหน้ามัสยิด-ปา้ยรถไฟทรัพย์สมบรูณ์ หมูท่ี่ 7 งบประมาณ 1,135,000 บาท โปรด
ยกมือ  

ที่ประชุม   ไม่เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายหน้ามัสยิด-ป้ายรถไฟทรัพย์สมบรูณ์  
หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,135,000 บาท จํานวน 5 เสียง  (นายณุพงค์  ไทยพทิักษ์,นายเอกวทิย์  
สัจจธรรม,นายธงชัย ร่มวิเชียร, นายกจิจา   นพคุณ,นายธรีะ   ปิยวัฒน์) 
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นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ไม่มีงดออกเสยีง โครงการที่ 5 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอย 14 หมู่ที่ 8 งบประมาณ 2,096,000 บาท โปรดยก
มือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอย 14 หมู่ที่ 8 งบประมาณ 2,096,000 
บาท  จํานวน 4 เสียง (นายสมมิตร อินทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา, 
นายนพดล  เปาเล้ง) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 14 หมู่ที่ 8 งบประมาณ 2,096,000 บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชมุ ไม่เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายซอย 14 หมู่ที่ 8 งบประมาณ 
2,096,000 บาท จํานวน 5 เสียง  (นายณพุงค์  ไทยพิทกัษ์,นายเอกวิทย์  สัจจธรรม,นายธงชัย 
ร่มวิเชียร, นายกิจจา   นพคุณ,นายธีระ   ปิยวฒัน์) 

 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ไม่มีงดออกเสยีง โครงการที่ 6 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายดอนทราย-คลองวังช้าง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
2,540,000 บาท โปรดยกมอื 

ที่ประชุม เห็นชอบ จํานวน 0 เสียง 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายดอนทราย-คลองวังช้าง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 2,540,000 บาท   โปรดยกมอื 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  สายดอนทราย-คลองวงัช้าง หมูท่ี่ 10 

งบประมาณ 2,540,000 บาท จํานวน 6 เสยีง  (นายณุพงค ์ ไทยพทิักษ์,นายเอกวิทย์  สัจจ
ธรรม,นายธงชัย ร่มวิเชียร, นายกิจจา   นพคุณ,นายโกศล ชุบคํา,น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค   สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายดอนทราย-คลองวังช้าง หมูท่ี่ 10 งบประมาณ 2,540,000 บาท   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม งดออกเสียง โครงการกอ่สร้างถนนงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สายดอนทราย-คลองวังช้าง หมู่ที่ 
10 งบประมาณ 2,540,000 บาท จํานวน2 เสียง (นายนพดล  เปาเล้ง,  
นายสมมิตร  อนิทร์พรหม) 

 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค โครงการที่ 7 สมาชิกท่านใดเห็นชอบใหก้่อสร้าง ถนนลาดยาง
ผิวจราจรแคปซีล สายวังทอง หมู่ที่ 11 งบประมาณ 2,163,000 บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล  สายวังทอง หมูท่ี่ 11 งบประมาณ 
2,163,000 บาท จํานวน 4 เสียง (นายสมมิตร อินทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรตุา แสงอรุณ, 
นายโกศล ชุบคํา, นายนพดล  เปาเล้ง) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจร
แคปซีล สายวังทอง หมูที่ 11 งบประมาณ 2,163,000 บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ให้ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายวังทอง หมูที่ 11 งบประมาณ 
2,163,000 บาท  จํานวน 5 เสียง  (นายณุพงค์  ไทยพิทกัษ,์นายเอกวทิย์  สัจจธรรม,นายธงชัย 
ร่มวิเชียร, นายกิจจา   นพคุณ,นายธีระ   ปิยวฒัน์) 

 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ไม่มีงดออกเสยีง โครงการที่ 8 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ก่อสร้างระบบประปา และขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 งบประมาณ 629,000 บาท โปรดยก
มือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้ก่อสร้าง ระบบประปา และขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 งบประมาณ 629,000 
บาท จํานวน  8 เสียง  (นายณุพงค์  ไทยพิทกัษ,์นายเอกวทิย์  สัจจธรรม, 

/นายธงชัย… 
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นายธงชัย ร่มวิเชียร,นายสมมิตร อินทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา, 
นายกิจจา   นพคุณ,นายนพดล  เปาเล้ง) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมไม่ต้องถามท่านใดไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสียง เนื่องจาก
เสียงเต็มสภาแล้วเช่นกัน โครงการที่ 9 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ซ่อมแซมถนนลูกรัง และราง
ระบายน้ํา คสล.สายยายไอ-๋โป่งแดง  หมู่ที่ 4 งบประมาณ 971,000 บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้ซ่อมแซมถนนลูกรงั และรางระบายน้ํา คสล.สายยายไอ-๋โป่งแดง  หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 971,000บาท  จํานวน 4 เสียง (นายสมมิตร อนิทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสง
อรุณ,นายโกศล ชุบคํา, นายนพดล  เปาเล้ง) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ ซ่อมแซมถนนลูกรัง และราง
ระบายน้ํา คสล.สายยายไอ-๋โป่งแดง  หมู่ที่ 4 งบประมาณ 971,000 บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ให้ ซ่อมแซมถนนลูกรัง และรางระบายน้ํา คสล.สายยายไอ-๋โป่งแดง  หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 971,000 บาท จํานวน 5 เสียง  (นายณพุงค์  ไทยพทิักษ์,นายเอกวทิย์  สัจจธรรม,
นายธงชัย ร่มวิเชียร, นายกิจจา   นพคุณ,นายธรีะ   ปิยวัฒน์) 

 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมไม่ต้องถามท่านใดงดออกเสียง โครงการที่ 10 สมาชิกทา่น
ใดเห็นชอบให้ปรับปรงุปรับปรุงถนนลูกรงั สายซอย 12 หมู่ที่ 8- ตําบลทะเลทรัพย์  หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 893,000 บาท โปรดยกมอื 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้ ปรับปรงุปรับปรุงถนนลูกรงั สายซอย 12 หมู่ที่ 8- ตําบลทะเลทรัพย์  หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 893,000 บาท  จํานวน 4 เสียง (นายสมมิตร อินทรพ์รหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสง
อรุณ,นายโกศล ชุบคํา, นายนพดล  เปาเล้ง) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ ปรับปรงุปรับปรุงถนนลูกรงั สาย
ซอย 12 หมู่ที่ 8- ตําบลทะเลทรัพย์  หมู่ที่ 8 งบประมาณ 893,000 บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ให้ปรับปรงุปรับปรุงถนนลูกรงั สายซอย 12 หมูท่ี่ 8- ตําบลทะเลทรัพย์  หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 893,000 บาท  จํานวน 5 เสียง  (นายณุพงค ์ ไทยพทิักษ์,นายเอกวิทย์  สัจจ
ธรรม,นายธงชัย ร่มวิเชียร, นายกิจจา   นพคุณ,นายธีระ   ปิยวฒัน์) 

 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมไม่ต้องถามท่านใดงดออกเสียง โครงการที่ 11 สมาชิกทา่น
เห็นชอบให้ปรับปรุงถนนลูกรงั สายห้วยยายเรอืง  หมูท่ี่ 5 งบประมาณ 798,000 บาท  
โปรดยกมอื 

ที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปรบัปรุงถนนลูกรงั สายห้วยยายเรอืง  หมูท่ี่ 5 งบประมาณ 798,000 บาท  
จํานวน 4 เสียง (นายสมมิตร อนิทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา, นาย
นพดล  เปาเล้ง) 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ปรับปรงุถนนลูกรัง สายห้วยยาย
เรือง  หมู่ที่ 5 งบประมาณ 798,000 บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ให้ปรับปรงุถนนลกูรงั สายห้วยยายเรือง  หมูท่ี่ 5 งบประมาณ 798,000 บาท  
จํานวน 5 เสียง  (นายณพุงค์  ไทยพทิักษ์,นายเอกวทิย์  สัจจธรรม,นายธงชัย ร่มวิเชียร,  
นายกิจจา   นพคุณ,นายธรีะ   ปิยวัฒน์) 

 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมไม่ต้องถามท่านใดงดออกเสียง เข้าสู่ญัตตทิี่ 4 ขอความ
เห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรพัย์ ขอเชญิผู้บริหาร 

นายชลติ    ชมุเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ในญัตติที่ 4 การขอความเห็นชอบให้เช่าอสงัหารมิทรัพย์ ซึ่งราย
รายละเอียดการใหเ้ช่าอสังหารมิทรัพย์ของเทศบาลตําบลชุมโคโดยไม่ต้องดําเนนิการประมูล 
อสังหาริมทรพัย์ของเทศบาลตาํบลชุมโค มี 2 แห่ง 

/ตลาดนัดชุมชน… 
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(1) ตลาดนัดชุมชน ตั้งอยูห่มู่ที่ 6 ตาํบลชุมโค 
(2) อาคารปลายท่าเทียบเรือ  ตัง้อยู่หมู่ที่ 1  ตําบลชุมโค 
จากการที่ได้นัดคณะกรรมการประชุมเพื่อกําหนดอัตราค่าเช่า มีเจ้าหน้าทีจ่ากกรมธนารักษ์เขา้
ร่วมประชุม ซึง่ทางเจ้าหน้าทีธ่นารักษ์มีความเห็นแย้งพื้นที่ ทีห่น่วยงานราชการเข้าไปสร้างกต็้อง
ตกเป็นพื้นที่ของธนารกัษ์ ซึง่ในตําบลชุมโคของเรากเ็ข้าใจผิดกนัมาตลอด ไม่วา่จะเป็นท่าเทียบเรือ
หรือตลาดนดัเปน็สมบัติของเทศบาล ซึ่งทางกรมธนารกัษ์ได้ยืน่ยันว่าทีท่ั้ง 2 แห่ง เมื่อมกีาร
ก่อสร้างโดยหนว่ยงานราชการก็ต้องตกเป็นพืน้ที่ของธนารักษ์โดยปรยิาย ซึง่ในส่วนของเทศบาล
เรากใ็หท้างนิตกิรทําหนังสือเพือ่ใหท้างธนารักษ์ตอบกลับมาให้เป็นลายลักษณ์อักษร ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างดําเนินการ 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม ่เชิญท่านสมาชิก 
นายณพุงค ์ ไทยพทิกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค  สถานที่ 2 แหง่ ข้างต้นนี้เหมอืนตลาดนัดชุมชนหมู่ที่ 6 ก่อน

หน้านี้เป็นงบประมาณของเทศบาลตําบลชุมโคใช่หรอืไม่ทีก่่อสร้าง เหมือนของท่าเทยีบเรอืก็เป็น
ของกรมเจ้าท่า  

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ไม่ใช่ครับ ท่าเทียบเรือเป็นเงนิของกรมการปกครอง 
งบประมาณมาจากจงัหวัด 

นายณพุงค ์ ไทยพทิกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในเมื่อเราเป็นคนดูแล  ถ้าเทศบาลจะนํามาจัดสรรเอากําไรจาก
ตรงนั้นเป็นรายได้เข้าสู่เทศบาลก็สามารถกกระทําได้หรือไม่ ในเมื่อตรงนั้นถ้าผู้บริหารมวีิสัยทศัน์
ที่ว่าจะหารายได้เข้าเทศบาล กน็่าจะทําได้เพราะว่าเราไปเช่าต่อจากธนารกัษแ์ล้วมาให้ชาวบา้นที่
เขาต้องการจะใช้พื้นที่ส่วนนั้นประมูล เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ตอ่เทศบาล 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านผู้บรหิาร 
นายชลติ    ชมุเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ในส่วนนี้ก็ได้หารือกับทางธนารกัษเ์รียบร้อยแล้ว และในตอนนี้กย็ังไม่

ชัดเจนว่าเป็นของธนารักษ์หรอืของเทศบาล แต่เราทําหนังสือให้ธนารักษ์ยื่นยนัเป็นลายลักษณ์
อักษรมาว่าพื้นที่นั้นเป็นของธนารักษ์ เรือ่งการเช่าเราก็ไดพู้ดคุยกันแล้ว ถึงเราจะเช่าต่อจากธนา
รักษ์ เราก็ไม่สามารถไปกําหนดราคาเช่าได้ เพราะว่าทางเทศบาลมากําหนดราคาเช่าที่สูงมาก ซึ่ง
จะเข้าข่ายของการหาผลประโยชน์จนเกินไป ซึ่งได้พูดคุยกับทางธนารักษ์แล้ว ถึงเทศบาลจะเช่า
ต่อแล้วนํามาใหป้ระชาชนเช่าตอ่ก็ต้องอยูใ่นเงือ่นไขการกําหนดราคาโดยธนารักษ์  

นายธีระ    ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วว่า การสร้างท่าเทียบเรือใน
งบประมาณของกรมการปกครอง สร้างเสร็จแล้วก็ไม่มีผู้ดูแล ก็เลยมอบให้ อบต.เป็นผู้ดูแล 
เทศบาลน่าจะไม่ค่อยเข้าใจเลยให้เช่ากันมาตลอด ซึ่งตอนนี้ผู้ดแูลในส่วนนั้นจรงิๆก็คือ 
กรมธนารักษ์ ตอนนี้ใครตอ้งการเช่าก็ไปเช่าทีก่รมธนารกัษ์ได้เลย แต่ที่ผ่านมาเทศบาลเก็บเงินค่า
เช่า พวกท่านกเ็ตรียมคําตอบกนัไว้ เป็นเรือ่งของทอ้งถิ่น มีใครจะสอบถามอกีหรอืไม่ เนื่องจากว่า
มันเป็นญัตติแล้วซึ่งผมก็จําเป็นจะต้องถามว่าผู้ใดจะเหน็ชอบหรือไม่เพราะเป็นญัตติวาระการ
ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เช่าอสงัหารมิทรัพย์ตลาดนดัชุมชน และอาคารปลายท่าเทยีบ
เรือ โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   0  เสียง 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดนดัชมุชน 

และอาคารปลายท่าเทียบเรือ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   ไม่เห็นชอบ   0  เสียง 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านใดงดออกเสียง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดนัด

ชุมชน และอาคารปลายท่าเทียบเรือ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม งดออกเสียง จํานวน  8 เสียง  (นายณพุงค์  ไทยพทิักษ์,นายเอกวทิย์  สัจจธรรม, 

นายธงชัย ร่มวิเชียร,นายสมมิตร อินทร์พรหม ,น.ส.วิชญ์ศรุตา แสงอรุณ,นายโกศล ชุบคํา, 
/นายกิจจา… 
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นายกิจจา   นพคุณ,นายนพดล  เปาเล้ง) 
 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่งอื่นๆ (ถ้ามี) ถ้าสมาชิกไม่มีผมก็

จะให้ผู้เข้าร่วมประชุม พูดคุย ขอเชิญสมาชกิ 
นายโกศล   ชบุคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ไหนๆก็ไม่ได้ลาดยางแล้ว กข็อให้ท่านนายกไดน้ํารถไปเกรดถนน

ให้หน่อย เพราะชาวบ้านเขาคอยตั้งแต่น้ําท่วม ฝนมาจนปัจจบุันนี้ก็ยังไมท่ําเลย ก็หวงัว่าจะได้ลาด
ยางตามที่ได้ไปคุยกันไว้ก็ไม่ได้ รอรถเกรดก็ยงัไม่ได้ ขอให้ท่านนายกชว่ยหารถเกรดใหด้้วย 

น.ส.วชิญศ์รตุา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค สอบถามไปยังฝ่ายบริหารถนนสายซอย 17 ที่ผู้รับเหมาทิ้งงานได้
ทําไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่เสรจ็สมบูรณ์แล้วทิง้งาน ซึง่สอบถามว่ากระบวนการของการจัดหา
ผู้รับเหมารายใหม่นั้นถึงขั้นตอนใดแล้ว และเมื่อสักครู่ทีท่่านโกศลในเรื่องของรถเกรดของทั้งตาํบล
เลย จากที่ได้เคยบอกในสมัยประชุมแล้วว่า หลังจากที่ฝนตก ถนนลูกรงัในทุกซอยจะมีปัญหา
เหมือนกันหมด ต้องการรถเกรด ไม่ทราบว่าจะมีรถเกรดของทาง อบจ.มาอกีได้หรือไม่ อีกเรือ่งไฟ
ส่องสว่างในบางจุดที่มีความเสียหาย ไม่ทราบวา่งบประมาณจะมีเพียงพอหรอืไม่ ในที่สาธารณะ ที่
ได้มีการติดตัง้ไว้ซึ่งค่อนข้างเสยีหายในหลายจดุ 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านสมาชิก  
นายธงชัย   ร่มวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ไฟส่องสว่างเสียทั้งตําบล เราได้อนุมัติจัดซือ้รถกระเช้าแล้วผมว่า

ทางผู้บรหิารรีบหน่อยเพราะเราอนุมัติไปแล้วประมาณ 6 เดอืน มายุคนี้แล้วให้นายกรีบหนอ่ย 
 ขอขอบคุณท่านนายกล่วงหน้า โครงการที่ตดัไปไม่ได้ตัดขาด ครั้งหน้าเราก็มาพิจารณากันใหม่ได้ 

โครงการที่ไดอ้นุมัติไปแล้วก็ใหด้ําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านสมาชิก  
นายเอกวทิย ์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ที่ทัง้ 3 ท่านไดพู้ดไปเห็นดว้ยกบัทั้ง 3 ท่าน แต่ขอฝากในการ

พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมที่ไม่เห็นดว้ยทัง้หมด 100% คือต้องการใหใ้นเทศบัญญัติ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จกอ่น และที่ได้กันเงินไว้อีก 3 โครงการ และยังเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีก 9 
ล้านกว่าบาทและจากการจ่ายขาดครั้งที่แล้วก็ยงัไม่ได้ดําเนินการหรอืดําเนินการไม่ครบ 100% 
ต้องการให้ทา่นนายกไดท้ําไปตามโครงการที่วางไว้ ถ้าเราไปใหเ้ยอะท่านจะทําไม่ทัน ท่านอาจจะ
เหนื่อยไดด้้วยความหวังดี อย่าให้เป็นดินพวกหางหมู ในเมื่อโครงการทุกโครงการแล้วเสร็จ
หมดแล้วเราก็มาว่ากันใหม่ได้ เพราะเงินก็ยงัเหลือ ขอฝากเรื่องของหมู่ที่ 4 ในการขุดลอกในสือ่ที่
มีดินตกบนถนน คิดว่าอยู่หมูท่ี่ไหนว่าเลอะมาก ตอนแรกคิดว่าเป็นถนนลูกรัง แต่พอดูเป็นถนน
คอนกรีต และได้นําเอารถน้ําไปฉีดช่วยเหลือบําบัดทุกข์ให้กบัผู้รับเหมา จรงิๆนํารถเจซีบีไปขุด
ออกให้ก็ได้ ทําไมถึงเป็นแบบนัน้ ต่อเนื่องมาจากไฟติดรถแล้วก็ประสานมายังรถน้ําของเทศบาลไม่
มีน้ําไปดับให้เขา ต้องใช้รถจากเทศบาลตําบลปะทิวมาช่วยเหลือ เราไปก็ไปหลังสุดแล้ว เขาฝาก
มาเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะเลือกปฎิบัติหรอืไม่ 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตอนนี้ส่ือมันเยอะจะทําอะไรก็ต้องระวงั เพราะจะฟ้องที่ส่ือ เชิญ
ท่านสมาชิก 

นายณพุงค ์ ไทยพทิกัษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ต้องการนโยบายของผู้บริหารทีผ่่านมาเรื่องของ ขยะ ไฟส่อง
สว่าง ถงัขยะ รูสึ้กว่ารายชือ่จะเข้ามาทางเทศบาลเยอะ แต่ก็ไม่เห็นดําเนินการใดเลย ชาวบ้านก็
ถามมาในที่ประชุมหมู่บ้าน ฝากไปยังผู้บริหารให้ดําเนินการด้วย ขอรถเจซีบีก็ไม่ค่อยจะว่าง 

นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายสมมิตร   อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญร่วมปิดทองฝงัโลกนิมิตวัดสามัคคีธรรม(ช่องมดุ) วันที่ 9 

ทางท่านเจ้าอาวาสเชิญทกุท่านเข้ารว่มประชมุ เวลา 09.30 น. หากว่าท่านมีเวลาไปร่วมกนั
เพราะเป็นงานของตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 

/นายธีระ… 
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นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตกลงท่านสมมิตรจะบวชตอ่หรือไม่ ในวันนีท้ี่ได้เชิญท่านเขา้
มาร่วมฟงัการประชุม จรงิๆผมต้องการจะเชญิประชาชนให้เขา้มาฟังกันเยอะๆ ในวันนีก้็มีทาง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมพร้อมกันพอดี ผมไดเ้รียนเชิญท่านนายอําเภอมารว่มประชุมด้วย ทา่น
ท้องถิ่นอําเภอทา่นให้เกียรติมา ท่านจะได้ทราบว่าสภาแห่งนี้ดูวา่ว่าใครเป็นอย่างไร ท่านจะได้
รับทราบว่าขอ้มลูที่แท้จรงิ ผมพยายามติดตอ่สถานีวิทยุใหถ้่ายทอดสดในการประชุมสภาทุกครั้ง
เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบขอ้มลูว่าทุกท่านพูดคุยอะไรกันบ้างในวันนี้ จะได้ไมต่้องไป
วิพากษ์วิจารณก์ันในสภากาแฟ และพยายามฝากถึงทุกท่านช่วยชี้แจงข้อมูลตามความจรงิวา่มัน
เกิดอะไรขึ้นอภปิรายกันแบบไหนอย่าเที่ยวใส่ร้ายกัน จรงิๆพวกเราหมดหน้าที่มาตั้งนานแล้วแต่
เนื่องจากคําส่ัง คสช.ที่เราได้ดําเนินการต่อทีต่ายก็มี จริงๆแล้วก็ไม่ต้องการใหม้ันเกิดขึ้น เพราะว่า
หลายๆท่านทําหน้าที่มันโดนวพิากวิจารณก์ันทั้งหมดไม่ว่าท่านเป็นสมาชิก เป็นนายกหรือเป็น
ประธานสภาผมไปประชุมทุกหมู่บ้านจะต้องพยายามชี้แจงใหช้าวบ้านเข้าใจ ก็ขอใหทุ้กท่านชี้แจง
ในทางเดียวกัน หน้าที่สภาก็คือสภา หน้าที่ของบริหารก็หน้าทีข่องบริหาร อยา่ไปยุแยงตะแคงรั่ว 
สภาตัด ผู้บริหารมันไม่ทํา ก็ขอให้ทกุท่านได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์เราอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้าง 
เพราะเรามีความเห็นต่างในเวลาการประชุม สุดท้ายเรากพ็ี่น้องกันทั้งนั้นในตําบลชุมโค และ
ปฎิบัติหน้าที่กันให้สมกับที่เรามหีน้าที่ปฎิบัติอยู ่ก็ขอขอบคุณทกุท่านขอฝากว่าอย่าให้มกีารฟ้อง
กันเลย ในเรื่องร้องเรียนรู้สึกเบือ่ ผมเองก็ต้องไปชี้แจงกับท่านรองชยัสิทธิ์ โดยการส่วนตัวไมใ่ช่ไม่
รู้จัก ก็รูจ้ักกันได้คุยกันแต่ว่าทีต่้องการเชญิท่านมามีหลักฐานให้ท่านไดร้ับทราบ ต้องการให้รบัรู้
ข้อมูลความจรงิว่ามันเกิดอะไรขึ้น และอีกอย่างขอให้ update เวปไซต์ดว้ยเผ่ือประชาชนจะเข้า
ไปดูการประชุมสภา ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 

 ผู้เข้าร่วมประชมุท่านใดต้องการจะพูดคุยกับทีป่ระชุมขอเชญิ 
นายเชิดศกัดิ ์  ชํานาญ ประธานสภาองค์กรชุมชน  ผมขอฝากที่ประชมุให้ความสําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวให้

พิจารณาให้หนอ่ย เป็นเรื่องเชดิหน้าชูตาในตําบลของเรา 
นายธรีะ    ปยิวฒัน ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมไม่มีอํานาจอนุมัติต้องเปน็นายก ท่านอื่นมอีะไรอีกหรือไม่ ถ้า

ไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 

ปดิประชุมเวลา  15.05 น. 
 
    ลงชื่อ  ประจวบ      มิตร์วงษา   ผู้จดรายงานการประชุม 

       (นายประจวบ    มิตร์วงษา) 
                                              เลขานุการสภาเทศบาลตําบลชุมโค 
 
 
ลงชื่อ  สมมิตร     อินทร์พรหม   ผู้ตรวจรายงานฯ         ลงชื่อ              -                ผู้ตรวจรายงานฯ 
      (นายสมมติร    อินทร์พรหม)                                  (นายเอกวิทย์    สัจจธรรม) 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เขต 2         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เขต 2 
 
 
ลงชื่อ   วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ   ผู้ตรวจรายงานฯ          
      (น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เขต 2    

ลงชื่อ    ธีระ      ปิยะวัฒน์                             
                   (นายธีระ      ปิยะวัฒน์) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


