
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตาํบลชุมโค 
เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลชุมโค สมัยสามญั ที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 

******************************** 
   

ด้วยเทศบาลตําบลชุมโคได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมัยสามัญที่ 2 
ประจําปี พ.ศ. 2558  เมือ่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภา
เทศบาลตําบลชุมโค และที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลชุมโคได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลชุมโค สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 

 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 วรรคสี ่    

 

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 

              (นายธีระ    ปิยวัฒน์) 
                 ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมของสภาเทศบาลตําบลชุมโค 
สมัยสามัญที ่2 ครั้งที่ 1/2558 

วัน พฤหสับดี ที ่27  พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลชมุโค 

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

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

10 นายโกศล      ชุบคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค โกศล      ชุบคํา  
11 นายประจวบ  มิตร์วงษา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ประจวบ  มิตรว์งษา  
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

ลําดับที่ ช่ือ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชลิต      ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ชลิต      ชุมเกษียร  
2 นายเดชา     คําลี รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค เดชา     คําล ี  
3 นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลชุมโค สมเกียรติ  แสงสุวรรณ  
4 นายสุกิจ      สายัณห์ ผู้อํานวยการกองช่าง สุกิจ      สายัณห์  
5 นางพัชรี      ช่วยดํารค์ ผู้อํานวยการกองคลัง พัชรี      ช่วยดํารงค์  
6 นางสาววีณา  ภูมิสุวรรณ ์ เจ้าพนักงานธุรการ วีณา  ภูมิสุวรรณ์  
7 นางสาวลลิตา  สอนสังเสน ประชาชน (50 หมู่ที ่5 ต.ชุมโค) ลลิตา  สอนสังเสน  
8 นางสาววารุณี  สอนสังเสน ประชาชน (50 หมู่ที ่5 ต.ชุมโค) วารุณี  สอนสังเสน  
9 นายเสน่ห์      น้ําทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 เสน่ห์      น้ําทรัพย์  

10 นายสุนทร     ธรรมเนียม ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 9 สุนทร     ธรรมเนียม  
11 นายเจน       สอนสังเสน ประชาชน (50 หมู่ที ่5 ต.ชุมโค) เจน       สอนสังเสน  
12 นางจตุพร      ขุนพิทักษ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ จตุพร      ขุนพิทักษ์  
13 นายปรีดา     ศรีสรนัย ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 3 ปรีดา     ศรีสรนัย  

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม(ต่อ)… 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม(ต่อ) 
 

ลําดับที่ ช่ือ -สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
14 นางสาวนารี      แสงสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 นารี      แสงสวุรรณ  
15 นางนงลักษณ์   แป้นมาก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นงลักษณ์   แป้นมาก  
16 นายจักรี         สมิงชัย แพทย์ประจําตําบล จักรี         สมงิชัย  
17 นางทองเพ็ชร  อินทร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ทองเพ็ชร  อินทร  
18 นายธณวัฒน์    พิมพ์สุวรรณ ประชาชน (ม.6 ต.ชุมโค) ธณวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ  
19 นายรุ่ง          ดวงภุมเมศร์ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 4 รุ่ง     ดวงภุมเมศร ์  
20 นายประชุม    ธูปสง่า กรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ประชุม    ธูปสง่า  
21 นางรัตนา   แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 รัตนา   แสงสว่าง  
22 นายเชิดศักด์ิ     ชํานาญ ประธานสภาองค์กรชุมชน เชิดศักด์ิ     ชํานาญ  
23 นายพัทธดนย์   สืบถวิลกุล กํานันตําบลชุมโค พัทธดนย์   สบืถวิลกุล  
 

เมื่อถึงเวลา   10.00 น. เลขานุการให้สญัญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้า
ห้องประชุมแล้ว  รายงานประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  10 คน  
ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม 
 

นายธีระ    ปิยวัฒน์ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปดิประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  
พ.ศ. 2558 

 

ระเบียบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ทีป่ระชมุ 
นายธีระ   ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอแสดงความเสียใจ เนือ่งจาก  

นายไพฑูรย์   ทพัใหญ่ สมาชกิสภาเทศบาลตําบลชุมโค  เขต 2  ของเราได้
เสียชีวิตลง จงึขอให้สมาชิกทุกท่านได้ยื่นไวอ้าลัยให้กับคุณไพฑูรย์  ทัพใหญ่   
1 นาที  (ที่ประชุมยืนสงบนิ่ง 1 นาที) ในการยกมือลงมตใิหร้ับผิดชอบในการ
ตัดสินใจยกมือ เพราะไดข้่าวว่าสภาถูกฟ้องศาลปกครองอยู่ และอาจจะมีผู้ไม่
หวังดี ฟ้องร้องการปฏิบัติหน้าที่ของสภาได้ทกุเมื่อถ้ามีโอกาส สําหรับประชาชน
ที่เข้ารับฟงัการประชุมสภา หลังจากเข้าสู่ระเบยีบวาระที่ 6 เสร็จ เรื่องอื่น หาก
ท่านใดมเีรื่องทีจ่ะเสนอต่อสภาหรือทางผู้บรหิารจะเปิดโอกาสให้ท่านเสนอแนะ 
แจ้งปัญหาความเดือดร้อนได ้
1.1  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”แนวทางในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 เทคนิคในการกลั่นกรอง
ร่างงบประมาณและการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 
อํานาจสภาในการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลกัเกณฑ์ในการ
จ่ายเงินสะสม การอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายในกรจัดงาน
ต่างๆ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น”  
จะให้ทางเลขาสําเนาเอกสารให้ ท่านใดที่จะประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมก็
สามารถกรอกใบสมัครได้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายกับทางเทศบาล ในการประชุม
ครั้งต่อไปเดือนสิ่งหาคมก็จะเป็นการพิจารณาเทศบัญญัติ 

/ระเบียบวาระที่ 2… 
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ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
นายธีระ   ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงาน

การประชุมขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมาชิกท่านใด 
ขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม หรือไม่   
ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข กระผมขอมติที่ประชุมผู้ใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมยัที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558  

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2558  เห็นชอบ  10  เสียง 

 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในวาระที่ 3 กระทู้ถาม ไม่มผีู้ย่ืนกระทู้ 

ผ่านไประเบียบวาระที่ 4 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตัง้ขึน้พจิารณาแล้วเสร็จ 
นายธีระ   ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ในวาระที่ 4 ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม ่
นายธีระ   ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

ตามเอกสารดังแนบ สมาชิกทา่นใดยังไม่ได้รับเอกสารบ้าง เลขาแจกครบทุก
คนแล้วหรือยัง ขอแก้ไขระเบยีบวาระ จาก 1.1 การเสนอญัตติแก้ไข
โครงการ เป็น ขออนุมัติแก้ไขโครงการ 1.2 การจ่ายขาดเงินสะสม เป็น 
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 1.3 ขอโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แก้ไขเปน็การขออนุมัติทั้ง 1.1 1.2 และ 1.3 ทาง
ท่านเลขาไม่ทนัได้ดําเนินการตรวจสอบ เพราะแต่ละเรื่องจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาไม่ว่าการจ่ายขาดเงินสะสมหรือขอโอนงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องขออนุมัติ เพราะฉะนั้นขอให้ท่าน
สมาชิกแก้ไขเป็นการขออนุมัติ 
1.1 การขออนุมัติแก้ไขโครงการ ขอเชิญทางท่านผู้บริหาร 

นายชลิต   ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค สําหรับการแก้ไขโครงการจะขอให้ทางกองช่าง
เป็นผู้ช้ีแจง 

นายสุกิจ   สายณัห ์ ผู้อํานวยการกองช่าง โครงการที่ขออนุมัติเป็นเปลี่ยนแก้ไข คือ โครงการก่อสรา้ง
ถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายประชาธิปไตย ตอนที่ 2  
หมู่ที่ 14 งบประมาณ 532,000 บาท 
เดิม 
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. วางทอ่ คสล.มอก.  
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จาํนวน 9 ท่อน ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ยาว 
270 เมตร พรอ้มติดตัง้ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลชุมโค งบประมาณ 532,000 บาท 

/แก้ไขเป็น ... 
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 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการคัดลอกรายละเอียดโครงการของปีก่อนๆมา ที่

มีรางระบายน้ํา คสล. ยาว 270 เมตร ซึ่งไม่สามารถดําเนินการถ้าประกาศ
ไปก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ทํารางระบายน้ํา ซึ่งขอแก้ไขเป็น 
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซลี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 275 
เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมน่้อยกว่า 1,375 ตร.ม. วางท่อ คสล.มอก.  
ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จํานวน 9 ท่อน พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย  งบประมาณ 532,000 บาท 

นายธีระ   ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค จากที่ได้พิจารณาดูแล้วก็คือ ให้ตัด
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ยาว 270 เมตร แค่นั้นข้อความอ่ืนยัง
เหมือนเดิม 

นายสุกิจ   สายัณห์ ให้ตัดก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ยาว 270 เมตร ยังเหมือนเดิม 
นายธีระ   ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านสมาชิกทีส่งสัยหรือจะ

อภิปราย  
นายเอกวิทย์  สัจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค จากที่ทางทา่นผู้อํานวยการกองช่างได้

อธิบายฟังดูแล้วก็มีเหตุผล แต่สิ่งที่เราได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติในครั้งแรก
เห็นว่าจากงบประมาณ 532,000 บาท ได้สร้างถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 
275 เมตรหรอืมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม. วางท่อ คสล. 
มอก. ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จํานวน 9 ท่อน ซึ่งเห็นดีและเหมาะสม
อยู่แล้ว เพราะบริเวณนั้นเกิดน้ําท่วม ซึ่งก็มคีวามเหมาะสมแต่มาวันนี้ซึ่ง
เวลาผ่านไปไม่นานกลับมาบอกว่าไม่สามารถดําเนินการได้ไม่มี
ความสามารถหรืองบประมาณไม่เพียงพอ ถ้าดําเนินการตัดรางระบายน้ํา
ออกแต่จํานวนเงินเท่าเดิม แลว้ตอนแรกคํานวณยังไงถึงทําได้ เป็นเหมือน
การหลอกลวงสภา ให้สภายกมืออย่างเดียวไม่ได้มีการศึกษามา การ
พิจารณาก็ต้องคํานึงถึงชาวบ้าน ต้องมีการศึกษาว่าทางคณะผู้บริหารมสี่วน
ร่วมมือกับผู้รับเหมาหรือไม่ แต่ถ้าตัดทางระบายน้ําออก ท่านต้องตัดลด
จํานวนเงินด้วย ห้าแสนสามก็ให้เหลือสองแสนห้าหรือว่าจะสร้างแต่ราง
ระบายน้ําถนนค่อยทํา ก็จะได้พิจารณาได้ โครงการนี้ได้พิจารณาไปแล้ว
หากมีการตัดอีก ก็อย่างที่ท่านประธานแจ้งไว้ในตอนแรกเดี๋ยวจะมีผู้ไม่หวัง
ดีมีการฟ้องไปยังศาลปกครอง ผมก็ไม่ทราบว่าฟ้องเรื่องอะไร ต้องดูสถานที่
ก่อน 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
นายกิจจา  นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามท่ีคณะผู้บริหารได้มีการเสนอญัตติ

พิจารณาแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล หมู่ที ่14 ใน
ราคาห้าแสนกว่าบาท ผมคิดว่างานการงบประมาณของทางฝ่ายบริหารได้
ตรองดีแล้ว เพราะมีท่อแต่ไมม่ีคูระบายน้ําถือว่าเสียงบประมาณฟรี แล้วน้ํา
จะไปทางไหน ในเนื้องานบอกเมื่อมีการสํารวจผิวจราจรและ มีคูระบายน้ํา  

  /แต่การตัดครูะบายน้ํา... 
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แต่การตัดคูระบายน้ําออกแล้วให้สภาเป็นผู้ตัด ผมในฐานะที่เป็นสมาชิก 
สภามาตัดแต่ถามว่าเหตุผลถนนลาดยางไม่มีคูระบายน้ําถนนพัง แล้วมี
ชาวบ้านสงสัยว่าทําไมไม่มีคูระบายน้ํา เห็นว่าสภาตัดจริงหรือป่าว ปัญหา
ตรงนี้เป็นปัญหาที่ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ สร้างความวุ่นวายพอสมควร ตาม
แนวคิดของผม ท่านสมาชิกบางท่าอาจมีแนวคิดเด๋ียวก็เสนอ ผมไมท่ราบว่า
ได้หรือไม่ได้ แต่สําหรับผมใหค้งสภาพเดิมไว้ การทําถนนพร้อมคูระบายน้ํา
เพราะผมเห็นซอยแสงทิพยม์ีคูระบายน้ํา ถนนแคบหน่อย ถนนพังไม่ถกู
ชาวบ้านด่า  มาให้สภาตัด สภากลายเป็นเท็จโดยปริยายในทางกลับกันจะ
สร้างหรือรออีกหน่อยแล้วแต่สภาพปัญหา มีการจ่ายขาดเงินสะสม แต่นะ
ตอนนี้ให้สภาตัดผมไม่เห็นด้วย หากสภาตัดก็จะมีกระแสทีว่่าปัญหาที่
ชาวบ้านต้องการสภาตัด อนาคตด้านหน้าจะทําได้หรือไม่ได้ตัวผมขอคงเดิม
ไว้ 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านอื่นมีความเห็นที่จะเสนอหรือ
อภิปรายอีกหรือไม่  

นายสุกิจ  สายัณห์ ผู้อํานวยการกองช่าง ผมขออธิบายที่มาที่ไปของโครงการนี้ ในการจัดทํา
งบประมาณในปี 2558 ผมได้ประมาณราคาให้กับทางคณะผู้บริหาร พอดี
ทางผู้บริหารขอให้เปลี่ยนงบประมาณจากโครงการถนนคอนกรีตของหมู่ที่ 
5  ตัดงบประมาณมาห้าแสนกว่าบาทเพื่อไปขยายถนนของหมู่ที่ 14 ซึง่
ทางลูกน้องได้ดําเนินการให้กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ซึ่งการทํางานติดช่วงที่ผม
ลาพอดีเลยไม่ได้เข้าประชุมสภาซึ่งผมมาตรวจสอบคือมีงบประมาณที่จะ
ดําเนินการแต่ว่ามาติดที่รางน้ํา การทําทางมันก็มีประโยชน์ซึ่งทางช่างได้
อ่านเป็นตารางเมตรซึ่งสามารถดําเนินการได้แต่ติดอยู่ตรงทางระบายน้ําทํา
ไปก็ไม่มีประโยชน์ 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านสมาชิก 
นายเอกวิทย์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ทุกท่านคงได้ยินแล้วนะครับว่าทางท่าน

ผู้อํานวยการกองช่างได้ยอมรับแล้วว่างบประมาณห้าแสนกว่าบาทได้ตัด
จากโครงการถนนคอนกรีตของหมู่ที่ 5 ซอยแสงทิพย์ยังไม่ถึงไหน เมื่อพา
ไปทําหมู่ที่ 14 ก็ทําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทําแต่คูระบายน้ําถนนค่อยทํา มันหนา้
จะเป็นแบบนั้น คือมันเหมือนที่ชาวบ้านพูดคือถอดเข้าถอดออก คือให้สภา
พิจารณาคือทําเด๋ียวไม่ทํา ซึ่งในการพิจารณาในครั้งแรกก็เหน็ว่าเหมาะสม
แต่มาตอนนี้ทําไม่ได้ ก็แสดงว่าเส้นอื่นก็มีผิดอีก ไม่ทราบว่าใช้เครื่องคิดเลข
อันไหนคิดตรงนั้นตรงนี้ทําไม่เด๋ียวเส้นนั้นเส้นนี้ก็ผิดอีก ถ้าเส้นนี้ผิด 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านสมาชิก 
นายกิจจา  นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย การให้โอกาสใน

การใช้งบประมาณ ผมบอกตรงๆพวกผมสมาชิกสภาเทศบาลทํางานอาจจะ
ไม่สัมฤทธิผล แต่ทางสภาถือว่าสัมฤทธิผล ผู้บริหารตอนแรกคิดว่าจะดีพอ 

 
/ไม่ดีมาให้สภา… 
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ไม่ดีมาให้สภารับผิดชอบผมถามว่าตรงนี้ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติของสภา 
แห่งนี้ ผมคิดว่าการทํางบประมาณในร่างเทศบัญญัติประจําปีพวกผมยกมือ
ให้ไปเรียบร้อย เพราะคิดว่าได้ไตร่ตรองมาดี คิดว่าหน้าจะเป็นผลรวมใน
ภาพของตําบลชุมโค  โดยตอนแรกทางสภาปล่อยให้ทางบริหารปิดหูปิดตา
มาครั้งหนึ่ง พอผิดพลาดมาให้สภารับผิดชอบเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายโครงการ 
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ท่านสมาชิกทุกคนที่นั่ง ณ ทีแ่ห่งนี้เป็นเกราะให้
ชาวบ้านเค้าด่า ส่วนหนึ่งถามว่าฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบพอสมควรในการ
โยกย้ายงบประมาณแล้วมาต้ังประมาณไม่เท่าไม่พร้อม เมือ่คิดถึงเนื้อ
งบประมาณแล้วเห็นได้ชัดในการล้วงลูกในงบประมาณ ผมบอกตรงๆผมเสีย
ความรู้สึกพอสมควร เมื่อทราบว่ามีการโอนถ่ายย้ายจากเดิมควรหรือไม่ควร 
เพราะเป็นหน้าที่ของสภาเพียงอย่างเดียว 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านสมาชิกท่านอื่น 
นายณุพงค์ ไทยพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมต้องการทราบว่าใน โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจรแคปซลี สายประชาธิปไตย ตอนที่ 2 หมู่ที ่14 
งบประมาณ 532,000 บาท พร้อมด้วยวาท่อวางท่อ คสล. 

  และรางระบายน้ําคสล. ยาว 270 เมตร ผวิจราจรแคปซลี ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 275 เมตร ถ้ามกีารเปลี่ยนแปลงงบประมาณตัวนี้ 532,000 
บาท ยังเท่าเดิม แต่ทางระบายน้ําตัดออกไป 270 เมตร แล้วงบประมาณ
ตัวนี้เป็นการคิดรางระบายน้ํามาแล้ว แล้วถา้ตัดรางระบายน้ําแล้วยอดเงิน
ตัวนี้ไปไหน ผมต้องการทราบเพราะนี่เป็นงบประมาณของแผ่นดิน แล้วที่
ผ่านมาไม่ว่าเรื่องอะไร เรื่องไฟ 30 จุด ที่สภาไม่ผ่านให้ไมเ่ห็นชอบให้ ก็หา
ว่าสภาตัดงบ หากสภาผ่านให้เด๋ียวชาวบ้านก็มาด่าว่าสภาเป็นผู้ตัด นี่ก็ใน
โครงการมีคูระบายน้ํา มีถนน สภาตัดจึงไม่สามารถดําเนินการได้ ซึ่งดูแลว้
เป็นการโทษสภาทั้งนั้น ซึ่งในบางเรื่องมันทําไม่ได้ก็ควรมีการพูดหรือแก้ไข
ไปในทางที่ดีบ้าง ไม่ใช่พูดว่าสภาตัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมแทน่ 
ออกไปพูดว่าสภาตัด ในเมื่อทําไม่ได้ก็บอกชาวบ้านไปว่าทําไม่ได้ ไม่ใช่บอก
ว่าสภาตัด 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านสมาชิกท่านอื่น 
น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค จะสอบถามหากมีการตัดรางระบายน้ํา

ออก แต่เพิ่มระยะทางแต่งบประมาณคงเดิมได้หรือไม่ 
นายสุกิจ  สายัณห์ ผู้อํานวยการกองช่าง คือมีการจัดทํางบประมาณคลาดเคลือ่น ได้ไปคัดลอก

โครงการของหมู่ที่ 14 สมัยก่อนมาและติดคําว่ามีรางระบายน้ํา น้ําคสล. 
ยาว 270 เมตร ซึ่งตกแล้วเมตรละ 600 บาท เป็นเงินแสนกว่าบาทซึ่งมัน
เกินงบประมาณซึ่งถ้าเป็นผิวจราจรแคปซีนก็สามารถทําได้ เพียงแต่ขอ
แก้ไขเนื่องจากการดําเนินงานทางเอกสารผิดพลาด จึงขอแก้ไขคําช้ีแจง 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมต ิสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการ 

/ขออนุมัติแก้ไข… 
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ขออนุมัติแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สาย
ประชาธิปไตย ตอนที่ 2 หมูท่ี ่14  งบประมาณ 532,000 บาท ยกมือ
ขึ้นผู้ใดเห็นชอบ 

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ   4 เสียง(นายสมมิตร  อินทร์พรหม นายโกศล ชุบคํา   
นายนพดล เปาเล้ง และน.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ) 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  
มตทิีป่ระชุม ไม่เห็นชอบ 5 เสียง(นายธงชัย ร่มวิเชียร นายเอกวิทย์  สจัจธรรม   

นายวัชรินทร์ นาคชู นายกิจจา  นพคุณ และนายณุพงค์  ไทยพิทักษ์) 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สําหรับการงดออกเสียงคงไม่ต้องถาม

เพราะสมาชิกได้ยกมือกันครบแล้ว 
 1.2 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มทีั้งหมดจํานวน 3 โครงการ ขอเชิญ

ผู้บริหาร 
นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค สําหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม มี

งบประมาณในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมที่สามารถดําเนินการได้ทาง
คณะผู้บริหารได้จัดโครงการที่จําเป็นมาก่อนและยังมีอีกหลายโครงการที่มี
ความจําเป็นแต่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาลซึ่งงบประมาณสามารถ
ทําได้จํานวน 3 โครงการ คอื 
-โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  สายดอนทราย-คลองวังช้าง หมูท่ี่ 
10 รายละเอียด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลงลกูรงัข้างละ 0.50 เมตร พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 2,350,000 บาท ซึ่งเป็นถนนขา้งปั้มน้ํามันซึ่งถนนเส้นนั้นเกิด
ความเสียหายเมื่อเหตกุารณ์น้าํท่วมปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการซึง่ได้รับ
ความเสยีหายทัง้เส้น ซึ่งจะดําเนินการปรับปรงุถนนเส้นนั้น 
- โครงการซ่อมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสมบูรณ์สุข หมู่ที่ 13  
รายละเอียด ตอ่ผนังกั้นดิน ขนาดหนา 0.20 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 
2.50 เมตร ทําพื้นที่ผิวถนนคอสะพาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 
เมตร ไหลท่างลูกรงัตามสภาพ งบประมาณ 90,000 บาท เกิดความเสียหาย
จากเหตุการณ์น้าํท่วม 

   - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายซอย 12 หมู่ที่ 8 
รายละเอียด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ว่างท่อ คสล.Ø1.00 
เมตร มอก.ชั้น 3 จํานวน 4 จุด จํานวนทัง้หวด 43 ท่อน รางระบายน้ํา คสล. 
ยาว 230 เมตร พรอ้มติดตัง้ปา้ยโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 2,036,000 
บาท ซึ่งเป็นช่วงที่ 2 3 เป็นตอ่จากคลองวังชา้งไปช่องมดุ เปน็ถนนลูกรงั เปน็
ถนนที่พี่นอ้งใช้เดินทางเปน็จํานวนมาก ซึ่งงบประมาณในการจา่ยขาดเงินสะสม
จํานวน 3 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 4,476,000 บาท 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านสมาชิกก่อนที่ท่านจะอภิปรายจะขอ
ช้ีแจงระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งระเบียบโดยทั่วๆไปจะต้องเสนอ
ญัตติไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นแต่กรณีเร่งด่วน ภายใน 24 ช่ัวโมง แต่ในมือ
ผมนี ้
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และระเบียบวาระการประชุมไม่มีรายละเอยีดใดๆมาเลย ประมาณการ 
สถานที่ ทีจ่ะก่อสร้าง ซึ่งก็ไมม่ีประกอบ และในมือผมนี้ก็มหีนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 12 ตุลาคม 2553 แจ้งมายังผู้ว่าเพื่อแจ้งท้องถิ่นทุก
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยรับรับการ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินให้ชัดเจน 
และใหค้ํานึงประโยชน์ของประชาชน ท้องที่เป็นสําคัญ ให้จัดทําประมาณ
การรายละเอียดโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมโดยระบุใหชั้ดเจนว่าจะ
ดําเนินที่ใด สถานที่ งบประมาณเท่าไร รวมถึงรายละเอียดของโครงการ
เช่นเดียวกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และชี้แจงเหตุผลความ
จําเป็นที่ไม่อาจจะทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้เพื่อเป็นการ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่นและเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ได้ เป็นหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย  ทีส่าํคัญสาเหตุของการจ่ายขาด
เงินสะสมไม่มี ไม่ได้แจ้งยอดของเงินสะสม แจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบ 
และขอปรึกษาสมาชิกว่าจะพิจารณายังไง จะพิจารณาหรือไม่พิจารณา
เพราะถ้าหากเกิดกรณีฟ้องร้อง พวกท่านต้องรับผิดชอบทุกท่าน ขอ
ปรึกษาหารือก่อน 

นายเอกวิทย์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมเพิ่งได้รับเอกสารไม่รู้เอกสารอยู่ที่ไหน
จริงๆตามที่ผู้อํานวยการก่องช่างได้แจ้ง และทางผู้บริหารได้แจ้งว่าเป็นเหตุ 
หมู่ที่ 10 เสียหายจากน้ําท่วม แต่มันท่วมต้ังนานแล้วถ้าหากเพิ่งจะท่วมผม
ก็ว่าจะให้ดําเนินการจัดทํา แต่นี่มันท่วมมานานแล้ว และนี่ก็เกิดปัญหาภัย
แล้งแล้วแทนทีจ่ะแก้ไขปัญหา ผมว่าควรที่จะเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 

 นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ที่ผมขอปรึกษาก็คือระเบียบนี้มันไม่
ถูกต้อง ญัตตินี้มันไม่ถูกต้องขอปรึกษาสมาชิกทั้งสภาว่าจะมีการพิจารณา
กันหรือไม่ ขอให้ท่านศึกษาว่าจะพิจารณาหรือไม่ ถ้าไม่พิจารณาเราก็จะได้
ถอนญัตติตรงนี้ออกไป ส่วนตัวผมเองไม่น่าจะพิจารณา เพราะถ้ามีการ
ฟ้องร้อง 

นายสมมิตร  อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมขอให้ท่านประธานอ่านระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยใหม่อีกครั้ง 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านสามารถมาเอาเอกสารไปดูได้ ผมได้
ขีดเส้นใต้ไว้แลว้ ในเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของท่าน ที่ท่านจะต้องศึกษา 

นายกิจจา  นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกเทศบาลตําบลชุม
โคชาวบ้านเดือนร้อนเห็นใจอยากจะให้จ่ายขาดเงินสะสม แต่ผมถูกไปเมือ่
คราวที่แล้วจ่ายขาดเงินสะสมไป 9 ลา้นกว่า ผมถามว่าจ่าย 9 ล้านกว่า
เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติในทีแ่ห่งนี้ตอนที่จ่าย 9 ล้านกว่าพวกผมมากัน6
คนความได้เปรียบสมาชิก ถามว่าความได้เปรียบสมาชิกชาวบ้านหมู่ที่ 8 
ถนน จ่ายขาดเงินสะสมคราวนี้เป็นถนนเมนหลักทําไมไม่บรรจุเข้าเทศ
บัญญัติประจําปีไม่ได้ มาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่แล้วเขต 1 ได้สี่ล้าน เขต 
2 ได้สองล้านกว่า คราวนี้มาอีก ผมถามว่าการจ่ายขาดเงินสะสมบ่อยๆ  
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ผู้บริหารไม่เดือดร้อนเท่าไร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านจะเดือนร้อนในการ
จ่ายขาด เพราะการจ่ายขาดเงินสะสมคราวนี้ ร่างเทศบัญญัติมีการรับรอง
เป็นส่วนใหญ่ แต่จ่ายขาดเงินสะสมสภาเป็นผู้อนุมัติให้ถามว่าสภาอันทรง
เกียรติแห่งนี่เป็นผู้รับผิดชอบ แต่สภาไม่มีความดีเลย ไม่มีเลย ชาวบ้านที่มา
ในเขต 1 เค้าก็มาฟังไม่มีเลยเขต 1 การจ่ายขาดเงินสะสมแบบนี้ เพราะ
ชาวบ้านเป็นผู้รับผลกระทบ ผมหนักใจพอสมควรในการบริหารครั้งนี้ 
เพราะสภารับทราบแล้วครั้งนี้ ถ้าเป็นถนนสายหลักไม่เอาเข้าเทศบัญญัติมี
การกลั่นกรองพอสมควร รายละเอียดต่างๆไม่มใีห้สภามาพิจารณา อนุมัติก็
ตัวเงิน สองล้าน สามล้าน สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้  เด๋ียวก็มีนักกฎหมาย
ข้างๆคูๆมาฟ้องสภา ผมไม่เหน็ด้วย 

นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ท่านสมาชิกบางท่านอาจจะงง ในเนื้อหาใน
ถนนสายดอนทราย-คลองวังช้าง ไม่มีการช้ีแจง สําหรับรายละเอียดทาง
กองช่างไม่ได้เตรียมมาในวันนี้ 

นายสุกิจ สายัณห์ ผู้อํานวยการกองช่าง สําหรับรายละเอียดในการจัดทํางบประมาณ2558 ก็
คือว่ารายละเอียดโครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สมมุติว่า ผวิ
จราจรแคปซลี ตอน 2 หมู่ที่ 14 รายละเอียดโครงการขนาดกว้าง ยาว ท่อ
ก่ีจุด รางน้ํายาวเท่าไร งบประมาณคือยอดเงิน ซึ่งรายละเอียดก็จะมีหมด 
แต่ที่ไม่มีคือ แบบแปลนและประมาณราคาโครงการ ซึ่งทา่นสามารถขอดูได้ 
อยู่ในโน๊ตบุ๊คผม แต่วันนี้ทางลูกน้องได้ในไปอบรม ในหนังสือไม่ได้บอกว่า
แบบแปลนและประมาณราคา ในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ 2558 
ผมก็ไม่ได้นําแบบแปลนเข้ามา แต่มีช่ือโครงการ หมู่ที ่ รายละเอียด
โครงการและงบประมาณที่จะขออนุมัติ  

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในเมื่อไม่มีผมหารือในที่ประชุมอยู่ว่า
สมาชิกท่านจะพิจารณาเดาๆเอาหรือจะไว้ทีหลัง 

นายเอกวิทย์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมขออนญุาตทําความเข้าใจผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมการพิจารณาครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการตัดงบประมาณ แต่ขอให้เลื่อนการ
พิจารณาออกไปก่อน พวกผมไม่ทราบว่าดําเนินการตรงไหน เพราะผมได้
รายละเอียดเพียงแค่นี้ ว่าไม่ได้ตัดเด๋ียวจะไปสื่อสารกันผิด เด๋ียวหาว่าสภา
ตัดอีก เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนก็ได้ รู้แล้วว่าหมู่ 10 หมู่13 ถามว่า
หมูไหนที่ไม่เดือนร้อน ผมว่าพ่ีน้องที่มาก็เดือดร้อน  

นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค สําหรับเรื่องเหตุผลที่เราไม่ได้นําโครงการอกี
หลายโครงการเข้ามาซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากอุทกภัยทั้งสิ้น ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
แผนพัฒนาของเทศบาล ซึ่งระเบียบก็ระบุไว้ถ้าเราจะทําโครงการต่างๆ
จําเป็นทุกโครงการจะต้องมีอยู่ในแผนพัฒนา ซึ่งได้ให้ทางกองช่างคิด 
คํานวณในเรื่องของเงินค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนบ้านนายเจน เขื่อนบ้าน
นายคลุ้ย ท่อลอดเหลี่ยมหมู8่ ทุ่งไท ท่อลอดเหลี่ยมโป่งแดงบ้านนายจ้ง 
เป็นโครงการที่เราไม่ได้ต้ังไว้ในแผน การที่จะนําโครงการเข้ามา ทางกอง
ช่างจะต้องคิดโครงการก่อน และนําโครงการนี้เข้าสู่คณะกรรมการพัฒนา 
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ผู้บริหารไม่เดือดร้อนเข้าไปเพื่อบรรจุไว้ในแผนของตําบลชุมโค แล้วจึงนํา
โครงการเข้าสู่สภาได้ นี่คือเหตุผลที่เรายังไมไ่ด้นําโครงการที่เหลือเพื่อจ่าย
ขาดทีเดียว ในวงเงิน 6ล้าน สําหรับโครงการที่เรานําเข้ามาซึ่งทั้ง 3 
โครงการนี้  เป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา ซึ่งไม่ต้องผ่านในส่วนของ
คณะกรรมการแผน ซึ่งพี่น้องที่เข้าร่วมประชุมหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจ 
เรามีคณะกรรมการแผนอยู่ชุดหนึ่ง เมื่อใดที่เรามีโครงการเร่งด่วนเข้ามา 
เมื่อช่างคิดคํานวณเป็นวงเงินเสร็จก็จะนําโครงการเหล่านี้เข้าสู่
คณะกรรมการแผนเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนถึงจะนําเข้ามาสู่สภาได้ ก็ขอ
ความความเข้าใจว่าทําไมถึงไม่จ่ายขาดเงินสะสมทีเดียว 

นายกิจจา  นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมขอสอบถามว่า โครงการทั้ง 3 โครงการ
นี้ ในการจ่ายขาดเงินสะสม ขอสอบถามวันนั้นเมื่อเกิดอุทุกภัยอย่างหนัก 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวดเข้ามาในพื้นที่รับปากจะช่วยเหลือในด้านถนน ถา้
สภาพเป็นถนนเมนหลัก หมู่ที ่8 และหมูท่ี่ 4 ผมทราบข่าวว่ามีโอกาสที่จะ
ได้แต่ผมก็มองในแง่การจ่ายขาด ผมคิดว่าในเนื้อแท้โครงการถนนขอจังหวัด
เพราะเค้าลงมาดู เราน่าจะดําเนินการติดต่อกับทางจังหวัดได้ มีกว่ามาจ่าย
ขาดเงินสะสมรวมแล้วประมาณสามสี่ล้าน โดยให้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
มาเป็นผู้จ่ายขาด ผมมองว่ารายละเอียดไม่มีแล้ว และยังเพิ่งได้เอกสารเมื่อ
ก้ีตอนเข้าห้องประชุม ผมถามว่าวาระเร่งด่วนที่เอามาใส่ ในการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินจํานวนมากพอสมควรตั้งแต่เก้าหมื่นแสนสองแสน ในส่วนทีส่ภา
สมควรต้องใหแ้ต่เงินจํานวนมากอาจเกิดศักยภาพของเทศบาล ในส่วนของ
งบประมาณของเทศบาลน่าจะนําไปใช้ในสว่นอื่น ที่ชาวบ้านเดือดร้อน 
เพราะผมเห็นแล้วว่าผู้ว่าเข้ามาในพื้นที่  พ้ืนที่ของเราถูกอุทกภัยสูงสุดแต่ทํา
ไม่ได้งบประมาณมาเลย ผมเกดิความน้อยใจเพราะผมเห็นทีอ่ื่นเค้าได้ แต่
เรามาจ่ายขาดเงินสะสม ผมว่าการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการช่วยเหลือหรือ
บรรเทาเล็กๆนอ้ยๆ แต่ผมเหน็เอามาจ่ายครั้งใหญ่ๆ ถ้าสภาอันทรงเกียรติ
รับรองการจ่ายในครั้งนี้ คราวที่แล้วให้โอกาสไปครั้งหนึ่งแลว้ แต่ครั้งนี้มาใน
รูปแบบนี้ ผมไม่เห็นด้วยในการจ่ายขาดเป็นอย่างยิ่ง ถ้างบเล็กๆก็ไม่ตัดนะ
คิดว่าเป็นร้อยก็ไม่ผิดกฎหมาย ตอนนี้มาแบบนี้ผมคิดว่า ผมไม่คิดที่จะรับ 
จะต้องมีรายละเอียดพอสมควรเพราะถนนเป็นถนนลาดยาง อีกเส้นเป็น
ถนนคอนกรีต เหตุอ้างอะไรในนี้ก็ไม่มี มีงบประมาณเปลี่ยนจากลาดยาง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ได้อ้างเหตุผลอะไรมาเลย ผมสมาชิกผมรู ้แต่คน
ที่ไม่รู้ จากลาดยางเป็นคอนกรีต งบประมาณก็น้อยอยู่แลว้ ถามว่าเรามา
เปลี่ยนจากลาดยางเป็นคอนกรีต สูงไปแต่นี่ไม่ได้อ้างเหตุผลอะไรที่จะมาใช้
งบประมาณ 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายอีก
หรือไม่  ท่านสมมิตรมีอะไรสงสัยในหนังสือหรือไม่ 

นายสมมิตร  อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในรายละเอียดระเบียบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ปี 2556 แต่อีกฉบับเป็นระเบียบของปี 2553 ผมไม่ 

/แน่ใจว่า… 
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แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือไม่ 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ก็มันเปน็หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย 

ผมก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้ ท่านสมมิตรพิจารณาเอาเอง หนังสือมันมาจาก
กระทรวงหมาดไทยเค้าสั่งการมาตั้งแต่ปีไหนปีไหน ก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็น
หนังสือสั่งการอยู่ ใช้ได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่ทราบ พอดีผมไปได้มา แต่ไม่ต้อง
ถามผมว่าได้มาจากไหนผมบอกท่านไม่ได้ เด๋ียวคนให้ผมจะอันตราย มี
สมาชิกทา่นใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เพราะผมดูแล้ว ไหนๆท่านก็อภิปราย
กันมาแล้วเด๋ียวก็จะได้ขอมติ ส่วนมติที่ผมฟังอยู่แล้วผมจะเป็นคนพิจารณา
เองว่าจะขอมติว่าจ่ายหรือไม่จ่าย หรือจะเลือ่นหรือไม่เลื่อน เพราะผมดูแล้ว
ถ้ามันไม่ครบถว้น เห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้เลื่อนไหม เพราะว่าอยากทํา
ให้ถูกถ้าเกิดมีเรื่องฟ้องร้องเดี๋ยวจะโชคดีกันหมด เพราะฮิตเหลือเกินในเรื่อง
ของการฟ้องร้อง ทะเลทรัพย์โดนไป 7 คดี ใกล้เคียงกับของเรา ของเราก็ไม่
อยากให้เกิดขึ้น การประชุมแต่ละครั้งผมประกาศทุกครั้งผมในฐานะประมุข
ของฝายนิติบัญญัติ ผมต้องการให้ถูกต้องทุกอย่าง ไหนๆเราเข้ามาอยู่
การเมืองกันแค่ระยะเวลา 4 ปี  ทกุอย่างเวลาที่เราจากไปให้เค้าได้ช่ืนชม 

นายธนวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ ประชาชนหมู่ที่ 6 ผมขออนญุาต   
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  นี่เป็นระเบียบขณะนี้กําลังอยู่ในการ

ประชุมสภา สมาชิกสภาเค้ากําลังอภิปรายกันอยู่ 
นายธนวฒัน์ พิมพ์สุวรรณ ประชาชนหมู่ที่ 6 ผมขออนญุาต  ผมสามารถขออนุญาตได้ แต่ท่านจะ

อนุญาตหรืออีกเรื่องหนึ่ง 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ผมไม่อนุญาต 
นายสมมิตร  อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมขอเสนอพักการประชุมก่อน สัก 10 

นาที 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ผมเห็นด้วยกับท่านสมมิตรขอพักการ

ประชุมสัก 15 นาที  
ทีป่ระชุม พักการประชุม 15 นาท ี
เริ่มประชุม เวลา 11.15 นาที 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ผมขอเริ่มการประชุมสภาขอเชิญท่าน

สมาชิก 
นายนพดล เปาเล้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค วันนี้รู้สึกดีใจที่มีประชาชนเข้าร่วมรับฟัง

การทําหน้าที่ของสมาชิกสภาตัวแทนของท่านทุกคน ในการทําหน้าที่สมกับ
การเป็นตัวแทนที่พ่ีน้องได้มากน้อยเพียงใด ในตอนนี้ในส่วนของวาระการ
ประชุมที่เป็นประเด็นหลักที่ประธานสภาได้นําเรียนอยู่คือการจ่ายขาดเงิน
งบประมาณสะสม ซึ่งประธานสภามีส่วนพิจารณาในส่วนการของความถูก
ต้องทางด้านเอกสารซึ่งทางผมได้ปรึกษากับท่านสมาชิก เจา้หน้าที่หรือท่าน
ปลัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมใน 

 
/วันนี้ ผมใน… 
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วันนี้ ผมในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลชุมโค เขตที่ 1 แต่ในการทํางานผมขออนุญาตมองทั้งตําบล
เลยแล้วกัน ส่วนตัวผมวันนี้ก็พร้อมที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพราะที่
ผมดูจากหนังสอืรับที่ทางสภาแจ้งและรายละเอียดที่แนบมา วันนี้ก็พอจะ
เข้าใจคราวแลว้ และในส่วนของรายละเอียดว่ามีโครงการอะไรบ้างซึ่งจาก
การที่ได้อ่านแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโครงการถนนที่ทางฝ่ายบริหารเสนอเข้ามา 
เป็นโครงการที่ซ่อมแซมและกอ่สร้างถนนใหม่ซึ่งโครงการเหล่านี้เคยเกิด 
ยกตัวอย่างเช่นโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนทราย-คลองวังช้าง หมู่ที่ 10 ซึ่งถนนเส้นนี้เกิดการเสียหายจาก 
อุทกภัย ซึ่งถ้าเรารอประวิงเวลาซึ่งอดีตสมาชิกสภาท่านหนึ่งมีหน้าบ้านอยู่
ตรงถนนเส้นนั้นเพิ่งจะเสียชีวิตไปก็ไม่ได้ดําเนินการเลย ใหส้มาชิกทุกท่าน
ร่วมกันพิจารณาเพื่อสิ่งที่เราทําไปเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
แต่ถ้าหากทางผู้บริหารเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองหรือ 
พวกพ้องตรงนั้นเราค่อยมาพิจารณากัน แต่ถ้าท่านจะมาบอกว่าเอกสารไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าจะพูดแบบนั้นผมในฐานะสมาชิกสภาจะโทษฝ่าย
บริหารทั้งหมดก็ไม่ถูก เพราะว่าการส่งเอกสารการประชุมสภา เป็นฝ่าย
สภาเป็นผู้แจกหนังสือ ยกตัวอย่างตามระเบียบการประชุมสภาการเรียก
ประชุมสภาท้องถิ่นคือจะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้น
แต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่นอ้ยกว่า 24 ช่ัวโมง 
โดยระบุความเร่งด่วนในหนังสือนั้นด้วย แต่ผมได้รับหนังสอืการประชุมสภา
เมื่อวานตอนเย็น ประมาณ4 โมงเย็น โดยคุณสมภพ เจ้าหน้าที่จัดเก็บฯเป็น
ผู้นําไปให้ที่บ้าน ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ก็ถือว่าผิดระเบียบอยู่แล้วเหมือนกัน 
แต่ทั้งนี้ถ้ามัวแต่คิดเรื่องระเบียบ พ่อแม่พ่ีนอ้งประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนก็เกินไป ตามระเบียบกฎหมายเค้าดูที่เจตนากับการกระทํา ตราบ
ใดที่เรายังยึดหลักคุณธรรม ยึดหลักความถูกต้อง 

นายกิจจา   นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค สําหรับการแจกหนังสือของสภา ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติก็อ้างว่าไม่ได้รับหนังสือ อ้างสภาแห่งนี้เป็นตัวต้ังว่า
หนังสือไม่ถึง ไม่มา แต่พอมา ณ วันนี้บอกว่าให้เห็นสมควร  ผมเป็นสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติเหมือนกันก็ให้เป็นเรื่องตัวอย่างไป ว่าเรื่องดีกว่าก็ตกลง ผม
ต้องการความถูกต้อง เพราะเนื้อหาให้สภาแห่งนี้รับรองงบประมาณแผน่ดิน 
ณ แห่งนี้เป็นการรับรองเงิน แต่มีผลทางกฎหมาย ผมขอฝากไว้ว่าหากมีผล
ทางก็หมายก็ให้ช่วยกันรับ  

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  เชิญท่านสมาชิก 
นายนพดล เปาเล้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามท่ีท่านสมาชิกกิจนา นพคุณ ก็ขอฝาก

ว่ากรณีเกี่ยวกับสภา ผมไม่เคยเอาสภาไปอ้าง ผมพูดถึงหลกัความจริง  
ครั้งที่แล้วผมไม่ทราบว่ามีการประชุมสภาเพราะผมไม่ได้รับหนังสือ  

 
/ถ้าผมได้รับ… 
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ถ้าผมได้รับหนงัสือผมรู้ผมก็มา แม้แต่ครั้งก่อนพิมพ์วันที่ผิด ผมยังมาผมมา
คนเดียว ซึ่งผมดูแต่ด้านหน้าไม่ได้ดูรายละเอียดเอกสารด้านใน คือที่บอกว่า
ให้ผมเป็นตัวอย่างคือวันนี้ผมเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าผม
ว่างแม้กระทั่งโทรบอกผมผมก็มา ผมไม่ได้ยึดติดกับเอกสาร ที่ผมไม่ได้มาใน
ครั้งที่แล้วคือผมไม่ทราบจริงๆ ถ้าผมทราบผมก็มา เหมือนเมื่อวานนี้คุณ
สมภพ นิลภักด์ิ เอาหนังสือไปให้ผมตอน 4 โมงเย็น ถ้าจะถือตามระเบียบ
การประชุมสภาถือว่าไม่ครบ 3 วัน แต่ผมถอืว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนผมก็มา ผมขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกกิจจา นพคุณ ทราบ ว่า
ผมไม่ได้มีเจตนาอื่นที่แอบแฝง สําหรับการพิจารณาหรือไม่พิจารณาจะ
เลื่อนหรือไม่เลือ่น จะตัดหรือไม่ตัดเป็นเรื่องของมติที่ประชุมสภา 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอใหท้า่นสมาชิกรักษาระเบียบด้วย 
กรณีการดําเนินการผิดระเบียบข้อ 68 การอภิปรายนอกเรื่อง เอาไว้เรื่อง
ส่วนตัวท่านออกไปคุยกันข้างนอก การเข้าสู่วาระการอภิปรายตรงนี้จะ
พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม ่

นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค ก็ขอชี้แจงเมื่อมีพ่ีน้องประชาชนเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภา สําหรับในเรือ่งเอกสารเป็นหน้าที่ของทางประธานสภาเป็น
ผู้แจกไมใ่ช่เป็นของฝ่ายบริหาร เนื่องจากมีสมาชิกพ่ีน้องประชาชนเข้าร่วม
รับฟังการประชุม และบางสว่นของการอภิปรายสมาชิกบางส่วนมาโทษทาง
ฝ่ายบริหารไม่แจกเอกสาร ให้เอกสารล่าช้าในเรื่องตรงนี้เป็นหน้าที่ของทาง
ฝ่ายสภาในเรื่องการแจกเอกสารทางส่วนของฝ่ายบริหารมีหน้าที่ย่ืนญัตติ
ให้กับสภา สภาก็นําไปบรรจุเข้าในระเบียบการแจกหนังสอืเป็นหน้าที่ของ
ทางฝ่ายสภา เอกสารล่าช้าก็ขอแจ้งพี่น้องประชาชนว่าทางฝ่ายบริหารไม่ได้
มีอํานาจในเรื่องการแจกเอกสาร 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  สมาชิกท่านใดได้รับเอกสารล่าช้า มี 2 
ท่าน คุณสมมติรได้รับเมื่อไร 

นายสมมิตร  อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมได้รับเอกสารเมื่อวันจันทร์ 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  คุณสมมิตรได้รับเมื่อวันจันทร์ไม่ครบ 3 

วัน ครบ 3 วันไหม ช้าไปไหม 
นายสมมิตร  อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค คือผมก็ไม่แนใ่จว่าเอาฝากไว้ที่บ้านหรือไม่  
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ในการประชุมในครั้งต่อไปก็ขอให้ทาง

เลขาเน้นในการแจกหนังสือ ทางเลขามีอะไรที่จะชี้แจงหรอืไม่ 
น.ส.วีณา  ภูมิสุวรรณ ์ เจ้าพนักงานธุรการ ในฐานะผูช่้วยเลขานุการสภา สําหรับการแจกเอกสารมี

ข้อผิดพลาดในส่วนของตัวรายละเอียด มีการผิดพลาดในการจัดส่งหนังสือ
แต่ได้ดําเนินการจัดส่งต้ังแต่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ส่วนรายละเอียด ซึ่งติด
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์จึงไม่ได้ดําเนินการจัดส่งให้ได้ และได้ดําเนินการจัดส่ง
ให้เมื่อวันจันทร์ ก็มีข้อผิดพลาดก็ขอยอมรับ และในการประชุมครั้งต่อไปก็
จะดําเนินการจดัส่งให้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการไปจัดส่งบางไปสง่ที่ 

/บ้านจะไม่มี… 
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บ้านจะไม่มีผู้ใดอยู่และทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการฝากอาจจะล่าช้าบ้าง แต่
โดยรวมคือรู้ว่าวันนี้คือวันประชุม ในส่วนของคุณนพดล ก็คงจะต้องไป
สอบถามกับคณุสมภพอีกครัง้หนึ่ง ในการจัดส่งทางเลขาได้ดําเนินการ
แจกจ่ายต้ังแต่เมื่อวันศุกร์ 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ก็เกิดความชัดเจน สําหรับบุคคลทีม่ี
ปัญหาขอแนะนําให้ดําเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้ทางไปรษณีย์
ประทับตราจะได้ดูวันที่ประทับตรา ท่านจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกัน ถ้าท่าน
ทําได้สําหรับบุคลที่มีปัญหาให้ดําเนินการส่งไปรษณีย์เกิน 3 วันก็จบ ขอ
เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อ 

นายเอกวิทย์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ในประเด็นที่มีการพูดคุยกันอยู่ ทาง
ผู้บริหารก็ได้บอกว่ามีการกล่าวหาผู้บริหาร ผมไม่ได้กล่าวหาผู้บริหารว่า
เอกสารล่าช้า เพราะนี่เป็นการประชุมสภา มีประธานสภาใครจะผิดใครจะ
ถูก แต่ในเมื่อครั้งนี้ยังไม่พร้อมเราก็แค่เลื่อนออกไป ก็แค่เลือ่นการพิจารณา
ออกไป เราไม่ได้ตัด โครงการที่อยู่ในเทศบญัญัติมีต้ังเยอะแยะ ในสิ่งที่ต้อง
ทํา แล้วมาอะไรกับตัวนี้ ในเทศบัญญัติก็มีต้ังหลายโครงการก็ทําให้มันเสรจ็
สักโครงการก่อน นี่ดูๆกับดินพอกหางหมู ตามท่ีมีการกล่าวหาว่าทาง
ผู้บริหารเค้าไมร่ับถ้าทางผู้บริหารยอมรับว่าทําผิดแบบโน้นแบบนี้มีการขอ
โทษชาวบ้าน แต่ทางผู้บริหารไม่ได้พูดคํานี้ออกมาเลย มีแต่รับปากชาวบ้าน 
ว่าครับๆเดี๋ยวผมดูให ้มันการเหมือนดินพอกหางหมู ทุกอย่างท่านประกาศ
หมดว่าทําๆ แต่สุดท้ายไม่ได้ทํา หรือไปทําตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน ถ้า
ทางผู้บริหารชี้แจงกับชาวบ้านได้ ว่าโครงการนี้มันทําไม่ได้ มันติดขัดเรื่อง
อะไรก็ว่ากันไป นี่โทษกันไปโทษกันมา 

น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เรียนท่านสมาชิกว่าขณะนี้เราอยู่ว่าจะมี
การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 3 โครงการนี้หรือจะยังไม่
พิจารณาขอให้เพื่อนสมาชิกอยู่ ในประเด็นด้วยขอให้สมาชิกเข้าประเด็น
และในส่วนตัวก็เห็นว่าตามหลักของข้อกฎหมายนั้นก็อยากจะขอเลื่อนการ
พิจารณาออกไปแต่ให้รีบกําหนดวันประชุมเพื่อทําการจ่ายขาด 3 โครงการ
นี้โดยเร่งด่วนและเร็วที่สุด  

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอเชิญท่านสมาชิก 
นายธงชัย  ร่มวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เรามาปรึกษากันดีกว่าดีกว่าเรามาทะเลาะ

กัน ทะเลาะกนัก็ตําบลเรา ตําบลชุมโค เรามาปรึกษากันแบบพี่แบบน้องกัน
ดีกว่า ผมในฐานะที่อาวุโสกว่าเพื่อนขอ 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  มสีมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายอีก
หรือไม่ 

นายณุพงค์ ไทยพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ตามท่ีผู้บรหิารเสนอให้มกีารจ่ายขาดเงิน
สะสมถนนดอนทราย-คลองวังช้าง ความยาวประมาณ 700 เมตร ซึ่งใช้
งบประมาณ 2,350,000 บาท ถนนเส้นนีม้ันพังต้ังแต่อุทกภัยปี 56  

/ที่น้ําท่วม… 
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ที่น้ําท่วมครั้งแรก และมีการอภิปรายในสภาครั้งแล้ว ซึ่งผูบ้ริหารก็ 
เฉยเมยไม่ได้ดําเนินการตรงนี้ ในการการจัดทําเทศบัญญัติปี 58 ก็ไม่ได้
ดําเนินการ และในปี 57 น้ําก็ท่วมซ้ําซากขึน้มาอีก ท่านผูว่้าราชการจังหวัด
ชุมพร พร้อมด้วยป้องกันจังหวัดลงมาในพื้นที่ ตรงจุดนี้น่าจะทําเป็นท่อลอด
เหลี่ยมเพื่อน้ําผ่านไปได้ในฤดูน้ําหลาก ซึ่งในครั้งนี้ถ้าจะทําถนนคอนกรีต
โดยที่ไม่มีท่อลอดเหลี่ยม ดับหินดับปูนโดยที่น้ําผ่านไปไม่ได้  ถนน บ้านที่
อยู่ทางใต้น้ําก็พังหมดอีก ชาวบ้านก็ตกลง ชาวบ้านได้รับประโยชน์ ทาง
ผู้บริหารไม่ได้คิดว่าเป็นการเร่งด่วน เพราะเรามีการอภิปรายเรื่องนี้มาหลาย
ครั้ง 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญสมาชิก 
นายสมมิตร  อินทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค อันที่จริงแลว้การที่เราจ่ายขาดเงินสะสม

ทุกครั้งผมก็เหน็แบบนี้ เอกสารก็เพิ่งมา อะไรเกี่ยวกับโครงการ จะเกิด
ปัญหาเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการจ่ายขาด ผมถามว่าความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน เส้นบ้าน สท.ไพฑูรย์ก็ครั้งที่แล้วก็พูดกัน พอนายกท่านจะทําครัง้นี้
ปีนี้ถ้าเลื่อนก็ช้าออกไปอีก ผมเชื่อว่าผู้บริหารอยากจะทําทุกโครงการให้
หมด แต่ว่าอยู่ที่ว่ามันต้องผ่านสภา ถ้าสภาพิจารณาช้ามันก็ช้าออกไปเรื่อย 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายกิจจา   นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมคิดว่าไมใ่ช่เพื่อนสมาชิกอันทรงเกียรติ 

ผมขอคุยกับทา่นประธานว่าสภาไม่ได้ช้า แต่การนําเสนอเข้ามาให้สภา
พิจารณาช้า เหมือนที่เพื่อนสมาชิกณุพงค์ บอกไปว่ามีเหตุเกิดเมื่อไรเพิ่งเอา
มา เอามา ถ้าเอามาแบบเดือดร้อนหรือว่าเร่งด่วนก็ทําอีกแบบหนึ่ง แต่นี่ก็
ช้ามาพอสมควร ผู้ว่าฉลองครบรอบปีแล้ว เพิ่งจะนําเข้ามาให้สภาพิจารณา 
แล้วแบบทีผู่้ว่าเสนอแนะท่อลอดเหลี่ยม ในเนื้อแท้ก็เหมือนที่ผู้ว่า ขอ
งบประมาณไปปีๆหนึ่งหลายตัวในการจัดทําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ้าได้
ดําเนินการตามเนื้อแท้ ไม่ใชม่าว่าที่สภาช้า สมาชิกผู้ทรงเกียรติคงไม่เข้าใจ
หาว่าสภาเป็นฝ่ายคัดค้าน 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค มีท่านใดที่จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไมม่ี
ผมจะใช้ดุลยพินิจ ผมดูแล้วบางท่านก็ต้องการให้ทํา บางทา่นก็ไมต้่องการ
ให้ทํา ฉะนั้นเวลาขอมติผมจะขอว่าผู้ใดให้ทาํ กับผู้ใดไม่ใหท้ํา ผู้ใดเห็นชอบ
ผู้ใดไม่เห็นชอบ เราก็ต้องเลื่อน เพื่อใช้เป็นภาษาในการประชุม มีผูใ้ดทีจ่ะ
อภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่ผมจะขอมติ ผู้ใดเหน็ชอบขออนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมขอให้ยกมือ 

นายประจวบ มิตร์วงษา เลขานุการสภา เห็นชอบ 3 เสียง (นายนพดล เปาเล้ง นายโกศล ชุบคํา 
และน.ส.วิชญศ์รุตา  แสงอรุณ) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 3 เสียง 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผู้ใดไม่เห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมให้ยกมือขึ้น 
นายประจวบ มิตร์วงษา เลขานุการสภา ไม่เห็นชอบ 4 เสียง (นายธงชัย ร่มวิเชียร  

นายเอกวิทย์  สัจจธรรม  นายวัชรินทร์ นาคชู และนายณพุงค์  ไทยพิทกัษ์) 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 4 เสียง 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค สมาชิกท่านใดงดออกเสียง 
นายประจวบ มิตร์วงษา เลขานุการสภา งดออกเสียง 2 เสียง(นายสมมิตร  อินทรพ์รหม  

นายกิจจา  นพคุณ) 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เข้าสู่ข้อ1.3 ขอโอนงบประมาณรายจ่าย

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญทางผู้บริหาร 
นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค หัวข้อนี้ขอให้ทางปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจง 
นายประจวบ มิตร์วงษา ปลัดเทศบาลตําบลชุมโค ขออนุญาตอ้างถึงระเบียบ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งทางผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายในเรื่องของ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่11 งบประมาณ -918,000.- บาท ได้ดําเนินการ
โครงการแล้วเสร็จและทําการเบิกจ่ายไป-773,700.-บาท คงเหลือ 
-144,300.- บาท เนื่องจากมีความจําเป็นจะต้องใช้ในหมวดอื่นแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายค่าบํารุงรักษาและซอ่มแซม (เพื่อจา่ยเป็นค่าบํารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ วิทยุสื่อสาร 
หอกระจายข่าว เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง รวมถึงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยูใ่นหมวด
รายจ่ายนี้ ) งบประมาณ-150,000.- บาท  คงเหลือ  
-2,489.-บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงขอโอนเพิ่มครั้งนี้  
-100,000.-บาท  เพื่อใช้จา่ยค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมดังกล่าวจึง
นําเสนอสภาให้มีการอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ท่านสมาชิกมีอะไรที่จะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลย 
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในข้อ1.3 โปรดยกมอืขึ้น 

/นายประจวบ… 
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นายประจวบ มิตร์วงษา เลขานุการสภา เห็นชอบ 9 เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 9 เสียง 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่ม ี
  

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ก็ขอ

เชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอื่นๆ แต่ขอให้อยู่ในระเบียบของการประชุม และ
เมื่อสมาชิกอภิปรายเสร็จผมจะอนุญาตให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมรับฟังการ
ประชุมได้เสนอความคิด ผมคิดว่าทุกท่านก็มีความความคิดเป็นของตนเอง
ที่จะนําเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเรื่องอื่นๆ 

น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเรียนปรกึษาการกําหนดวันประชุมเพื่อ
พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมให้อยูใ่นสมัยประชุมได้หรือไม่ เพราะจะเหลือ
เพียง 3-4 วันในเดือนนี้ก็คือ 28 29 30 31 เสาร์ อาทติย์หยุด 2 วัน ก็เหลือ
เพียงแค่ 28 29 วันที่ 30 ก็จะมีการจัดงานเที่ยวดว้ยรกัษ์ จงึเรยีนปรกึษากบั
ท่านสมาชิกว่าใน 2 วันนี้จะมีการประชุมเพือ่พจิารณาการจ่ายขาดเงินสะสมได้
หรือไม่ ใน 2 วนันี้ 

นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญสมาชิก 
นายวัชรินทร์  นาคชู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค สอบถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบรหิารเรือ่ง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการประปาหมู่ที่ 12 และโครงการหมู่ที่ 4 ได้
ดําเนินการไปถงึไหนแล้ว 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญผู้บรหิารได้ชี้แจง 
นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ก็ขอทําความเข้าใจกับเพื่อสมาชกิและผู้เข้ารับฟัง

การประชุมในเรื่องของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประปาถังคอนกรีต เราได้
ดําเนินการมาได้หาผู้รับเหมาไปจนถึงทางประจวบซึ่งผู้รับเหมาเกี่ยวกับประปา
ถังปูนมีอยู่รายเดียวในจังหวัดชมุพร เงินอุดหนนุเฉพาะกิจตัวนีต้กลงมาในเรือ่ง
ของประปาในจงัหวัดชุมพร ซึง่เราก็ไดด้ําเนินการประกาศไปหลายรอบแล้ว ไม่มี
ผู้ที่มายื่นแบบ ไม่มีผู้รับเหมาทีจ่ะมารับงานตัวนี ้ได้ทันเวลาที่ทางจังหวัดกําหนด
และได้เรียกคืนเงินไปในประปา 2 ตัวนี้ เนื่องจากในพื้นที่จงัหวดัชุมพรมีเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจในเรื่องของประปาจํานวนมาก ซึ่งผู้รับเหมาจะไปดําเนินการ
เกี่ยวกับประปาจํานวน 5 ล้านเสียมากกว่า ประปาตัวเล็กกเ็ลยไม่มีผู้รับเหมาเข้า
มาซื้อ 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านสมาชิก 
นายณุพงค์ ไทยพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมจะขอย้อนหลับไปยังถนนอีกสักหนอ่ย เหตุที่

เราได้เลื่อนในวนันี้ผมว่า ไหนๆก็เลื่อนไปแล้วกต็้องการให้ทําโครงการให้ดีกวา่นี้ 
เพื่อพี่น้องประชาชน จากที่ผู้ว่าได้ลงพื้นที ่ผู้ว่าน่าจะทําเป็นอิฐบล็อก ท่อลอด
เหลี่ยม ซึ่งบ้านทางด้านล่างจะไม่ต้องพงัเสียหายเมื่อมีเวลาแลว้ผู้บริหารน่าจะมี
การนํางบประมาณตัวนี้ไปพิจารณา 
 

/นายธีระ ... 
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นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านสมาชิกมอีะไรในเรื่องอื่นๆ ขอเชญิท่าน

สมาชิก 
นายณุพงค์ ไทยพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค โครงการที่สภาอนุมัติไปแล้ว แต่ละโครงการไม่

เห็นได้ทําอะไรเลย ไม่ทราบว่าผู้บริหารรออะไรอยู่ เพราะว่าตอนนี้ก็กําลังจะเข้า
หน้าฝนอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากเราทําในตอนหน้าฝน งานออกมาก็น่าจะไม่ดี ดูจาก
ถนนคอนกรีตของหมูท่ี่ 9 ท่านก็น่าจะเห็นแล้ว ดินข้างล่างเกดิยุบน่าจะ
ดําเนินการได้แล้ว แต่นี่ยังไม่เหน็ได้ดําเนินการอะไรเลย และจะเริ่มดําเนินการ
เมื่อไร 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ทางผู้บริหารจะตอบเลยหรือไม่ ขอเชิญ 
นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค สําหรับโครงการทีอ่ยู่ในเทศบัญญตัิก็ได้ดําเนินการ

อยู่ในขั้นตอนของการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซึง่ได้ดําเนินการไปหลายตัวแล้ว 
นายธีระ  ปิยวฒัน์  ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านสมาชิก 
นายกิจจา   นพคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค สอบถามทางผู้บริหารเรือ่งของไฟฟ้า

สาธารณะงบของจังหวัดได้โอนให้กับทางเทศบาลแล้วหรือยังถนนจากสะพาน
เหล็กไฟ ไปจนถึงสถาบันเทคโนฯ เพราะว่าชาวบ้านก็รอ้งเรียนว่าไฟมีคุณภาพต่ํา 
แต่เปอร์เซ็นที่ตดิมีอยู่ 20% ได้ ระบบเสายื่นไฟใช้น๊อตตัวเดยีว ไม่รู้การจัดซือ้
จัดจ้าง ผมก็ไม่ได้กล่าวโทษทางฝ่ายบริหาร รู้ว่าเป็นงบของอกีส่วนหนึ่ง แต่เรา
ทางเทศบาลไดร้ับมอบแล้วหรอืยัง เพราะตอนนี้ไฟดับ 70% ไม่มีความหมาย
เลย แต่ชาวบ้านเค้ามองว่าเปน็ของเทศบาลตาํบลชุมโค ซึ่งโดนเต็มๆ อยากให้
ทางผู้บรหิารช่วยติดตามดว้ย เพราะมีข้อครหาเยอะพอสมควร ติดไฟแต่ไม่มีไฟ 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายเอกวิทย์  สัจจธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอต่อเรื่องไฟของท่านกิจจาเลย เรื่องของ

ไฟฟ้า 14 หมูบ้่าน ในส่วนของหมู่ที่ 5 ยังไม่ได้ดําเนินการเปลี่ยนเลย ผมได้
ทําเรื่องเข้ามาหลายครั้ง มีการอ้างว่ารถเจซีบีไม่ว่างเพราะต้องเปลี่ยน
กระเช้าขึ้นไปเปลี่ยนดูยุ่งมาก แนะนําให้ทําเรื่องไปยังเทศบาลตําบลประทิว
เพื่อขอรถกระเช้าเค้าก็น่าจะออกมาให้ ผมเปลี่ยนเองก็ได้ 10 หลอด 20 
หลอด แต่ในเมือ่เรามีงบประมาณอยู่แล้วก็น่าจะดําเนินการ ชาวบ้านเค้าก็
ถามผม สท.เมือ่ไรจะได้เปลี่ยนผมก็ตอบว่าต้องถามนายก นายกก็รับปาก
ครับๆเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ ไม่รู้รับปากไปก่ีครั้งแล้ว 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายณุพงค์ ไทยพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค เรื่องไฟส่องสวา่งจากสถาบันเทคโนฯไปสะพาน

เหล็กไฟ วันนั้นผมได้ไปช่วยงานศพในพื้นทีห่มูท่ี่ 6 มีชาวบ้านเค้าก็ถามผม ผมก็
แก้ตัวแทนผู้บรหิารไปว่าช่วงนีม้ันอยู่ในช่วงประกันของผู้รับเหมา ผู้รับเหมาเคา้
น่าจะไปดู ท่านผู้บริหารก็น่าจะไปดูและติดตามเรื่อง บางจดุหักเป็นสองทอ่น
แล้วก็มี หลุดลงมาอยู่โคนเสาแล้วก็มี ในเรื่องของไฟส่องสว่างรมิถนนผมได้โทร
ประสานงานกับท่านทางฝ่ายบรหิารมาตัง้แต่ต้นเดือนมีนาคม สอบถามว่าวันไหน
จะเข้าไปทํา พอถึงเวลาก็ไม่ได้ไปติดขัดตรงโน้นตรงนี้ ผมก็ดีใจไปแจ้งกับ
ชาวบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้าง ว่าไฟดับจํานวนกี่จุดกี่หลอดจะได้ทําทเีดียว ทําไป
ทํามาก็ไม่ไดท้ํา จนผมต้องมาเขยีนคําร้องไว้เมื่อวันที่ 30 เมษายน ว่าใหท้่าน 

/ดําเนินการ… 
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ดําเนินการเข้าไปดูแลไฟส่องสวา่งริมถนนในเขตพื้นที่ หมูท่ี่ 1 2 3 9 10 6 
เนื่องจากมีการชํารุดเสียหายตัง้แต่ฝนตกหนกั เกิดอทุกภัย ก็ยงัไม่ได้ดําเนินการ
ใดๆ เมือ่ตอนกลางเดือนที่ผ่านมาชาวบ้านเค้ามาโวยวายผมกต็้องนําเงินไปซอ่ม
ให้กับชาวบ้าน 2- 3 จุด จํานวนเงิน 2,500 บาท ทีท่่านเอกวิทย์ว่าไมก่ี่บาทไม่
จริง เพราะค่าขึน้เสาต้นก็ 200 บาทแล้ว เสร็จแล้วยังไหนจะคา่หลอด ค่าบัล
ลาสต์ อะไรต่อมิอะไรอีก ผมซอ่มไป 3 จุด ตรงศาลาหนองยาง ตรงสามแยกเข้า
หมู่บ้านพัฒนา และตรงหัวโค้งหักศอก มดืมิดหมด มอรเ์ตอร์ไซต์ก็ล้มทกุคืน ผม
ได้ไปดําเนินการ 2,500 บาท ผมอยากให้ผู้บรหิารเข้าไปดูด้วยตรงนี้ ในตรงนี้ไฟ
ส่องสว่างตรงสถาบันเทคโน-สะพานเหล็กไฟ มันติดอยู่ไมถ่ึง 20 จุดแล้ว  

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายนพดล เปาเล้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ฝากประธานสภาไปถึงผู้บรหิารด้วย ในเรื่อง

ของการประชุมสภาในครั้งต่อไปพยายามให้ทางฝ่ายบริหาร กอ่นถึงสมัยประชุม
สภาขอใหท้างผู้บริหารดําเนินการเกีย่วกับญัตตหิรือว่าโครงการต่างๆที่จะ
นําเสนอเข้าสู่สภาแห่งนี้พิจารณาในส่วนของขอ้มูลต่างๆให้ผู้บริหารรีบนําเสนอ
ท่านประธานสภาในสมัยประชมุเหมือนสมัยประชุมที่เราประชุมซึ่งได้กําหนด
สมัยประชุมไว้วนัที่ 1-30 พฤษภาคม 2558 ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารได้ส่ง
หนังสืออนุญาตเปิดสมัยประชุม เหมือนวันนี้เปดิประชุมวันที่ 27 ก็จะเกิดปัญหา
ว่าให้สภาพิจารณาเหมือนวันนีห้ากมีปัญหาติดขัดเราก็สามารถพิจารณาได้ จะได้
ไม่เสียเวลา ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอนานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอ้ง
ยืดเวลาออกไป  ซึ่งต้องนับเลย ยื่นวันที่ 1 เปิดวันที่ 5  จะได้ประชุมกันเรื่อย 
เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆไดท้ันท่วงทขีอฝากทางผู้บริหารดว้ย ในส่วนของสระ
น้ําหมู่ที่ 3 อยากจะฝากไปยงัผู้บริหารว่างบประมาณที่ดําเนินการขุดสระหมูท่ี่ 3 
ยังคงเหลืออยู่ไหม มีก่องบผูกพันไว้หรอืไม่  เนื่องจากฝนตก น้ําท่วม น้ําเต็มสระ 
ก็ได้ยกยอดไป ในงบประมาณทีเ่หลือต้องการให้ผู้บริหารเก็บไว้เผื่อวันข้างหนา้
การขุดสระหมูท่ี่ 3 จะสามารถดําเนินการขุดต่อให้แล้วเสร็จ ชาวบ้านจะได้ใช้
ประโยชน์ได้เตม็ที ่

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
น.ส.วิชญ์ศรุตา  แสงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ชาวบ้านฝากมายังฝ่ายบรหิารเรือ่งแรก

ชาวบ้านในหมูบ่้านมั่นคงเรื่องถนนในหมู่บ้านให้ไดร้ับการพิจารณาด้วย ส่วนของ
เรื่องไฟส่องสว่างในช่วงตรงโค้ง ม.4 วัดเอราวณั ถนนลูกรังที่ได้รับความเสียหาย
จากฝนตกหนัก ยกตัวอย่างซอยบ้านดิฉันเองกเ็ริ่มเป็นผิวดวงจนัทร์อกีแล้ว ไม่
ทราบว่ามงีบประมาณซ่อมแซม หรือไม่ ทั้งตําบลไม่ใช่แต่จุดนี ้

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านนายกตอบเลย สําหรับสมาชิกถ้า
หากใครมีอะไรที่จะอภิปรายในวาระอื่นๆ หลงัจากนั้นกจ็ะเปิดโอกาสให้ชาวบา้น
เดี๋ยวจะเลยเวลาไปเยอะขอเชญิท่านนายก 

นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค สําหรับเรื่องไฟส่องสว่างหวัสะพานเหล็กไฟ-สถาบัน
เทคโนฯ ก็เป็นงบที่ผ่านมายังทางอําเภอ ก็เหมอืนที่ท่านสมาชกิท่านเห็นคุณภาพ
จะน้อยไปนิดหนึ่ง ซึ่งผมก็ได้ทาํหนังสือไปยงัอาํเภอไปแล้ว และก็จะดําเนินการ
จัดทําหนงัสือไปอําเภออีกครั้ง เพื่อผ่านไปยังผู้รบัเหมา สําหรับไฟส่องสว่างใน
พื้นที่ตําบลชุมโคก็ขอบอกพวกเราเลยว่าตําบลชุมโคเป็นพื้นทีท่ี่กว้าง ซึ่งการดแูล 

/อาจจะไม่… 
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อาจจะไม่ทั่วถึง ประกอบไปดว้ยเรื่องของยานพาหนะในการที่จะไปดําเนินการ
ซ่อมก็คงมทีี่เดียวในประเทศไทย ใช้รถเจซีบีไปซ่อมไฟซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นที่
จะต้องนํารถเจซีบีซึ่งเป็นรถตกัหน้าขุดหลงัไม่ได้ใช้ขดุดินอย่างเดียว ไดด้ัดแปลง
เป็นรถซอ่มไฟ ซึ่งใชก้ันตั้งแต่สมัยของนายกเสริญและใช้กันตอ่มา ในเรื่องของ
การใช้รถบางทมีันไม่ได้มีงานแค่งานซ่อมไฟอยา่งเดียว งานมีมากมายเช่นงานขุด
ดิน เพราะฉะนัน้ในเมื่อสมาชิกสภาก็ได้เรียกรอ้งกันมาก ในเทศบัญญัติหน้าผมก็
จะนํารถกระเชา้ซ่อมไฟเข้าสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งรถกระเช้าสามารถตกัดินไดด้ว้ย 
จะนําเรื่องของรถเข้าสู่สภาให้สมาชิกพิจารณา ก็แจ้งกันไปเลยว่าปีนี้ในเรื่องของ
การซ่อมไฟต่างๆ ก็จะบรรเทาความเดือดร้อน เรามีช่างไฟซึ่งไม่ต้องรอว่าเมือ่ไร
รถเจซีบีจะว่าง เนื่องจากเทศบาลเราไม่มีความพร้อมในเรือ่งตรงนี้ จงึทําให้เกดิ
ความล่าช้าออกไปเรื่องจึงแจง้ให้ทราบ สําหรับในเรือ่งของการขุดสระของหมูท่ี่ 
3 ซึ่งทางเทศบาลได้ทําหนังสือไปยังท่านผู้ว่าเพื่อขอในรูปแบบของการนําดินคือ
ให้ผู้รับเหมานําดินไปขายเพื่อแลกกับเป็นค่าจ้างโดยทีเ่ทศบาลไม่ต้องออกค่าจา้ง 
แต่ให้ผู้รับเหมาที่เข้าไปขุดดินสามารถนําดินออกไปขายเป็นค่าจ้างของตวัเองซึง่
ก็ได้ดําเนินการอยู่ ซึ่งตอนนี้ก็หาผู้รับเหมาอยู่ซึง่ยังหาผู้รับเหมาไม่ได้ ซึ่งเราก็ได้
ทําเรือ่งไปยงัท่านผู้ว่าอีกครัง้หนึง่เพื่อขอขยายเวลาเบิกเงินออกไป เพื่อทีจ่ะใหท้าํ
ให้ได ้

นายธีระ  ปิยวฒัน์  ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านสมาชิก 
นายณุพงค์ ไทยพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ที่ท่านผู้บรหิารตอบว่าต้องรอทาํเทศบัญญัติ ซือ้

รถกระเช้ามาซอ่มไฟ แล้วที่ผมขอที่ชาวบ้านเคา้เดือดร้อนอยู่ผมต้องรถซื้อรถ
กระเช้าแบบนั้นหรือ 

นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค คงไม่ถึงขนาดนั้นเรามีรถเจซีบีอยู่ แต่เนื่องจากว่า
ช่วงที่มงีานเราก็ต้องสลับกันไป 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ต่อไปก็เชิญทา่นณุพงค์ และก็หลังจากนั้นกข็อ
เชิญทกุๆท่านทีม่ีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุม 

นายณุพงค์ ไทยพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมจะเสนอท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่าย
บริหาร ถังประปาที่ตั้งเป็นอนสุาวรีย์อยูท่ี่หมูท่ี่ 3  หน้าวัดถ้าํ ถ้าเราเอาไป
เปล่ียนแปลงสถานที่ ย้ายสถานที่ เพื่อทําการจา่ยน้ําใหก้ับชาวบ้านในพื้นที ่
หมู่ที่ 3 ได้ใช้ไมด่ีกว่าที่จะตั้งไวแ้บบนั้นหรือ ถา้เราพื้นที่ ที่สูงกว่านั้นน่าจะตัง้ได้ 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านนายก 
นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ขอชี้แจงในเรื่องของถงัประปาถงัเหล็ก ที่หลายๆ

หมู่บ้านได้ใช้ ซึง่ในขนาดนี้กไ็ดแ้จ้งไปยังกองชา่งใหอ้อกไปสํารวจว่ายังมกีี่ลูก ที่มี
อยู่ในพื้นที่ตําบลชุมโค ที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่สภาพยังดีอยู่ รวบรวมเพื่อทีจ่ะนําไป
พิจารณานําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ได้ปล่อยให้ตัง้อยู่แบบนัน้ ซึ่งทางกองชา่งได้
ดําเนินการรวบรวมอยู ่

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านสมาชิกมเีรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมอกี
หรือไม่ ถ้าไม่มผีมขอปิดการประชุมสภา  
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใครที่จะมีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมขอเชญิและแนะนําตัว
ด้วย 

น.ส.ลลิตา สอนสังเสน ประชาชนหมู่ที่ 5 เป็นผู้ประสบอุทกภัยเมื่อเดอืนพฤศจิกายน 2557  
/ก่อนอื่นครอบครัว… 
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ก่อนอื่นครอบครัวสอนสังเสนกข็อขอบคุณท่านที่มีจดหมายเชญิให้เข้ารว่มรับฟัง
การประชุมในครั้งนี้ ดิฉันประสบอุทกภัยเมื่อปี 2557 และได้ไปยื่นคําร้องที่
เทศบาลแต่ท่านนายกรับทราบเรื่องแตว่่าจะไปดูให้ ณ ตอนนี้ยงัไม่ไปดูให้เราเลย 
ซึ่งทางที่บ้าน เป็นทางลึกและกว้าง ซึง่มาสามารถออกจากบ้านได้ ณ ตอนนี้เรา
ต้องใช้เส้นทางในการออกไปทางหลังสวนยางซึง่สวนยางที่จะออกนี้ไม่ใชอ่อกงา่ย
ออกยากมาก ซึง่ท่านยงัไม่ได้เขา้ไปดูเลย ปัญหาทุกปัญหาคุณบอกคุณสร้างถนน 
สร้างโน่นสร้างนี่มีปัญหาเยอะแยะที่จะต้องแก้ไข ที่จะต้องดแูล แต่ปัญหานั้นทุก
คนสัญจรได้ไหม ทุกคนยงัสัญจรได้อยู่ แต่ทางบ้านของดิฉันสญัจรไม่ได้ ณ 
ตอนนี้คุณยังไมไ่ด้ไปดูเลย ยงัไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ดว้ย ปัญหา ณ ตอนนี้พี่สาวก็ตอ้ง
เช่าหออยู่ แมข่าเจ็บเดินไม่ไดก้ต็้องปีนขึ้นลงเพือ่ที่จะออกมาดา้นนอกไปงาน
ต่างๆ กลับบ้านสองทุ่มสามทุ่มก็ต้องส่องไฟฉายปีนลงหลุมลงตรอกกว่าจะเขา้
บ้านได้ ฝากเรือ่งนี้ใหทุ้กท่านพจิารณาดว้ยนะค่ะ ส่ิงหนึ่งที่ตอ้งการคําตอบคือ ได้
ยื่นคําร้องไว้แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งยังไม่ได้รับคําตอบได้เลยว่าจะสร้าง
ให้ได้เมือ่ไร ณ ตอนนี้อย่าว่าแต่คนสุนัขเดินข้ามก็ยังไม่ได้ เพราะว่ามันลึกลงไป
มาก ซึ่งวนันีก้็ตดิประชุมเหมือนกัน แต่ก็ตอ้งมาที่นี่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ
สําหรับครอบครัว กข็อฝากท่านนายก และก็ขอเชิญท่านนายกและขอเชิญทกุ
ท่านลองเข้าไปเยี่ยมชมที่บ้านวา่มันลําบากแค่ไหน และต้องการคําตอบว่าจะ
ดําเนินการให้ไดเ้มื่อไหร่ ถึงแม้คุณยังมาสร้างใหเ้ราไม่ได้ ทํายังไงใหเ้ราเดินผ่าน
ได้หรือไมก่็ขับรถมอเตอร์ไซต์ผ่านได้ก็ยงัดี และตอนนี้หน้าฝนก็กําลังจะมาอีก
รอบปัญหาที่เกดิขึ้นคือหลานจะต้องไปโรงเรยีนคือน้ําท่วมออกไม่ได้กต็้องขาด
เรียน บางครั้งตอ้งขับรถออกไปทางสวนยางซึ่งลําบากมากถนนลื่นรบกวนทุก
ท่านเข้าไปดูบ้านหน่อยว่าลําบากขนาดไหน 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านนายกช่วยชี้แจง 
นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค จริงๆแล้วเราก็ได้เข้าไปดูแล้วหลายรอบและทางกอง

ช่างก็ไดด้ําเนินการสํารวจซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการคิดปริมาณงาน ซึ่งมอีกีหลาย
ตัวที่ยงัไม่ได้เข้า ก็เหมือนที่ได้พดูไว้ตั้งแต่ชว่งแรกๆที่ว่ายงัไม่สามารถนําเข้าสภา
ได้เพราะก็มีเส้นนี้ ท่อลอดเหลี่ยมทุ่งไทย ถนนสายเมนหมู่ที่ 8 ที่น้ําแทงขาด 
รถวิง่ไม่ได้ซึง่ลักษณะงานนีก้็ต้องอธิบายนดิหนึ่งว่า ทั้ง 3 โครงการที่ขอสภา
อนุมัติมันมีอยูใ่นแผนแต่โครงการต่างๆที่ตัง้ขึ้นมาใหม่เมื่อช่างคิดคํานวณและ
ประเมินค่าใช้จา่ยออกมา และจะต้องนาํโครงการที่จะดําเนินการเข้า
คณะกรรมการเพื่อขอเพิ่มแผน เมื่อผ่านผ่านคณะกรรมการเราถึงจะนําเข้าสู่สภา  

น.ส.ลลิตา สอนสังเสน ประชาชนในหมูท่ี่ 5 ก็อย่างทีท่า่นนายกไดก้ล่าวว่ามีโครงการเกิดขึ้นมากมายที่
จะต้องทํา พยายามจะสื่อใหท้่านนายกเข้าใจทกุโครงการมีความจําเป็นหมด แต่
ถนนเส้นนี้ไม่ไดอ้ยู่ในแผนแต่มนัเป็นเหตกุารณฉุ์กเฉินเกิดอุทกภัย อย่างน้อยๆก็
น่าจะมีงบประมาณที่นํามาบรหิารตรงนี้ นา่จะช่วยเราได้ในงบฉุกเฉิน ซึ่งมองวา่
การบริหารหมู่บา้น บ้านเมืองมนัจะต้องมงีบใหเ้ราอยู่แล้วในการช่วยเหลือ
ประชาชน หากคุณบริหารมันไม่ได้คุณจะพัฒนาให้มันเจริญไดอ้ย่างไร ในเมือ่
ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้คุณบอกว่าทุกที่เดือดร้อนหมดเลย แต่ที่บ้านเดือน
ร้อนเพราะมันหาทางออกไม่ได้  มองว่าการบรหิารงานคือ 1.คุณต้องเก่งคิด คุณ
ต้องหาแนวทางยังไงในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ 2.เกง่ทํา ในเมื่อคณุคิด 
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ได้แล้ว คุณต้องลงมือทําเพื่อจะได้ไม่มีเหตกุารณ์แบบนี้เกิดขึ้น และคุณก็ต้อง 
บริหารคนให้ไดว้่างานจะสําเรจ็ได้ด้วยดี ไมก่ระทบต่อลูกบ้าน ก็ขอฝากท่าน
นายกด้วยว่าไดร้ับความเดือดรอ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งคิดว่าคงจะใช้งบประมาณไม่
มากในการทําครั้งนี้  จากที่ได้บอกมาว่าจะดําเนินการจดัทําใหส้ามารถไปมาได้
ก่อน นั้น กข็อให้มีความแข็งแรงหน่อยเพราะมนัจะถึงหน้าฝนแล้วซ่ึงจะได้ไมต่้อง
ไปสร้างซ้ําสร้างซากเพราะมันสิ้นเปลืองงบประมาณ ขอฝากใหท้่านนายกบริหาร
บ้านเมืองให้ดกีว่านี้ 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เชิญท่านนายกจะชี้แจงตอ่ไหม 
นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ก็ขอชี้แจงต่อ จรงิแล้วในเรื่องของงบประมาณเรามี

งบกลางอยู่ 1,300,000 บาท ซึ่งอทุกภัยทีผ่่านมาเราได้ใชก้ับเรือ่งของถนน
งบประมาณ 1,000,000บาท หมดไปซึ่งไม่สามารถนํามาใชต้รงนี้ได้ ซึ่งจะได้
นํามาใช้กับการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งตามที่ไดช้ี้แจงไปแล้วนั้น คือจะต้องเพิ่มเติม
เข้าไปในแผน ทีบ่อกว่างบฉุกเฉนินั่นก็ถกู แต่เรามีเงินทีจ่ะจ่ายขาดอยู่ ซึง่ตัง้
งบประมาณไวท้ี่ 1,000,000บาท ซึ่งสามารถมาขอดูไดง้บกลางเราได้
ดําเนินการเบิกจ่ายหมดไปซึง่ในปีที่ผ่านมาเราได้เกิดอุทกภัยบ่อยมาก ในส่วน
ของงบประมาณเราได้คุยกับทางกองช่าง ซึง่ได้ประมาณการไว้ประมาณ 
400,000 บาท ซึ่งคํานวณแบบคราวๆยงัไมไ่ด้มีรายละเอียดออกมา
งบประมาณที่จะต้องใชใ้นการสร้างเขื่อนตัวนัน้ได้ 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญ 
น.ส.วารุณี  สอนสังเสน ประชาชนในหมูท่ี่ 5 เมื่อสักครู่ได้ยินท่านนายกได้รับปากจะดําเนินการแก้ไขใน

ส่วนนี้ให้ใช้สะพานเข้าให้ได้ชั่วคราว ต้องการทราบว่าท่านจะดําเนินการให้เรา
ในช่วงไหน ซึ่งตอนนี้เป็นการเพิม่ค่าใช้จ่ายโดยที่เราต้องออกไปอยู่นอกสถานที่ 
ซึ่งไม่สามารถเขา้ออกไดจ้รงิๆ ซึง่เส้นทางที่เราผา่นอยู่ช่วงนีก้็เปน็สวนยางของคน
อื่นซึ่งเราก็ไมรู่้วา่เค้าจะปิดทางเมื่อไร จากที่ศึกษามาเคยทํางานเกี่ยวกับ 
อีออคชั่นหรอืการประมูลงาน เทศบาลทุกเทศบาลมีงบฉุกเฉินก็จรงิ แต่สามารถ
โอนย้ายถ่ายเทดึงเงินจากตัวอืน่มาช่วยในกรณีที่เกิดอทุกภัยหรือประสบอุทกภัย 
เหตุทีร่้ายแรงทีจ่ะต้องดําเนินการแก้ไข ในส่วนของเหตกุารณ์นี ้ต้องการทราบว่า
ท่านจะเข้าดําเนินการหรือให้เราได้ใช้สะพานนี้ได้เมื่อไร 

นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ก็ตามที่ได้นําเรียนว่าขณะนี้อยูใ่นขั้นตอนที่ช่าง
ดําเนินการคิดประมาณค่าใช้จ่ายออกมาทางกองช่างไดด้ําเนินการอยู่ มันมีตวัอืน่
ด้วยไม่ไดท้ําตัวเดียวถ้าเข้าสภามาก็เสียเวลา จาํเป็นจะต้องคิดในงานของส่วนอื่น
เข้ามาด้วย แล้วนํามาเข้าสภาครั้งเดียว ไมใ่ช่ขอเปิดสภาเพื่อพจิารณางบตัวเดยีว 

น.ส.วารุณี  สอนสังเสน ประชาชนในหมูท่ี่ 5  กรณีที่ไดย้ื่นหนังสือมา ได้รับคําตอบจากท่านนายกว่า ที่
บ้านเป็นบ้านอยู่บ้านเดียวซ่ึงจะค่อนข้างยุง่ยากมาก ซึง่จากการที่ได้ปรึกษาหารือ
และได้คุยเป็นการส่วนตัวกับท่านผู้ว่าฯบ้านหลังเดียวไม่ใช่ปัญหาในการกอ่สรา้ง
หรือให้การช่วยเหลือในจดุนี้เลยหากเกิดจากปัญหาอุทกภัยจรงิวันที่3 มถิุนายน 
ท่านจะเข้าไปดูเส้นทางนี้ กข็อเรียนเชิญท่านนายกดว้ยและทุกท่านไปดวู่ามัน
ลําบากขนาดไหน ซึ่งจากการทีก่ระแสข่าวออกมาว่าลูกสาวบ้านนี้เรียนจบ
ทํางานกันทัง้4คน ทําไมไม่สร้างสะพานเข้าบ้านเอง สะพานเสน้นี้อาจจะเป็นทาง 
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ส่วนบุคคลก็จรงิแต่มันเกินศกัยภาพที่พวกเรามเีงินเดอืนแค่น้อยนิด กข็อฝากไว้
ด้วย 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ก็พอสมควรแล้ว ท่านนายกกไ็ด้ชี้แจง ในกรณี
ที่สภาตัดงบประมาณก็น่าจะเขา้ใจแล้วคือเรือ่งไม่เคยผ่านสภา ขอเชิญท่านอื่น 

นายธนวัฒน์  พมิพ์สุวรรณ  ประชาชนในหมู่ที่ 6 บ้านหินกบ ความรู้จบจากโรงเรียนปะทวิวทิยา เคยเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมในฐานะที่มคีวามรู้เรือ่งของการประชุมสภา
พอสมควรขอคอมเม้นในระเบยีบบังคับการประชุมสภาว่าในการประชุมไม่ควร
ใส่กางเกงยีนต์เข้ามาไม่ใหเ้กียรติที่ประชุม สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ ที่สมาชิก
ต้องตอ้งมีป้ายแบ่งใหเ้ห็นชัดเจนว่าตรงไหนที่นัง่ของผู้เข้ารับฟงัการประชุม
สามารถฟ้องใหเ้ป็นโมฆะได้ใหม้ีการประชุมใหม่ และในเรื่องของระยะเวลาการ
นําเสนอญัติในการจ่ายขาดเงินสะสม 

  นายธีระ  ปิยวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค คุณธนวัฒน ์ผมให้ท่านพดูในเรื่องของการ
เสนอแนะในเรือ่งของปัญหาความเดือดร้อน ส่วนในเรือ่งของสภาในการจดั
ระเบียบมันเป็นอํานาจของประธานขอให้ท่านทําความเข้าใจใหม่ 

นายธนวัฒน์  พมิพ์สุวรรณ  ประชาชนในหมู่ที่ 6 เดือดรอ้นที่สภาไม่มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประชาชนเสีย
โอกาสในการใชง้บประมาณ ข้ามไปเลยในส่วนของระยะเวลา  เอาตรงทีว่่าสภา
มีมติไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม คือนี่ไม่ใช้กิจกรรมของสภาถ้าไม่เห็นชอบ
ญัติก็ตกไปเลย ถ้าเป็นเทศบัญญัติสามารถนําเข้ามาใหม่ได ้ ทาํให้เสียโอกาส 
เพราะระเบยีบการประชุมสภา ท่านเลขาสภาจะต้องชี้แจงระเบียบการประชมุ
สภา และการประชุมงบประมาณ ที่สภาสามารถทําได้คือเสนอการประชุมไป
รัฐมนตรี  ต่อไปก็เป็นเรื่องการจดัทําแผนพัฒนาตําบลชุมโค ผมได้รับมอบอํานาจ
ในการฟ้องร้องสภาเทศบาลไปยังศาลปกครอง 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค คุณเป็นผู้รับมอบอํานาจใชห่รือไม่ ผมขอถาม
ว่าใครฟอ้ง  

นายธนวัฒน์  พมิพ์สุวรรณ  ประชาชนในหมู่ที่ 6 ผมเป็นผู้รับมอบอํานาจ 
นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค แล้วใครเป็นผู้ฟ้อง เพราะสภาแห่งนี้ก็ตอ้งการ

ทราบว่าผู้ใดเปน็ผู้ฟ้อง คุณเป็นผู้รับมอบอํานาจจากใคร ผู้ฟอ้งคือใคร 
นายธนวัฒน์  พมิพ์สุวรรณ  ประชาชนในหมู่ที่ 6 ผมไม่ขอชี้แจง การทํางานของประธานสภา ผมตั้งข้อหา

ขัดขวางโครงการเป็นประโยชนต์่อส่วนรวม ประชาชนจะต้องมาร้อยละ 70 เพื่อ
ขัดขวางการทําหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม เพื่อลดบทบาทของ
ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ และเพิ่มบทบาททางการเมืองใหก้ับตัวเอง ขอ
อนุญาตเรื่องอื่นๆ และเมื่อวันที ่8 เมษายน ในการประชุมแผนประธานสภา
ประสานกําลังกบัเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าทีรู่้เหน็เป็นใจ ตกเปน็อาณัติของ
ประธานสภา และการที่เจ้าหนา้ที่คุณวีณาบอกว่าการประชุมครั้งแรก 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค เมื่อสักครู่ผมบอกกับท่านว่า ท่านมาในฐานะ
ที่ว่าท่านมีความเดือดร้อนในเรื่องของอะไร ขอให้สภาดําเนินการแก้ไขตรงไหนที่
ท่านมากล่าวหามาฟ้องคดีประธานสภา ผมจะไม่ให้ท่านพูดแล้ว ผมจะอ้าง
ระเบียบการประชุมผมให้ท่านพูดถงึปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ตําบล นี่คุณออกนอกประเด็นเลย 

/นายธนวัฒน.์.. 
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นายธนวัฒน์  พมิพ์สุวรรณ  ประชาชนในหมู่ที่ 6 ปัญหาความเดือดรอ้นทําใหต้้องเลื่อนการทาํนี่คือปัญหา

ความเดือนรอ้นคุณจะต้องรับฟงั ตกลงหรอืไม่ ถ้าไม่ตกลงผมกจ็ะไม่พูด 
ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ฟ้องไปยังศูนยด์ํารงธรรมอําเภอปะทิวแล้ว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ไม ่
เป็นธรรม ผมทาํไปไม่ได้เข้ากับใครผมทําไปเพือ่ประชาชนในฐานะพลเมืองของ
ตําบลชุมโค การที่ปฏิรูปประเทศไทยจะตอ้งเริ่มที่หมู่บ้าน ตําบล ทําประโยชน์
ให้กับหมู่บ้านให้กับตําบล 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ท่านจะพูดถงึปัญหาความเดอืดร้อนของ
ประชาชนหรือไม่  

นายธนวัฒน์  พมิพ์สุวรรณ  ประชาชนในหมู่ที่ 6 นี่ก็คือความเดือนร้อน เพราะถ้าสมาชิกไม่มคีวามรู้ ก็ไม่
สามารถพัฒนาหรือช่วยเหลือประชาชนได ้

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านตอ่ไป 
นายสุนทร  ธรรมเนียม ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่9 ก็ขอฝากเรื่องไว้กับท่านประธาน ท่านสมาชกิ ซัก 2-3 เรื่อง 

เรื่องที่ 1 คือปญัหาด้านของไฟฟ้า หักโค่นหรอืไม่พอ ท่านสมาชิกลองมามอง
แก้ไขปัญหาตรงนี้กันก่อน ผมเคยมาดํารงตําแหน่งที่นี่ ในส่วนของไฟฟ้าที่ปักเสา
พาดสายในตําบลของเรา การปกัเสาพาดสายในตําบลเราไม่เกนิ 40% ที่ไฟฟ้า
ปักเสาพาดสายเข้าไป ก็ฝากสมาชิก ท่านประธานสภา ไปยังฝ่ายบริหาร  
พิจารณาดําเนินการตอ่ไป อีกเรือ่งหนึง่ทีท่่านนายกว่าวเรื่องถงัประปาที่อยูใ่น
เขตเทศบาลตําบลชุมโคเราซึ่งไม่ได้ใช้อยูห่ลายลูก ในฐานะผมเป็นตัวแทนหมูท่ี ่
9  ยินดีต้อนรับผมยินดีที่จะไปเอามาใช้และยินดีออกค่าใช้จ่ายในการย้ายเอง  
และอีกเรื่องหนึง่คือถนนสายสามแยกหมู่ 9 หมูท่ี่ 6  ปัญหาทีว่า่ช่วงตัง้แต่ 4 
ทุ่ม ถนนในสถาบันเทคโนฯมันปิด  รถก็จะผ่านไม่ได้ เพื่อแกป้ัญหากข็อฝากทาง
ผู้บริหารเกี่ยวกบัถนนสายนี้ เหลืออีกประมาณ 600 เมตร ก็ขอฝากผู้บริหาร
เกี่ยวกับถนนสายที่น้องลลิตาไดม้าเสนอ ถนนทีไ่ม่มีทางเข้า ผมว่างานนี้คงตอ้ง
ทอดผ้าป่าเพือ่เป็นแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเรง่ด่วน 

นายธีระ  ปิยวฒัน์  ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านตอ่ไป 
นายเสน่ห์  น้ําทรัพย ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 เป็นตัวแทนของหมูบ่้านทุ่งยอ ผมมีเรื่องที่จะขอ

เพิ่มเติม และเมือ่วนัที่ 20 ก็ไดม้าเพิ่มเติมแล้ว เรื่องที่เขาป่าบรเิวณเขาทุง่ไทย 
700 ไร่ และบริเวณเขาน้ําตกทุ่งยอ 549 ไร่ และในทุ่งกะทะยังมีที่สาธารณะ
อีก 300 ไร่ บรเิวณน้ําตกทุง่ยอ 22 ไร่ ที่น้ําตกทุ่งยอตอนนี้ได้โฉนดมาแล้ว ซึ่ง
ขณะนี้ทางผมได้สํารวจกับป่าไม้อยู่ป่าไม้จะไดท้ําแผนให้กับทหารที่สาธารณะ
ของหมู่ที่11 ในเรื่องของถนนน้าํท่วมเสียหายทีพู่ดกันมาหลายท่านกข็อฝากไป
ยังทางฝ่ายบรหิาร สมาชิกทกุหมู่บ้าน ทั้งตําบลเกิดน้ําท่วมเสียหายใหท้าง
ผู้บริหารไดดู้แลในเรือ่งนี้ และทางหมู่ที่ 11 จะดําเนินการย้ายประปาของพรุค้อ 
ย้ายไปอยู่ตรงส่ีแยกอาบน้ําช้าง เพราะว่าทางพรุค้อไม่ได้ใช ้

นายธีระ  ปิยวฒัน์  ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ขอเชิญท่านตอ่ไป 
นายเชิดศักดิ์  ชาํนาญ ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลชุมโค ผมสอบถามเรือ่งไฟฟ้ารมิถนน  ทาง

เทศบาลได้ทําเรือ่งขอเปลี่ยนหมอ้แปลงไปหรือยงั เพราะตอนนีต้อนหัวคํ่าเข้าไป
ดูได้เลยไฟจะกระพริบเหมือนไฟเท็คตลอดแถวตั้งแต่สถาบันเทคโนฯถึงหัว
สะพานเหล็กไฟก็ขอฝากท่านนายกช่วยทําเรื่องขอเปลี่ยนหม้อไฟด้วย เพราะนี ้

/ชาวบ้านกจ็ะใช้... 
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ชาวบ้านก็จะใชไ้ฟกันเยอะบางครั้งหม้อแปลงระเบิดหามีเวลาวา่งช่วงหัวคํ่าท่าน
นายกไปเดินดูได้ 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ถนนเส้นนั้นผมก็ผ่านบ่อยกจ็ะเป็นแบบไฟ
กระพริบ ขอเชญิท่านต่อไป 

นายรุ่ง    ดวงภมุเมศร ์ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่4 วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้เข้ามาร่วมประชมุในสภาอันทรง
เกียรติแห่งนี้ กข็อฝากไวว้่าหากมีการประชุมในครั้งต่อไปก็ขอให้ทาง
ประธานสภาไดท้ําหนังสือเหมือนครั้งนี้ทกุพื้นทีไ่ด้มีโอกาสเข้ามารับฟังการ
ประชุมในครัง้นี ้ในส่วนของหมูท่ี่ 4 ถ้าผมไม่ไดม้าก็จะส่งผู้ช่วยเข้ารว่มฟังการ
ประชุมทุกครั้ง จากการที่ได้ฟังการประชุมมาเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วนั้น ก็มีเรื่อง
จะฝากอยู่2-3เรื่องด้วยกัน คือเรื่องของการดูแลความเดือดรอ้นเมื่อสักครู่พี่นอ้ง
ก็ได้นําเรื่องเกี่ยวกับความเดอืดร้อนได้มานําเรยีนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ในพืน้ที่
ของผมก็มีไม่มาก ก็จะเป็นเรื่องของน้ําประปา ซึ่งเป็นปัญหาหลักอยู่ หมู่บ้านหมู่
ที่ 4 ได้มีการใชน้้ําประปาคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งมีสองรอ้ยกว่าครัวเรือนซึ่งระบบ
ประปาจ่ายน้ําไปไม่ถึงชาวบ้านที่เดือดร้อน ก็พอดีท่านนายกก็ได้ดําเนินการ
ก่อสร้างระบบถงัประปาแหล่น้ําผิวดิน และรู้สึกว่าจะมีผู้รับเหมาเข้ามายื่นซอง
แล้วก็ขอฝากทางผู้บริหารว่าให้เร่งให้หน่อย  เรือ่งของถนนหนทางก็ขอฝากถนน
ในบ้านมั่นคง กข็อฝากท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้นําเสนอว่าวันนี้พื้นที่ตําบลชุมโคมี
โครงการช่วยเหลือที่อยู่อาศัยกบัผู้ยากไรใ้นพื้นที่ กข็อฝากท่านสมาชิกด้วยว่า
อย่าทอดทิง้ ตําบลชุมโคเป็นของเราทุกคนให้สมาชิกได้เข้าไปดแูล ว่าเค้า
เดือดร้อนเค้าอยู่กันอย่างไร ขอความที่อยูอ่าศัยในบ้านมั่งคงเพราะถามว่าจังหวัด
รู้หรอืยัง  ตอนนี้จังหวดัรู้แล้ววา่ตําบลชุมโคมีที่อยู่อาศัยจากโครงการบ้านมั่นคง
อยู่ ซึ่งทางเทศบาลจะต้องเข้าไปดูแลด้วย  อีกเรื่องหนึ่งผมไดท้าํหนังสือถงึฝ่าย
บริหารแล้ว คือเรื่องของไหล่ถนน หน้าศาลาหมู่ที่บ้าน ศาลาเฉลิมพระเกียรตทิี่ใช้
ประชุมหมู่บ้านอยู่ทกุเดือนเป็นเส้นทางท่อลอดเหลี่ยมเป็นถนนคอนกรีตอยู่ ท่าน
นายอําเภอนักรบได้เข้ามาในงานรับเงินขวัญถุงกองทุนแม่ ท่านได้ฝากว่าปล่อย
ไว้ได้ยังไงอันตรายมาก ท่านสมาชิกที่ผ่านไปก็คงจะเห็นแล้วนะว่า เป็นถนน
คอนกรีตแตเ่นื่องจากเกดิอุทกภัยที่ผ่านมาทําใหถ้นนหลายเส้นทางชํารุดเสียหาย
ได้มีน้ําเซาะเข้าใต้ถนนคอนกรตีถนนเส้นนี้จะมีรถสิบล้อวิง่บอ่ยวันใดวันหนึง่สิบ
ล้อวิ่งเบียดเข้าไปในส่วนที่น้ําเซาะโดยไม่มีลูกรงัจะเกดิการชํารดุเสียหาย และ
ต้องเสียงบประมาณเพื่อดําเนินการก่อสร้างกันอีก ถ้าเราแนวทางแก้ไขเบื้องตน้
ก่อนกจ็ะดีเพราะอาจจะเกิดรอยร้าวขึ้นได้ขอฝากถนนตรงจุดหน้าศาลาหมู่บ้าน
ด้วย และการประชุมในครัง้ก็เป็นการประชุมการพจิารณาใชจ้่ายเงนิ จ่ายขาด
เงินสะสม ขอใหส้ภาคํานึงเงินทกุเม็ดที่ได้มาเปน็ภาษีของประชาชนทั้งนั้น การใช้
จ่ายก็อยากจะฝากไว้ว่าตอ้งดูความเดือดร้อนของพี่น้องจริงๆ เค้าเดือนร้อนเราก็
ต้องไปช่วยเค้า ค่าตอบแทนและผมเองก็เป็นผูใ้หญ่บ้าน ค่าตอบแทนอาจจะไม่
มาก แต่ก็มาจากเม็ดเงินภาษขีองประชาชน กฝ็ากไปยังท่านนายก ท่าน
ประธานสภา และท่านสมาชิก ก็ขอให้ตระหนกัไว้ตรงนี้ดว้ยวา่การทํางานทาง
ฝ่ายบรหิารก็ดี ทางฝ่ายสภาก็ด ีให้คํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนสูงสุด
ของเค้าด้วย ก็ขอฝากในการใชจ้่ายงบประมาณ  เรื่องสุดท้ายจากที่ได้นําเรยีนไว้
เบื้องต้นก็การประชุมครั้งตอ่ไปฝากท่านประธานเป็นเรื่องทีด่ี เพราะทกุคน 

/อยากจะเข้า… 
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อยากจะเข้ามาร่วมประชุมสภา แต่เนื่องจากขอ้ระเบียบ ข้อบงัคับ อยู่ว่าถ้าทาง 
ฝ่ายสภาไม่ทําหนังสือไปก็ไม่สามารถเข้ารว่มได ้อนาคตในการประชุมครั้งตอ่ไปก็
ขอฝากท่านประธานด้วย 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค ครับขอบคุณมากมีสาระดีมาก ผมมองว่าอยา่
เอาคนชุมโคเป็นตัวประกันซึง่ผมเข้าใจตามนัน้ สําหรับการเชิญประชุมกรณนีี้ผม
เริ่มผมได้เชิญกาํนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ หัวหนา้ส่วนราชการทกุหน่วยงานในตาํบล
ชุมโค ถ้าไม่มากใ็ห้ส่งตวัแทนมา สําหรับกรณีชาวบ้านขอให้ท่านประชาสัมพันธ์
ต่อไปใหด้้วยว่าถ้าท่านใดต้องการที่จะเข้ารว่มประชุม ผมจะมีแบบการขอเข้า
ร่วมประชุมอยูห่น้าห้อง ประชาชนมาเขียนคําร้องแล้วประธานจะอนุญาตให้เข้า
ทุกคน แต่มีขอ้แม้ว่าท่านต้องอยู่ในกฎระเบียบนี้ อย่าใหเ้หมือนบางคนที่ออก
นอกระเบยีบ ผมใช้ระเบียบบงัคับ แต่ถ้าอยู่ในระเบียบผมก็ยินดีที่จะให้ชาวบ้าน
เข้ามารว่มรับฟงัการประชุมตลอด ขอเชิญท่านต่อไป 

นายปรีดา  ศรสีรนัย ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่3 ผมขออนุญาตพูดภาษาใต้ จะผิดข้อบังคับหรือไม ่
นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  อนุญาตใหใ้ช้ได้ขอเชญิ 
นายปรีดา  ศรสีรนัย ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่3 วันนี้ผมมีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกเกี่ยวกับเรือ่งเงินๆ

ทองๆเพราะพ่อหลวงทีว่ัดได้สอบถามผมมาว่าได้รับเงินจากเทศบาลแล้วหรือยัง 
ผมก็ตอบพ่อหลวงไม่ได้ ซึง่ผมตอ้งการให้ทางเทศบาลได้ชี้แจงดว้ย เรือ่งที่ 2 ผม
ก็มองเห็นถงึความสําคัญของตําบลชุมโคของเรา ว่ามีคําขวัญทีส่วยหรูแล้ว 
ต้องการให้ผู้บรหิารหาสมาชิกจดัอบรมกู้ภัยทางทะเล ตอนนีพ้ืน้ที่ของเราขึ้นชือ่
ทะเลเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีการเชิญชวนมาท่องเทีย่วทะเล ที่ตายก็ตายกันเรื่อย 
แต่ทําไมไม่มีกู้ภัยทางทะเล เพราะในส่วนนี้จะตอ้งใช้บุคลากรทีผ่่านการอบรม 
และไม่ต้องโดนว่าเหมือนคราวที่แล้ว เรื่องในเฟช ผมก็เล่นไม่เป็นแต่เห็นหลานๆ
มันพูดกันบอกวา่ พวกอปพร.ไปยื่นหัวโด่กันอยู่ทําไม กินเงินเดือนของชาวบ้าน 
ไม่ลงไปช่วยชาวบ้าน จนพ่อค้าต้องลงไปชว่ย ผมไม่ได้ไปแต่ผมดูจากในเฟช ก็
เลยขอเสนอแนะกับทางผู้บริหารว่าให้นําส่วนนีไ้ปพิจารณาในสว่นนี้ด้วย เมือ่ฝึก
กู้ภัยทางทะเลอย่างน้อยบุคคลท่านนั้นก็ตอ้งวา่ยน้ําเป็น ไม่ใชว่่าไปช่วยแล้ว
จมน้ําตาย ชุมโคจบๆแน่นอนจะต้องมีเรือ จะตอ้งมีอุปกรณใ์นการช่วยเหลือกูภั้ย
การจมน้ําได ้

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอเชิญท่านนายก 
นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ก็ขอแก้ข่าวให้สมาชิก อปพร. ผมสงสารสมาชิก อป

พร.ที่ปฎิบัติงานตรงนั้น กบัท่านผู้ใหญ่ปรดีา ว่าเหตุการณ์นั้นทางสมาชิก อปพร.
ได้ลงไปช่วย แตไ่ม่ได้ใช่ชุด อปพร. เพราะถ้าใส่ชุด อปพร.ลงไปก็ตายอย่างเดยีว 
ในเฟชก็จะมีรูปที่ไม่มีชุด อปพร. ซึ่งสามารถดูวดีีโอเต็มๆที่ผู้ใหญ่ทองได้คนที่ลง
ไปช่วยก็คือสมาชิก อปพร. และคนที่ปั๊มหัวใจจริงๆแล้วถ้าไปดวูีดีโอที่ผู้ใหญ่ทอง
จะเห็นได้ชัด ผมเห็นใจ อปพร.ของผม ผมโมโหมากสําหรับเรือ่งนี้ ผมไม่เข้าใจ
เลยว่าการที่ลงไปแบบมั่วๆ พี่นอ้ง อปพร. กับ อส.ที่อุ้มขึ้นมาจากทะเลแล้วเดก็
ยังยิ้มเอามือลูบผมแล้วพ่อค้ามาถึงก็พลักให้นอนลงแล้วป๊ัมหัวใจแล้วถ่ายรูป
ลงเฟช นั่นคือการกระทําของผูท้ี่เป็นโรคจิตหรอืป่าวผมเองก็ไม่ทราบ ผมเห็นใจ 

 
/พี่น้อง อปพร…. 
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พี่น้อง อปพร.ทีป่ฎิบัติงานอยู่ตรงนั้น บางคนรอ้งไห้ ผมก็ไมท่ราบวัตถุประสงค์
ของเค้ามาทําเพือ่อะไร สามารถดูภาพได้ที่ผู้ใหญ่ทองตั้งแตอุ่้มขึ้นมาจากทะเล 

 น้องเค้าก็ไม่ได้สําลักน้ําอะไรยงัยืนได้ และเอามือปาดผม ซึ่งผมยังจําท่าทางไดอ้ยู่
เลย น้องเค้า อยู่ๆก็มีผู้ชายใส่กางเกงในตัวเดยีวมาผลักให้ล้มแล้วก็ปั๊มหัวใจ ซึง่
น้องเค้าไม่ไดเ้ปน็อะไรเลย พอเอาภาพแบบนั้นไปลงส่ือออกไปทั่วประเทศ ทั่ว
โลกเสียหาย แล้วมาว่า อปพร.เทศบาลตําบลชุมโคไม่ได้เข้าไปช่วย ไม่ได้เข้าไป
ดูแล ก็ขอฝากให้พวกเราได้ชว่ย ถ้าหากมีลักษณะแบบนี้เกิดขึน้ช่วยกันดูแล ซึง่
ผมรู้สึกโมโหมาก 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอเชิญท่านต่อไป ผมขออกีสัก 5 นาทีนะ
ครับซึ่งกใ็ช้เวลามากแล้ว 

นายสมมิตร   อนิทร์พรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลชุมโค ผมขอชี้แจงเรื่องสมาชิก อปพร. สมาชิกอปพร.
ไม่มีเงินเดอืนทาํด้วยจิตอาสาทกุท่าน และเราก็จะคุยกันทุกเรือ่ง ทกุวันที่ 22 มี
ประชุม อปพร.ทุกครัง้ ทกุเรื่องเกี่ยวกับงาน อปพร. คุยกันในเดือนที่ผ่านมาถงึ
งบประมาณจดัซ้ืออุปกรณ์กู้ภัยทางทะเลชัดเจน และจะมีการฝึกอบรมกู้ภัยทาง
ทะเลชัดเจน วนันั้น 7 วันอันตราย 5 ท่านที่อยู่ริมหาด ทุกท่านบอกแล้วว่าอย่าง
ลงไปเล่นน้ํา ลมและคลื่นแรง มีคนขายห่วงยางซึ่งผมก็ไม่รูว้่าใครขายอย่างเดยีว
ให้เล่นน้ําอย่างเดียว เพราะพอลงไปเล่นแล้วกห็ลุดออกจากหว่งยางซึ่งดูไมเ่หน็ 
แล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ พี่บูนอยู่ในพื้นที่ ใส่ชุด อปพร.เต็มที่ ถอดเหลือแต่กางเกงใน
ตัวเดียวลงไปช่วย แล้วเวลานั้นไม่ถ่ายช่วยแล้วกอ็ุ้มขึ้นมาไม่มีอาการอะไร
มากมายเลย พอเด็กไม่มอีาการพอเค้าจะถ่ายทําภาพก็ปั๊มหวัใจ ปั๊มก็ผิดวิธี ดู
คลิปใหม่ สามารถดูได้ที่ผู้ใหญท่อง งาน อปพร.เราทํางานรว่มด้วยช่วยกัน 
งบประมาณ อปพร. อปพร.อบรมเรือ่งนั้นเรือ่งนี้ คนก็ว่าอปพร.ไปเที่ยว อปพร.
ทุกท่านทํางานเพื่อคนในตําบลชุมโค ผมอยากจะให้เข้าใจ อปพร.เสียใหม ่

นายปรีดา  ศรสีรนัย ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่3  ที่ผมพูดผมไม่ได้มาชวนทะเลาะ ผมพูดเพือ่เสนอแนะให้กบั
ผู้บริหารและสมาชิกทกุท่าน ผมหวังดีผมไม่ได้มาทะเลาะผมเสนอแนะว่าจะรับ
หรือไมร่ับ ผมเองกเ็ป็นสมาชิก อปพร.เหมือนกัน ผมเป็นมากอ่นพวกท่านด้วย 
ผมเป็นผู้ใหญ่บา้นมาตั้งแต่สมัยไหน แก่แล้วเปน็ผู้เฒ่าแล้ว นี่คือการเสนอแนะผม
ไม่ได้มาว่า 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ขอเชิญท่านต่อไป 
นายพัทธดนย์   สืบถวิลกุล กํานันตําบลชุมโค ผมก็มีอยู่หลายเรื่อง ทัง้ในฐานะกํานันตําบลชุมโค และใน

ฐานะผู้ใหญ่บ้านด้วย เอาฐานะกํานันก่อนแล้วกัน การติดตอ่งานกับเทศบาลนอก
เวลางานราชการไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยธรรมชาติ ค่อนข้างลําบาก ต้องการให้หา
แนวทางแก้ไขปญัหาตรงนี้ด้วยเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้ บางครัง้เราก็เข้าใจนะว่า
หน่วยงานยังไมพ่ร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เสนอแนะให้มีการ
หาทางปอ้งกัน ในส่วนของความเป็นในการพฒันาแผนผมมองดูแล้ว ทกุแผนมี
ความจําเป็นแตว่่าเทศบาลมีงบประมาณจํากดัในการพัฒนา ยกตัวอย่างเท่าทีผ่ม
จําได้ตั้งแตย่กเป็นเทศบาลขึ้นมา หมู่ที่ 14 ไม่ได้งบประมาณ เช่นเรือ่งน้ําประปา 
ผมได้ยื่นเรื่องมาของบประมาณ ประมาณ 1 แสนกว่าบาท ปกีว่ายงัไม่ได้
ดําเนินการ เนื่องจากช่างได้คํานวณออกมาแล้ว แต่ ณ ตอนนีก้็ยังไม่ได้เข้า 

/ดําเนินการ... 
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ดําเนินการปรับปรุง ผมก็ได้ใช้เงิน SML ดําเนนิการขุดเอง ใชจ้่ายงบเองทั้งหมด
ในส่วนนี้ เมื่อสมัยก่อนเทศบาลได้เข้าไปทําถังประปา แต่ไม่ได้วางซัมเมดิ ทางผม 
ลงมือขุดเองโดยใช้งบประมาณไปสองแสนกว่า การพัฒนาเรื่องของถนนหนทาง
ที่ผ่านมา ได้งบประมาณจากกรมการปกครองเป็นส่วนใหญ่ ตามหลักผมเข้าใจว่า
งบประมาณมีจาํกัด ลูกรังลงไปเต็มที่ พอลงมาหมู่ที่ 14 บอกงบประมาณหมด 
วงนี้กเ็กิดปญัหา ผมก็ต้องวิ่งหางบประมาณจากจังหวัดมาทําถนน 1 เส้น แต่
เสียดายผมไม่รูว้่าหมู่ที่ 5 ไม่อย่างนั้นผมก็จะประสานให้อกี 1 เส้น  ตรงนี้มี
งบประมาณจากท่านผู้ว่า ให้ลงหินคลุก  ผมขอฝากท่านนายกว่าในส่วนของหมู่ที่ 
14 ให้ช่วยดูแลเรื่องงบประมาณด้วย นี่เข้าสู่ปทีี่ 3 แล้วยังไม่ได้เลย และ
โครงการทําถนนลาดยาง พร้อมรางน้ําคอนกรตี นี่ก็คือแน่ๆตก เนื่องจากว่า
งบประมาณ 5 แสนกว่า ถนนลาดยางพร้อมคูน้าํ ถ้าตัดคูน้ําออก แต่ตอนคิด
ถนนลาดยาง 5 แสนกว่าคูระบายน้ําไม่มีงบแตเ่นื่องจากมีความผิดพลาดทาง
เอกสารระบุลงไป ตามจรงิแล้วจะต้องมีเงิน 7 แสนกว่าบาทแต่เมื่อสภาไม่ให้
ดําเนินการเพราะไม่มีผู้รับเหมาที่ไหนทําได้เพราะงบประมาณ ต้อง 7 แสนกวา่
ในเมื่อประกาศไปแล้วไม่มีใคร โครงการก็ตกกข็อฝากเอาไว้ อกีเรือ่งการทํางาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ อปพร. ผมขอเสนอ
ว่าต้องการให้เจา้หน้าที่รว่มปฎิบัติงานด้วย หากเกดิเหตกุารณท์ี่จะต้องประสาน
ขึ้นมาเจ้าหน้าทีอ่ปพร.บางครัง้ตัดสินใจไม่ได้ อย่างน้อยก็ควรจะเข้าไปร่วม
แก้ปัญหา ผมไม่สามารถไปสั่งการได้ ผมรับผิดชอบสั่งการ ชรบ. อปพร.ถ้ามี
เจ้าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าชุดทกุครัง้มันก็สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ันท่วงที และการตั้ง
คําส่ังลอยของ อปพร. บางครัง้ก็เข้าใจว่ามีไมก่ีค่นที่ทํางาน บางครั้งเรากําหนด
เหตุการณ์ไมไ่ดว้่ากี่คน ของ ชรบ.คืน 20 คน ผมกําหนดได้ แต่ อปพร.บางครั้ง
ไป 5 คน 6 คน คนเดิมๆซึ่งไมส่ามารถกําหนดเหตุการณ์และแบ่งงานกันได้
อย่างไร ซึ่งเป็นการทํางานที่ยากลําบากพอสมควร อีกเรื่องการออกหนังสือซึง่ผม
เข้าใจว่าทางนายกอาจจะผิดพลาดซ่ึงการออกหนังสือเชิญกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผม
ขอพูดในนามของกํานันผูใ้หญบ่้าน ที่ผ่านมาได้รับหนงัสือและไม่ได้เข้ารว่ม
ประชุม ไม่ใช่ผมไม่ให้ความสําคัญ แต่บางครั้งผมไม่ได้รับหนังสือ หรือนําไปฝาก
ไว้เนื่องจากเรื่องของถนนหนทางลําบาก เป็นหมู่บ้านเดียวที่ไม่มีถนนลาดยาง
หรือถนนคอนกรีต มีอยูเ่ส้นเดียวประมาณ 1 กโิลเมตร ผมยังวิง่ลูกรงัอยูถ่นน
เวลาหน้าฝนลําบากรถต้องฉะแลบไปฉะแลบมาทางพรุค้อ ผมยังลําบากกว่า
หลายๆหมู่ การออกหนงัสือที่ผ่านมาผมขอท้วงติง เรียน ประธานสภา สมาชิก
สภา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผมขอเวลาจะเรียนกาํนันผู้ใหญ่บ้านตามงานสารบรรณ 
จะเอากํานัน ผู้ใหญ่บ้านไปต่องานท้องถิ่นไม่ได ้ซึ่งจะเชิญกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ใช้
คําว่าและกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผมดูแล้วมันจะไม่เหมาะ ไม่มีหนังสือไม่เป็นไรขอแค่
โทรบอก แต่นี่เราคนละหน่วยงานเอามาต่อท้ายคงไม่เหมาะ ผมขอฝากไวด้้วย 

นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ทางสาธารณสุขมีอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมก็
จะให้ท่านนายกชี้แจง แล้วก็จะได้ปิดการประชมุ 

 
/นายชลิต... 
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นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษไปยงัทางท่านผู้ใหญ่ปรดีา ทา่น

ก็เสนอแนะก็ขอรับไว้ ในส่วนของการกู้ชพีกู้ภัย และในเรื่องของการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ทางทะเลซึ่งการพูดถึงกันก็ยืนยันตรงนี้นะว่าเราจะดาํเนินการในเรื่อง
ของเทศบัญญตัหิน้าเราอาจจะมีการซื้อเรือกู้ภัยทางทะเล แต่ในส่วนของ อปพร. 
ผมก็ต้องขอโทษไปทางท่านผู้ใหญ่ ผมเองก็ไมส่บายใจเห็นทางผู้ใหญเ่ปิดประเด็น
มา ผมก็อยากจะชี้แจงในส่วนของเรื่องนี้ เพื่อให้พวกเราไดร้ับรู้ข้อมูลที่แม้จรงิ 
อธิบายว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น  ผมก็ต้องขอโทษผู้ใหญ่ ในหลายๆ
เรื่องที่ได้นําเสนอมาก็ขอรับไว้ ในส่วนที่ท่านกํานันได้ฝากในเรือ่งการติดต่อยาก
กําลังดําเนินการแก้ไขอยู่ เพราะส่วนหนึ่งเรายงัไม่มีกองบรรเทาสาธารณภัยที่ว่า
มีเจ้าหน้าที่มาเข้าเวรอยู่ประจาํ พอเกดิเหตุฉุกเฉินขึ้นมา เชน่กรณีไฟไหม้รถอยูท่ี่
เทศบาลตัวคนขบัอยู่บ้าน การตดิต่อประสานงานไม่ได้ทันทว่งท ีเรากก็ําลัง
ปรับปรงุแก้ไขอยู่ แก้ไขกันไปเรือ่ยๆ เราก็ได้มกีารพูดคุยจะตัง้เป็นกองบรรเทาสา
ธารณภัยขึ้นมาในตําบล เพราะหลายกรณีแล้วที่เราไม่สามารถทําได้ทันท่วงที รถ
อยู่เทศบาลคนขับอยู่บ้าน ซึง่นอกเวลางานเค้าก็ต้องอยู่บ้าน พอเกิดขึ้นปุบเรา
โทรตาม บางทกี็อาจจะประสานคนนี้ไม่ได้ แต่เราก็แก้ไขโดยการประสานกับคน
อื่นที่สํารองอยู่ เมื่อสักครูก่็มีเหตุเกิดไฟไหม้ทีห่มู่ที่ 5 บ้านบางจาก คนขับรถน้าํ
ไม่อยู่ ก็ได้ส่งคนขับรถปิกอพัไปปฏิบัติหน้าที่แทนตรงนี้ เรากแ็ก้ไขกันไป ในส่วน
ที่ท่านกํานันไดก้ล่าวมาในเรื่องของประปา เข้าใจในทุกๆหหมูบ่้าน เรื่องของ
ประปาหมู่บ้านซึ่งเราได้มีระเบยีบของการใช้น้าํประปาของหมูบ่้านออกมา ซึง่มี
ข้อระเบยีบหลายๆตัว เราไดใ้หท้างเจ้าหน้าทีข่องเรา ท่านปลดั ช่วยดใูนเรือ่ง
ของระเบียบและเอาใหท้างหมูบ่้านที่มีประปาเอาระเบียบตวันีไ้ปยึดหรอืไปใช้ 
พอสิ้นปีก็ต้องมกีารแจง้การดําเนินงานใหท้างเทศบาล อีกอย่างที่ตอ้งชี้แจงใหก้ับ
พวกเราในเรื่องของการซอ่มบํารุงประปา ซึ่งกรณีที่หมูท่ี่ 11 ประปาหมู่บ้าน ซึง่
ก็มีระเบียบออกมาชัดเจน ระบุไว้ว่าจะต้องใหท้างหมู่บ้านดําเนนิการไปก่อน
เพราะว่าการดําเนินการก็คือนําเงินในสว่นที่เปน็รายได้จากการเก็บค่าบริการ
ต่างๆ มาใช้ตรงนี้ก่อน เมื่อใดที่เงินในบัญชีไม่มหีรือไม่พอ ถงึตรงนั้นทางเทศบาล
ถึงจะไปประคองได้ ระเบยีบใหม่ออกมาชัดเจนก็ขอประชาสัมพันธ์ใหพ้วกเรา
ได้รับรูร้ับทราบ อีกเรื่องจากทีท่่านผู้ใหญ่ปรีดาได้สอบถามในเรื่องของเงินทางวัด
ถ้ําผมก็ลืมไปแล้วว่ามีการเบิกจา่ยไปแล้วหรือยงั ใหท้างเจ้าหนา้ที่เข้ามาชี้แจง 

น.ส.สุดารตัน์  อสิอุโค นักพัฒนาชุมชน ได้ทําเรื่องสง่ให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว เหลอืขั้นตอนของการ
เบิกจ่าย ไมท่ราบว่าต้องมกีารแก้ไขหรือตดิขัดตรงไหน 

นางพัชรี   ชว่ยดํารงค ์ ผู้อํานวยการกองคลัง สําหรับค่าใช้จ่ายในงานวดัถ้ําเขาพลู ได้ดาํเนินการตรวจ 
ฏีกา แต่ไม่มีรายละเอียดว่าในงบประมาณ 5 หมื่น ใช้เป็นค่าอะไรบ้าง  ไม่มรีูป
ประกอบ ก็ได้ส่งกลับไปให้มีการแก้ไข หากมกีารแก้ไขแล้วก็จะดําเนินการ
เบิกจ่ายต่อไป 

นายปรีดา  ศรสีรนัย ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่3 ผมก็ไม่ได้อะไรมาก แค่ทางวดัสอบถามมา ตามที่ทางการคลัง
แจ้งว่ายงัขาดรปูแล้วที่ผมถืออยู่ไม่ทราบเค้าเรยีกว่าอะไร หรือมีการเบกิจ่ายแล้ว
ไปอยู่ทีใ่คร 

นายชลิต  ชุมเกษียร นายกเทศมนตรตีําบลชุมโค คือถ้าหากมกีารล่าช้าทางผู้ใหญ่สามารถเข้ามา
ติดตามได ้

/นายธีระ... 
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นายธีระ  ปิยวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลชุมโค  ก็ขอขอบคณุท่านสมาชิก ทั้งผู้นําชุมชน ทกุ

ท่านที่เข้ามารับฟังการประชุมในวันนี้ ผมประกาศว่าครั้งหน้าผมก็คงแจ้งหนังสอื
เรียนเชญิท่าน ให้ท่านเข้ามาร่วมรับฟังการประชุม และฝากถึงพี่น้องประชาชน 
มายื่นคําร้องด้านหน้าได้ จะไดจ้ัดสถานทีใ่ห้เขา้ร่วมรับฟัง วันนี้เลยเที่ยงมาแล้ว 
ก็ขอขอบคุณทกุท่านขอปิดประชมุ 

 
เลิกประชุม 15.00 น. 
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