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เปิดประชุม   เวลา 10.00 น  

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ประธานสภาฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่ที่ 8 
ต่อครับ ขอเชิญปลัดครับ 

ปลัดเทศบาล ส าหรับในเรื่องของแนวเขต เคยน าเรียนที่ประชุมไว้แล้วว่าแนวเขตของเทศบาล
ต้องยึดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องแนวเขตการปกครองท้องที่ของ
ต าบลในอ าเภอทุ่งสง ซึ่งประกาศเมื่อปี 2550 บริเวณท่ีเราจะจัดท าโครงการ จึง
เป็นเขตของต าบลกะปาง ส่วนเรื่องของการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เนื่องจากใน
โฉนดซึ่งออกเม่ือปี 2552 ติดต าบลท่ีวงั ชาวบ้านก็ต้องเสียให้กับต าบลท่ีวัง  ทั้งนี้
คงเพราะในการจัดท าแนวเขต ขณะที่เทศบาลต าบลที่วังจะยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลที่วัง มีการท าแนวเขตโดยท าการเขียนแผนที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งมีปัญหากัน
อยู่ให้กับทางกะปาง เพราะไม่เช่นนั้นทางกะปางอาจจะไม่เซ็นแนวเขตให้ เขาก็
ยกฐานะเป็นเทศบาลไม่ได้จึงต้องยอม และในส่วนของหลักฐานที่ดิน อาจจะยัง
เหมือนเดิม จากเหตุข้างต้นก็คงต้องเอาหลักฐานของการพิจารณาโครงการที่เรา
ทราบกันมาจับ คือ 1.ความถูกต้อง 2.ประโยชน์ 3.ความจ าเป็น 4.ความ
เหมาะสมมาจัด คือ ความถูกต้อง ต้องดูว่าถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบ
หรือไม่ ซึ่งจากเหตุผลต่างๆ โครงการนี้ไม่ผิดแน่นอนหากจะท าหรือเปลี่ยนแปลง
,ประโยชน์ ซึ่งก็ต้องดูเปรียบเทียบระหว่าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ว่าจุดใดมี
ประโยชน์มากกว่ากัน จากการเข้าไปดูพื้นท่ี ที่เก่าสภาพของพ้ืนที่ก็เป็นสวนยาง
ทั้งหมด การใช้ประโยชน์ก็น่าจะเฉพาะเรื่องการเกษตร ส่วนสายใหม่ดูแล้วการใช้
เส้นทาง การใช้ประโยชน์น่าจะมากกว่า ส่วนเรื่องความจ าเป็นก็ต้องดูกันหลาย
เหตุผลว่าจ าเป็นด้านใด เช่น การแก้ไขปัญหา,การเมือง,ผลกระทบ ส าหรับผมคง
เหมือนเรื่องของประโยชน์ ความเหมาะสม ก็ต้องเอาทั้งหมดมาคิดและบวก ลบ 
คูณ หาร ทุกท่านคงตัดสินใจได้ แต่เมื่อครู่มีสมาชิกบอกว่าโครงการตัวใหม่ไม่อยู่
ในแผน ส าหรับผมแล้วหากโครงการไม่อยู่ในแผน เราก็ต้องน ามาพิจารณาเป็น
พิเศษ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ตรวจดูในแผนพัฒนาต าบล หากไม่อยู่ใน
แผนจริงผมก็ต้องให้เรื่องของแผนเป็นบรรทัดฐานที่ต้องถือปฏิบัติ ก็ต้องการให้
แผนพัฒนาต าบลศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแผนท าได้ แต่อยากให้ที่
ประชุมให้ความส าคัญกับแผนด้วย 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านปลัด ท่านอ่ืนๆ ครับ  
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง ผมคงต้องขอเรียนถามครับ เราจะใช้แนวเขตหรือโฉนด ผมขออนุญาต

บันทึกเสียงการประชุม และน าเรียนให้เลขาสภาฯบันทึกด้วย ผมเองมีสวนยางอยู่
ในพ้ืนที่ การใช้เส้นทางชาวบ้านหมู่ที่ 4,6 มีสวนยางในบริเวณนั้น 19 ราย อีก
อย่างหนึ่งเราให้ของเขาไปแล้ว ท าไมจึงต้องไปเอาคืนมันผิดหรือถูก 

ประธานสภาฯ ตอนท าเทศบัญญัติคงไม่มีปัญหา แต่เมื่อเราเปิดซองไปแล้วมันจะมีปัญหากับ
ผู้รับเหมาหรือไม่ อยากจะถามคณะบริหารว่าคณะกรรมการเขารู้หรือไม่ ใครผิด  
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ใครถูก จะสอบถามนิติกรก็ไม่อยู่ งานทุกอย่างมันต้องอยู่ในแผน คณะกรรมการ
ท าแผนมีถึง 3 คณะ ท่านอื่นครับ 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ จากการสอบถามผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย เขาว่าเราน่าจะด าเนินการยกเลิกกับผู้
รับจ้างก่อน แล้วจึงค่อยน าเรื่องเข้าสภา ถนนสายเก่ามีปัญหาน้อยกว่าถนนสาย
ใหม่ก็ค่อยมาว่ากันใหม่ในครั้งต่อไป หากลงมติวันนี้ ผมคงไม่พิจารณาและเกรงใน
ข้อกฎหมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง เรื่องนี้เราคุยกันมามากแล้วในวันที่ 20 และจากค าชี้แจงของปลัดเราก็ต้องรับฟัง
โดยเฉพาะในเรื่องของแผน ผมก็ตรวจสอบแล้วเมื่อไม่อยู่ในแผนเราก็ต้องยึด
หลักการของแผนไว้ ผมเองไม่ต าหนิหรือโกรธเคืองใคร เรื่องของสภาก็ต้องมีการ
แสดงความคิดเห็นเป็นธรรมดา แต่สุดท้ายเราก็ต้องยึดถือความถูกต้อง ผมเองก็
ต้องยึดถือมติที่ประชุมของชาวบ้าน ก็คิดว่าทุกท่านก็คงเข้าใจในเรื่องพิกัด,แผนที่
โฉนด มันมีความถูกต้องชัดเจนอยู่ในตัวแล้ว ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่
ละท่าน ผมเองยืนยันเสนอตามมติที่ประชุมของชาวบ้าน หมู่ที่ 8 ครับ  

ประธานสภาฯ เป็นอันว่านายกฯ ยืนยันเสนอเหมือนเดิม  
นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง หากมีการยืนยัน ผมว่าทุกท่านคงพิจารณาได้ แต่ผมต้องการความชัดเจนในแต่

ละข้ันตอน เช่น การยกเลิกสัญญาจ้าง หรือเวทีประชาคม และประธานจะขอมติ
รายงานตัวหรืออย่างไร 

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร จากค าชี้แจงของปลัด ก็คิดว่ามีความสบายใจขึ้นและตัดสินใจได้แล้ว ในส่วนตัวมี
ค าตอบแล้ว 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง เมื่อนายกฯ ยืนยันสภาก็ต้องพิจารณา ก็ดังที่ท่านธีระพงษ์ว่า ผมเองก็สอบถาม
ท้องถิ่นจังหวัดในเรื่องสายเก่าท่านบอกว่าไม่ผิด เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือ
ชาวบ้านในต าบลกะปาง ส่วนเรื่องของภาษีตัวอ่ืนๆ ที่ชาวบ้านต้องเสีย เช่น 
สรรพสามิต ถนนสายใหม่ก็ไม่อยู่ในแผน เราคงต้องมีบรรทัดฐาน 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง ผมเองก็เข้าใจท่านนายกฯ ที่ยืนยัน  
นายเจริญ ใจกระจ่าง การพิจารณาโครงการก็ต้องยึดแผนเป็นส าคัญไม่มีในแผนก็ต้องยกไว้ และฟังท่าน

นายกฯ ท่านเองก็ไม่ได้ติดใจอะไร หากเราพิจารณาว่าของเก่าก็ไม่ต้องท าอะไร 
การพิจารณาก็ต้องว่าไปตามความส าคัญอะไรก่อนหลัง 

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง ขอแสดงความคิดเห็น เมื่อโครงการไม่อยู่ในแผนก็ควรถอน แต่เมื่อนายกฯ ยืนยัน
เราจะเอาของนาย ก. ไปให้นาย ข. นาย ก. ก็เสียใจ ผมก็อยากจะเสนอว่าในปี 
58 ก็ท าข้อบัญญัติให้อีกสาย เพราะการใช้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่ 8 มี หมู่ที่ 
4,6 ด้วย หรือจะจ่ายขาดหรือท าเทศบัญญัติเพ่ิมเติมก็ได้ 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ในเรื่องการจ่ายขาด เมื่อก่อนนายกฯ ว่าผมขู่ท่าน เรื่อง ท าม่าน ปรับปรุง  
ประธานสภาฯ ขอให้อยู่ในวาระด้วย ท่านใดเห็นด้วยกับการเสนอเปลี่ยนแปลงของท่านนายกฯ  
ที่ประชุมฯ -  
นายสุรชัย ใจกระจ่าง ความจริงท่านประธานน่าจะขอมติว่า ใครมีมติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงถนนสาย

บ้านลานช้าง-ช่องพลี เป็นถนนสายบ้านผู้ช่วยแป้ว-คลองตูก จะเข้าใจง่ายกว่านะ
ครับ 

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง ผมเห็นด้วยกับท่านสุรชัย  
 พัก  
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ประธานสภาฯ ความจริงผมว่าเหมือนกันนะครับ ผมคิดว่าเป็นค าพูดที่เรารู้กันอยู่  ผมขอมติครับ

ว่าใคร เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯเสนอ ยกมือครับ 
ที่ประชุมฯ   ไม่มีผู้ยกมือ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
ปลัดเทศบาลต าบลกะปาง เอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่าน เป็นเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าประชาคม

เรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ทุกท่านเป็นคณะท างาน ส าหรับวัน เวลาท า
ประชาคมตามเอกสารที่แจกครับ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรื่องร้องเรียนของ สท.ธีระพงษ์ มันเป็นอย่างไร ผมอยากให้นายกเหมือนเดิม 
เกลือรักษาความเค็ม หากท่านท าไม่ได้ก็ให้รองฯทัย ครับท่านยังแข็งอยู่ เรื่อง 
ของถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ โดยเฉพาะถนนลาดยางจะท าอย่างไร ขยะท่านเก็บ
แล้วน ามาเผาที่เทศบาลฯ มันไม่เหมาะสม เรามีเงินมากน่าจะท าได้ดีกว่านี้ 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ขอบคุณท่านสาโรจน์ ที่เตือนฝ่ายบริหารให้ผม ก็ขอเรียนถามว่าไปถึงไหนแล้ว 
การจ่ายขาดเงินสะสม ต่อไปผมขอให้ยึดระเบียบมันต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน 
ไม่ใช่ปูพรมห้องนายก ฝ่ายแผนพูดว่าสภาไม่รู้ระเบียบก็จริง เรื่องถนนเป็นหลุม 
บ่อ ท่านว่าจะรอรถตบก็จะไม่ลงรายละเอียด แต่ที่ศาลาประชุมหมู่ที่ 1 บอกว่า
เขาท าเองก็ได้ แต่กลัวเรื่องกฎหมายท่อรางระบายมันเล็ก หากอนุญาตให้เขาท า 
เขาก็ว่าได้ 

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร เรื่องการสมัครแม่บ้านของเทศบาล หลายหมู่ยังไม่ส่งเช่น หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 
เรื่องขยะหลายครัวเรือนไม่ให้ความร่วมมือ มองว่าเป็นความยุ่งยาก ขอเสนอว่า
เราน่าจะเชิญมาท าความเข้าใจอีกครั้ง 

นายวิรัช สมุทรจิต เรื่องถนนลาดยาง ตอนที่ 1 ถนนสายนี้เดิม 5 เมตร เหลือ 4 เมตร ชาวบ้านว่า
ตอนท าประชาคมไม่ค่อยเข้าใจ ก็ยกมือมา เรื่องแบบฟอร์มแม่บ้านยังไม่ได้รับ
และขอฝากเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ประมาณ 10 ครัวเรือน 

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร แม่บ้านหมู่ที่ 5 ได้ให้แบบฟอร์มที่คุณสุนันทา สมนึก ขณะนี้เรียบร้อยแล้ว และ
เรื่องของแม่บ้านไม่ได้ท าโดยพละการ ท่านนายกฯ มอบหมายมาให้ 

นางอารีย์ คุระเอียด ขอถามเรื่องไฟฟ้าถนนทางหลวง  
นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ เรื่องแม่บ้านนายกฯ ว่าถ้าใครจะสมัครให้มาสมัครที่ สท. ผมรอก็ไม่มีใครมาสมัคร 

หากท่านว่าให้ สท.ด าเนินการผมก็ท าได้ ก็ไม่มีใครมาสมัคร เพิ่มเติมถนนปูทับ  
ม.5 ตอนปูทับไม่มีการรองพ้ืน ถนนเป็นหลุมอยู่ ช่วยดูในเรื่องนี้ด้วยก่อนจะ
เสียหาย 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เข้ามาแล้วก็ต้องท าหน้าที่ เรื่องแม่บ้านไปสมัครกับคนอ่ืนแล้ว ท่านวิรัช..ของหมู่
ที่ 4 ผมเปิดกว้าง คุณนงค์ลักษณ์ จะไปรับสมัครผมไม่ว่าอะไรครับ รายชื่อ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างของหมู่ที่ 4,6 เอาใครมาตรวจก็ไม่รู้ หากเป็นแบบนี้
เอาสายันต์ มาก็ได้ คนที่ท างานจริงจังท่านเอาออก หรือว่าใครเป็นคนแต่งตั้งแต่
อย่างไร ท่านก็เป็นคนเซ็นต์ค าสั่ง  

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง เรื่องถนนสายวังเนียง ผมเคยพูดว่าถนนสายไหนยังไม่หมดประกันสัญญา ก็ให้
แจ้งผู้รับจ้าง เส้นนี้ขอขอบคุณฝ่ายบริหารผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้ว การประชุมของ 
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สมาชิกในวันที่ 5 ไม่ทราบว่ายังคงมีกันหรือไม่เห็นมากัน 2-3 ท่าน และห้อง
ประชุมแห่งนี้ผมขอให้ช่วยติดอินเตอร์เน็ตให้ด้วย 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง ชาวบ้านฝากร้องเรียนมา เรื่องประปา เรื่องมิเตอร์น้ า เจ้าบ้านไม่อยู่บ้าน 
พนักงานของเทศบาลไปเปลี่ยนเอาของเค้าแล้ว ขณะนี้มาเรียกเก็บเงินจากเขา 
ซึ่งไม่น่าจะถูกต้องความจริงมันน่าจะพูดคุยกันก่อน 

นางวันเพ็ญ ยอดทอง ไฟฟ้าหมู่ที่ 9 ขาดเยอะมาก และเรื่องคณะกรรมการตรวจงานจ้างยังไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนเลย 

นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง เรื่องถนน หมู่ที่ 3 ขอให้ปลัดชี้แจง เรื่องถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ท าไมไม่ซ่อม ก็ท า
อยู่แต่งานมาก เรื่องนี้เดี่ยวจะมอบทางช่างด าเนินการเมื่อได้รถตบดินมา การเผา
ขยะผมเป็นคนให้ด าเนินการเอง เป็นขยะท่ีผ่านการคัดแยกก็ไม่มากนัก อยู่ใน
ขั้นทดลอง หากลงตัวจะประสานโรงปูนอีกที น้ ารั่ว ม.1 แจ้งผู้รับเหมาแล้ว ม.5 
ถนนเป็นหลุม บ่อ ผมแจ้งผู้รับเหมาแล้ว เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ก็ตั้งใจทยอยท าทุก
หมู่บ้าน ไฟเกาะกลางถนนโยนกันไปมาระหว่างทางหลวงกับไฟฟ้าจะติดตาม
ต่อไป ของคุณสัมพันธ์ การประชุมของสมาชิกฯ ขึ้นอยู่กับสมาชิกฯ ผมอยู่ปกติ
อยู่แล้วหากด าเนินการต่อก็จะเป็นเรื่องที่ดี เรื่อง Wifi พยายามแก้ไขในระบบอยู่ 
ห้องนี้ก็ต้องให้มี เพราะทาง สสส.ก็บ่นอยู่เช่นกัน เรื่องมิเตอร์ผมไม่ทราบจริงๆ 
เดี่ยวจะหาข้อเท็จจริง เรื่องของแม่บ้านจะจัดตั้งแม่บ้านของเทศบาล ที่มอบให้ไป
สมัครที่สมาชิก ก็เป็นการให้เกียรติและช่วยงานกัน ถนน 5 เมตร เหลือ 4 เมตร 
ก็ด าเนินการตามขั้นตอนประชาคมหมู่บ้านกันแล้ว และเมื่อท าออกมาก็อยู่ใน
สภาพดีนะครับ เรื่องคณะกรรมการตรวจงานจ้างผมก าชับตลอดว่าต้องเอาคน
เก่งๆ ที่ผ่านมาขอให้ สท.ส่งชื่อมาให้ ต่อไปผมขอให้ทุกท่านส่งรายชื่อคนที่สมควร
มาให้ ผมจะได้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ปลัดเทศบาลต าบลกะปาง ขออนุญาตท่านประธาน การประชุมสภาในทุกครั้ง ก็มักจะพูดกันในเรื่อง ถนน 
หมู่ที่ 3 ผมเองพร้อมด้วยหลายคน รวมทั้งผู้ร้องได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกฯ 
เป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการลงไปดูประเด็นดังนี้ 1.การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจงานจ้างถูกต้องหรือไม่ 2.ปริมาณคอนกรีต   
3.รอยร้าวเกิดจากอะไร ส่วนที่เหลือคณะกรรมการเห็นว่าทางเทศบาล
ด าเนินการถูกต้องแล้ว มีการสอบถามผู้ควบคุมงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาคมตรวจงานจ้าง ยืนยันและแจ้งว่าดูแลทุกข้ันตอน เรื่องปริมาณคอนกรีต
ก็เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างด าเนินการเต็ม ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการสั่งซื้อปูนซีเพลกมา 
ไม่ใช่การผสมปูนเอง ปริมาตรและคุณภาพน่าจะเชื่อถือได้ และเรื่องรอยร้าวที่
เกิดข้ึนก็หาข้อสรุปกันไม่ลงตัว แต่จากการศึกษาและสอบถามทางช่าง เห็นว่า
เป็นรอยร้าวจากผิวไม่กระทบถึงโครงสร้าง หรือความแข็งแรงของถนน วันนี้จึงมี
มติที่ประชุมตกลงกันว่า การด าเนินการของเทศบาล ด าเนินการถูกต้องตาม
ขั้นตอน ส่วนกรณีผู้ร้องต้องการให้มีการขุดเจาะถนน ก็ขอให้ผู้ร้องร้องต่อไปยัง
หน่วยงานเหนือขึ้นไป เพราะในขั้นของเทศบาล หากด าเนินการใดๆ ก็เกรงเรื่อง
การยอมรับและผลกระทบ ซึ่งทั้งหมดก็ได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบแล้ว 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ตามที่ท่านปลัดพูด ผมไม่ต้องการให้ไปจบที่ สตง. หรือ ปปช. ไม่ได้คิดจะฆ่ากัน
ให้ถึงตาย แต่ต้องการให้มีมาตรฐานการท างานในโอกาสต่อไป ผมก็ขอถามท่า
นายกฯละครับว่าจะท าให้แบบไหน เรื่องท่ีผมประท้วงท่านประธาน ก็เพราะผม 
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ต้องการให้สมาชิกพูดกับท่านประธาน ไม่ใช่พูดแล้วหันมามองหน้าเพื่อนสมาชิก
ด้วยกัน เกรงจะกระทบกัน 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง วาระอ่ืนๆ ก็ต้องเข้าใจ ขอถามเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมวันที่ 23 โครงการซื้อหิน
คลุก 5 แสนกว่า ,ยางมะตอย,จัดซื้อท่อ ท ากันไปถึงไหนแล้ว ถนนลาดยางเป็น 
หลุมบ่อ,กิจกรรมกีฬา,ผู้สูงอายุ หลังจากเสร็จงานแล้วน่าจะมีการประชุมสรุปงาน 
คนพอหรือไม่ พอมาว่ากันการประชุมสัญจร วันที่ 6,7,8 ฟังแล้วมันจะเป็นลบ
กับผู้บริหารมากกว่า เรื่องห้องกิจการสภาพูดกันว่ามีโต๊ะ,เก้าอ้ีประธาน,ตู้หนังสือ,
มุมกาแฟ ฝากท่านนายกเมื่อใดจะเป็นตามที่คุยกัน 

นายอภิชาติ ใจกระจ่าง รถเกรดของทหาร ขณะนี้อยู่ที่ไหนแล้วของหมู่ที่ 6 ขอให้มาลงถนนเส้นที่เว้นไว้
ด้วย 

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง การจ่ายเงินผู้สูงอายุ ท่านนายกฯ พูดว่าจะไม่มีการจ่ายเงินที่เทศบาลแต่เห็นมีคน
มารับก็จ่าย หากมีคนถามผมจะให้ค าตอบอย่างไร และเรื่องการประชุมสภาก็
เช่นกันแทบจะทุกครั้งต้องรีบมีงานเข้ามาตลอด ครั้งนี้เห็นทหาร,สปสช. ดูแล้ว
เหมือนการบล็อกกันไว้ เป็นไปได้หรือเปล่าครั้งต่อไปต้องไม่เป็นแบบนี้ 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง ที่เคยพูดกันเรื่องแบ่งงานให้กับรองนายกฯ ได้แบ่งกันแล้วหรือไม่ขอให้แจ้งให้
สภาฯ ทราบด้วย เพื่อจะได้รู้ใครรับผิดชอบงานไหน การให้บริการประชาชนของ
เทศบาล ต้องยอมรับว่าสอบตกมีบางคนแย่มาก เช่น งานขอรับเงินอุดหนุน,สภา
วัฒนธรรม,กีฬา ประชาชนเขาไม่รู้หรอกครับว่าต้องท าอะไร เราท าให้เขาให้เสร็จ 
ให้เขามาเฉพาะเซ็นชื่อก็พอ เขาไม่อยากได้หรอกครับมันเป็นภาระเขา และ
ผู้รับเหมาเข้าท างานในพ้ืนที่ ก็ไม่เห็นเคยแจ้งให้ทราบเลย 

ประธานสภาฯ จริงๆ แล้วเมื่อมีการประชุมสภา ห้องนี้ก็ต้องไม่มีกิจกรรมใดๆมาอีก ต้องประชุม
กันจนหมดวาระ มันจะเสียหายกับทางเทศบาล ต่อไปต้องไม่มีแบบนี้อีก ผมเอง
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ชี้แจงต่อสภาด้วย 

ปลัดเทศบาลต าบลกะปาง ผมเองในฐานะหัวหน้าฝ่ายประจ า ผมเชื่อม่ันในตัวเองและน้องๆ เกือบทุกคน  ใน
เรื่องของการให้เกียรติ ให้ความเคารพเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน คิดว่าการแสดงออก
น่าจะเห็นกันอยู่ โดยเฉพาะการให้บริการชาวบ้าน ทุกคนคิดและรู้ว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
ท าให้ดีที่สุด แต่ในเรื่องของเงินอุดหนุน มันมีระเบียบที่ต้องปฏิบัติทุกองค์กร,ทุก
กลุ่มท่ีรับเงินอุดหนุน มีฐานะเป็นผู้ท างาน ไม่ใช่ผู้มารับบริการที่ผ่านมาเราเคยท า
ให้ แต่ประกฎว่าเขาท าไม่เป็น เมื่อถูกตรวจสอบจากหน่วยก ากับดูแลก็จะเกิด
ปัญหา จึงต้องให้เขาท าให้เป็นในฐานะท่ีเป็นผู้น างบประมาณไปท าโครงการ แต่
ใช่ว่าเทศบาลจะไม่สนใจเรื่องของเงินอุดหนุน ต้องมีการประชุมกันซักซ้อมกัน
หลายครั้งมาก จึงจะจ่ายงบประมาณไป ก็ต้องฝากทุกท่านเข้าใจผู้ปฏิบัติ และ
ช่วยบอกกล่าวผู้เกี่ยวข้องด้วย มันมีความจ าเป็นจริง ถ้าเขาไม่ท าเอง เขาก็ไม่เป็น
แต่เทศบาลพร้อมให้ค าปรึกษา ขอแค่เข้ามาพูดมาคุยกันครับ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง หลายสิ่งในเทศบาลก็ดีขึ้น แต่ผมก็อยากให้ดีขึ้น เรื่องเก้าอ้ี 200 ตัว ตอนนี้เหลือ
กี่ตัว โต๊ะ,เต็นท์ ของเทศบาลหาย 

นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ในส่วนที่ซ่อมได้ก็จะเร่ง พูดไว้กับทางช่างไว้แล้ว เห็นด้วย
ในเรื่องการประชุมสรุปแต่ละโครงการในขั้นต่อไป มาพูดมาคุยกันไม่ใช่การจับผิด  
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ความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจผมก็ต้องขออภัย หมู่ที่ 6,4,8 การพูดในเวทีประชุม
จ่ายเงิน ผมก็พูดหยอกพูดล้อไปบ้าง มันก็ต้องมีอ่อนมีแข็ง แต่ก็ตั้งใจให้ทุกคนเข้า 
ร่วมประชุม แต่มันก็ต้องว่าเป็นกรณีไป คิดว่าน่าจะเข้าใจ เราไปประชุมครั้งแรก 
หากทุกคนมาเบิกเทศบาล คนที่เข้าประชุมเขาจะคิดอย่างไร ถนนหมู่ที่ 3 ผู้ร้อง 
จะร้องต่อหรือไม่ ผมลงไปสั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ร้อง ห้องกิจการสภา โต๊ะ,เก้าอ้ี ไม่
พอต้องโยกย้ายตามความจ าเป็น 

ปลัดเทศบาลต าบลกะปาง ในส านักงาน ทุกคนก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตา ห้องกิจการสภาใช้งานมาก ใครมา
ตรวจงาน,มารับรอง ก็ใช้ห้องนั้น อยากตกแต่งให้ดีแต่ตอนจ่ายขาดเราไม่ได้จ่าย 
เรื่องการตกแต่ง ก็ต้องขอเวลาในการท างบประมาณคราวต่อไป 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ฝากท่านประธานสภาฯ ในเรื่องของการใช้ห้องประชุมของสภา อย่าให้เป็น
เหมือนที่ผ่านมา ต้องรีบมากเกินไป 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง เรื่องการบริการส่วนใหญ่ก็ดีอยู่แล้ว  แต่บางครั้งการพูดจาขอให้ไพเราะ ชาวบ้าน
จะได้ไม่ต้องฝากให้สมาชิกมาพูดในสภา 

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง เรื่องผู้รับจ้าง ลงท างาน หมู่ที่ 6 มีสมาชิก 3 คน ทั้ง 3 โครงการไม่รู้ โครงการที่ 
1 รู้ เพราะท่านประธานบอก โครงการที่ 2 ผู้รับเหมาโดนจับจึงรู้ โครงการที่ 3 
ท่านสาโรจน์ โทรไปบอกจึงรู้ โครงการควนห้วยวน ความจริงเป็นของหมู่ที่ 4 
นายกฯ โทรไปบอก และครู กศน.ฝากมาว่าโต๊ะ ยาว 4 เมตร ของ กศน. 5 ตัว 
ไปอยู่ท่ีไหน 

ประธานสภาฯ ผมเข้าใจสมาชิกทุกท่าน หลายครั้งที่ประชุมสภา จะต้องมีเรื่องให้รีบเร่ง ต่อไป
หากไม่รู้ล่วงหน้า มันก็ต้องให้ประชุมสภากันเต็มที่ เทศบาลจะเสียหน้าอย่าง
แน่นอน ที่ผ่านมาสภาต้องเลิกก่อนทุกครั้ง โอกาสหน้าต้องไม่มี ท่านใดจะ
อภิปรายอีกบ้างครับ ท่านรองฯ หากไม่มี ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา 14.05 น.  
 
 

      (ลงชื่อ) ................................................... 
                      ( นายชลิต  ไทยทอง ) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
                       ผู้จดรายงานการประชุม  
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