
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓ มื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ                  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๓๐  เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

        (ลงชื่อ)      สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘  
วันที่  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
๓. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
๔. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 
๕. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ ารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๘. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต 
๙. นายจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านงค์  หนูเพชร 

๑๐. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๑๑. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
๑๒. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
๑๓. นายวสันต์  ไทรแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ วสันต์  ไทรแก้ว 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

      -ไม่มี- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายสมหมาย  กรายแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ สมหมาย  กรายแก้ว 
๓. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๔. นายโสภา  หนูเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ โสภา  หนูเพชร 
๕. นายวัชรพงค์  ละม้าย เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วัชรพงค์  ละม้าย 
๖. นางสัจจนา หนูรุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน   เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพ่ือสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 

ท่าน บัดนี้ได้ถึงเวลา มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะได้ด าเนิน
ประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ คณะ

ผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ตามที่สภา
เทศบาลต าบลเขาพระ ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลต าบลเขาพระมีความ
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับเทศบาลต าบลเขาพระ มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,658,159.52 บาท ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบ ประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,633,200 บาท ขอเรียนท่านสมาชิกว่า ณ วันที่ 
๑๙ สิงหาคมที่ผ่านมา ตัวเลขตรงนี้ได้รับงบประมาณจากที่ได้ตั้งประมาณการปี 58 ไว้ที่ 
กว่า 33 ล้านบาท ในความเป็นจริงมีรายรับเข้ามา ๓๔ ล้านกว่าบาท ถ้าไม่ตั้งรายจ่าย
เพ่ิมเติมจากเงินส่วนนี้จะต้องตกเป็นเงินสะสม รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะอยู่หน้าที่ ๑๓ ประมาณการ
รายรับทั้งสิ้นจ านวน 1,633,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแวมถนนลาดยาง สาย 4189 ตอนท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม. ที่
32+214 – กม.ที่ 32+839 (อ่างเก็บน้ าคลองดินแดง-สามแยกพรุเถี๊ยะ) ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,375 ตาราง
เมตร  รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระเป็นเงิน 1,600,000 บาท 



ขอเรียนว่าถนนเส้นนี้ความยาวทั้งหมด ตั้งแต่สามแยกพระเถ๊ียะถึงเขตชลประทาน 940 
เมตร มีบางช่วงที่ถนนยังใช้ได้อยู่ ซึ่งในประมาณการถนนจะเริ่มจากเขตอ่างเก็บน้ าคลอง
ดินแดงมา 625 เมตร ในพ้ืนที่เสียหาย จะมีการรื้อใหม่ บดอัดใหม่ ในส่วนที่ยังดีอยู่
ไม่ได้บวกงบประมาณลงไป แค่ใช้แอสฟัลท์ติกปู ผมขอชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลถึงความจ าเป็นที่จะตั้งเป็นเทศบัญญัติ
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือซักถามส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญก่อนที่ท่านสมาชิกจะ
อภิปราย ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

เลขานุการสภา ขอบคุณครับ เรียนท่านสมาชิก ก่อนที่ท่านจะได้อภิปราย ผมอยากให้ดูรายละเอียดสรุป
ประมาณราคาค่าซ่อมบ ารุงทาง หน้าที่ 17 จะมีงานทั้งหมด ๔ งาน ที่มีค่าใช้จ่ายคือ ๑ 
งานปะซ่อมหลุมบ่อก่อนปูผิวทาง(แน่น) จ านวน 35 คิว เฉพาะส่วนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ
วัสดุจะเป็นหินคลุก ใส่ลงไปให้หลุมแล้วบดอัดแน่น เพ่ือให้พ้ืนผิวเสมอกันกับผิวถนนเดิม
ก่อนที่จะปู งานที่ ๒ Tack Coat งานผิวทาง ไหล่ทาง เมื่อบดอัดพ้ืนผิวเดิมกับที่ซ่อม
แล้วจะปูด้วยยางมะตอย คือเอายางฉีดบนถนน งานที่ ๓ Asphaltic Concrete (ปูบน 
Tack Coat) จ านวน 4,375 ตารางเมตร คือปูทั้งผิวจราจรและไหล่ทาง หนา 5
เซนติเมตร ปูยางผสมหินคลุก ปูไปทั้งแผง เนื่องจากที่เป็นหลุม เป็นบ่อได้ซ่อมเป็นผิว
เดียวกันแล้ว ส่วนงานที่ ๔ งานตีเส้น มี ๔ งานหลักๆแค่นี้ในการคิด จะได้แจ้งให้
ประชาชนผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบว่าเราซ่อม ได้ยกผิวเดิมขึ้นมา ๕ เซ็นต์ ไม่ได้เกรดผิวเดิม
ทิ้ง แค่ปู ตามหลักของการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถ้าให้ถูกต้องจริงต้องรื้อผิวเดิมออก
แล้วบดดันเป็นชั้นใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก การปูจะมีความชื้นใต้ถนน เพราะถนน
ช ารุดมานานแล้ว เมื่อปู ความชื้นจะข้ึนมา ในโอกาสต่อไปถึงเราจะซ่อมดีขนาดไหน เมื่อ
รถวิ่ง ความชื้นมี จะท าให้เกิดเป็นหลุมเป็นบ่ออีก จะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้
ระยะเวลาหนึ่ง อีกสักพักจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านจะว่าเราซ่อมไม่ดี อยากจะน า
เรียนท่านสมาชิกก่อนที่จะพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ 
นายจ านงค์ หนูเพชร เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจ านงค์  หนูเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

เขต ๒  รู้สึกดีใจที่ฝ่ายบริหารตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ เพ่ือให้สภาได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี แต่ผมยังสงสัย ขอถามท่าน
ประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร หน้าที่ ๒ มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้น 1,658,159.52 
บาท แต่ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเพียง 1,633,200 บาท อีกข้อจริงๆอยากให้ฝ่ายโยธา
มาชี้แจง แต่ท่านเลขาฯอาจจะมีความรู้เรื่องงานไหล่ทางหรืองานถนนลาดยาง ศัพท์บาง
ตัว สมาชิกอาจจะไม่เข้าใจ แต่บางตัวท่านเลขาฯได้ชี้แจงไปแล้ว ก็ไม่ขอถาม แต่ด้วย
ความเป็นห่วงส าหรับถนนที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการชี้แจงเป็นเอกสารในการด าเนินงาน
แต่ละเนื้องาน แต่ในสภาพความเป็นจริงของถนนสายนี้ ถ้าท าให้แข็งแรงและไม่ช ารุดใน
โอกาสต่อไป เพราะค าว่าปะซ่อมแซม จะท าไม่แข็งแรง ในส่วนที่ดีอยู่แล้วผมเห็นด้วยว่า
ไม่ต้องเปลืองงบประมาณ ประกอบกับงบประมาณของเรามีน้อย แต่ช่วยพิจารณาว่า
เป็นหลุมเป็นบ่อตรงนั้น ที่ผุกร่อน เอาออกให้หมด เหลือไว้ในส่วนที่แข็งแรง กลัวว่าจะ
ช ารุดไปอีก เพราะเส้นทางสายนั้นเป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิต น้ ายางไม่เป็นไร แต่ไม้ซุง
ไม้ยางพารา จะล าเลียงไปตามสายนั้น ห่วงว่าจะรับน้ าหนักไม่อยู่ ผมถึงอยากให้ฝ่าย



บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายโยธาชี้แจงว่าสามารถรับน้ าหนักได้หรือไม่ ที่เกษตรกรจะล าเลียง
ผลผลิต โดยเฉพาะไม้ยางพารา หรือสินค้าอ่ืนๆทีมีน้ าหนักเยอะ ตรงนี้ขอความกระจ่าง
ชัด ผมมีเรื่องอภิปรายเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธาน  

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ  
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขา

พระ เขต ๒ ผมตั้งข้อสังเกตว่าเราเข้ามาอยู่ในเทศบาลต าบลเขาพระ โดยเฉพาะผม ๒๐ 
ปีแล้ว โดนแรงเสียดทางมากกับผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ ถือว่าผู้บริหาร ท่านนายกฯเห็น
ความส าคัญของพ่ีน้องประชาชน ถ้าท าเสร็จขึ้นมามีคนปรบมือแน่นอน อย่างไรก็แล้วแต่
การท าถนนทุกสายต้องควบคุมดูแลย่างใกล้ชิด เพราะผู้รับเหมาอาจจะท าผิดสเปก เวลา
ที่ไม่ดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นสายนี้ ขอร้อง ดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นเรื่องเป็นราวกัน
นานแล้ว โดนดุ โดนด่า โดนว่า โดยเฉพาะผม ถูกถามบ่อยว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
เมื่อไหร่จะท าให้ มีงบประมาณเมื่อไหร่ช่วยกันหน่อย มีเงินเข้ามาล้านกว่าบาทถือว่าเป็น
เรื่องที่พวกเราลดแรงเสียดทานจากพ่ีน้องผู้ใช้เส้นทางได้อย่างมากมาย ขอบคุณท่าน
ประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านสมาชิกสถิตย์ สุคชเดช มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิก 
พรรัตน์ ครับ 

นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี ก่อนอ่ืนต้องขอชื่นชมท่านนายกฯ
และคณะผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการตั้งงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับถนสาย 
4189 แต่ด้วยความห่วงใย ท่านสมาชิคงจะทราบ ถนนสายนี้ท าไมเป็นหลุมเป็นบ่อบ่อย
นัก ทั้งที่ท่านนายกฯกรุณาซ่อมแซมเป็นประจ า เมื่อก่อนบริษัทที่ท า สาเหตุมาจากการ
บดอันถนน ไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงว่าความชื้นของถนน ผมดูแล้วว่า
รายละเอียดในการตั้งงบประมาณไม่มีการบดอัดถนนใหม่ส่วนที่ช ารุด ผมกลัวว่าต่อไป
จะเกิดการช ารุดอีกในอนาคตไม่ไกลนี้ กลัวจะมีปัญหาแบบเดิม อย่างที่สมาชิกจ านงค์ได้
อภิปรายไปว่าถนนเส้นนี้เราไม่สามารถก าหนดน้ าหนักรถบรรทุกได้ มีการบรรทุกดิน 
บรรทุกทราย และที่หนักที่สุดคือยางพารา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ถนนเสียหาย ถ้าเรา
ไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ต่อไปอาจจะเกิดปัญหาซ้ าซ้อนขึ้นมาอีก ความจริงอยากถามช่างที่
ออกแบบเรื่องนี้ว่าถนนสายนี้สามารถรับน้ าหนักได้ประมาณเท่าไหร่ เพราะถนนแต่ละ
สายมีการก าหนดน้ าหนัก ด้วยความห่วงใย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธานที่เคารพ ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๒ ผมเหมือนๆกับสมาชิกที่

อภิปรายผ่านๆมา โครงการถนนสายนี้ เป็นการแก้ปัญหาครั้งใหญ่ของเทศบาลต าบลเขา
พระ ผมไม่มั่นใจในความคงทน ที่ถมหลุมบ่อด้วยหินคลุก ต้องมีรถบดอัดด้วยไหม เพ่ือ
ความคงทนของผิวจราจร ถ้าโครงการนี้ผ่านสภา วันที่ประกาศงานชิ้นนี้ ในท้ายประกาศ
เราน่าจะระบุ ผู้ที่รับจ้างน่าจะมีเครื่องจักรกลประเภทนี้ จะผิดระเบียบหรือไม่ ผมไม่
มัน่ใจ ได้ไหม ขอบคุณครับ  

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ก่อนอ่ืนขอน าเรียนว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักของ

เทศบาล ทุกท่านได้ผลกระทบในการได้รับความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในการท า
โครงการครั้งนี้ ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ขอใครคนใดคนหนึ่ง เป็นผลประโยชน์ของชาว
เทศบาลต าบลเขาพระ หรือของอ าเภอพิปูนก็ว่าได้ เพราะเป็นถนนไปสู่โครงการ



พระราชด าริ ในส่วนของท่านจ านงค์ท่ีท่านถามงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,658,159.52 
บาท แต่เวลาตั้งจริงๆเป็น 1,600,000 บาท ขอให้ท่านเปิดหน้า 14 แผนงานงบกลาง 
หมวดบ าเหน็จ บ านาญ ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท) เพ่ือจ่ายสมทบกองทุน กบท. ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจ าปี ซึ่ง
อยู่ที่ 33,200 บาท ถ้าท่านจ าได้ในเทศบัญญัติประจ าปีก็เช่นเดียวกัน ตั้งประมาณการ
ไว้ ๓๔ ล้าน ร้อยละ ๒ ต้องเอาไปตั้งไว้ ดังนั้นจึงเหลืออยู่ที่ล้านหก ผมก็เป็นห่วงถนน
เส้นนี้อยู่เหมือนกัน คุยกับปลัด กองช่าง ด้วยที่มีงบประมาณที่สองล้านสี่แสน ท าอย่างไร
ให้ดีที่สุด ให้คงทนที่สุด กับราคาที่ตั้งไว้ ดูรายละเอียดหน้าที่ ๑๗ งานปรับปรุงโครงสร้าง
ทาง จ านวน ๓๕ ลูกบาศก์เมตร มีงานขุดบ่อ งานดินถม งานรองพ้ืน ท าทุกอย่างเพ่ือให้
เสมอกับพ้ืนถนนเดิม ที่เป็นหลุม เป็นบ่อ รื้อหมด หน้าเขตรอยต่อชลประทาน รื้อหมด 
ลงหินใหม่ ลงลูกรังใหม่ ให้เสมอพ้ืนเดิมที่ไม่ช ารุด ตรงไหนที่เป็นหลุม หน้าบ้านสาวรี
การค้า รื้อหมด บดอัดใหม่หมด หน้าบ้านผู้ช่วยสุรเชษฐ์ รื้อใหม่หมด รวมพ้ืนที่จะซ่อมใน
หกร้อยกว่าเมตรอยู่ที่ 35 ลูกบาศก์เมตร เมื่อรื้อซ่อมเสร็จ บดอัดเสร็จเรียบร้อย อยู่ใน
งานผิวทางไหล่ทาง งานที่ ๒ จ านวน 4,375 ตารางเมตร และงานสุดท้าย งานตีเส้น
จราจร คือถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จะใช้เครื่องจักรกลรื้อใหม่หมด ลงหินคลุก บดอัดใหม่ 
เทลาดยาง และเทอีกครั้งเพ่ือให้พ้ืนเสมอกัน เทลาดยางแอสฟัลท์ติก หนา ๕ เซ็นต์ ขอ
เรียนถึงที่ไปที่มาของความหนา ๕ เซ็นต์ ความหนาจะเริ่มตั้งแต่ ๔ เซ็นต์  ๕ เซ็นต์               
๗ เซ็นต์  และ ๑๐ เซ็นต์  แต่ด้วยงบประมาณที่จ ากัด ถ้าต้องการให้หนา ๗ เซ็นต์ ต้อง
เพ่ิมงบประมาณ ถ้า ๑๐ เซ็นต์ จะเป็นถนนทางหลวง ขออนุญาตเอ่ยชื่อ ตั้งแต่สามแยก
จันดี ตลอดไปถึงบ้านนาวา ผมได้ลงพ้ืนที่ ดูการด าเนินการของเขาแล้ว เส้นนั้นจะหนา 
๑๐ เซ็นต์ เป็นถนนสายหลัก จริงๆของเทศบาลเส้นนี้ก็ เป็นถนนหลัก แต่ด้วยมี
งบประมาณจ ากัด จริงๆถนนสายนี้ถ้าจะรื้อใหม่หมด ตั้งใช้งบประมาณสี่ล้านสองแสน
บาท ตอนนี้ทางเทศบาลได้ส่งโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่เงินยังไม่มา 
ด้วยความเดือดร้อน ไม่สามารถรอได้ จากที่ได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้รับข่าวดี
ว่าอาจจะได้มา อาจจะได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาแต่ขอเรียนว่าถ้าเงินส่วนนั้นมา 
น่าจะเดือนสิงหาคม กันยายน แต่ถ้าไม่ได้มา เราก็ใช้สองล้านสี่  แต่ผมหวังว่าเราจะ
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตัวนั้น เพ่ือจะได้เต็มรูปแบบของทางหลวงแผ่นดิน จริงๆถนน
เส้นนี้มีความกว้างรวมไหล่ทางแล้ว จ านวน ๙ เมตร ผิวจราจร ๗ เมตร ไหล่ทางข้างละ 
๑ เมตร  ขอเรียนว่างานโครงสร้างถนนจะอยู่ในล าดับที่ ๑ จ าต้องมีการบดอัดทุกชั้นดิน 
ส่วนที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงว่าผู้รับเหมาจะไม่มีเครื่องมือ ผมจะไปหารือกับเจ้าหน้าที่ว่า
เราไปล็อคสเปกเขาหรือเปล่า ถ้าไประบุแบบนั้น แต่จริงๆแล้วผมเห็นด้วย ถ้าเราระบุว่า
ผู้ที่จะด าเนินการต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบ ไม่ได้มามือเปล่า ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

 ประธาน ขอบคุณท่านสมาชิก มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ 
นายจ านงค์ หนูเพชร ด้วยความเป็นห่วงฝ่ายบริหาร ผมและสมาชิกเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์ในโครงการถนน

สายนี้ ที่ท่านจุดประกายเรามีความหวัง แต่ความหนา ๕ เซนต์ ที่ต้องด าเนินการ ด้วย
ความเป็นห่วงสืบเนื่องมาจากที่ได้อภิปรายไปเบื้องต้น เพราะถนนสายนี้เป็นสายหลัก มี
การบรรทุก ผมเกรงว่าจะรับน้ าหนักไม่อยู่ ตามที่ท่านได้ชี้แจงไปแล้วว่ามี ๕ เซนต์ ๗ 
เซ็นต์ ๑๐ เซ็นต์ แต่ด้วยงบประมาณจ ากัด ที่จะต้องก่อสร้างในความหนา ๕ เซ็นต์ ด้วย
ความเป็นห่วงว่าเมื่อรับน้ าหนักไม่อยู่ ปัญหาเกิด เมื่อเกิดปัญหาถนนทรุดโทรม หลังจาก



เราก่อสร้างเสร็จ บางทียังอยู่ในห้วงประกัน ก็ดีไป แต่เมื่อพ้นประกัน อะไรจะเกิดขึ้น ถูก
ด่าอีก ผมอยากจะชี้แจงว่า ไหนๆเราก็จะท า ตอนนี้มีสองล้านสี่ ตามประมาณการถ้า
อยากให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในความหนาแน่น ท่านนายกฯบอกว่าสี่ล้านสอง ยังขาดหนึ่ง
ล้านแปด ถ้าสร้าง ๕ เซ็นต์ ผมมองว่าควรจะชะลอหรือไม่ ชาวบ้านรอ ผมเข้าใจฝ่าย
บริหาร แต่ว่ากลัวจะรับน้ าหนักไม่อยู่ แล้วช ารุด จะโดนด่าอีก ขอความเห็น ท่านสมาชิก
ท่านอ่ืนมีความเห็นอย่างไร อาจจะตรงกันก็ได้ ด้วยความเป็นห่วง ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน ขอบคุณสมาชิกจ านงค์ ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ผมคิดว่าถนนสายนี้มีความจ าเป็นที่ต้องท า แต่ว่าเหมือนท่านจ านงค์พูดเรื่องรับน้ าหนัก 
ถนนจะไม่คงทน แต่ถ้าท าให้มีความคงทน หนาแน่น แล้วลดระยะทางลงมาจะได้ไหม 
ถ้าได้ ให้เริ่มใหม่ ถึงจะช้า เมื่อได้งบมาใหม่ ท าอีกช่วงหนึ่ง เพ่ือความคงทน รับน้ าหนัก 
จะตอบค าถามชาวบ้านได้ว่าถนนเส้นนี้รับน้ าหนักได้กี่ตัน ผมขอเสนอแนวทางแค่นี้ 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณสมาชิกโชคดี ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ได้นั่ งฟังเ พ่ือนสมาชิกและคณะบริหารได้ชี้แจงถึงที่มาที่ ไปของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ บางเรื่องเห็น
ด้วย ด้วยความเป็นห่วงตามท่ีเพ่ือนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น เพราะสาย 4189 เป็น
ปัญหาที่หมักหมม ท าให้ชื่อเสียงของเรา โดยเฉพาะผู้บริหาร ตลอดเวลาได้พยายาม
ชี้แจงกับพ่ีน้องประชาชน บอกว่างบประมาณอยู่ในห้วงของกฎหมาย ไม่ใช่ว่าฝ่าย
บริหาร ฝ่ายสมาชิกไม่ได้มีความกระตือรือร้นในเรื่องนี้ ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้เป็นห่วง
ตามท่ีท่านเลขาฯได้ชี้แจงว่าในการด าเนินการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง เพ่ือนสมาชิกเป็น
ห่วงเรื่องการรับน้ าหนัก สักพักจะเกิดปัญหา แต่ว่าผมเป็นห่วงว่าพวกเราไปอธิบายความ
ว่างานใหม่ งานลาดยาง เป็นงานผุปะช่วงหนึ่ง ไม่ได้รื้อทั้งโครงการ ปัญหาอยู่ที่ไม่ได้รื้อ
ทั้งระบบ ไม่ได้รื้อตลอดสาย เป็นการน าเสนอให้ประชาชนในลักษณะการออกแบบ แต่
เรื่องความคงทน ๕ เซ็นต์ รับน้ าหนักได้ไหม คิดว่าตามวิชาชีพของส่วนโยธา คงไม่มี
ปัญหา สิ่งที่เป็นห่วงคือพวกเราไปอธิบายชาวบ้านว่าลักษณะของการก่อสร้างถนน
คอนกรีตแอลฟัลท์ติก ไม่เคยท าในเขาพระ ใช้งบประมาณเยอะ แต่ปัญหาแก้ไม่จบ อีก
อย่างตามท่ีท่านนายกฯกล่าวน าว่า ไปประชุม มีโอกาสได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถ้าได้ตัว
ใหญ่ คิดว่าการแก้ปัญหาถนนเก้าร้อยว่าเมตรคงจะไม่มีปัญหา แต่วันนี้พวกเราทุกคน
ได้รับแรงเสียดทานจากพ่ีน้องประชาชน ลงเฟสบ้าง ลงไลน์บ้าง ลงอินสตาแกรมบ้าง 
ปัญหามาก อีกเรื่องตามที่ ขออนุญาตเอ่ยชื่อ ท่านรองประธาน ท่านประสิทธิ์ ละม้าย 
ท่านได้เสนอความคิดน่าสงสัย น่าคิด ว่าในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าลักษณะรูปแบบไหน 
ในท้ายประกาศ แนบเอกสารครุภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ไหม ส่วนตัวผมว่าน่าจะได้ 
ไม่ถือว่าเป็นการล็อคสเปก ถือว่าบุคคลที่เข้ามาท างานประเภทนี้ ๑ คนงานต้องมี ๒ 
ต้องมีความพร้อม ๓ บุคลากรส่วนโยธาต้องมีความช านาญในเรื่องนี้ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 



นายเจตนิพัทธ์ ยบัยงวิวัฒน ์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ของเทศบาลต าบล
เขาพระ ตั้งแต่ได้รับร่างเทศบัญญัติเพ่ิมเติม ประจ าปี ๒๕๕๘ ที่มีปัญหาของราษฎรของ
เราที่ต้องลงไปแก้ไข เป็นสิ่งที่ดี ที่จะบริการสาธารณะประโยชน์ให้เกิดคุณค่า ผมได้ฟัง
เพ่ือนสมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษ ผมว่าผมจะเป็น
ผู้ที่แสดงความคิดเห็นอีกแนวหนึ่ง ตามแบบฉบับครูพักลักจ า ผมไม่ได้จบช่างก่อสร้างมา
โดยตรง และไม่ได้เป็นข้าราชการประจ าที่มีความช่ าชองในการเขียนแบบ ผมว่าลักษณะ
ของรายละเอียดในการออกแบบ ใช้รูปแบบของทางหลวงชนบทหรืออะไรก็แล้วแต่ มอง
ว่ามีประเด็นที่ไม่เด่นชัดอยู่หลายประเด็น ไม่ได้ ใช้งบประมาณไปล้านหกแสนกว่าบาท 
ผมรู้ ผมเข้าใจ เห็นสภาพว่าการออกแบบสร้างถนนลาดยาง เราต้องค านึงถึง ๑ 
รถบรรทุกน้ าหนักจรเคลื่อนที่ประจ าปีมีกี่คัน แบกน้ าหนักมาเท่าไหร่ เรารู้ว่าเป็นพ้ืนที่
ตอนล่างของชลประทาน วันดีคืนดีชลประทานท าโครงการซ่อมแซมอะไรของเขา จ้าง
บริษัทบรรทุกหิน ทราย เข้ามาหน้างานของเขา เราออกแบบไปอย่างนี้ จริงอยู่ เงินเข้า
มาเพียงน้อยนิด และท่านนายกฯได้ชี้แจงไปแล้วว่าได้ขออุดหนุนเงินเฉพาะกิจไปสี่ล้าน
สองแล้ว ผมมองว่าเราน่าจะแก้ไขการออกแบบให้ถาวร มั่นคง แข็งแรงไปเลย ประเด็นที่
จะชี้แจงกับชาวบ้าน ท าเป็นจดหมายข่าว ออกจากสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกเซนต์ก ากับไป
ด้วย ว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่ซ่อมแซมช่วงนี้ เพราะถ้าเราปะหลุมบ่อ เราจะไม่ได้ถนนที่
แข็งแรง เห็นตัวออย่างอยู่แล้ว หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ขนาดรถบรรทุกน้ าหนักจร
เคลื่อนที่ ๒๑ ตัน วิ่งผ่านเยอะ ผิวจราจรแอสฟัลท์ผสมคอนกรีต ไม่เหมือนแอสฟัลท์
ชนิดที่ ๓ ที่ ๒ ที่ปู ๗ เซ็นต์  ไม่เหมือนกัน พื้นหินบดอัดธรรมดาโรยปูนเขียว ปูนผงผสม
ยางมะตอยน้ า จะเกิดความมั่นคงแข็งแรงไหม ประเด็นปัญหาผมว่าจะต้องใช้จดหมาย
ข่าวแจ้งไปทุกหมู่บ้าน ผมเป็นคนแรกที่จะเซ็นต์ให้ว่าขอชลอไว้ก่อน ผมรู้ ผมเห็น ผมขับ
รถผ่านประจ า เห็นสายตามองแปลกๆ แต่ท ายังไงได้ ต้องประวิงไว้ก่อน ตัวอย่างจุฬา
ภรณ์ ๒ เห็นแล้วว่าผลลัพธ์ความคุ้มค่า การใช้จ่ายงบประมาณจากภาครัฐ จะเป็นผล
ออกมาเช่นนั้น แล้วจะปล่อยให้แรงเสียดทานมาด่าอีก 3-4 เดือนข้างหน้าหรือ มาดูว่า
จากกองช่างที่ออกแบบมา เท่าที่ผมจ าได้ ถ้าผิวจราจรเกิน ๖ เมตร จะต้องใช้ไหล่ทาง
ข้างละ ๑.๕๐ เมตร ในแบบเขียนภาษาต่างประเทศด้วยว่า Slope ต้องบอกด้วยว่า 
Slope กี่เซ็นต์ ส่วนต่างกี่เซ็นต์ เพ่ือไม่ให้น้ ามาท่วมขัง ท่วมบ้านผู้ช่วยสุรเชษฐ์ ถ้า 
Slope น้อย พ้ืนที่เสมอ ฝนตกทีน้ าท่วมขัง ท าให้ดินข้างล่างหรือความแข็งแรงของดิน
เดิมเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ า ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะ รอบหน้าถ้ามีศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างนี้
ต้องเขียนค าอ่านมาให้ผมด้วย ผมชอบภาษาไทย การออกแบบของกรมทางหลวงจะดู
น้ าหนักว่ารถที่วิ่งประจ ามากไหม เรารู้ว่าบรรทุกยางพารา บรรทุกทราย บรรทุกหินมา
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าตามโครงการพระราชด าริ เราจะรู้ยังไง ผมขอประวิงฝ่ายบริหาร 
ความจริงผมยกมือให้ทุกโครงการ การแก้ไขความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน แต่ท าอย่างไรให้
รัดกุมและเกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุด เงินจะเพ่ิมเข้ามาอีกในเร็วๆนี้ จะรู้ว่าการไปชี้แจง
กับชาวบ้าน ผมจะชี้แจงตามเหตุผลที่เกิดขึ้นจริง การแก้ไขปัญหาของชาวบ้านไม่ใช่มี
ภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเดียว 245 ภารกิจ ชาวบ้านไม่ได้รู้หมดว่ามีภารกิจ
อะไร ใช้งบประมาณเท่าไหร่ เราจะท าอย่างไรถ้าสภาอนุมัติงบประมาณล้านหก และอีก 
3 เดือนถ้าจุดที่ซ่อมไม่เสียหาย ให้มาด่าผมได้เลย ผมยอมรับความจริงทุกอย่าง ว่าผม
เป็นผู้คัดค้าน แต่ความจริงไม่ใช่ ผมแสดงเหตุผล  เรามาดูว่า ที่ท่านนายกฯชี้แจงไปว่า
ถนนลาดยางของกรมทางหลวงที่ท าจากจันดีไปมะนาวหวาน การออกแบบก่อสร้าง



ถนนลาดยางที่ดี  ต้องหาผลลัพธ์หาค่าใช้จ่ายงบประมาณส่วนท้องถิ่น จะต้องดู
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ การออกแบบ การเจาะสภาพสภาพพ้ืนดินตามแนวทาง เพ่ือหา
ค่าคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ของดินโดยเฉพาะ ค่า CPR เพ่ือน ามาออกแบบ
โครงสร้างของถนนลาดยาง เรารู้ว่ารถวิ่งผ่านวันละร้อยคัน รับน้ าหนักจรวันละเท่าไหร่ 
ได้น าข้อมูลเหล่านี้มาค านวณหรือไม่ก่อนออกแบบ ส าหรับพื้นที่ท่ีเป็นดินอ่อน จะต้องขุด
เจาะ หาค่าทางวิศวกรรมของชั้นดินด้วย จะต้องขุดหาดินชั้นเดิมมาทดสอบเพ่ือหาค่าผล
วิเคราะห์หาค่าเสถียรของทาง มีความแข็งแกร่งหรือไม่ ผมเข้าใจ ชาวบ้านท าสงคราม
ทางโซเซียลเน็ตเวิร์ด ผมรู้ ผมเข้าใจ ๑๒ ปี ผมโดนมามาก ไม่ค่อยมีค าชมเท่าไหร่ ที่อยู่
ในสภาท้องถิ่น แต่ต้องท าใจเมื่ออาสาเข้ามาแล้ว ทีนี้ต้องไปดูด้วย บางทีสมาชิกก็งงว่า 
ท าไม่แบบแปลนที่เสนอต่อสภาวันนี้ ผมขอชี้แจงเรื่อง Factor F กลัวท่านจะสงสัยว่า
ท าไมกองช่างได้แยกส่วน การตั้งค่า Factor F ตั้งได้ ๒ แบบ แบบรวมยอดใช้กับ
โครงการใหญ่ๆ ที่ปริมาณของวัสดุไม่คงที่ ส่วนของกองช่างที่เสนอ แยกส่วน ผมขอให้ท า
ใหม่ ฉบับแบบสี่ล้านสอง แล้วท าจดหมายข่าวจากสภาท้องถิ่น แจ้งไปยังทุกหมู่บ้าน มี
เหตุผลอะไรอธิบายดีกว่าใช้ค าพูด จดหมายข่าวเป็นหลักฐาน มีเหตุผลอะไร รอสักนิด 
ถ้าใช้อย่างนี้ไม่เกินสามเดือนเสียหาย น่าจะทบทวน ในขั้นรับหลักการ ยกมือให้ทุกครั้ง 
เข้ามาไม่ใช่จะขัดแย้ง เรามองดูสภาพปัญหาคล้ายๆกัน แต่การจ าแนกประเด็นส าคัญ
ของปัญหา จะต้องขึ้นตาชั่ง ให้เกิดการรัดกุม ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ได้ฟังเพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายร่างเทศบัญญัติเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้นั่งศึกษากับสมาชิกสิทธิเดช น้องพอจะแปลให้ฟังได้บ้าง ขออนุญาตเรียนกับท่าน
ประธานว่า รูปแบของการซ่อมสาย 4189 ไม่เหมือนกับสายบ้านห้วยตรีด ลักษณะของ
ห้วยตรีดไปปูและไม่มีการบดอัดแน่นอน ไม่มีงานปูผิวแอสฟัลท์ติกเคลือบบน ๕ เซ็นต์ 
งานไม่เหมือนกัน แต่ผมเข้าใจที่เพ่ือนสมาชิกบอกว่ากลัวไม่คงทน ผมเข้าใจ ผมก็เป็น
ห่วง แต่ด้วยงบประมาณที่มีจ ากัด แต่ท่ีท่านนายกฯบอกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่แน่อาจจะ
ได้เงินเฉพาะกิจ นั้นคือ ๕๐ ใน  ๑๐๐ ถ้าท่านนายกฯบอกว่า ๙๙ โอเค แต่ผมว่าไม่จน
ตัว ไม่ตามรอย ถ้าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ท่านเห็นชอบ จู่ๆเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามาสี่
ล้านกว่าบาท สภาก็สามารถด าเนินการได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ ณ วันนี้สมาชิกขอแก้ไข
แบบ ผมไม่ว่าสมาชิกท าได้ ถ้าออกแบบให้รื้อโครงสร้าง ผมเคยเห็น ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ที่อบจ.นครศรีธรรมราชมาสร้างที่หมู่ที่ ๙ รูปแบบนั้น ผมเห็นด้วย งบประมาณไม่รู้
เท่าไหร่ แต่วันนี้งบประมาณแค่หนึ่งล้านหกแสนกับกระแสที่เพ่ือนๆสมาชิกได้รับฝาก
บรรดาพ่ีน้อง เพราะเป็นถนนสายเศรษฐกิจจริงๆ เพราะไปสู่หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๘ 
หลายๆหมู่บ้าน โดยเฉพาะพ่ีน้องที่ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร ไม่ใช่พ่ีน้องที่ท าธุรกิจ
ไม้ยางพาราอย่างเดียว ขอเรียนว่าวันนี้เงินแค่หนึ่งล้านหกแสนที่มาแก้ปัญหาให้พ่ีน้อง
ประชาชน แต่สามเดือนไม่ใช่แน่ เพราะอยู่ในห้วงประกันของผู้ประกอบการ ขอบคุณ
ครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ีท่านสมาชิกได้เอ่ย 
เลขานุการสภา ผมขอชี้แจงประเด็นที่ท่านสมาชิกสงสัย ในเรื่องซ่อมแซม ไม่ใช่ก่อสร้าง เป็นการ

ซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง ซึ่งการออกแบบการก่อสร้าง ทาง
หลวงได้ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองช่างไม่ได้ออกแบบการซ่อมแซม เป็นการ



ออกแบบซ่อมแซมผิวจราจร ดังนั้นที่ท่านบอกว่าจะรับน้ าหนักได้เท่าไหร่ เป็นเรื่องของ
มาตรฐานงานทางท่ีทางหลวงก่อสร้างไว้เดิม เป็นการซ่อมผิวจราจรตามลักษณะของการ
ซ่อมผิวจราจร ถ้าท่านเดินทางบ่อย ท่านจะเห็นว่าทางหลวงมีการมาตรฐานการ
ซ่อมแซมหลายแบบ บางครั้งอัดและซ่อมแซมเป็นบางช่วง บางครั้งซ่อมแซมปูหน้าใหม่ 
ถ้าช ารุดมาก มีการรื้อทางเดิม ผสม บดอัด และท าใหม่ นี่คือลักษณะของการซ่อมแซม 
ซึ่งทางผู้บริหาร ช่างและผมได้พูดคุยมาตลอดว่าการซ่อมแซมถนนสายนี้จะท าอย่างไร 
ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงแล้วว่าท าแบบนี้ใช้งบเท่าไหร่ ถ้าท่านสมาชิกดู ว่านี่เป็น
โครงการซ่อมแซม เป็นการซ่อมปูผิวจราจรใหม่ ดังนั้นถ้าท่านบอกว่าจะรับน้ าหนักได้
เท่านั้น เท่านี้ เทศบาลคงไม่ค านวณแล้ว เพราะว่าเลยขั้นตอนการก่อสร้างมาแล้ว ต้อง
ชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนทราบด้วยว่าเราซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนมา
จากกรมทางหลวง ซึ่งการรับน้ าหนักต้องไปดูมาตรฐานของกรมทางหลวงว่ารับน้ าหนัก
ได้เท่าไหร่  ทั่วไป ๒๑ ตัน ๕๐ ตัน ส าหรับรถพ่วง นี่คือมาตรฐานก่อนหน้านั้นที่เขา
ออกแบบมา พื้นทางเดิมไม่ได้รื้อ แค่ซ่อมผิวจราจรให้ดีแค่นั้น ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๒ 
เรื่อง Factor F ที่ท่านได้อภิปราย ผมได้สอบถามช่างแล้วว่าท าไมที่ผ่านมาจะมี ปร.๔ 
เวลาคิด Factor F จะคิดรวม ตามที่ท่านสมาชิกเข้าใจ ถูกต้องแล้ว แต่ผมมาย้อนมาดู 
ไม่ว่าคิดรวมหรือแยก ราคาจะเท่ากัน ท่านลองคิดดู ผมเอาค่าวัสดุ 1,178,883 คูณ 
Factor F รวมจะได้ 1,600,000 เท่ากัน ผมพยายามดูงบให้ถูกต้องที่สุด เพราะการ
ตรวจ Factor F คนค านวณ Factor F ถ้าไม่ถูกต้อง ติดคุกเลย จะผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ท าให้ราคาสูงกว่าความจริง ผมจะละเอียดมากเรื่อง Factor F ท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าผิด 
เพราะผมดูแล้วเท่ากัน ไม่ว่าคิดแยกหรือคิดรวม ประเด็นต่อไปเรื่องการก่อสร้าง การ
ก าหนดรายละเอียดของเครื่องจักรกล จะดูรายละเอียดของพัสดุว่าจะก าหนดได้ขนาด
ไหน ถ้าก าหนดเยอะจะเป็นการล็อคสเปกว่าห้ามผู้รับเหมาที่ไม่พร้อมเข้ามาท า แต่การ
คิดค านวณวัสดุต่างๆ จะคิดค่ายุบตัว เช่นถ้าคิดรายการหินคลุก ปกติหินคลุกจะมีมวลไม่
แน่น ถามว่าผู้รับเหมาจะเอาอะไรมายุบตัว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้รถบดมาเพ่ือให้
ยุบตัว และการปูผิวก็มีค่าของการยุบตัว ซึ่งถ้าผู้รับเหมาไม่มีเครื่องจักร ไม่มีความพร้อม 
ไม่สามารถท่ีจะท าโครงการนี้ได้ ผมดูลักษณะการคิดแล้ว ผมคิดดูว่า ถ้าระบุว่าผู้รับเหมา
ต้องมีเครื่องจักรโน้น เครื่องจักรนี้ จะท าได้หรือไม่ ในเมื่อเขาท าถนนทางหลวงมา 
รับเหมาทางหลวงมา มีผลงานมา ๕๐ ล้านอย่างนี้ นี่ ๒ ล้าน แล้วมาตัดเขา เพราะเขาไม่
มีเครื่องจักร ไม่มีเหตุและผลซึ่งกันและกัน อาจจะเป็นการกีดกันก็ได้ ขอเรียนว่าต้องดู
ผลงานที่เขาท ามาแล้วด้วยเป็นหลัก การที่ก าหนดมาก จะเป็นการกีดกัน ลงรายละเอียด
น้อย ท าให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์ ต้องดูความเหมาะสมในการก าหนดในการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างด้วย อีกประเด็นที่ท่านสมาชิกสงสัยว่ารายรับจริงกับที่ประมาณการของ
เทศบัญญัติเพ่ิมเติมครั้งนี้ไม่เท่ากัน รายรับจริงที่เกินไปทั้งหมด 1,658,159.52 บาท 
ในการตั้งงบประมาณ ถ้าตั้งทั้งหมดก็ได้ ถ้ามีโครงการ การตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม มี ๒ 
ประเด็นที่พิจารณา ๑ มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของรายจ่ายประจ าปี ประเด็นที่ ๒ ใน
การตั้งจ่าย บอกว่าเมื่อมีความจ าเป็นจะต้องจ่าย ดังนั้นที่เกินท้ังสิ้น ไม่จ าเป็นต้องเอาทุก
บาททุกสตางค์ เอาเท่าที่จ าเป็นต้องใช้เท่านั้นพอ ไม่บังคับว่าเกินเท่าไหร่ต้องเอามาตั้ง
หมด ตรงนี้ถือว่าขาดไม่กี่หมื่น จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องรับไว้แค่นั้น ใน
ส่วนร้อยละสอง เขาคิดร้อยละสองของประมาณการทั้งสิ้น ร้อยละสองของงบกลางเป็น 
๓3,200 บาท เอายอด 1,658,159.52 บาท มาคิด ไม่ได้เอายอดที่ตั้ง เนื่องจากปีที่



แล้ว ผมเอายอดที่ตั้งมาคิด ต้องโอนเพ่ิม เพราะเราสมทบ กบท. ไม่ครบ เขาบอกว่า ให้
ตั้งร้อยละสองของงบประมาณที่ได้รับ ขอเรียนท่านสมาชิก ๔ ประเด็น ในฐานะหัวหน้า
ฝ่ายประจ า เพ่ือท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกให้ เข้าใจพร้อมกัน ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธาน ผมพรรัตน์ ราชมณี ผมมีประเด็นที่จะเสนอให้ฝ่ายบริหาร เรื่องคลอง

รอ่นระหว่างหมู่ที่ ๑๒ และหมู่ท่ี ๓ ที่ผ่านถนนสายนี้ ของเดิมมีท่อวางทางน้ าผ่าน ขนาด
ท่อ ประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร ๒ แถว ปัญหาที่ผมจะเสนอคือช่วงที่ผ่านมา น้ าไม่
สามารถระบายทัน สาเหตุมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ลาดชัน ท าให้น้ าไหลหลากเร็ว 
มีความเชี่ยวกราด ไม่สามารถผ่านท่อได้ทัน อีกประเด็นมีขยะ เศษไม้อยู่กีดขวาง เมื่อเรา
จะท าถนนสายนี้ คิดว่าน่าจะปรับปรุงตรงนี้ใหม่ด้วย โดยไม่ต้องท าครั้งหลัง รื้อถนน
ขึ้นมาอีก โดยให้ช่างลงไปดูว่าจะเป็นบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่ น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้
พร้อมๆกัน ขอฝากฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนประธานสภา ผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลข ดู

จากใบสรุปประมาณค่าซ่อมบ ารุงทาง ก่อนหน้าที่มีการเกริ่นว่า ในการซ่อมบ ารุงทางครั้ง
นี้ จะซ่อมเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อ นั้นหมายความว่าทั้ง ๖๒๕ เมตร ไม่ได้ซ่อมตลอด
เส้นทาง ไม่ได้ซ่อมเต็มพ้ืนที่ ๖๒๕ เมตร ถ้าคิดเป็นพ้ืนที่เท่ากับ  4,375 ตารางเมตร มา
คิดราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 365.71 บาท/ตรารางเมตร เมื่อเอาตัวเลขไปคูณกับพ้ืนที่ 4,375 
ตารางเมตร จึงจะได้ 1,600,000 บาท แต่ถ้าเราซ่อมเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหา ส่วนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ ก็ไม่น่าจะได้พ้ืนที่ 4,375 ตารางเมตร ผมสงสัยตัวเลขตรงนี้ จึงขอฟัง
ค าชี้แจง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาท าหน้าที่หัวหน้ากองช่าง ชี้แจงให้สมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านสมาชิก เรื่องการซ่อมแซมถนนสายนี้ ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อ

สักครู่ จ านวน 4,375 ตารางเมตร เป็นการลาดยางมะตอย และปูแอสฟัลท์ติก คือผิว
ลาดยาง ไม่ได้เป็นช่วง เราท า ๗ เมตร ปูยาว ๖๒๕ เมตร ปูยาวทั้งสาย แต่ก่อนลาดยาง
มีการซ่อม ซ่อมที่เป็นหลุมบ่อก่อน ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ขออนุญาตเรียนว่าจริงๆถนนสายนี้เป็นความรับผิดชอบของทาง

หลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมไม่แน่ใจที่ผ่านมาว่าเราไปรับภารกิจจากทาง
หลวงชนบท ในปี ๒๕๕๕ ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่รับภารกิจถ่ายโอน ปัญหาคงไม่เกิด คงไม่
โดนด่า พูดได้เต็มปากว่าเป็นถนนนของทางหลวง แต่พอไปรับถ่ายโอนส่วนนี้มา ผมเจอ
ปัญหา ถนนสายนี้ ท่านพยุง สมทรัพย์ ขออนุญาตเอ่ยนาม รับภารกิจถ่ายโอนมา จริงที่
รับมาอยู่ที่ ๗๙๙ เมตร ไม่ทราบว่ารับมาได้อย่างไร ผมลงไปส ารวจใหม่ ๙๔๐ เมตร เรา
รับมาแล้ว ไม่ว่ากัน มาถึงขั้นนี้แล้ว เราต้องดูแลซ่อมแซม หน้าที่ผมต้องรับผิดชอบ ส่วน
ท่านจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ สุดแล้วแต่ ขอเรียนว่าด้วยงบประมาณที่จ ากัด เราไม่ได้
รื้อใหม่ เราซ่อมแซมตามงบประมาณที่มีอยู่ ถ้ามีงบประมาณ ๔-๕ ล้าน ผมจะท าให้รถ 
18 ล้อผ่านได้ แต่ด้วยเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็ก จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเท่าที่มีอยู่ ถ้า
ไม่ท าเลย จะโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง แต่ถ้าเราท า อย่าง ๓ เดือนที่ท่านบอก ยังอยู่ในช่วง
รับประกัน มีเงินประกันสัญญา ที่ท่านบอกว่ากองช่างออกแบบไม่ได้มาตรฐาน ผม



เคารพในการเป็นช่าง การออกแบบของเขา ถึงวันนี้ ไม่ได้อยู่  แต่ผมเชื่อว่าเขามี
ประสบการณ์ มีวิชาการ ผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะมีประสบการณ์มากกว่า แต่เชื่อตรงนี้ 
ผมเป็นผู้อนุมัติโครงการ ขอเรียนว่าความหนาที่ท่านเป็นห่วง ผมก็เป็นห่วง แต่ด้วย
งบประมาณท่ีจ ากัด เราไม่ได้รื้อท้ังหมด รื้อให้เสมอกัน แล้วปูทับ พ้ืนเดิมแข็งอยู่แล้ว มา
เพ่ิมอีก ๕ เซ็นต์ ถ้ารื้อใหม่หมดแล้วท า ๕ เซ็นต์ ผมเชื่อว่าไม่อยู่ แต่พ้ืนเดิม เขาบดอัด
มาดีอยู่แล้ว แต่ถ้าให้คงทนแน่นอนต้องใช้ ๔ ล้าน แต่ถ้ารอ ๔ ล้าน ๕๐:๕๐ ผมเชื่อว่า
ถ้าเกิดงบประมาณฉบับนี้ผ่าน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ถ้าผ่านงบประมาณ  เราสามารถ
รองบประมาณเงินอุดหนุน ที่ผมบอกว่า เดือนกันยาจะรู้ผลว่ามาหรือไม่มา ถ้าไม่มา เรา
เข้าสภากันเงินตัวนี้ไว้ แล้วประกาศที่หลัง แต่ตรงนี้ต้องแก้ปัญหา อยู่ตรงนี้รู้ปัญหา ผม
มองหลายช่องทาง หาวิธีการมาเยอะ ว่าจะท าอย่างไรให้ทางเส้นนี้อยู่คงทนที่สุด 
เบื้องต้นผมเรียนว่าได้วิ่งไปหาหลายหน่วยงาน จนถึงจังหวัด ขออุดหนุนเฉพาะกิจ บอก
ว่าถนนสายนี้เป็นสายหลักที่เข้าไปสู่โครงการพระราชด าริ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองดิน
แดง จริงๆผมม่ันใจว่าได้ ผมต้องกันไว้ทั้งสองทาง ถนนเส้นนี้ถ้าไปซ่อมเฉพาะที่เป็นหลุม 
เป็นบ่อ ไม่เรียบร้อยอีก ผมจะติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดสายด้วย ผมตั้งใจให้ซ่อมตาม
รูปแบบทางหลวงชนบทหรือแบบเดิมที่ได้รับโอนมา แต่ในจ านวนงบประมาณที่มี ใน
ส่วนที่ท่านเป็นห่วง ผมก็เป็นห่วงไม่แพ้ท่าน เพราะปัญหามาที่ผมมากกว่า แต่ท่านคือ
ส่วนหนึ่งในการพิจารณา ถ้าท่านคิดเบรกก็สุดแล้วแต่ ผมท าตามหน้าที่ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ถ้ามี ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะประสงค์อภิปราย
เพ่ิมเติมในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผมขอปิดการอภิปราย มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม ๑๒ ท่าน ผมขอถาม
มติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ฉบับนี้หรือไม่ ใครเห็นชอบรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติ ฉบับนี้ ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 
๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  ๑ ท่าน (เห็นชอบในวาระที่ ๑ เวลา ๑๑.๔๐ 
น.) 

 

 ๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงครบั 
เลขานุการสภา ขอบคุณครับท่านประธาน ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระ

ที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม ก าหนดให้สภาได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยก าหนดไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และให้
สภาได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง และให้สภาได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการ
แปรญัตติได้รับไว้ มี ๓ ประเด็นที่ให้สภาพิจารณาในวาระที่ ๒ การคัดเลือกกรรมการ 
เมื่อได้จ านวนกรรมการแล้ว ให้มีการคัดเลือกทีละต าแหน่ง โดยการเสนอชื่อ ๑ คน และ
มีการรับรอง ๒ ท่าน เสนอทีละต าแหน่ง จากกรรมการคนที่ ๑ จนครบตามที่สภาได้



เสนอ และหลังจากนั้นจะได้ให้คณะกรรมการประชุมคัดเลือกประธาน เพ่ือรับค าเสนอ
แปรญัตติจากท่านสมาชิก ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯครับ ขั้นตอนต่อไป ผมจะให้สมาชิกในที่ประชุมได้เสนอจ านวนของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าจะเห็นชอบให้มีคณะกรรมการชุดนี้กี่ท่าน ระหว่าง 
๓ – ๗ ท่าน ขอเชิญที่ประชุมเสนอ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 

นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานสภา ผมขอเสนอ ๓ คน ครับ                
ประธาน ท่านสถิตย์เสนอ ๓ คน ขอผู้รับรอง นายธราธิป  หนูเพชร และ นายโชคดี  ศรีเปารยะ  

เป็นผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหม มีไหมครับ เมื่อไม่มี
สมาชิกในที่ประชุมเสนอเป็นอย่างอ่ืน มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม ๑๒ ท่าน ผมขอ
มตวิ่าที่ประชุมเห็นด้วยที่จะให้มีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน โปรดยก
มือด้วยครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน ๓ ท่าน 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ขอเชิญท่าน
สมาชิกพรสิทธ์ครับ 

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม  เรียนประธานสภา กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม ขอเสนอท่านสมาชิกสถิตย์ สุคชเดช ครับ                            
ประธาน  ขอผู้รับรองด้วยครับ ท่านเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ และท่านประสิทธิ์  ละม้าย รับรอง

ถูกต้อง สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
เพ่ิมเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าท่านสถิตย์ สุคชเดช เป็นผู้
ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือก
กรรมการ  คนที ่๒ ขอเชิญท่านสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย ครับ 

นายสิทธิเดช ละม้าย เรียนประธานสภา ผมสิทธิเดช  ละม้าย ขอเสนอท่านสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ เป็น
กรรมการแปรญัตติครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วย ท่านธราธิป หนูเพชร และท่านพรสิทธิ์ จันทร์ชุม รับรองถูกต้อง      
สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒ เพ่ิมเติมไหม
ครับ ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าท่านโชคดี ศรีเปารยะ เป็นผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและ
คัดเลือกกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญท่านสมาชิกโชคดี ครับ 

นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ ขอเสนอท่านพรรัตน์ ราชมณี
ครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วย ท่านสิทธิเดช ละม้าย และท่านพรสิทธิ์  จันทร์ชุม รับรองถูกต้อง 
สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพ่ิมเติมไหม 
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าท่านพรรัตน์ ราชมณี เป็นผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน คือ ท่านสถิตย์ สุคชเดช  
ท่านโชคดี  ศรีเปารยะ  และท่านพรรัตน์  ราชมณี 



ประธาน ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ให้มีการก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติ ไม่น้อยว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงท าการนับแต่รับหลักการ ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอ
 ขอเชิญท่านพรรัตน์ครับ 

นายพรรัตน์  ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอ ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
ตั้งแต่เวลารับหลักการวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๐ น.  ถึงวันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และก าหนดให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จ ใน 
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ขอเชิญ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน จึงขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๐ น. ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๖.๐๐ น.  และมีมติก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปร
ญัตติได้รับไว้ วันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๘ 

ประธาน ผมขอพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน อีก ๑ ชั่วโมง ประชุมต่อครับ 
พักการประชุม เวลา  ๑๒.๒๕ น. 
  ๔.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่เทศบาลต าบลเขา
พระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไปแล้ว
นั้น เทศบาลต าบลเขาพระมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สาย ๔๑๘๙ ต าบลเขาพระ ช่วงที่ ๒ ดังเอกสารบัญชีโอนงบประมาณ 
รายจ่าย กองช่าง โอนครั้งที่ ๑๑ เป็นการโอนเพ่ิมมาตั้งใหม่ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ใน
การโอนครั้งนี้แผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๔๑๘๙ ตอน
ท่านพุด-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ ๒ ) ระหว่าง กม.ที่ 32+839 ถึง กม.ที่ 33+154 (อ่าง
เก็บน้ าคลองดินแดง - สามแยกพรุเถี๊ยะ) ชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
๕ เมตร ระยะทาง 315 เมตร หนา0.05 เมตรพร้อมไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 
1 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 2,205 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาต าบล 
เขาพระ โอนลด จ านวน ๖ โครงการ คือ แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนายไสว ถึงสวนยางนายธราธิป หนูเพชร 
หมู่ที่ ๕ ต าบลเขาพระ ขนาดกว้าง 0.06 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร งบประมาณ
อนุมัติ 132,000 บาท โอนทั้งหมด โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยเรือน้อย หมู่ที่ ๔ 
ต าบลเขาพระ โดยปรับเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 530 เมตร พร้อมผิว



จราจร โดยใช้วัสดุหินผุหรือกากยิปซั่ม จ านวน 212 ลูกบากศ์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
งบประมาณอนุมัติ 145,000 บาท โอนทั้งหมด โครงการปรับปรุงถนนสายหนานนกยูง 
หมู่ที่ ๕ ต าบลเขาพระ จากสวนยางนายมีเพียร โอยสวัสดิ์ ถึงหนานนกยูง โดยปรับเกลี่ยคัน
ทางเดิม กว้าวเฉลี่ย 4 เมตร ยาว2,700 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า จ านวน ๘ จุด 
งบประมาณอนุมัติ 185,000 บาท โอนทั้งหมด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัววี บริเวณหน้าบ้านนายเสนอ ราชพิบูลย์ หมู่ที่ ๘ ต าบลเขาพระ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ลึก 
0.47 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 190 เมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน ๔ จุด  จุดละ ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ 
แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า งบประมาณอนุมัติ 
300,00 โอนลด 29,000 บาท แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ รายการค่าจ้างเหมาประกอบอัฒจันทร์เชียร์กีฬา ขนาดยาว 3 เมตร ลึก ๒ เมตร 
สูง ๒.๕ เมตร และเวทีเชียร์ลีดเดอร์ ขนาดยาว ๓ เมตร ลึก ๒ เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณอนุมัติ 132,000 บาท โอนทั้งหมด ด้วย
ความจ าเป็นต่อเนื่องจากโครงการตอนเช้า ซึ่งได้ท างบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณอยู่ที่
1,600,000 บาท ถนนดังกล่าวรวมแล้วอยู่ที่ 2,400,000 บาท ซึ่งมีความจ าเป็น
เร่งด่วน ไม่ใช่ไม่จ าเป็นที่โอนลด แต่จากที่บวกลบคูณหารแล้ว ถนนสายที่โอนมามี
ความส าคัญกว่า ใช้รวมกันเป็นจ านวนมาก บางโครงการที่โอนลด มีปัญหาเรื่องเขตพ้ืนที่ 
ส่วนเรื่องกีฬา พักหลังมีการจัดได้ แต่การก่อสร้างอัฒจันทร์ยังไม่มีความจ าเป็นในขณะนี้ 
เรื่องคูระบายน้ า คาบเกี่ยวกับเขตชลประทาน ได้ท าหนังสือไป ยังไม่ได้หนังสือตอบกลับ 
ถ้าไปด าเนินการก่อสร้าง จะเกิดปัญหากับชลประทานอีก ถ้าไม่ด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง งบประมาณจะตกไป จึงต้องโอนมาตั้งรายการใหม่ ส่วนทางเท้าได้คุยในเบื้องต้นกับผู้
ที่ใช้เส้นทาง เขาขอทางเท้าใหญ่กว่าเดิมหรือถนนบุกเบิก ในส่วนของหนานนกยูงและห้วย
เรือน้อย ช่วงนี้ฤดูฝน ผมคิดว่า ถ้ามีงบประมาณ งบกลางจะสามารถแก้ปัญหาได้ระยะหนึ่ง
ด้วย ซึ่งการด าเนินการตรงนี้เพ่ือให้สอดคล้องและมีความจ าเป็น ส่วนหนึ่งผมได้ลงพ้ืนที่ ได้
พบปะผู้ใช้ถนน ผู้ใช้เส้นทางมาบ้างแล้ว อีกส่วนหนึ่งคิดว่าในรายละเอียดต่างๆ ถ้าได้เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจมา จะผลักดันงบดังกล่าวกลับไปอย ู ่ที่ เดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาต าบลเขาพระของเรา ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับการโอนงบประมาณเพ่ือด าเนินการซ่อมแซม
ถนนสาน 4189 ต่อจากงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตลอดทั้งสาย ในส่วนของโอนลด 
ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงว่าบางโครงการไม่ได้ใช้ หรือติดขัดเรื่องพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ ขอ
เชิญซักถามได้ ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ 

นายจ านงค์ หนูเพชร  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมจ านงค์ หนูเพชร จากหกโครงการที่ปรับลด บาง
โครงการปรับลดทั้งหมด บางโครงการปรับลดบางส่วน ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงเรื่องการ
ปรับลดเพ่ือไปตั้งรายการใหม่ คือถนนที่ได้อภิปรายในช่วงเช้า ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ แต่ติด
ใจนิดที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า เกิดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตกลงมาเพ่ือก่อสร้างถนนสาย 
4189 จะเอาเงินกลับไปไว้ที่เดิม อยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านเลขาฯ ซึ่งเป็น
ผู้ที่รู้ระเบียบต่างๆ การบริหารจัดการเรื่องเงินและงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ทุกโครงการที่
ได้ด าเนินการมาได้ส่งผ่านเทศบัญญัติและได้มีการปรับลด เป็นเรื่องส าคัญเหมือนที่ท่าน
นายกฯได้คุยไว้ ผมคิดว่าถ้ามีเงินตกมา ควรจะใส่กลับไว้ที่เดิมเหมือนที่ท่านนายกฯพูดไว้ 



อยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังท่านเลขาฯว่า ในการโอนเข้ามาแล้วมีเงินอุดหนุนมาจะ
มีกรรมวิธีอย่างไร เพราะผมเห็นว่าเป็นการท าข้อมูลที่ล าบากและเอกสารที่ยุ่งยาก อยาก
สอบถามเพ่ือความกระจ่างชัดว่าโอนไปแล้วจะโอนกลับมาอีก ตั้งท าเอกสารใหม่ยุ่งยาก
หรือไม่ประการใด ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงในส่วนที่ท่านจ านงค์ได้ซักถาม ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา งบประมาณที่โอนไปและจะด าเนินการหลังจากนี้ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรณีที่ก่อ

หนี้ผูกพันไว้แล้ว สามารถที่จะกันเงินโดยอ านาจของนายกฯ กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องขออนุมัติกันเงินจากสภาไปใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
หากมีการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง กรณีงบประมาณรายจ่ายที่ได้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเบิกตัดปี ไม่ว่าเป็นอ านาจของผู้บริหารหรือของสภา จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับการ
อนุมัติจากผู้ที่มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเบิกตัดปี ดังนั้นในการแก้ไข สมมุติว่าเรา
อนุมัติให้โอนเบิกตัดปีหรือขยายเบิกตัดปีไปแล้ว อ านาจของสภาที่ เกี่ยวกับที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณงาน คุณภาพหรือสถานที่เปลี่ยน เป็นอ านาจของสภา
เหมือนเดิม คือถ้าโอนไปแล้วค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนสาย 4189 เมื่อมีเงินอ่ืนมาท า
ตรงนั้นแล้ว ก็เป็นอ านาจของสภาในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมทั้งโอนมาตั้งงบ
เดิมได้ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ผมขอเพ่ิมเติมเล็กน้อย เพ่ือความเข้าใจตรงกัน ว่าโอนไปแล้วสามารถโอนกลับมาได้หรือไม่ 
ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจงโครงการที่ ๑ ของการโอนลด ค่าก่อสร้างทางเท้าจากสวนยาง
นายไสว เดิมกว้างแค่ 60 เซ็นต์ แต่ตามที่ท่านนายกฯชี้แจงว่าตอนนี้ชาวบ้านต้องการเป็น
ถนนบุกเบิก ให้กว้างกว่า 60 เซ็นต์ ผมว่าตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจง ผมว่าสามารถด าเนินได้ 
เพราะปริมาณงานเปลี่ยนไป มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้ มีไหม
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะชี้แจงเพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 
จ านวน ๑๒ ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่าที่ประชุมอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนี้หรือไม่ ถ้าอนุมัติโปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย
คะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

 ๔.๔ ญัตติขออนุ มัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  

ประธาน  ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ 
รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ 

๔.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ขอให้เพ่ือนสมาชิกได้ดูบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็น ปรับปรุง
ถนนสายหลังสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ หมู่ ๖ ต าบลเขาพระ จากบ้านนายทวี เลิศไกร 
ถึงสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ โดยปรับเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว 745 
เมตร พร้อมถมผิวจราจร โดยใช้วัสดุหินผุหรือกากยิบซั่ม จ านวน 212 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ย ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็น ปรับปรุงถนนสายหลังสถานีอนามัยบ้านปาก
ระแนะ หมู่ ๖ ต าบลเขาพระ จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ 
โดยปรับเกลี่ยคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว 745 เมตร พร้อมถมผิวจราจร โดยใช้



วัสดุทรายถมหินผุหรือกากยิบซั่มปรับผิวจราจร จ านวน 140 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ย จึงขออนุมัติแก้ไข ขอให้เพ่ือนสมาชิกร่วมกันแก้ไขกันต่อไป 

ประธาน ขอบคุณท่านรองนายกฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปราย ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เขต

ที่ ๒ จากข้อความเดิมและข้อความใหม่ ส่วนใหญ่เหมือนเดิม ผิดแต่ว่าจ านวนยิบซั่มต่างกัน
ประมาณ ๗๒ ลูกบาศก์เมตร ไม่ทราบด้วยเหตุผลที่ว่าราคาเปลี่ยนจากที่ตั้งไว้ตอนแรกหรือ
อย่างไร ขอให้ชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณ ี เรียนท่านประธาน ผมพรรัตน์ ราชมณี ความจริงระยะทางเท่าเดิม วัสดุใกล้เคียงกัน มา

สงสัยในตัวเลขว่า ก่อนที่จะปรับลดเป็นเงินเท่าไหร่ ตอนนี้งบประมาณที่เห็นคือ ๑๑0,000 
บาท ตัวเลขเดิมที่จะปรับลดเป็นเท่าไหร่ ขอให้ชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนไหม ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ   
นายเจตนิพัทธ ์ยับยงวิวัฒน ์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิก เขตท่ี ๑ ของเดิม 212 ลูกบาศก์

เมตร ราคาเดิมหรือเพ่ิมใหม่ จะเพ่ิมลดอย่างไร ผมให้ผ่าน เพราะจะช่วยแก้ไขความ
เดือดร้อนให้กับชาวบ้านต าบลเขาพระ แต่จ านวนให้ครบ ถึงผมไม่อยู่หน้างาน แต่ชาวบ้าน
อยู่ ผมเช็คถูกว่ากี่รถ รถละกี่ลูกบาศก์เมตร ผมเตือนด้วยความหวังดี ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน เรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครั้งนี้ เนื่องจากว่า ตัวเลข 212 ลูกบาศก์

เมตร เป็นตัวเลขที่เกินกว่าใบประมาณการ ใบบีโอคิว ที่ช่างได้ประมาณการไว้ คือในใบบีโอ
คิว ที่คิดราคา 110,000 บาท แค่ 140 ลูกบาศก์เมตร แต่ในเทศบัญญัติประจ าปี ไป
พิมพ์ 212 ลูกบาศก์เมตร ผิดในตัวเลข ไม่ได้ผิดขั้นตอนว่าปรับลดแล้วท าไมเงินเท่าเดิม 
วัสดุลดลง ช่างลงไปส ารวจแล้วคิด 140 ลูกบาศก์เมตร จึงขอแก้ไขให้ถูกตามใบบีโอคิว ซึ่ง
ช่างประมาณการ เป็นความผิดพลาดการท าตัวเลขในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ 
ขอน าเรียนท่านสมาชิกเบื้องต้นแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ผม

มองแล้วไม่ว่าท่านจะท าอย่างไร สุดท้ายแล้วพ่ีน้องประชาชนได้ผลประโยชน์แน่นอน ผมขอ
ชมเชยไว้ตรงนี้ ชาวบ้านขอร้องมาหลายรอบ คนเข้าออกอนามัยล าบาก เห็นควรจะอนุมัติ 
ขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะแสดงความคิดเห็น มีสมาชิกอยู่ในห้อง
ประชุม จ านวน ๑๒ ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการปรับปรุง
ถนนสายอนามัยบ้านปากระแนะ หมู่ที่ ๖ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการปรับปรุงถนนสายอนามัยบ้านปากระแนะ หมู่ที่ ๖ ด้วย
คะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ มีเรื่อง

ชี้แจง ตามที่สภาองค์กรชุมชน ภายใต้การน าของผู้ใหญ่นิโชค องอาจ ท าเอกสารเพ่ือท า



เอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้
ประชาสัมพันธ์ว่า ผู้ใดที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร ให้ส่งเอกสารพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย มาส่งที่เทศบาลต าบลเขาพระ ผมจะมารับทุกวัน จนกว่าเขาจะ
ไปจับจีพีเอสที่สวนยาง คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือน พ้ืนที่ที่ต้องเอาเอกสารมาคือ ป่าสงวน
แห่งชาติ พื้นที่ทีมีพ่ีน้องมาน้อย คือหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ไม่เกิน ๒๐ ราย ไม่ทราบว่าขาด
การประชาสัมพันธ์หรืออย่างไร ผมในนามคณะกรรมการ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่ว่าจะอยู่ส่วน
ไหนของพ้ืนที่ต าบลเขาพระ ไม่ยกเว้น  ขอให้น าเอกสารมา พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายที่ถ่ายติดกับต้นยาง อย่างละ ๑ ฉบับ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย
ซักถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ร่วมประชุม 
ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจ าปี 
๒๕๕๘  ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
เขาพระ ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๒๕ น. 
           (ลงชื่อ)     สัจจนา  หนูรุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

              (ลงชื่อ)       วสันต์  ไทรแก้ว        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘              

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)    พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงชื่อ)     จ านงค์  หนูเพชร   กรรมการ 
                                                                        (นายจ านงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงชื่อ)   โชคดี  ศรีเปารยะ    กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)    เกียรติศักดิ์  จงจิต   กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)    สิทธิเดช  ละม้าย   กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘                   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 

    สง่า   บ้าง 
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
      
 
     


