ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๒ เมื่อ วัน ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ในคราวประชุ ม สภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อ – สกุล
นายสง่า บ้าง
นายประสิทธิ์ ละม้าย
นายสิทธิเดช ละม้าย
นายพรรัตน์ ราชมณี
นายจารูญ ละม้าย
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
นายธราธิป หนูเพชร
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต
นายจานงค์ หนูเพชร
นายโชคดี ศรีเปารยะ
นายสถิตย์ สุคชเดช
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม
นายวสันต์ ไทรแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

ลายมือชื่อ
สง่า บ้าง
ประสิทธิ์ ละม้าย
สิทธิเดช ละม้าย
พรรัตน์ ราชมณี
จารูญ ละม้าย
เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
ธราธิป หนูเพชร
เกียรติศักดิ์ จงจิต
จานงค์ หนูเพชร
โชคดี ศรีเปารยะ
สถิตย์ สุคชเดช
พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
วสันต์ ไทรแก้ว

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
สมหมาย กรายแก้ว
วีระศักดิ์ ละม้าย
โสภา หนูเพชร
วัชรพงค์ ละม้าย
สัจจนา หนูรุ่น

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายสมหมาย กรายแก้ว
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
นายโสภา หนูเพชร
นายวัชรพงค์ ละม้าย
นางสัจจนา หนูรุ่น

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เมื่ อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน

เรี ย นท่ า นนายกฯ และคณะผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ผมขอเปิดการประชุม
ต่อไปตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลาดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ
๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานให้ที่ประชุมทราบ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมพรรัตน์ ราชมณี
ในนามคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียน
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้กาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๔๕ น. ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และกาหนดระยะเวลา
การประชุมพิจารณาคาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๘ นั้น ปรากฏว่าภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ยื่นเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ อ ย่ า งใด และคณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ นั ด ประชุ ม ในวั น ที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปรากฏว่าที่ประชุม คณะกรรมการไม่ประสงค์ที่จะขอ
แปรญัตติ ให้ คงไว้ตามร่างเดิม จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว
ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ
นายพรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ ลงชื่อนายสถิตย์ สุคชเดช กรรมการ ลงชื่อ
นายโชคดี ศรีเปารยะ กรรมการและเลขานุการ ขอบคุณครับท่านประธาน
ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระ ผมเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงขั้นตอนให้ที่ประชุมทราบ
เรียนประธานสภา คณะผู้บริห ารและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียงตามลาดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้ น เว้น แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น และวรรคท้าย ในการ
ประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ดังนั้น
ในวาระที่ส อง ไม่มี ส มาชิก ท่านใดประสงค์ที่ จ ะแปรญั ตติ ให้ ค งไว้ตามร่า งเดิม และ

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน
เลขานุการสภา

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
นายจานงค์ หนูเพชร

คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ประสงค์ที่จะแปรญัตติให้ คงไว้ตามร่างเดิม ดังนั้นในการ
พิจารณาวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าจะเห็นด้วยตามคณะกรรมการแปร
ญัตติที่จะให้คงร่างเดิมหรือไม่ ข้อ ๕๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี
การอภิป ราย เว้น แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ล งมติให้ มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่สองและที่สาม มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นไหม ถ้ามี
ขอเชิ ญ เสนอได้ และต่ อ ไป ให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาในวาระที่ ๒ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าจะเห็นชอบตามร่างเดิมหรือไม่
ตอนนี้มีจานวนสมาชิกในห้องประชุม จานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ
ให้คงร่างเดิมตามที่เสนอมาหรือไม่ ถ้าสมาชิกเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน
- วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ถ้าสภาเห็นสมควรว่าจะมีการอภิปรายในวาระที่สาม มีเหตุอัน
ควรว่าจะต้องอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญนาเสนอได้ มีไหม ถ้าไม่มี ตอนนี้มีจานวนสมาชิก
ในห้องประชุม จานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอถามมติ ท่านเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไม่ ใครเห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๑๐ เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ ไม่ มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน

เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญสมาชิกสอบถามตามอานาจหน้าที่ ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
เรี ย นท่ า นประธานที่ เ คารพ ฝ่ า ยบริ ห ารทุ ก ท่ า น ตลอดจนถึ ง ท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รง
เกียรติ กระผมจานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เขต ๒ ขอแจ้งในที่
ประชุมให้รับทราบ ต่อเนื่องมาจากวันที่ ๒๐ ที่ได้ประชุมเพื่อที่จะปรึกษาหารือ เรื่องที่จะ
ช่วยเหลือเด็ก ๒ คน คือเด็กหญิงรัตนา เพชรอาวุธ และเด็กชายปรเมศ เพชรอาวุธ ที่
ได้รั บ ความเดือดร้อน และทางฝ่ ายชุมชนก็ได้ประชุมนัดหมาย และผลปรากฏว่า ที่
ประชุมลงมติว่า จะมีการจัดเลี้ยงน้าชา เพื่อจะหาเงินสมทบในเรื่องการก่อสร้างที่อยู่
อาศัย และเครื่องใช้จาเป็นภายในชีวิตประจาวัน ขอแจ้งให้ในที่ประชุมได้รับทราบ และ
ในก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกันเข้าใจ และแจ้งให้ทางฝ่ายสมาชิกและฝ่ายบริหารได้รับทราบ
ว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ ใครที่สนใจจะช่ว ยเหลือในสิ่งใด
หรือว่าจะประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนฝูง หรือว่าองค์กรต่างๆ ถือว่าเราในฐานะผู้นา เรา
เป็นเจ้าภาพกันทุกคนสาหรับการช่วยเหลือ จึงแจ้งให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ และก็โปรดไป
ร่วมกันในวันที่ ๑๐ กันยายน ตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไป ขอบคุณมากครับท่านประธาน
ประธาน
ขอบคุณท่านสมาชิกจานงค์ครับ มีท่านอื่นไหม ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ขอบคุณมากครับท่านประธาน กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ เขตที่ ๑ ในวาระอื่นๆ มี ๒-๓ ประเด็น เพื่อให้การประชุมสภา ให้ฝ่าย

สมาชิกได้ทาหน้าที่ตามกรอบของกฎหมาย เรื่องอื่นเราค่อยว่ากัน แต่การทาหน้าที่ต้อง
ถามไปบ้าง โดยผ่านสภาไปยังฝ่ายบริหาร ตามหนังสือที่ผมได้รายงานความเดือดร้อน
เรื่ อ งบรรทุ ก ทรายเอาไปถมถนนให้ ช าวบ้ า นของหมู่ ที่ ๘ และหมู่ ที่ ๑๐ เพิ่ ง จะได้
ดาเนินการในบางส่วน ในส่วนของหมู่ที่ ๑๐ อาจจะยังไม่ได้ดาเนินการ และทีนี้ชาวบ้าน
ก็ถาม ผมบอกว่า ผมได้รายงานแล้ว เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน ประมาณ ๕๐ วันก็มี ผมว่า
ในช่วงที่ฝนแล้ง ผมอยากให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดดูหนังสือรายงานหน่อย ดูสารบัญก็ได้ ถาม
เจ้าหน้าที่ก็ได้ว่าเราได้รับรายงานความเดือดร้อนมาอย่างไรบ้าง รู้ว่าเจ้าหน้าที่กองช่าง
คนก็น้อย แต่ภารกิจเยอะ ผมเข้าใจในจุดนั้น แต่ว่าชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอกครับ เขา
มองว่าทาไมเทศบาลถึงทางานล่าช้า ผมบอกว่าผมรายงานไปแล้ว ผมจะตามเรื่องให้ใน
การประชุมสภาวันที่ ๒๔ ไม่ว่าหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสามารถ
ดาเนิน การได้ ที่จะเอาทรายในอ่างเก็บน้าคลองดินแดง เอามาใช้ถมถนนหนทาง งบ
น้ามันก็มีเยอะ รถก็มีตั้ง ๒ คัน เครื่องมืออุปกรณ์ เด็กทางานดี เด็กแผนกขับรถก็ทางาน
ดี ใช้ได้ ผมยอมรับ แล้วทีนี้ก็ดูหนังสือรายงาน หมู่ไหนบ้าง ก็เอาไปถมทุกวันช่วงฝนแล้ง
ถมทรายไม่มีปัญหาหรอกช่วงหน้าฝน แต่ถ้าถมดิน จะเกิดปัญหา ดินมีความชื้น เปียก
แฉะ จะเป็น โคลน อีกเรื่องหนึ่งที่ประชุมคราวก่อน ผมได้ขอกรอบอัตรากาลั ง เรื่อง
พนักงานจ้างก็ดี หรือว่าข้าราชการ ครูอาสา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษจีน ผมอยาก
ให้ทางฝ่ายบริหารและเลขานุการสภาตอบ ณ วันนี้ว่าจะมีแนวทางกี่แนวทาง ที่เราจะ
สามารถไปช่วยเหลือผู้ปกครองตาบลเขาพระได้ เราจะเอาเงินไปอุดหนุนให้ทางโรงเรียน
กรอบกฎหมายคงไม่เปิด แต่ว่าถ้าเราใช้วิธีจ้างโดยเทศบาลให้ มาประจาทางานอยู่ที่
เทศบาล และวางกรอบให้ อ อกไปโรงเรี ย นต่ า งๆ ภายในหนึ่ ง อาทิ ต ย์ ก็ สั บ เปลี่ ย น
หมุ น เวี ย น ผมว่ า น่ า จะท าได้ เพราะปั ญ หาตอนนี้ เป็ น ปั ญ หาเศรษฐกิ จ รุ ม เร้ า ทุ ก
ครอบครั ว มี ปั ญ หา แล้ ว อี ก ประการหนึ่ ง ปลายปี นี้ เ ราเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
เพราะฉะนั้นด้านภาษาของอนุชนคนรุ่นหลังมีความสาคัญ เราที่ทาหน้าที่ ก็มีความสาคัญ
เหมื อ นกั น จะต้ อ งเรี ย นรู้ ภ าษา ถึ ง ไม่ ไ ด้ ม าก ให้ ไ ด้ ป ระโยคทั ก ทายก็ ยั ง ดี
ยอดนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนจุฬาภรณ์เกือบสามร้อย โรงเรียนวัดหน้าเขาหกร้อยกว่า
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ ห้าร้อยกว่าคน เป็นเยาวชนตาบลเขาพระทั้งสิ้น เขาจะต้องสืบ
ทอดการพัฒนาทั้งหมด เพาระฉะนั้นเราจะทายังไงวางรากฐาน ณ บัดนี้ ณ เวลานี้ ช่วงที่
ฝ่ า ยบริ ห ารโดยนายกเทศมนตรี ช วลิ ต สิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ที่ มี ค วามรู้ อ ยู่ แล้ ว ก็ ไ ปดู ง านที่
ต่างประเทศ ไม่ว่าเวียดนาม เกาหลี จีน เขามีความรู้ เยอะ เพราะฉะนั้นเราต้องดูกรอบ
กฎหมายว่ า เราจะช่ว ยยั งไงให้ กับ ผู้ ป กครอง เยาวชน ให้ มี คุณ ภาพไปเท่ าเทีย มกั บ
โรงเรียนในเมืองได้ ถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ขอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ทางนโยบายของรัฐบาล
บอกว่าให้ทุกจังหวัด มีโรงเรียนสอนภาษาเฉพาะ จังหวัดละ ๒ โรง แต่ผมว่าเยาวชนอยู่
ในด้านการศึกษามีมาก ไม่สามารถไปเรียนโรงเรียนนั้นได้ทั้งหมด จะต้องกระจายอยู่รอบ
นอก เพราะฉะนั้ น ท้ อ งถิ่ น ของเราที่ มี อ านาจใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณได้ น่ า จะตั้ ง
งบประมาณกรอบของพนัก งานขึ้ นมาช่ว ยเหลื อ ชาวบ้ าน จริ ง อยู่ ชาวบ้ า นต้ อ งการ
โครงสร้างพื้นฐาน ผมเข้าใจ ผมอยู่ต รงนี้เกี่ยวกับสภาท้องถิ่นมา 12 ปี แล้ว เห็นหมด
ทุกปัญหา ความต้องการของชาวบ้าน เขาเดือดร้อนวันนี้ พรุ่งนี้ต้องแก้ให้ นั้นคือความ
ต้องการของเขา แต่ในกรอบกฎหมาย ผมก็อธิบายว่าทาไม่ได้อย่างนั้น ต้องเป็นไปตาม
กรอบขั้นตอนของกฎหมาย เขาพึ่งจะเข้าใจ ผมไม่พูดในสิ่งจะเกิดความร้าวฉาน ความ

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช

รุนแรงในตาบล ผมหลีกเลี่ยงในสิ่งนั้น แต่ว่าสิ่งที่เราจะทาให้เกิดคุณประโยชน์ของตาบล
เขาพระของเราในอนาคตต่อไปข้างหน้า จะต้องเปิดมิติของกระบวนทัศน์ มโนทัศน์ ให้
รอบด้าน ว่าตรงไหนมันเป็นจุดอ่อนของเยาวชน เราจะต้องร่วมมือ เข้าไปแก้ ณ จุดนั้น
จุดไหนเข็มแข็งแล้ว เราก็ไปรวมเป็นเกียรติให้เขา อีกเรื่องหนึ่ง ผมดูมีเงินงบประมาณอยู่
ในกรอบ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ขออนุญาตสภาและฝ่ายบริหาร ว่าจะขอใช้งบประมาณ
ดังกล่าว เพื่อจะลงไปตามหมู่บ้านต่างๆโดยวิธีการทาแผ่นไวนิลขึ้นมาสักแผ่นเขียนว่า
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนขั้นปฏิบัติการ โดยฝ่ายบริหารจะต้องลง
ไปช่วยเหลือ พร้อมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น เราทราบว่าปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทย
ในช่วง ๒-๓ ปี เกิดผลกระทบจากเศรษฐกิจหมาบ้าของโลก ที่ทาให้สภาวะการประกอบ
สิ น ค้ า ด้ า นการเกษตร ด้ า นการประมง มี ปั ญ หา ราคายางเราตกต่ า รายจ่ า ย ของ
ครอบครัว ผมมียางกรีดเอง ยังทาเกือบไม่ไหว แล้วคนที่ทางานรับจ้าง คนที่ไม่มีสวนยาง
๑ ลู ก ต้ อ งไปโรงเรี ย น เสื้ อ ผ้ า ต้ อ งซั ก จานต้ อ งล้ า งทุ ก วั น เพราะฉะนั้ น ผมขอใช้
งบประมาณที่มีอยู่ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอไปซื้ออุปกรณ์ไปสาธิตให้ชาวบ้านได้เห็น
ทุกหมู่บ้าน เราจะไม่เชิญให้ มาอบรมแบบเทศบาล แต่เชิญมาสักวันหนึ่งก็ได้ เพื่อให้เป็น
ขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง นอกจากนั้นเราก็ลงไปทุกหมู่บ้าน โดยนา
อุปกรณ์ไปทาน้ายาล้างจานให้เขา ไปทาน้ายาซักผ้าให้เขา แชมพูให้เขา ชุดที่ผมนามา
ผมกวนเอง ใช้ เ อง แล้ ว ยั ง ให้ ท่ า นเลขาสภาเคยเอามาใช้ น้ า ยาซั ก ผ้ า ก็ ใ ช้ ดี อ ยู่
เพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดเห็นผลจริง ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ผมไปทุก
บ้าน ผมก็เห็นสภาพปัญหาของเขาหมด ยิ่งคนหาเช้ากินค่า เหมือนจะปล้นให้คนรวย มา
ช่วยคนจน เพราะฉะนั้น ในฐานะที่เราอยู่ในสภาท้องถิ่นนี้ อยู่ ๒๐ ปี มาแล้ว ทุกคนมี
มุ ม มองอาจจะแตกต่ า งกั น ทุ ก คนจะมี ปั ญ หาไม่ เ หมื อ นกั น เพราะฉะนั้ น จิ ต ที่ จ ะ
สร้ างสรรค์ให้ตาบลเขาพระของเราก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่เหมาะสม ต้องปรับ
กระบวนทัศน์ ปรับวิธีคิด และสร้างจิตสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อตาบลเขาพระของ
เราต่อไป ขอบคุณมากครับผม
ขอบคุณครับท่านสมาชิกเจตนพัทธ์ มีท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี ขออนุญาตท่านประธานในวาระ
อื่นๆสักนิด ช่วงเวลาผ่านมาภายใน ๑ อาทิตย์นี้ ผมได้รับรายงานความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านเกี่ยวกับถังขยะ สิ่งที่ผมได้พ บและได้เข้าใจจากชาวบ้านคือ เขาให้มีถังขยะเป็น
ของส่วนตัว เขาบอกว่าถ้าตั้งหน้าบ้านคนอื่น เขาไม่กล้านาขยะไปทิ้ง ผมได้อธิบายไป
บางส่วน แต่ผมคิดว่ายังมีอีกหลายบ้านที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการใช้ถังขยะ ที่นี้
ผมอยากจะให้เทศบาลตาบลเขาพระ ได้ประชาสัมพันธ์หรือหาวิธีการที่จะทาให้ชาวบ้าน
ได้เข้าใจในเรื่องของการใช้ถังขยะ ยังมีอีกหลายบ้านที่ยังไม่เข้าใจ ในเรื่องของการใช้ถัง
ขยะ และยังเดือดร้อนอยู่ ขอฝากท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารด้วย ขอบคุณครับ
ท่านประธานครับ
ขอบคุณสมาชิกพรรัตน์ มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรี ย นท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุ คชเดช ในวาระอื่นๆ ผมเองในนามของ
สมาชิ ก และประธานกลุ่ ม เกษตรของอ าเภอพิ ปู น และศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ได้
ปรึกษาหารือกับท่านเกษตรอาเภอ เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมจัดทาแผน เพื่อทาความ
เข้าใจให้กับประชาชน เน้นกลุ่มทานา ทาไร่ ปลูกผักในตาบลเขาพระ ทาความเข้าใจ ทา

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน
เลขานุการสภา

แผน เขาไม่ต้องพูดอีกว่าทาไมเทศบาลถึงทาแต่ถนน ทาไมเทศบาลทาแต่ไฟฟ้า ทาไม
เทศบาลทาอย่างโน้นอย่างนี้ เรื่องเกษตรไม่ช่วยเลย เพราะเขาก็ไม่เคยขอและที่ผ่านมาก็
ไม่มีใครเคยทา เพราะฉะนั้น ณ ต่อไป พอดี ผมไปเป็นประธานของอาเภอและประธาน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าไปดูปรึกษากับท่านเลขาฯ ปรึกษากับท่านปลัด มีเงินอยู่
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะจัดทาแผนพัฒนาชุมชนทั้งเกษตรให้ก้าวหน้าไป และทาความ
เข้าใจกับชุมชน เน้นทาความเข้าใจกับชุมชนเรื่องทาแผนจัด ทาขึ้นที่ศาลาหมู่ที่ ๕ วันที่
๑๐ เวลาประมาณเที่ยง ตอนบ่ายมีเลี้ ยงข้าว ๑ มื้อ ท่านเกษตรก็แจ้งมาว่ามีเงินอยู่
๔,๐๐๐ กว่าบาท เหลือจากการจัดงานเกษตรที่ยางค้อม ผู้ใดต้องการปลูกผัก ถั่วฝักยาว
บวบ แตง ท่านจะให้เมล็ดพันธ์ ให้แจ้งมา ท่านจะเอาเมล็ดพันธ์มาให้ ขอบคุณมากครับ
ท่านประธาน
ขอบคุณครับท่านสมาชิก ท่านอื่นมีอะไรอีกไหมครับ ท่านนายกฯมีอะไรชี้แจงพิ่มเติม ขอ
เชิญครับ
เรียนท่านประธานเทศบาลตาบลเขาพระ ท่านสมาชิก ตลอดทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตเรียนชี้แจงในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ ในเรื่องของการซ่อมแซมถนน ในเรื่ อง
การใช้เครื่องจักรของเทศบาลตาบลเขาพระ อย่างที่ทราบกันอยู่เทศบาลของเรามีรถตัก
หน้าขุดหลัง และรถหกล้อแบบติดท้าย เพื่อจะได้ซ่อมแซมถนนที่เสียหาย จากที่ผ่านได้
เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ถนนทุกสาย แม้แต่ถนนคอนกรีตยังได้รับความเสียหายเป็นบาง
ช่วง แนวทางการเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมแซมถนน ตอนนี้ได้จัดคิวในการเข้า
ไปสารวจ และออกแบบเรื่องค่าน้ามัน บางส่วนได้ซ่อมแซมไปแล้ว แต่มีติดขัดที่บางช่วง
ฝนตกเยอะ ไม่สามารถดาเนินการได้ ต้องรอให้ฝนแล้ง พอฝนแล้งบางครั้งมีงานอื่นมา
รออยู่เยอะ ไม่สามารถทาได้ทันในช่วงเวลาขณะนั้น ผมเข้ าใจว่า ไม่ว่าฝ่ายบริหารหรือ
ท่านสมาชิกสภา มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะแก้ปัญหาทุกปัญหาให้จบ แต่บางสภาพ
พื้นที่บางครั้งบางคราว ภาระรถที่ต้องดาเนินการ บวกกับบุคลากรที่มีงานนิดโน้นหน่อย
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทัน ขอเรียนว่าถ้าช่วงไหนที่ฝนแล้งดีๆ ผมให้ลงทุกวัน บางวันรถ
ต้องไปซ่อมแซมไฟฟ้า มีรถกะเช้ าคันเดียว ต้องใช้เรื่องไฟฟ้า เรื่องถนนหนทาง ในส่วน
ของครูสอนภาษา ขอเรียนว่าอานาจหน้าที่ของเทศบาล ถ้าจะจ้างจะมีอัตราค่าจ้างอยู่
ส่วนหนึ่ง แต่พอไปดูค่าใช้จ่ายของครูภาษา ค่อนข้างจะใช้งบประมาณมาก เราอาจจะไม่
มีเงินพอในการใช้จ่าย อีกอย่างในส่วนของเทศบาลมีจากัดวงเงินในการจ้างครูภาษามา
สอน แต่ถ้าจ้างมาจะต้องอยู่ในเกณฑ์ คือเด็กอนุบาลเท่านั้น ถ้าจ้างมาแล้วให้ไปสอนตาม
โรงเรียน ไม่ใช่ตามอานาจหน้าที่ของเรา ผมมองว่าอีกไม่กี่เดือนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พยายามหาช่องทางสื่อสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสากล ในอนาคต เรื่องถังขยะ ได้
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านในการประชาคม ในประชุมทุกครั้ง ได้เรียนว่าถังขยะเป็นของ
เทศบาลตาบลเขาพระ สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกครัวเรือน แต่ความเกรงใจ อาจจะไม่กล้า
ทิ้ง ถ้าตั้งมากเกินไป จะดูเลอะเทอะเกินไป เลยใช้วิธี ๓-๔ หลัง ใช้ถัง ๑ ใบ ขอบคุณครับ
ท่านประธาน
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเพิ่มเติมครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องครูสอนภาษาที่ท่านสมาชิก
ได้อ ภิป ราย ในการเตรี ยมตัว เข้า สู่ ป ระชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๙ นี้ ท้อ งถิ่ นได้รั บ
หนังสือสั่งการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม จะมี

ประธาน

ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมมากมาย ในส่วนของท้องถิ่นหนังสือจะแจ้งว่ามีส่วนใดที่
จะต้องเตรียม เช่น โครงสร้างพื้ นฐานที่จาเป็น ในส่วนของครู สอนภาษา เขาให้เฉพาะ
ท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด การสอนโดยครูต่างประเทศต้องมีหลักสูตรที่ชัดเจนว่าเรา
ขาดแคลนบุคลากรครู จึงจะจัดจ้างได้ การกาหนดให้เสริมครูสอนต่างประเทศจะต้องมี
โรงเรียน มีหลักสูตรที่ชัดเจน มีระยะเวลาจ้าง มีหลักเกณฑ์การจ้าง ซึ่งกระทรวงการคลัง
กาหนดไว้ว่าจ้างครูประเทศไหน เจ้าของภาษา มีประสบการณ์อย่างไร มีอนุญาตอย่ างไร
มีรายละเอียดเยอะแยะไปหมด ฉะนั้นจะต้องมีรายละเอียดโรงเรียนที่จ้างครู ท้องถิ่นที่ไม่
มีโรงเรียนในสังกัด ไม่สามารถจะจ้างครูมาสอนได้ ฉันใดก็ฉันนั้น ครูต่างประเทศหรือครู
สอนภาษาอื่นที่ขาดแคลน เทศบาลจะจ้างมาสอนที่โรงเรียนไม่ได้ ประเด็นที่ ๑ ส่ว น
ประเด็นที่ ๒ เรื่องการอบรม อบรมได้ แต่จะได้ผลไหม ในการอบรมภาษาแค่วันสองวัน
ไม่ได้ผ ล ส่วนเรื่องการสอนในช่วงปิดภาคเรียน ไม่สามารถทาได้ ถือว่าอยู่นอกเหนือ
อานาจหน้าที่ หลายๆท้องถิ่นคิดว่าจ้างครูแล้วสอนช่วงปิดภาคเรียนได้ เขาบอกว่า ไม่ใช่
หน้าที่ของเรา หน้าที่ของเรามีตามที่ท่านนายกฯได้พูดไปแล้ว เรื่องการดูแลเด็ก ถ้ามีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทาอย่างไร เตรียมความพร้อมให้เด็กที่จะขึ้นในระดับประถมต่อไป การ
จ้างครูภาษา ในหลักแล้ว ณ ปัจจุบันไม่มีหนังสือสั่งการใดๆที่ให้ท้องถิ่นทาได้ เรื่องการ
จัดทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตั้งเทศบัญญัติแล้ว ในโครงการต่างๆในเทศบัญญัติ
ไม่ใช่โครงการนี้โครงการเดียว ถ้าตอนนี้ท่านคิดว่าท่านมีความประสงค์ มีแนวคิดที่จะทา
โครงการต่างๆ ท่านมาปรึกษากับคณะผู้บริหาร หรือผมก็ได้ ดูว่าโครงการไหนที่จะเกิด
ประโยชน์กับท้องถิ่น มาปรึกษากันว่ามีแนวทางกันอย่างไร เราสามารถที่จะปรึกษากันได้
ท ากั น ได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ขอฝากไว้ กั บ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า น ถื อ ว่ า เทศบั ญ ญั ติ ที่ มี
งบประมาณตั้งไว้แล้ว เราอยากจะดาเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
มาปรึ ก ษากั น ว่ า โครงการนี้ จ ะท าอย่ า งไร จะอบรม จะท าอย่ า งไร กี่ วั น อย่ างไร ลง
รายละเอียดกัน จนเข้าไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ ขอให้มาปรึกษากับท่านผู้บริหาร
ท่านปลัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาตเรียนไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ
มีท่านอื่นอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก
และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่
๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘ ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ
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ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๕๘
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
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