
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัย
วิสามัญ 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 ๔ ประจ าปี ๒๕๕๘  
 วันที่  ๗  กันยายน  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 านงค ์ 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 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โสภา  หนูเพชร 
๕. นายวัชรพงค์  ละม้าย เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงค์  ละม้าย 
๖. นางสัจจนา หนูรุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน  เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจน 

เจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาเทศเทศบัญญัติในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ผมขอเปิดการ
ประชุมต่อไปตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธาน   ผมได้รับแจ้งจากท่านสมาชิกจ านงค์ว่าในวันที่ ๑๐ กันยายน นี้ จะมีงานเลี้ยงน้ าชา หมู่ที่  

๑๒ โดยเทศบาลต าบลเขาพระ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ และ
โรงเรียนวัดหน้าเขา  ซึ่งแกนน าที่จัดคือ ประธานชุมชนหมู่ที่ ๑๒ และสมาชิกสภาในเขต
ที่ ๒ ร่วมด าเนินการจัดกิจกรรมนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
  ๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   - วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
ประธาน   ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมครับ 
นายพรรัตน์  ราชมณี เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมพรรัตน์ ราชมณี

ประในนามคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๐ น. ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และก าหนด
ระยะเวลาการประชุมพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ  ภายในวันที่ ๔ 
กันยาน ๒๕๕๘  นั้น ปรากฏว่าภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด ยื่นเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้นัดประชุมในวันที่  ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปรากฏว่าที่ประชุม 
คณะกรรมการไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ  ให้คงไว้ตามร่างเดิม จึงขอเสนอร่าง            
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน 



ประธาน ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านพรรัตน์ ราชมณี ส าหรับวาระนี้ไม่มี
การอภิปราย เพราะไม่มีการเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด ก่อนจะรับร่างฯ ให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาในวาระที่ ๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าจะเห็นชอบตามร่างเดิมหรือไม่ ตอนนี้มีจ านวน
สมาชิกในห้องประชุม จ านวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้คงร่างเดิม
ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ ถ้าสมาชิกเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี         
งดออกเสียง ๑ ท่าน  

 

- วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
ประธาน  ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ตอนนี้มีจ านวนสมาชิกในห้องประชุม จ านวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอ

ถามมติ ท่านเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี               
งดออกเสียง ๑ ท่าน 

  

๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประธาน   เรียนท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขาพระที่เคารพทุกท่าน ในวาระที่ ๔.๒ 

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในบัญชีโอน
งบประมาณของส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างเสาธงสูง ๑๒ เมตร โดย
มีรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณที่ขออนุมัติวงเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนมาจากเงินเดือนพนักงาน ขอเรียนว่าเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งของ
ราชการ จ าเป็นต้องมีตราธงสัญลักษณ์ ของเดิมมี แต่ได้ปรับปรุงเป็นสวนหย่อม เพ่ือจะ
มีภูมิทัศน์ที่ดี จึงได้ยกออก และมีความจ าเป็นต้องติดตั้งใหม่ ซึ่งจากการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการที่อ าเภอ ท่านนายอ าเภอได้น าเรียนถึงนโยบายของรัฐบาลว่าส่วนราชการ
นอกจากต้องมีธงชาติ จะต้องมีธงตราสัญลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี
นาถ ซึ่งในส่วนนี้เทศบาลมีอยู่แล้ว ผมขอน าเรียนแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม มีไหม ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยังยงวิวัฒน ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เห็น

ด้วยกับการสร้างสัญลักษณ์ น่าจะเพ่ิมของศูนย์เด็กไปด้วย คราวเดียวให้จบไปเลย ทั้ง
สองแห่ง ที่ศูนย์จุฬาภรณ์ฯ ที่อาคารเอนกประสงค์ ยังไม่มีเสาธง น่าจะท าในคราวเดียว
เลย ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณสมาชิกเจตนิพัทธ์ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ตอนนี้มีสมาชิกในที่ประชุม 
จ านวน ๑๑ ท่าน ผมจะถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ 
โปรดยกมือด้วย 



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะ มีไหม ขอเชิญท่านายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณ

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน ที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาพระ ผมได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างดี ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบลเขาพระของเรา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกท่ีได้รับรู้ปัญหา อุปสรรค แนวทาง ได้น าเสนอต่อเทศบาล 
ต่อคณะผู้บริหาร ในส่วนของผม ของทีมงาน ได้ลงไปดูแล ขอเรียนว่าส่วนไหนที่อยู่ใน
ภารกิจ อยู่ในพันธกิจในการดูแลของพวกเรา ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เป็นความหวังของพ่ี
น้องชาวเทศบาลต าบลเขาพระ พวกเราอาสากันมาแล้ว จะได้น าปัญหาต่างๆมาแก้ไขกัน 
แม้บางครั้งเราจะมองกันคนละมุม แต่ผมเชื่อว่าในแนวทางการปฏิบัติ ในหัวใจ จิตใจ
เดียวกัน คือจะท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระให้มากที่สุด ท าอย่างไร
ให้พ่ีน้องในเขตพ้ืนที่ของเราทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์ได้มากที่สุด ในการใช้จ่าย
งบประมาณทุกเทศบัญญัติ ทุกเพ่ิมเติม ผมและเจ้าหน้าที่จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง 
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย สิ่งไหนที่อยู่ในความดูแล พวกเราสามารถท าเป็น
หนังสือ ส่วนไหนที่จะเบิกจ่ายได้ ผมและเจ้าหน้าที่จะได้ดูแล ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ส่วนไหนที่ที่เบิกไม่ได้ จะน าเรียนแล้วหาทางหนึ่งทางใด ผมรู้ทุกปัญหาที่มาอยู่ตรงนี้ 
ท่านสมาชิกบางท่านที่อยู่ใกล้ผมจะรู้ว่าสิ่งไหนที่เบิกได้ เบิกไม่ได้ เราต้องเสียสละส่วนตัว 
ส่วนไหนที่เบิกได้จะดูแลตามงบประมาณที่มีอยู่ ในส่วนของเทศบัญญัติประจ าปี ๕๘ 
เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่จะใช้จ่าย สิ่งไหนที่สมาชิกมองเห็นว่าจ าเป็นต้องด าเนินการ 
ให้ท่านน าเรียน ผมยินดีที่จะรับมาดูแล ฝากว่าส่วนไหนที่ยังขาดตกบกพร่อง ผม
พยายามดูงบประมาณ ส่วนไหนที่โอนงบประมาณมาได้ ให้ช่วยนึก ช่วยคิดกัน ว่าส่วน
ไหนที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ การประชุมครั้งต่อไปผมคิดว่าได้กันงบประมาณ 
ในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ให้ดูในส่วนไหนที่มีความจ าเป็น แต่ต้องดูงบประมาณด้วย ใน
ส่วนของเทศบัญญัติเพ่ิมเติม ต้องส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามก่อน จึงจะ
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ใจเย็นนิดหนึ่งในส่วนที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วน
ของเทศบัญญัติประจ าปี ๒๕๕๙ ที่ท่านได้ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติของ
เทศบาลต าบลเขาพระ พวกเราที่เป็นตัวแทน ท่านสามารถตรวจสอบ ดูแลอย่างใกล้ชิด 
เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาดูแลผลประโยชน์ให้กับเทศบาลต าบลเขาพระ ใน
ส่วนของผม ผมได้ก ากับดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจ า 
ท่านปลัดและหัวหน้าส่วนต่างๆได้ดูแลส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง ถือว่าได้อาสา
มาดูแลความทุกข์ ในยามที่ชาวบ้านเดือดร้อน เขาคงไม่มองไปที่อ่ืน นอกจากเทศบาล 
ทุกพ้ืนที่ ทุกหมู่บ้านมีสมาชิกอยู่ ผมขอขอบคุณท่านประธาน ข้าราชการทุกคน สมาชิก
และผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขต ๑ มีเรื่อง

ทวงถามฝ่ายบริหาร ที่ได้อภิปรายเรื่องการท าหนังสือทวงถามกรมชลประทานที่ ๑๕ 



เรื่องการผันน้ าคลองดินแดง และอาคารอัดน้ าหนานต้นไทร ผมอยากทราบว่าฝ่าย
บริหารได้ให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือออกไปบ้างหรือเปล่า เพ่ือจะได้วางแผนระยะยาวให้กับ
พ่ีน้องชาวต าบลเขาพระ เราอย่ามุ่งแต่ใช้งบประมาณของเทศบาล รู้ว่างบประมาณน้อย
นิด กับภารกิจเยอะ อีกประเด็น เรื่องการท าหนังสือท้วงติงงบประมาณก่อสร้างสะพาน
อุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ผมขอทราบรายละเอียดว่า ที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาพระได้เข้า
ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ว่าเหตุผล สาเหตุใด ที่สะพาน ๓- ๔ จุด ของหมู่ที่ 
๑๐ ต าบลเขาพระ ขอทราบรายละเอียด ถ้าไม่มี ไม่เป็นไร เพราะผมได้ท าหน้าที่ของ
สมาชิกสภา ได้น าเรื่องราวความเดือนร้อนของชาวบ้าน มาทวงถามฝ่ายบริหาร ถ้าตอบ
ได้ ช่วยตอบให้ความกระจ่ายด้วย เรื่องการท าประชาคมของปี ๕๘ เกี่ยวกับถนนของหมู่
ที่ ๙ ที่มีปัญหา ท าหนังสือทวงถามอยู่ ผมจ าได้ว่ารองวีระศักดิ์ และรองปลัดวัชรินทร์เข้า
ร่วมประชุม ชาวบ้านได้ยกมือให้ก่อสร้างถนน ได้ผูกสัญญาจ้างในการจัดซื้อจัดจ้างจาก
พัสดุ แล้วมีหนังสือยกเลิก ชาวบ้านได้ขอถนนเส้นที่มีปัญหา อีกสองเดือนจะเข้าสู่งบปี 
๕๙ ผมขอให้ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ ขอให้ชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบประเด็นที่ท่านเจตนิพัทธ์ 

ประยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เขต ๑ ได้สอบถามโครงการของ
ชลประทาน ชลประทานไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ ขึ้นตรงกับกรมชลประทาน การ
ก่อสร้างในเขตของเขา เราต้องขออนุญาตซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ โครงการผันน้ า 
เป็นโครงการที่เกินก าลังของเรา แต่สามารถประสานได้ ซึ่งต้องผ่านอ าเภอ เทศบาลได้
แจ้งแนวทาง กรอบ การที่จะด าเนินการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของกรม
ชลประทาน เราเห็นปัญหา แต่บางครั้งกรมชลประทานไม่ได้เห็นอย่างที่เราเห็น เราอยู่
ในพ้ืนที่ การที่น าเรียน น าแจ้งขอให้ด าเนินการ ท าได้ แต่แนวการปฏิบัติขึ้นอยู่กับเขา 
ซึ่งไม่ได้สังกัดเทศบาลต าบลเขาพระ มีผู้รับผิดชอบโดยตรง บางครั้งมีการประชุม มีการ
ทักท้วงตลอด เป็นมาหลายสมัยแล้วในการแก้ปัญหา ท่านก็รู้ว่าใช้งบประมาณมาก ใน
การขยายเขตประปาของกรมชลประทาน ต้องผ่านที่ของชาวบ้านส่วนหนึ่ง และต้องหา
งบประมาณเยอะ ได้ส่งเอกสาร แต่แนวทางการติดตาม ไม่สามารถรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิว
ของอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง โครงการก่อร้างสะพานอุทกภัย ปี ๕๔ เป็นโครงการของ
จังหวัดและอ าเภอ ผมเชื่อว่าท่านเจตนิพัทธ์รู้ เพราะช่วงนั้นท่านเป็นฝ่ายบริหาร ปัญหา
ช่วงนั้นอยู่ที่ผู้รับเหมาไม่มีก าลัง ผมได้ประสานไปยังอ าเภอ ท่านรู้ว่ามีปัญหาอย่างไร 
ช่วงนั้น เราไม่ได้ก ากับดูแลแต่อยู่ในพ้ืนที่ การออกแบบอยู่ที่เทศบาลต าบลเขาพระ แต่
เทศบาลต าบลเขาพระไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรง จะให้เราไปติดตามงบประมาณคงไม่ใช่ 
ผู้รับผิดชอบโดยตรงคืออ าเภอ ท่านรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไร อ าเภอบอกว่า
ผู้รับเหมาไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ต่อสัญญาแล้วต่ออีก ก็ยังไม่ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ ผมขอเรียนว่าโครงการก่อสร้าง เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็น
งบของสาธารณภัย  แต่ผิดพลาดที่ผู้รับเหมาไม่มีศักยภาพ รับงานเกินก าลังเลยเกิด
ปัญหา เราเป็นผู้ติดตามเฉยๆจะให้ท าหนังสือไปอ าเภอ ไม่ใช่ เพราะเป็นงบของเขา เขา
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับอ าเภอ กับจังหวัด ในส่วนถนนฝาย หมู่ที่ ๙ ผมขอเรียนว่าท่าน
สินชัย องอาจ ได้ร้องเรียนไปทางศูนย์ด ารงธรรม ผมได้ชี้แจงรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย



แล้ว อ าเภอให้รายงานข้อเท็จจริง ผมได้รายงานข้อเท็จจริงไปแล้วว่าเป็นปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไร ถ้าท่านอยากรู้ ให้ท าหนังสือขอคัดส าเนา ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ความจริงเรืองนี้น่าจะเป็นกระทู้ถาม เพราะว่าทั้งผู้ตอบและผู้ถามจะได้มีเอกสาร ส าหรับ
วันนี้ผู้ถามและผู้ตอบไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรมา ผมขอฝาก ในการประชุมคราวหน้า 
ถ้ามีเรื่องแบบนี้ ขอเป็นกระทู้ถาม มีท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ
ผมขอคิดด้วยคนในเรื่องการก่อสร้างสะพาน ของกองสาธารณภัย ตามที่ลงสัมผัสพ้ืนที่
กับพ่ีน้องประชาชนและส่วนราชการของอ าเภอ ที่ เราเกี่ยวข้องคือนายช่าง ขออนุญาต
เอ่ยนาม น้องบุญฤทธิ์ ได้เจอ เลยได้ถาม ขออธิบายเพราะข้องเกี่ยว การสร้างสะพานอยู่
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาพระ แต่งบเป็นของสาธารณภัย งานค้างคา บางตัวก็แล้วเสร็จ 
ยังไม่ได้รับค่าจ้าง ได้พูดคุยกับผู้รับจ้าง ที่รู้ติดอยู่ที่โครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายผู้รับจ้างถูกปรับเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้ค่าแรงไม่ได้
รับอีกหลายบาท ติดขัดที่ ผู้ รับจ้าง อุทธรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรี  ว่าขอใช้มติ
คณะรัฐมนตรีปีนั้น จริงๆคงจะได้รับแล้วเสร็จค่าจ้างส่วนหนึ่งที่ราษฎรที่ใช้แรงงาน 
ประมาณค่าแรงอยู่ที่แสนกว่าบาท อีกอย่างเพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกัน ด้วยภารกิจ 
พันธกิจ เรียนท่านประธานว่าพวกเราเอง งบประมาณของเทศบาล ถึงไม่น้อยนิด มีเยอะ
ก็ไปสานงานก่อ ไปต่องานเพ่ิมเติมหน่วยงานของเขาไม่ได้ ผมได้สอบถามไปยังผู้ทีมีส่วน
เกี่ยวข้อง ติดเรื่องงบประมาณ ถ้ารับตามราคาจริงๆ โครงการที่แล้วเสร็จไม่มีปัญหา แต่
ติดขัดที่ผู้ประกอบการขาดเอกสาร ขาดหลายๆอย่างที่จะประกอบในการเบิกจ่าย
งบประมาณ เรียนท่านประธานผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกว่า เราเองเราไม่ได้ปัดปัญหาที่ว่า
ไม่ไปด าเนินการก่อสร้างเพ่ิมเติม หลายคนถามว่าท าไมเทศบาลไม่สานงานต่อ ถ้าหาก
เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวว่างบของเรา ถึงไม่ขัดระเบียบ ผิดกฎหมาย ระเบียบงบประมาณ
ของเรา เจ้าหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านปลัด ท่านรู้เรื่องงบประมาณ รู้เรื่องกฎหมาย
เป็นอย่างดี ขอความร่วมมือเพ่ือนสมาชิก ถ้าหากไปเจอปัญหาว่าท าไมเทศบาลไม่สาน
งานต่อ อย่างที่เรียนว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นติดขัด ๑ การด าเนินก่อสร้างล้าช้าของ
ผู้ประกอบการ และผิดสัญญา หน่วยงานต้นสังกัดปรับค่าจ้าง ขอเรียนท่านประธานแค่นี้ 
ขอบคุณครับ  

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมรัตน์ ราชมณี ขอใช้สภาแห่งนี้บอกกล่าวกับฝ่าย

บริหารและเพ่ือนสมาชิก ผมไม่คิดว่าช่วงที่ผ่านมา จะมีการใช้วิธีที่ไม่เป็นธรรมกับตัว
กระผม การที่กระผมได้เสนอขอซ่อมแซมถนนสายคลองผวน หมู่ที่ ๘ ชาวบ้านสัญจร
ล าบาก เพ่ือล าเลียงผลผลิตของเกษตรกร งบประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่มีผู้บอก
ว่าผมเป็นผู้รับเหมางบประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นบาท ไปบอกชาวบ้านเพ่ือท าลายความ
เชื่อถือผม ความจริงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมเพียงนิดเดียว เพียงแค่กระผมรายงาน
ความเดือดร้อนของราษฎร แต่มีผู้ที่ไม่หวังดี คิดท าลายชื่อเสียง ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ถ้าไม่ออกจากสภาแห่งนี้ คิดว่าชาวบ้านไม่มีข้อมูลในการพูด อ านาจของผู้บริหารใช้จ่าย
ได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท อย่างที่รู้กัน แต่เหตุการณ์อย่างนี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับสภาแห่งนี้ เรา
เป็นพ่ีน้อง เป็นเพ่ือนฝูงกัน ถ้าจะพูด ให้พูดในสภา ไม่ใช่พูดข้างนอก ผมขอฝากผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหลาย ถ้าจะให้ข้อมูล ขอให้ตรง ไม่ใช่ท าให้ชาวบ้านไขว้เขว ผมต้องเอา



ผู้รับเหมาไปยืนยันว่างบประมาณเท่าไหร่ ชาวบ้านจึงได้คลายความสงสัยตรงนั้น ผมได้
ถาว่าต้นตอมาจากไหน เขาบอกว่ามาจากสภาแห่งนี้ ผมขอฝากว่าอย่างให้เกิดเรื่องอย่าง
นี้อีก เอาเรื่องจริงมาพูด ถ้าท าผิด ว่ากันไป แต่ถ้าไม่ได้กระท า ไม่มีผู้ผิด อย่าใช้วิธีการ
สกปรกแบบนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านสมาชิกพรรัตน์ ส าหรับปัญหาอย่างนี้ หลายๆปัญหาในเรื่องแบบนี้ ผมเคย
เรียนกับท่านนายกฯเป็นการส่วนตัวว่า โครงการทุกโครงการของเราไม่ว่าเป็นการจ้าง
โดยอ านาจของนายกฯหรือจ้างโดยวิธการประมูล ผมเสนอว่าเมื่อมีการจ้างงาน ก่อนที่
ผู้ รับจ้างจะเข้าไปด าเนินการไม่ว่ าโครงการหนึ่ ง โครงการใด เราน่าจะใช้งบ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เป็นการประชาสัมพันธ์งานว่า ถนนเส้นนี้งบประมาณ
เท่าไหร่ ผู้รับเหมาคือใคร เริ่มด าเนินการเมื่อไหร่ สิ้นสุดสัญญาวันที่เท่าไหร่ ใครเป็นผู้
ควบคุมงาน ขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ ผู้รับเหมาจะไปเร ิ่มท าวันที่เท่าไหร่ เราไม่เกี่ยว แต่
เมื่อมีผู้รับเหมา เราประชาสัมพันธ์ได้เลยว่าเส้นนี้มีผู้รับเหมาแล้ว เพ่ือลดปัญหาการทวง
ถามว่าเมื่อไหร่จะสร้างถนนเส้นนี้ เมื่อไหร่จะท าสะพานตรงนี้ ผมได้เสนอกับท่านนายกฯ
เป็นการส่วนตัวแล้ว แต่วันนี้จะน าเรียนสภาทราบว่าวิธีการลดปัญหาความขัดแย้งของ
เราคือเราท าได้ ถ้าจะท า มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิด
การประชุม ขอบคุณครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ 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 ๔  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๗  กันยายน 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 
 
 
 
 


