ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๘
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัย
วิสามัญ 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 ๔ ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ ๗ กันยายน 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 ๔
ประจ าปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาเทศเทศบัญญัติในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ผมขอเปิดการ
ประชุมต่อไปตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ผมได้รับแจ้งจากท่านสมาชิกจานงค์ว่าในวันที่ ๑๐ กันยายน นี้ จะมีงานเลี้ยงน้าชา หมู่ที่
๑๒ โดยเทศบาลตาบลเขาพระ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ และ
โรงเรียนวัดหน้าเขา ซึ่งแกนนาที่จัดคือ ประธานชุมชนหมู่ที่ ๑๒ และสมาชิกสภาในเขต
ที่ ๒ ร่วมดาเนินการจัดกิจกรรมนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ
๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมพรรัตน์ ราชมณี
ประในนามคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๐ น. ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และกาหนด
ระยะเวลาการประชุมพิจารณาคาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในวันที่ ๔
กัน ยาน ๒๕๕๘ นั้ น ปรากฏว่ าภายในกาหนดระยะเวลาดัง กล่ า ว ไม่มี ส มาชิก สภา
เทศบาลท่านใด ยื่นเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ นั ด ประชุ ม ในวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปรากฏว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะขอแปรญั ต ติ ให้ ค งไว้ ต ามร่ า งเดิ ม จึ ง ขอเสนอร่ า ง
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านพรรัตน์ ราชมณี สาหรับวาระนี้ไม่มี
การอภิปราย เพราะไม่มีการเสนอคาแปรญัตติแต่อย่างใด ก่อนจะรับร่างฯ ให้ที่ประชุม
ได้ พิ จ ารณาในวาระที่ ๒ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าจะเห็นชอบตามร่างเดิมหรือไม่ ตอนนี้มีจานวน
สมาชิกในห้องประชุม จานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้คงร่างเดิม
ตามที่เสนอมาหรือไม่ ถ้าสมาชิกเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน
- วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ตอนนี้มีจานวนสมาชิกในห้องประชุม จานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอ
ถามมติ ท่านเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่
๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือด้วย
ครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่
๑) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน

๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธาน
เรียนท่านนายกฯครับ
นายกเทศมนตรี
เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขาพระที่เคารพทุกท่าน ในวาระที่ ๔.๒
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในบัญชีโอน
งบประมาณของสานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างเสาธงสูง ๑๒ เมตร โดย
มีรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณที่ขออนุมัติวงเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนมาจากเงินเดือนพนักงาน ขอเรี ยนว่าเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งของ
ราชการ จาเป็นต้องมีตราธงสัญลักษณ์ ของเดิมมี แต่ได้ปรับปรุงเป็นสวนหย่อม เพื่อจะ
มีภูมิทัศน์ที่ดี จึงได้ยกออก และมีความจาเป็นต้องติดตั้งใหม่ ซึ่งจากการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการที่อาเภอ ท่านนายอาเภอได้นาเรียนถึงนโยบายของรัฐบาลว่าส่วนราชการ
นอกจากต้องมีธงชาติ จะต้องมีธงตราสัญลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี
นาถ ซึ่งในส่วนนี้เทศบาลมีอยู่แล้ว ผมขอนาเรียนแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม มีไหม ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยังยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เห็น
ด้วยกับการสร้างสัญลักษณ์ น่าจะเพิ่มของศูนย์เด็กไปด้วย คราวเดียวให้จบไปเลย ทั้ง
สองแห่ง ที่ศูนย์จุฬาภรณ์ฯ ที่อาคารเอนกประสงค์ ยังไม่มีเสาธง น่าจะทาในคราวเดียว
เลย ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธาน
ขอบคุณสมาชิกเจตนิพัทธ์ มีสมาชิกท่านอื่นจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ตอนนี้มีสมาชิกในที่ประชุม
จานวน ๑๑ ท่าน ผมจะถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ ถ้าสมาชิกท่านใดเห็ นควรอนุมัติ
โปรดยกมือด้วย

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะ มีไหม ขอเชิญท่านายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระทุกท่าน ที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเทศบาล
ตาบลเขาพระ ผมได้รั บความร่ ว มมื อจากท่านสมาชิกทุ กท่า นเป็ นอย่ างดี ตลอดจน
เจ้ าหน้ าที่ และคณะผู้ บ ริห ารที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมือ ในการพั ฒ นาต าบลเขาพระของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกที่ได้รับรู้ปัญหา อุปสรรค แนวทาง ได้นาเสนอต่อเทศบาล
ต่อคณะผู้บริหาร ในส่วนของผม ของทีมงาน ได้ลงไปดูแล ขอเรียนว่าส่วนไหนที่อยู่ใน
ภารกิจ อยู่ในพันธกิจในการดูแลของพวกเรา ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เป็นความหวังของพี่
น้องชาวเทศบาลตาบลเขาพระ พวกเราอาสากันมาแล้ว จะได้นาปัญหาต่างๆมาแก้ไขกัน
แม้บางครั้งเราจะมองกันคนละมุม แต่ผมเชื่อว่าในแนวทางการปฏิบัติ ในหัวใจ จิตใจ
เดียวกัน คือจะทาอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ตาบลเขาพระให้มากที่ สุด ทาอย่างไร
ให้พี่น้องในเขตพื้นที่ของเราทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์ได้มากที่สุด ในการใช้จ่าย
งบประมาณทุกเทศบัญญัติ ทุกเพิ่มเติม ผมและเจ้าหน้าที่จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
ให้ เป็ น ไปตามระเบียบ กฎหมาย สิ่ งไหนที่อยู่ในความดูแล พวกเราสามารถทาเป็น
หนังสือ ส่วนไหนที่จะเบิกจ่ายได้ ผมและเจ้าหน้าที่จะได้ดูแล ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนไหนที่ที่เบิกไม่ได้ จะนาเรียนแล้วหาทางหนึ่งทางใด ผมรู้ทุกปัญหาที่มาอยู่ตรงนี้
ท่านสมาชิกบางท่านที่อยู่ใกล้ผมจะรู้ว่าสิ่งไหนที่เบิกได้ เบิกไม่ได้ เราต้องเสียสละส่วนตัว
ส่วนไหนที่เบิกได้ จะดูแลตามงบประมาณที่มีอยู่ ในส่วนของเทศบัญญัติประจาปี ๕๘
เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่จะใช้จ่าย สิ่งไหนที่สมาชิกมองเห็นว่าจาเป็นต้องดาเนินการ
ให้ ท่ า นน าเรี ย น ผมยิ น ดี ที่ จ ะรั บ มาดู แ ล ฝากว่ า ส่ ว นไหนที่ ยั ง ขาดตกบกพร่ อ ง ผม
พยายามดูงบประมาณ ส่วนไหนที่โอนงบประมาณมาได้ ให้ช่วยนึก ช่วยคิดกัน ว่าส่วน
ไหนที่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ การประชุมครั้งต่อไปผมคิดว่าได้กันงบประมาณ
ในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ให้ดูในส่วนไหนที่มีความจาเป็น แต่ต้องดูงบประมาณด้วย ใน
ส่วนของเทศบัญญัติเพิ่มเติม ต้องส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามก่อน จึงจะ
สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ใจเย็นนิดหนึ่งในส่วนที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วน
ของเทศบัญญัติประจาปี ๒๕๕๙ ที่ท่านได้ลงมติเห็ นชอบให้ ตราเป็นเทศบัญญัติของ
เทศบาลตาบลเขาพระ พวกเราที่เป็นตัวแทน ท่านสามารถตรวจสอบ ดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาดูแลผลประโยชน์ให้กับเทศบาลตาบลเขาพระ ใน
ส่วนของผม ผมได้กากับดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจา
ท่านปลัดและหัวหน้าส่วนต่างๆได้ดูแลส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง ถือว่าได้อาสา
มาดูแลความทุกข์ ในยามที่ชาวบ้านเดือดร้อน เขาคงไม่มองไปที่อื่น นอกจากเทศบาล
ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้านมีสมาชิกอยู่ ผมขอขอบคุณท่านประธาน ข้าราชการทุกคน สมาชิก
และผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขต ๑ มีเรื่อง
ทวงถามฝ่ายบริหาร ที่ได้อภิปรายเรื่องการทาหนังสือทวงถามกรมชลประทานที่ ๑๕

ประธาน
นายกเทศมนตรี

เรื่ องการผั น น้ าคลองดินแดง และอาคารอัดน้าหนานต้นไทร ผมอยากทราบว่าฝ่ า ย
บริหารได้ให้เจ้าหน้าที่ทาหนังสือออกไปบ้างหรือเปล่า เพื่อจะได้วางแผนระยะยาวให้กับ
พี่น้องชาวตาบลเขาพระ เราอย่ามุ่งแต่ใช้งบประมาณของเทศบาล รู้ว่างบประมาณน้อย
นิด กับภารกิจเยอะ อีกประเด็น เรื่องการทาหนังสือท้วงติงงบประมาณก่อสร้างสะพาน
อุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ผมขอทราบรายละเอียดว่า ที่ผู้บริหารเทศบาลตาบลเขาพระได้เข้า
ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ว่าเหตุผล สาเหตุใด ที่สะพาน ๓- ๔ จุด ของหมู่ที่
๑๐ ตาบลเขาพระ ขอทราบรายละเอียด ถ้าไม่มี ไม่เป็นไร เพราะผมได้ทาหน้าที่ของ
สมาชิกสภา ได้นาเรื่องราวความเดือนร้อนของชาวบ้าน มาทวงถามฝ่ายบริหาร ถ้าตอบ
ได้ ช่วยตอบให้ความกระจ่ายด้วย เรื่องการทาประชาคมของปี ๕๘ เกี่ยวกับถนนของหมู่
ที่ ๙ ที่มีปัญหา ทาหนังสือทวงถามอยู่ ผมจาได้ว่ารองวีระศักดิ์ และรองปลัดวัชรินทร์เข้า
ร่วมประชุม ชาวบ้านได้ยกมือให้ก่อสร้างถนน ได้ผูกสัญญาจ้างในการจัดซื้อจัดจ้างจาก
พัสดุ แล้วมีหนังสือยกเลิก ชาวบ้านได้ขอถนนเส้นที่มีปัญหา อีกสองเดือนจะเข้าสู่งบปี
๕๙ ผมขอให้ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ ขอให้ชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอตอบประเด็นที่ท่านเจตนิพัทธ์
ประยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เขต ๑ ได้สอบถามโครงการของ
ชลประทาน ชลประทานไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ ขึ้นตรงกับกรมชลประทาน การ
ก่อสร้างในเขตของเขา เราต้องขออนุญาตซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ โครงการผันน้า
เป็นโครงการที่เกินกาลังของเรา แต่สามารถประสานได้ ซึ่งต้องผ่านอาเภอ เทศบาลได้
แจ้ ง แนวทาง กรอบ การที่ จ ะด าเนิ น การหรื อ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ งบประมาณของกรม
ชลประทาน เราเห็นปัญหา แต่บางครั้งกรมชลประทานไม่ได้เห็นอย่างที่เราเห็น เราอยู่
ในพื้นที่ การที่นาเรียน นาแจ้งขอให้ดาเนินการ ทาได้ แต่แนวการปฏิบัติขึ้นอยู่กับเขา
ซึ่งไม่ได้สังกัดเทศบาลตาบลเขาพระ มีผู้รับผิดชอบโดยตรง บางครั้งมีการประชุม มีการ
ทักท้วงตลอด เป็นมาหลายสมัยแล้วในการแก้ปัญหา ท่านก็รู้ว่าใช้งบประมาณมาก ใน
การขยายเขตประปาของกรมชลประทาน ต้องผ่านที่ของชาวบ้านส่วนหนึ่ง และต้องหา
งบประมาณเยอะ ได้ส่งเอกสาร แต่แนวทางการติดตาม ไม่สามารถรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิว
ของอ่างเก็บน้าคลองดินแดง โครงการก่อร้างสะพานอุทกภัย ปี ๕๔ เป็นโครงการของ
จังหวัดและอาเภอ ผมเชื่อว่าท่านเจตนิพัทธ์รู้ เพราะช่วงนั้นท่านเป็นฝ่ายบริหาร ปัญหา
ช่วงนั้นอยู่ที่ผู้รับเหมาไม่มีกาลัง ผมได้ประสานไปยังอาเภอ ท่านรู้ว่ามีปัญหาอย่างไร
ช่วงนั้น เราไม่ได้กากับดูแลแต่อยู่ในพื้นที่ การออกแบบอยู่ที่เทศบาลตาบลเขาพระ แต่
เทศบาลตาบลเขาพระไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรง จะให้เราไปติดตามงบประมาณคงไม่ใช่
ผู้ รั บ ผิ ดชอบโดยตรงคือ อาเภอ ท่า นรู้ ว่าปั ญหาที่เ กิดขึ้ นเพราะอะไร อาเภอบอกว่ า
ผู้รับเหมาไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ต่อสัญญาแล้วต่ออีก ก็ยังไม่ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ ผมขอเรียนว่าโครงการก่อสร้าง เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็น
งบของสาธารณภัย แต่ผิดพลาดที่ผู้รับเหมาไม่มีศักยภาพ รับงานเกินกาลังเลยเกิด
ปัญหา เราเป็นผู้ติดตามเฉยๆจะให้ทาหนังสือไปอาเภอ ไม่ใช่ เพราะเป็นงบของเขา เขา
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับอาเภอ กับจังหวัด ในส่วนถนนฝาย หมู่ที่ ๙ ผมขอเรียนว่าท่าน
สินชัย องอาจ ได้ร้องเรียนไปทางศูนย์ดารงธรรม ผมได้ชี้แจงรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย

ประธาน
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

แล้ว อาเภอให้รายงานข้อเท็จจริง ผมได้รายงานข้อเท็จจริงไปแล้วว่าเป็นปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไร ถ้าท่านอยากรู้ ให้ทาหนังสือขอคัดสาเนา ขอบคุณครับท่านประธาน
ความจริงเรืองนี้น่าจะเป็นกระทู้ถาม เพราะว่าทั้งผู้ตอบและผู้ถามจะได้มีเอกสาร สาหรับ
วันนี้ผู้ถามและผู้ตอบไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรมา ผมขอฝาก ในการประชุมคราวหน้า
ถ้ามีเรื่องแบบนี้ ขอเป็นกระทู้ถาม มีท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผมขอคิดด้วยคนในเรื่องการก่อสร้างสะพาน ของกองสาธารณภัย ตามที่ลงสัมผัสพื้นที่
กับพี่น้องประชาชนและส่วนราชการของอาเภอ ที่ เราเกี่ยวข้องคือนายช่าง ขออนุญาต
เอ่ยนาม น้องบุญฤทธิ์ ได้เจอ เลยได้ถาม ขออธิบายเพราะข้องเกี่ยว การสร้างสะพานอยู่
ในพื้นที่เทศบาลตาบลเขาพระ แต่งบเป็นของสาธารณภัย งานค้างคา บางตัวก็แล้วเสร็จ
ยังไม่ได้รับค่าจ้าง ได้พูดคุยกับผู้รับจ้าง ที่รู้ติดอยู่ที่โครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายผู้รับจ้างถูกปรับเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้ค่าแรงไม่ได้
รั บ อี ก หลายบาท ติ ด ขั ด ที่ ผู้ รั บ จ้ า งอุ ท ธรณ์ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ว่ า ขอใช้ ม ติ
คณะรั ฐ มนตรี ปี นั้ น จริงๆคงจะได้รับ แล้ ว เสร็จ ค่าจ้างส่ ว นหนึ่งที่ราษฎรที่ใช้แรงงาน
ประมาณค่าแรงอยู่ที่แสนกว่าบาท อีกอย่างเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ด้วยภารกิจ
พันธกิจ เรียนท่านประธานว่าพวกเราเอง งบประมาณของเทศบาล ถึงไม่น้อยนิด มีเยอะ
ก็ไปสานงานก่อ ไปต่องานเพิ่มเติมหน่วยงานของเขาไม่ได้ ผมได้สอบถามไปยังผู้ทีมีส่วน
เกี่ยวข้อง ติดเรื่องงบประมาณ ถ้ารับตามราคาจริงๆ โครงการที่แล้วเสร็จไม่มีปัญหา แต่
ติด ขัด ที่ผู้ ป ระกอบการขาดเอกสาร ขาดหลายๆอย่ างที่จ ะประกอบในการเบิ กจ่ า ย
งบประมาณ เรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่า เราเองเราไม่ได้ปัดปัญหาที่ว่า
ไม่ไปดาเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม หลายคนถามว่าทาไมเทศบาลไม่ สานงานต่อ ถ้าหาก
เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวว่างบของเรา ถึงไม่ขัดระเบียบ ผิดกฎหมาย ระเบียบงบประมาณ
ของเรา เจ้าหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านปลัด ท่านรู้เรื่องงบประมาณ รู้เรื่องกฎหมาย
เป็นอย่างดี ขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิก ถ้าหากไปเจอปัญหาว่าทาไมเทศบาลไม่สาน
งานต่อ อย่างที่เรียนว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นติดขัด ๑ การดาเนินก่อสร้างล้าช้าของ
ผู้ประกอบการ และผิดสัญญา หน่วยงานต้นสังกัดปรับค่าจ้าง ขอเรียนท่านประธานแค่นี้
ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรี ย นประธานสภาที่เคารพ กระผมรัตน์ ราชมณี ขอใช้ ส ภาแห่ งนี้บอกกล่ าวกับฝ่ าย
บริหารและเพื่อนสมาชิก ผมไม่คิดว่าช่วงที่ผ่านมา จะมีการใช้วิธีที่ไม่เป็นธรรมกับตัว
กระผม การที่กระผมได้เสนอขอซ่อมแซมถนนสายคลองผวน หมู่ที่ ๘ ชาวบ้านสัญจร
ลาบาก เพื่อลาเลียงผลผลิตของเกษตรกร งบประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่มีผู้บอก
ว่าผมเป็นผู้รับเหมางบประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นบาท ไปบอกชาวบ้านเพื่อทาลายความ
เชื่อถือผม ความจริงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมเพียงนิดเดียว เพียงแค่กระผมรายงาน
ความเดือดร้อนของราษฎร แต่มีผู้ที่ไม่หวังดี คิดทาลายชื่อเสียง ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ถ้าไม่ออกจากสภาแห่งนี้ คิดว่าชาวบ้านไม่มีข้อมูลในการพูด อานาจของผู้บริหารใช้จ่าย
ได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท อย่างที่รู้กัน แต่เหตุการณ์อย่างนี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับสภาแห่งนี้ เรา
เป็ นพี่น้อง เป็ น เพื่อนฝูงกัน ถ้าจะพูด ให้ พูดในสภา ไม่ใช่พูดข้างนอก ผมขอฝากผู้ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหลาย ถ้าจะให้ข้อมูล ขอให้ตรง ไม่ใช่ทาให้ชาวบ้านไขว้เขว ผมต้องเอา

ประธาน

ผู้รับเหมาไปยืนยันว่างบประมาณเท่าไหร่ ชาวบ้านจึงได้คลายความสงสัยตรงนั้น ผมได้
ถาว่าต้นตอมาจากไหน เขาบอกว่ามาจากสภาแห่งนี้ ผมขอฝากว่าอย่างให้เกิดเรื่องอย่าง
นี้อีก เอาเรื่องจริงมาพูด ถ้าทาผิด ว่ากันไป แต่ถ้าไม่ได้กระทา ไม่มีผู้ผิด อย่าใช้วิธีการ
สกปรกแบบนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน
ขอบคุณท่านสมาชิกพรรัตน์ สาหรับปัญหาอย่างนี้ หลายๆปัญหาในเรื่องแบบนี้ ผมเคย
เรียนกับท่านนายกฯเป็นการส่วนตัวว่า โครงการทุกโครงการของเราไม่ว่าเป็นการจ้าง
โดยอานาจของนายกฯหรือจ้างโดยวิธการประมูล ผมเสนอว่าเมื่อมีการจ้างงาน ก่อนที่
ผู้ รั บ จ้ า งจะเข้ า ไปด าเนิ น การไม่ ว่ า โครงการหนึ่ ง โครงการใด เราน่ า จะใช้ ง บ
ประชาสั มพัน ธ์ของเทศบาล เป็น การประชาสั มพั นธ์งานว่ า ถนนเส้ นนี้งบประมาณ
เท่าไหร่ ผู้รับเหมาคือใคร เริ่มดาเนินการเมื่อไหร่ สิ้นสุดสัญญาวันที่เท่าไหร่ ใครเป็นผู้
ควบคุมงาน ขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ ผู้รับเหมาจะไปเริ่มทาวันที่เท่าไหร่ เราไม่เกี่ยว แต่
เมื่อมีผู้รับเหมา เราประชาสัมพันธ์ได้เลยว่าเส้นนี้มีผู้รับเหมาแล้ว เพื่อลดปัญหาการทวง
ถามว่าเมื่อไหร่จะสร้างถนนเส้นนี้ เมื่อไหร่จะทาสะพานตรงนี้ ผมได้เสนอกับท่านนายกฯ
เป็นการส่วนตัวแล้ว แต่วันนี้จะนาเรียนสภาทราบว่าวิธีการลดปัญหาความขัดแย้งของ
เราคือเราทาได้ ถ้าจะทา มีท่านอื่นอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติม
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้ร่วมประชุม ในวันนี้ ผมขอปิด
การประชุม ขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
(ลงชื่อ)

สัจจนา หนูรุ่น
(นางสัจจนา หนูรุ่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๕๘
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) พรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรัตน์ ราชมณี)
(ลงชื่อ)

จานงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจานงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)
(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)
(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

