ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 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 ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ชื่อ – สกุล
นายสง่า บ้าง
นายประสิทธิ์ ละม้าย
นายสิทธิเดช ละม้าย
นายพรรัตน์ ราชมณี
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
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

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

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายจารูญ ละม้าย

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

หมายเหตุ
ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายสมหมาย กรายแก้ว
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
นายโสภา หนูเพชร
นายวัชรพงค์ ละม้าย
นางสาวยมนา วรรณาการ
นางสาวศรีวิลัย ไชยฤกษ์
นางสัจจนา หนูรุ่น

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
สมหมาย กรายแก้ว
วีระศักดิ์ ละม้าย
โสภา หนูเพชร
วัชรพงค์ ละม้าย
ยมนา วรรณาการ
ศรีวิลัย ไชยฤกษ์
สัจจนา หนูรุ่น

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ 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
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘ ผมขอเปิดการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้
ท่านสมาชิกทราบตามลาดับต่อไป
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ขอเปิ ด
ประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีกาหนด ๑๕ วัน เพื่อพิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณราจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ และพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบค าสั่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่
170/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัย วิส ามัญ สมัย ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 2558 มีกาหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ
วัน ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายศิริพล พิพัฒ น์รัตนเสรี นายอาเภอพิปูน
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน
ประธาน

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องที่ ๑ การลาของท่านสมาชิกเทศบาลตาบลเขาพระ
ท่านจารูญ ละม้าย แจ้งขอลาป่วย เนื่องจากปวดฟัน

เรื่องที่ ๒ พนักงานเทศบาลโอนย้ายไปดารงตาแหน่งยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น จานวน ๒ ท่าน
ประธาน
ขอเชิญพนักงานครับ
นางสาวศรีวิลัย ไชยฤกษ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านเขานุการสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
เขาพระทุกท่าน ดิฉั นศรีวิลัย ไชยฤกษ์ มีความจาเป็นและมีภารกิจที่จะต้องโอนไป ณ
เทศบาลตาบลสวนขัน ตลอดเวลาที่ ทางานที่นี่ ได้ รับ ความร่ ว มมือด้ ว ยดี ก่ อนที่จ ะ
โอนย้าย ขอฝากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เพราะตอนนี้อยู่ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ขอ
ฝากเรื่องการขอใช้น้าประปา ขอใช้ถังขยะ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีทะเบียนคุม จะเป็น
ปัญหาต่อน้องๆที่ออกไปเก็บค่าขยะ ประกอบกับมี พรบ.อานวยความสะดวกที่ต้องทา
คู่มือส าหรั บ ประชาชน จากเมื่ อก่อ นที่ข อใช้น้ าประปา ขอใช้ถัง ขยะ โดยไม่ต้ องยื่ น
เอกสาร ขอฝากประชาสั ม พันธ์ว่าต่อไปต้องยื่นเอกสาร ในส่ ว นของงานพัฒ นาและ
จัดเก็บรายได้ขอฝากไว้ด้วย ขอลาที่ประชุมสภาตรงนี้ เพราะว่าต้องไปปฏิบัติภารกิจต่อ
เพราะวันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ ขออนุญาตตรงนี้ ขอบคุณค่ะ
นางสาวยมนา วรรณาการ เรียนท่านประธานสภา ท่า นคณะผู้บริการ และท่านสมาชิกสภาผู้ท่าน ดิฉันนางสาว
ยมนา วรรณาการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในการโอนย้ายครั้งนี้
ดิฉันจะเดินทางกลับไปอยู่บ้าน ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งที่เทศบาลตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช และมีกาหนดเดินทางในวันที่ ๒ ตุลาคมนี้ ถ้าท่านสมาชิกท่าน

ประธาน

ประธาน
เลขานุการสภา

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

ใดไม่ติดภารกิจ ขอเชิญเพราะว่าดิฉันจะเลี้ยงรับรองคณะที่ไปส่งที่บ้าน ขอพูดความในใจ
สักนิ ด ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ ๑๑ เดือน ที่ย้ายกลับเร็ว เพราะตาแหน่งที่บ้านว่างพอดี ที่นี้
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ท่านประธาน ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหารทุกท่านดี ดีมาก
ปลั ดเก่ง ท่านสมาชิกทุ กท่านก็ใ ห้ ความเป็นกัน เอง โดยเฉพาะท่าน สท.เป็ ด ที่คอย
ถกเถียงกันอยู่ ต้องขอโทษ ขออภัยที่ในบางครั้งได้พูดล่ว งเกิน แต่ด้วยที่ว่าท่านเป็น
กันเอง เหมือนญาติผู้ใหญ่ ในวันศุกร์ถ้าท่านใดว่าง ขอเชิญที่บ้าน ขอลาวันนี้ เพราะ
พรุ่งนี้ต้องไปเตรียมของที่ บ้าน และขออนุญาตลาไปปฏิบัติภารกิจต่อ เพราะงานยังไม่
เสร็จ ขอบคุณค่ะ
ในนามของเทศบาลตาบลเขาพระ รู้สึกเสียดายบุคลากรทั้ง ๒ ท่าน ที่ได้มาร่วมงานได้ไม่
นาน แต่เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเพื่อความสะดวกในการดารงชีวิต ก็
ยินดีที่ท่านได้ไปดารงตาแหน่งที่ใกล้บ้านเพื่อความสะดวกและขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ทั้ง
๒ ท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพและมีความก้าวหน้าในชีวิตในการทางานต่อไปครับ
เรื่องที่ ๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริ หาร ท่านสมาชิก ในวาระเรื่องที่ประธาน
แจ้ งให้ ทราบ ขออนุญาตเรียนแจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙ ซึ่ง
เทศบาลได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ ของเทศบาลตาบลเขาพระได้รับ
จานวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP
Netword camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป มีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่
กาหนด จานวน ๘ ชุด ติดตั้งในหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ 891,400
บาท โครงการที่ส อง โครงการส่ งเสริมสนับสนุนการจัดการน้าแบบบูรณาการ การ
พัฒนาแหล่งน้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลเขาพระ ตามแบบแปลน
กรมทรัพยากรน้า ๑ แห่ง งบประมาณ 4,691,900 บาท โครงการที่สาม โครงการ
พัฒนาการศึกษา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.
๑ คือ ขนาดเด็กไม่เกิน ๕๐ คน จานวน ๑ หลัง งบประมาณ 1,983,000 บาท เป็น
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
โอกาสนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบทั่วกันด้วยว่า ในปี ๒๕๕๙ เทศบาลได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตามที่ได้รับแจ้งแล้ว จานวน ๓ โครงการ จึงขอนาเรียนเพื่อทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ยสามั ญ สมั ย ที่ ๓ ประจ าปี
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถ้อยคา ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในบันทึกรายงานการ
ประชุม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

๒.๒ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๕ ในบรรทัดที่ ในช่วง ๒-๓ ปี เกิดผลกระทบจาก
เศรษฐกิจมหาภาคของโลก ไม่ใช่หมาบ้า ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธาน
มีท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญครับ ในบันทึกรายการการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ตามที่ท่านได้อภิปรายในการประชุม ถ้ามีข้อความผิดพลาด
ขอเชิญแก้ไข มีไหม ไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพิ่มเติมในบันทึกรายงานการประชุม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์

ประธาน

ประธาน

๒.๓ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๓
ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ขอเชิญครับ มีข้อความหนึ่งข้อความใดที่ท่านเห็นว่าผิด ขาดตกบกพร่อง ประสงค์แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถ้อยคา ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะมี
ความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในบันทึกรายงานการประชุม จึงสรุปว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
๒.๔ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๔
ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
ขอเชิญท่านสมาชิกแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถ้อยคา มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่ง
ท่านใดจะมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในบันทึกรายงานการประชุม จึงสรุปว่าที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภา ตลอดจนท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่าน ในวาระที่ ๔.๑ ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียิงมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน
ขอให้ท่านดูตามแบบขอเสนอญัตติ ด้วยเทศบาลตาบลเขาพระ มีความจาเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ๑๐ โครงการ ในจานวน ๑๐ โครงการนี้
หลั งจากวันที่ ๒๓ กันยายน หลั งจากหนังสื อฉบับนี้ได้ออกไปแล้ ว ผู้รับจ้างได้มาทา
สัญญา ๒ โครงการ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานถนนไฟฟ้า โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชันระ จากบ้านนายบุญประสพ ริยาพันธ์ ถึงสวนยางนาย
สุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลเขาพระ งบประมาณ 370,000 บาท ซึ่งในวันที่ ๒๙
ผู้ประกอบการได้มาสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัด

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน
เลขานุการสภา

น้าเสีย โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. จากศูนย์ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงคลอง
ฉลอง ตาบลเขาพระ งบประมาณ 147,000 บาท โครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ ที่
ผ่านมา ผู้รับจ้างได้มาทาสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น ๒ โครงการดังกล่าวจึงไม่มี
ความจาเป็นที่ต้องกันไว้ ฉะนั้นทั้งหมดเหลือ ๘ โครงการ ๑. แผนงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างเสาธงสูง
12 เมตร งบประมาณ 50,000.- บาท ๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานถนนไฟฟ้า
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน ๓
โครงการ คื อ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายบ่ อ น้ าร้ อ น หมู่ ที่ ๒
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มบางจากถึงหัวถนนคอนกรีตเดิม
หมู่ที่ ๗ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน เริ่มจากหัวถนน
คอนกรีตเดิม ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตเรียนว่าที่ ๓ โครงการที่อยู่ในหัวข้อ
นี้ ได้มีผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่รอมาลงนามในสัญญา ๓. แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานถนนไฟฟ้า หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ คือโครงการปรับปรุงถนนสาย
หลังสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ หมู่ที่ ๖ ตาบลเขาพระ งบประมาณ 110,000.บาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 4189 ตอนท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน
(ช่วงที่ 2) งบประมาณ 800,000.- บาท โครงการนี้พึ่งผ่านสภา อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้าง ๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน ๒ โครงการ คือโครงการ
ก่อสร้างคูร ะบายน้าคอนกรีตสาเร็จรูป หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11
งบประมาณ 179,๓๐๐.-บาท โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัววี จากชุมชน
หลั ง โรงเรี ย นวั ด หน้ า เขา ถึ ง คลองดิ น แดง หมู่ ที่ 1 ต าบลเขาพระ งบประมาณ
71,0๐๐.-บาท ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในสัญญา ในส่วนนี้ขอให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงครับ
เรีย นท่านประธาน ท่านสมาชิก ขออนุญาตที่จะชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๗ หมวด
การกันเงิน ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดย
สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการหาทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี เป็น
การกันเงิน กรณีที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือมีการลงนามในสัญญาตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจง
๒ โครงการและโครงการอื่นๆที่ไม่ได้เสนอญัตติ แต่ได้ทาสั ญญาแล้ ว แต่ไม่ได้มีการ
เบิกจ่าย เป็นอานาจของนายกเทศมนตรี ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้กอ่ หนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น รายงานขออนุมั ติกัน เงินต่ อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิ น
ระยะเวลาหนึ่ งปี รายละเอียดตามที่ได้เสนอที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงให้ ทราบแล้ ว ขอ
อนุญาตได้ชี้แจงรายละเอียดของการกันเงินให้สมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ

ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญครับ มีไหม ยังมีข้อที่
ท่านติดใจ สงสัย ซักถามเพิ่มเติมได้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติม มี
สมาชิกอยู่ในห้องประชุม จานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอถามมติแต่ละโครงการ ว่าเห็นควร
อนุมัติให้กันเงินตามรายการที่ท่านนายกฯได้เสนอหรือไม่ โครงการที่ ๑ แผนงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้าง
เสาธงสูง 12 เมตร งบประมาณ 50,000.- บาท ใครเห็นควรอนุมัตใิ ห้กันเงิน โปรดยก
มือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติใ ห้กัน เงิน โครงการก่อสร้ า งเสาธงสูง 12 เมตร งบประมาณ
50,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้าร้อน หมู่ที่ ๒ ตาบลเขาพระ
จากหัวถนน คสล.เดิม ถึงเขตชลประทาน ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
448 ตารางเมตร งบประมาณ 239,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุม
เห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้า
ร้อน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 239,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่ อ ไป โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายหลั ง ปั๊ ม บางจาก ถึ ง หั ว ถนน
คอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๗ ตาบลเขาพระ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656
ตารางเมตร งบประมาณ 349,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็น
ควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊ม
บางจาก ถึงหัวถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ 349,000.- บาท ด้วย
คะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน เริ่มจากหัวถนนคอนกรีต
เดิม ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ ตาบลเขาพระ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 680 ตารางเมตร งบประมาณ 362,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง
ผวน เริ่ ม จากหั ว ถนนคอนกรี ต เดิ ม ถึ ง ท่ อ ลอดเหลี่ ย ม หมู่ ที่ ๘ งบประมาณ
362,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไป โครงการปรับปรุงถนนสายหลังอนามัยบ้านปากระแนะ หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ
จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ โดยปรับเกลี่ยคันทางเดิม
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 745 เมตร พร้อมถมผิวจราจรโดยใช้วัสดุทรายถมหินผุหรือ
กากยิปซั่มปรับผิวจราจร จานวน 140 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย งบประมาณ
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110,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้
หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการปรับปรุงถนนสายหลังอนามัยบ้านปากระแนะ
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 110,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 4189 ตอนท่าพุด -เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่
๒) ระหว่าง กม.ที่ 32+839 ถึง กมที่ 33+154 (อ่างเก็บน้าคลองดินแดง-สามแยกพรุ
เถี๊ยะ) ชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ขนาดกว้าง5 เมตร ระยะทาง 315 เมตร
หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ ทางอแสฟัล ท์ติกคอนกรีต ข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้น ที่
2,202 ตารางเมตร งบประมาณ 800,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติใ ห้กันเงิน โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนสาย 4189 ตอน
ท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ ๒) งบประมาณ 800,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐
เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไป โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตสาเร็จรูปหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขต ๔
หมู่ที่ 11 ตาบลเขาพระ ขนาด 0.30x0.30x0.60 เมตร ระยะทางรวม 336 เมตร
งบประมาณ 179,300.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้
กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตสาเร็จรูปหมู่บ้าน
จุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขต ๔ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 179,300.- บาท ด้วยคะแนน
๑๐เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไป โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัววี จากชุมชนหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา
ถึงคลองดินแดง หมู่ที่ 1 ตาบลเขาพระ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ลึก 0.47 เมตร หนา
0.07 เมตร ยาว 100 เมตร งบประมาณ 71,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติใ ห้กันเงิน โครงการก่อสร้ างรางระบายน้า คสล. รูปตัววี จาก
ชุมชนหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา ถึงคลองดินแดง หมู่ที่ 1 ตาบลเขาพระ งบประมาณ
71,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระที่
๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สืบเนื่องจาก
ช่ว งใกล้ สิ้ น ปี งบประมาณ จากการที่ได้ส ารวจเบื้องต้น ยังมีงบประมาณบางตัว บาง
รายการที่ยั งมีงบประมาณเหลื ออยู่ ทางผมและคณะผู้ บริหารได้เห็ นถึงความจาเป็น
ความสาคัญในการพัฒนา มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดาเนินการให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของพื้นที่ ถามว่าทาไมต้องเป็นวันนี้ ทุกคนคงทราบว่า
วันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ รายจ่ายประจาที่คิดว่าไม่มีการจ่ายอีกจริงๆ ได้รวบรวมมา
เพื่อตั้งเป็นโครงการใหม่ สาหรับการโอนงบประมาณตามที่เทศบาลตาบลเขาพระ ได้

ประกาศใช้เทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น
เทศบาลตาบลเขาพระมีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภาเทศบาล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิ ธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้ อ ๒๗ การโอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๘ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล.รูปตัววี จากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ ตาบลเขาพระ
ขนาดปากกว้าง 1 เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
๐.๐๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณ 104,000
บาท ๒. โครงการก่ อสร้ างรางระบายน้ า คสล. รู ปตั ว วี บริ เวณหน้ าบ้ านนายเสนอ
ราชพิบูลย์ หมู่ที่ ๘ ตาบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง ๑ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก
0.40 เมตร ยาว ๒29 เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เขาพระ งบประมาณ 130,000 บาท ๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ในชุมชน
หมู่ที่ ๙ ตาบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง 0.45 เมตร ระยะทางยาวรวม 172 เมตร ลึก
0.30 เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร รายละเอี ย ดแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ
งบประมาณ 74,000 บาท ๔. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายห้วย
แพรกส้าน (ฝั่งซ้าย) เริ่มจากฝั่งซ้ายของริมถนนคอนกรีตเดิม ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
150 ตารางเมตร ไหล่ ทางหิ นคลุก ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ 76,000 บาท ๕.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชันระ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณสามแยกหั ว
สะพานคลองชันระ ขนาดผิ ว จราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ 389,000 บาท ๖.เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรั พย์ สิ นระบบประปาของเทศบาลตาบลเขาพระ ปรั บปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก โดยมีรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณ 119,000 บาท ๗. เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรั พ ย์ สิ นระบบประปาของเทศบาลตาบลเขาพระ ปรั บปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก โดยมีรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณ 119,000 บาท ๘.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เจียร์ ขนาด ๔ นิ้ว จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ขนาดใบ
๔ นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐
รอบต่อนาที จัดซื้อสว่านแบตเตอร์รี่แบบไร้สาย จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ สามารถปรับ ซ้าย-ขวาได้ สาหรับขันและคลายสกรู เกียร์ปรับได้
๒ ระดับ ปรับแรงบิดได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ระดับ มีไฟ LED ช่วยเพิ่มความสว่างในการ
ท างานในที่ มื ด แรงดั น ไฟแบตเตอร์ รี่ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ โวลท์ ความเร็ ว รอบขณะ
เดินเครื่องเปล่า เกียร์ ๑ ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ รอบ/นาที ความเร็วรอบขณะเดินเครื่อง
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เปล่า เกียร์ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ รอบ/นาที อุปกรณ์ประกอบของเครื่องต้องมีครบ
เช่น กล่ องใส่ส ว่าง แท่นชาร์ต แบตเตอร์รี่สารองพร้อมใช้งาน รวมงบประมาณเป็น
๗,๐๐๐ บาท ส่วนรายการโอนลด ตั้งแต่หน้าที่ ๔ มีหลายรายการ รวมงบประมาณแล้ว
ประมาณล้านกว่าบาท รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน ขอให้ท่านได้ตรวจสอบ
อีกครั้ง ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขานุการชี้แจงเอกสารครับ
ขอบคุณครับ ในส่วนของการพิจารณาโอนงบประมาณในครั้งนี้ โอนเพิ่ม 1,018,000
บาท โอนลด1,018,000 บาท เหมือนกัน ในการพิจารณาอนุมัติ ได้นาหารือกับท่าน
ประธานฯแล้วว่าให้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเพียงครั้งเดียว ถ้าท่านไม่อนุมัติเป็นบางรายการ
ผมจะไปตัดลดล าบาก คือโอนมาจากหลายหมวด และโอนเพิ่มหลายรายการ จึงขอ
อนุญาตขอมติเพียงครั้งเดียวว่าจะอนุมัติให้โอน หรือไม่ให้โอนตามร่างที่เสนอ ขอชี้แจง
เพียงแค่นี้ ขอบคุณครับท่านประธาน
ขอบคุณครับท่านเลขาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายหรือซักถามในส่วนหนึ่งส่วนใดที่
ท่านสงสัย มีไหม ถ้ามีขอเชิญ ครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จานวน ๑๑ ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า เห็น
ควรอนุ มัติให้ โอนงบประมาณ จานวน ๘ โครงการนี้ห รือไม่ สมาชิกท่า นใดเห็นควร
อนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย
คะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออดเสียง ๑ เสียง
๔.๓ ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔.๓
ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามเอกสารแบบขอเสนอญัตติ ลงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยเทศบาลตาบลเขาพระ มีความจาเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๙ รายการ รวมเป็นเงิน
๒,๖18,0๐๐.-บาท ขอเรียนว่า ขอแยกรายละเอียดว่าเป็นรายการที่ขอโอนเพิ่มเมื่อ
สักครู่ 1,018,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นอีกรายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดาเนินการหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม รายละเอียดจะอยู่ด้านหลัง
แบบขอเสนอญัตติ รายการที่ ๑ – ๘ จะเป็นรายการที่ขอโอนงบประมาณมาตั้งรายการ

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ใหม่ ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกได้โปรดพิจารณาในญัตติขออนุมัติกันเงินอีกครั้ง
หนึ่ง ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกอภิปรายหรือซักถาม เมื่อ มีการขอโอนเพิ่ม เมื่อสมาชิกสภามีมติให้โอน
เพิ่ม ก็ต้องขออนุมติจากสภาว่าจะให้กันเงินไว้หรือไม่ ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ครับ มี
ไหม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม
จานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้กั นเงินโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล.รูปตัววี จากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ ตาบลเขาพระ
ขนาดปากกว้าง 1 เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
๐.๐๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณ 104,000
บาท ใครเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้า งรางระบายน้า คสล.รูปตัววี จากบ้าน
นายฝอย ละม้าย ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ ตาบลเขาพระ งบประมาณ 104,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่ อ ไปโครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า คสล. รู ป ตั ว วี บริ เ วณหน้ า บ้ า นนายเสนอ
ราชพิบูลย์ หมู่ที่ ๘ ตาบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง ๑ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก
0.40 เมตร ยาว ๒29 เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตาบล
เขาพระ งบประมาณ 130,000 บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็น
ควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัววี บริเวณ
หน้าบ้านนายเสนอ ราชพิบูลย์ หมู่ที่ ๘ ตาบลเขาพระ งบประมาณ 130,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่ อ ไปโครงการก่ อสร้ างรางระบายน้ า คสล. ในชุ มชน หมู่ ที่ ๙ ต าบลเขาพระ ขนาด
ปากกว้าง 0.45 เมตร ระยะทางยาวรวม 172 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร
รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณ 74,000 บาท ผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ในชุมชน หมู่ที่ ๙
ตาบลเขาพระ งบประมาณ 74,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ
ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายห้วยแพรกส้าน (ฝั่งซ้าย) เริ่มจาก
ฝั่งซ้ายของริมถนนคอนกรีตเดิม ขนาดผิ วจราจรคอนกรีต กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณ 76,000
บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือ
ด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายห้วย
แพรกส้าน (ฝั่งซ้าย) งบประมาณ 76,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
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ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
นายกเทศมนตรี

ต่อไปโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชันระ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณสามแยกหัว
สะพานคลองชันระ ขนาดผิ ว จราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณ 389,000 บาท
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชันระ หมู่ที่ ๑๐
งบประมาณ 389,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออก
เสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
โดยมีรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณ 119,000 บาท
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบประปาหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ ๑
งบประมาณ 119,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออก
เสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
โดยมีรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตาบลเขาพระ งบประมาณ 119,000 บาท
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบประปาหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ ๗
งบประมาณ 119,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออก
เสียง ๑ เสียง
ต่อไป ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน มีรายละเอียด ๑.เป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด
๔ นิ้ว จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ๒. ค่าจัดซื้อสว่านแบตเตอร์รี่แบบไร้สาย
จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควร
ให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น ค่ า จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ โ รงงาน จ านวน ๒ รายการ
งบประมาณ ๗,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง
๑ เสียง
เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะ มีไหม ขอเชิญท่านายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ซึ่งเป็น
วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบประมาณรายจ่ายทุกอย่างได้ผ่าน ตั้งแต่โอนงบประมาณ
จนถึงกันเงิน ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน ตลอดจน
ข้าราชการ ท่านปลัดในฐานะที่เป็นเลขานุการสภา ได้ดูแล อานวยความสะดวกทุกเรื่อง
บางครั้ ง อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง แต่ ด้ว ยเวลาที่จากัด บางครั้ งรีบเร่ง ตัว เลข
อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง ขออภัยท่านสมาชิกทุกท่าน เราพยายามจะทาให้ดีที่สุด
แต่บ างครั้งอาจจะบกพร่องไป ผมขอขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้
ช่วยกันดูแลเทศบาลตาบลเขาพระมาเป็นอย่างดีตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา ขอบคุณ
ครับ

ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช

ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช

ประธาน
นายจานงค์ หนูเพชร

ประธาน
นายธราธิป หนูเพชร

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เขตที่ ๒ ได้รับการฝากข่าวจากผู้ใหญ่มโน ศรีเปารยะว่า ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าใน
ผู้ที่ไม่ได้ส่งเอกสารทาโฉนดชุมชน วันที่ ๑ ขอเชิญที่ศาลาหมู่ที่ ๕ เวลา 13.00 น. และ
ทางกองช่างจะขึ้นมาจับจีพีเอสในวันที่ ๑ ขอให้สมาชิกและผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์ให้
พี่น้องได้รับทราบ เพราะเป็นการเก็บเอกสารครั้งสุดท้าย เพื่อไม่ให้พี่น้องเสียโอกาสใน
ครั้งนี้ ขอบคุณครับ
ขอสอบถามนิด ตามที่ท่านได้ชี้แจงว่าผู้ที่ไม่ได้ ส่งเอกสาร หรือผู้ที่ส่งเอกสารแล้วด้วยที่
ต้องไปประชุมในวันที่ ๑ ที่ศาลาหมู่ที่ ๕
ผู้ที่ส่งเอกสารแล้ว จานวนหนึ่งพันห้าร้อยรายที่จะจับจีพีเอส ให้ไปพบปะกันทุกวันเวลา
สี่โมงเย็น เพื่อจะรู้ว่าวันนี้จะไปจับจีพีเอสที่ ตรงไหน ส่วนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหรือจะ
เปลี่ ย นมือ ให้ เตรียมเอกสารไว้ เมื่ อจับจี พีเอสเสร็ จได้ส่ งเอกสารเลย ขอบคุ ณท่า น
ประธาน
ขอเชิญท่านสมาชิกจานงค์ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมจานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ เขตที่ ๒ ผมมีเรื่องแจ้งสืบเนื่องจากการเลี้ยงน้าชา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนที่ผ่าน
มา ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหลายฝ่ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ น เทศบาลต าบลเขาพระ สมาชิ ก
ผู้บริหาร ตลอดจนถึงโรงเรียนทั้งสองโรง โรงเรียนวัดหน้าเขาและโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชาอุทิศ รายได้ยังไม่แน่ชัด แต่ได้ฝากในบัญชีหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาท ตัวเลขยังไม่
นิ่ ง ยั ง เข้า มาเรื่ อยๆ เมื่อ ได้ตั ว เลขชัดผมจะทาไวนิล ติดประกาศไว้ ที่เ ลี้ ย งน้าชา ผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นาคณะมา ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน กาแฟคาวบอย เพื่อนร่วมรุ่น
พ.ส.ป. และองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ ที่มาจากนครศรีธรรมราช ทีมงานจาก
ลานสกา ท่านได้มอบจักรยานสาหรับเด็ก และอิฐแดงสาหรับก่อสร้างบ้านสองพันก้อน
และปูนห้าสิบกระสอบ และชาวบ้านได้ร่วมกันในส่วนของอุปกรณ์ เงินสด จะได้ทาบัญชี
ให้ เสร็ จ จะได้ทาไวนิล แสดงความขอบคุณผู้ มีอุปการะคุณ ในการก่อสร้างตอนนี้ได้
ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าท่า นสมาชิกว่างแวะเข้าไปดูที่ซอย 358 ตอนนี้กาลัง
ก่ออิฐ เสร็จแล้วทาบริเวณบ้าน ตีฟุตบาท ต่อหน้าบ้านเป็นลาดับต่อไป ขอชี้แจงเรื่องที่
ขอสมทบแรงงาน ที่ วั น ก่ อ นคิ ด ว่ า จะได้ ม าสี่ -ห้ า หมื่ น บาท แต่ พ อได้ แ สนสี่ ห มื่ น
คณะกรรมการที่ดาเนินงานเลยจ้างแรงงานประมาณสามหมื่นบาท เขาคิด ห้าสิบตาราง
เมตร คิดตางรางเมตรละหกร้อย แต่ที่ต่อเติมหน้าบ้าน ตีฟุตบาทเป็นประเด็นต่อไป ถ้ามี
งบประมาณเพียงพอจะต้องทาให้ดูดี นี่คือรายละเอียด ส่วนรายละเอียดอื่นๆสามารถ
สอบถามได้จ ากคณะกรรมการจัดดาเนินการก่อสร้าง ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติม ผม
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน
ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภา เขต ๒ ตอนนี้ที่ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนหรือศูนย์ถ่ายทอดการเกษตร มีหน้าต่างชารุด ฝากผมมาถาม
คณะผู้บริหารว่าจะช่วยเหลือดูแลได้บ้างไหม ถ้ าผิดระเบียบ ขอให้ช่างเข้าไปสารวจให้
เขาด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยังยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขต ๑ มีเรื่องฝากฝ่าย

บริหาร เรื่องที่หนึ่ง ผมได้ขับรถไปในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ เห็นคูข้างถนน ตรงร้านซื้อเศษยาง
ของนายจรินทร์ จันทร์ชุม เป็นร่องน้าลึก น้ากัดเซอะ เมื่อฝนตกมาอาจทาความเสียหาย
ต่อถนนคอนกรีตที่ท่านเทศบาลได้จัดสร้างขึ้น ขอฝากฝ่ายบริหาร หากสถานที่ดังกล่าว
ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาสามปี ช่วยเพิ่มให้ด้วย เพราะเห็นทางเทศบาลจัดงบประมาณใน
การสร้างคูระบายน้า เห็นท่านนายกฯขึ้นไปสารวจพื้นที่อยู่บ่อย ผมเห็นเป็นร่องน้าลึก
ประมาณเมตรกว่าๆ เลยเข้ามาใต้พื้นคอนกรีตของถนนแล้ว เรื่องที่สอง รู้ข่าวว่าการ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง มีรายการสร้างกาไรให้เทศบาลแยะ ของถนนคอนกรีตแต่ละ
สาย ผมไม่รู้ว่าประมูลแยกส่วนหรือชุดโครงการ ผมอยากให้ฝ่ายกองช่างและฝ่ายบริหาร
ช่วยกากับดูแลในการดาเนินการก่อสร้างถนนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไปให้ เกิด
ความรัดกุม เพราะเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้าน และหน้าตาของตาบลเขาพระ ที่เรา
ยืนหยัดในการทางานบริการสาธารณประโยชน์ ที่ให้เกิดมูลค่าสัมฤทธิ์ผล ที่ประชาชน
รับได้ ช่วยฝากเน้นย้าให้ลงไปอยู่ที่หน้างานให้มากๆ เราไม่ต้องกังวลใจว่าผู้รับเหมาจะ
ทาอะไร เพราะเราทาหน้ าที่ ผมก็ ทาหน้ า ที่ส มาชิก สภา ขอฝากไว้ ด้ว ย เรื่ องที่ส าม
โครงการต่างๆของตาบลเขาพระ ผมรู้ว่าเครื่องมือจับจีพีเอส ในโอกาสต่อไปน่าจะใส่ค่า
องศาลิ ป ดา เพื่ อ ผู้ ม าประเมิ น โครงการจากส่ ว นกลางจะได้ รู้ จะได้ เ ด่ น ชั ด ขึ้ น ใน
รายละเอียดของโครงการ ที่ตั้งของโครงการ เพราะเรามีเครื่องมืออยู่ ประเด็นสุดท้ายที่
จะทาการจั ดซื้อสว่ านไร้ส าย ผมฝากไปถึงพนัก งานจ้างว่าเมื่อเราซื้อมาแล้ ว ในหนึ่ ง
อาทิตย์เราต้องชาร์ตแบตเตอร์รี่ทุกครั้งต่อไปจะเกิดความเสียหาย ถ้าจะซื้อต่อไปก้อนละ
พัน ผมเตือนเพื่อความหวังดี ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
นายสถิตย์ สุคชเดช
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ จะขอ
ต่อจากพี่จานงค์ เรื่องสาธารณะที่ทาอยู่ เป็นงานไฟฟ้า ผมจะไปทาให้ฟรี ไม่ คิดค่าแรง
แต่ของต้องซื้อมา ขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้กันเงิน ขอบคุณจริงที่ได้ดูแลพี่น้องอย่าง
เต็มอิ่ม และขอขอบคุณที่ได้ช่วยดูแลถนนสาย 4189 ประชาชนบอกว่าถ้าได้ตรงนี้มา
เหมื อ นกั บ ได้ กิ น น้ าตาลหลายแก้ ว ขอบคุ ณ แทนพี่ น้ อ งชาวเทศบาลต าบลเขาพระ
ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธาน
ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ
นายสมหมาย กรายแก้ว เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขออนุญาตทาความ
เข้าใจกับเพื่อนสมาชิก เรื่องที่เพื่อนสมาชิกรายงานความเดือดร้อน ผมขอทาความเข้าใจ
ว่า รถที่ทางเทศบาลมีอยู่หน้าตัก หลังขุดและรถหกล้อ ที่ใช้บริการแต่ล ะเรื่อง ให้เพื่อน
สมาชิกเข้าใจว่าบางงานใช้กับรถเราไม่ได้ ยกตัวอย่าง หมู่ที่ ๖ เพื่อนสมาชิกรายงาน
ความเดือดร้อน ท่านเกียรติศักดิ์ จงจิต รายงานถนนที่เราบุกเบิกใหม่สายหมู่ที่ ๖ ไป
คลองฉลอง ถามว่าปัญหาความเดือดร้อนมีไหม มีครับ แต่ว่าช่วงนี้ให้เพื่อนสมาชิกที่
รายงานความเดือดร้อนมาว่ารถไม่สามารถเข้าไปดาเนินการได้ เพราะเข้าไปแล้วติด ติด
แล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อเอารถใหญ่เข้าไปช่วย กลายเป็นเรื่องอื่น ขอให้
เพื่ อ นสมาชิ ก เข้ า ใจ ฉะนั้ น นาเรีย นชาวบ้ านที่ ใช้ เ ส้ น ทางนั้ นได้ เ ข้า ใจ ที่ ได้ รั บความ
เดือดร้อนให้เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน เราไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้สาเร็จร้อย
เปอร์เซ็นต์ได้ เพื่อนสมาชิกช่วยอธิบายด้วย ยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง หมู่ที่ ๓ ของพี่

ประธาน

ทรงวุ ฒิ วุฒิ พงษ์ ผมขออนุญาตเอ่ย นาม เพราะผมได้คุยกั นแล้ ว ท่านได้ทาหนังสื อ
รายงานมาแล้ว ท่านต่อรองทานองน้อยใจเล็กน้อยว่ าเทศบาลไม่เคยไปเหลียวแล ผมได้
เรียนกับท่านว่า พื้นที่ของท่านเป็นที่ลุ่มเปรียบเสมือนกระทะ พื้นที่เดิมของท่านเป็นนา
แล้วท่านมาปลูกยางพารา ถามว่าเมื่อก่อนทานา น้าไปทางไหน มีทางไป คุยรายละเอียด
กันเรียบร้อย ปัจจุบันเขาถมที่เรียบร้อยแล้ว กั้นน้าไปไม่ได้ ฉะนั้นนาเรียนกับท่านว่า
ท่านที่มีความเดือดร้อน จะต้องหาวิธีการเอาน้าออกไปให้ได้ โดยเทศบาลจะให้ความ
ร่วมมือในบางส่วน ไม่ใช่ผมช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง และมีหมู่ที่ ๙ อีกสายหนึ่ง เรียนเพื่อน
สมาชิกว่ามีผู้ใหญ่บ้านคุยกับผมในทานองน้อยใจว่า การที่เทศบาลโอนงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ทาถนนบางส่ ว น ที่อธิบ ายให้ ฟั งคือชาวบ้านไม่เ ข้าใจ มีเพื่อนสมาชิกที่นั่ งอยู่ด้ว ย
ในขณะนั้น เวลานั้นได้ผ่านงบประมาณ ได้ตัดโอนงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว น่าจะ
อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ เพราะท่านอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย บอกไปซิครับว่าที่ตัด
โอนไป เราไม่ได้ละทิ้ง แต่เอามาดาเนินการในส่ ว นของถนนสาย 4189 เป็นส่ว นที่
สาคัญ ฉะนั้ น ส่ ว นที่โ อนมาไม่ได้ล ะทิ้ง งบประมาณมาจะทาให้ เรียบร้อย ฝากเพื่อน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติช่วยอธิบาย เพราะบางครั้งผู้บริหารไม่รู้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นเรื่องที่
เกิ ด ขึ้ น ช่ ว ยกั น ให้ อ งค์ ก รเราอยู่ ไ ด้ นี่ คื อ หน้ า ตาของเทศบาลต าบลเขาพระ และ
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิ กที่เข้ าใจเหตุการณ์ต่ างๆ ที่เราได้อยู่ ร่ว มกันมาตลอดปี ๕๘
ขอขอบคุณครับ
มีท่านอื่นอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติม ในส่วนของผม ในนาม
ของประธานสภา ขออภัยท่านสมาชิกตลอดจนคณะผู้บริหาร ในเรื่องเอกสาร หนังสือนัด
ประชุมซึ่งมีความผิดพลาด ไม่ได้เจตนา ก่อนจะเซ็นต์ผมตรวจดูแล้ว สาเหตุที่เปลี่ยน
เวลาประชุ ม เนื่ อ งจากรอเทศบั ญญั ติ เพิ่ ม เติม เทศบาลได้ถื อ เอาวิน าที สุ ด ท้ ายของ
ปีงบประมาณ เพื่อประชุมให้ทัน ก็เลยเปลี่ยนเวลา เมื่อเปลี่ยนเวลา เอกสารหน้าปกกับ
หนังสือนัดประชุมคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อย เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ แต่ผ ม
ขอรับผิด สาหรับวันนี้ ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.
(ลงชื่อ)

สัจจนา หนูรุ่น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสัจจนา หนูรุ่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

ในการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั นที่ ๒ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ 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 สามั ญ สมั ย ที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

