
 
 

 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๐  เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

        (ลงชื่อ)      สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘  

 วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ 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. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๖. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๗. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต 
๘. นายจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านงค์  หนูเพชร 
๙. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 

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. นางสาวยมนา วรรณาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ยมนา  วรรณาการ 
๗. นางสาวศรีวิลัย  ไชยฤกษ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ศรีวิลัย ไชยฤกษ์ 
๘. นางสัจจนา หนูรุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
 
 
 



 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน  เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจน 

เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘ ผมขอเปิดการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้
ท่านสมาชิกทราบตามล าดับต่อไป 
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีก าหนด ๑๕ วัน เพ่ือพิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณราจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อสภาเทศบาล
ต าบลเขาพระ และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 
170/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2558 มีก าหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ 
วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอ าเภอพิปูน 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธาน   เรื่องท่ี ๑ การลาของท่านสมาชิกเทศบาลต าบลเขาพระ 
ประธาน   ท่านจ ารูญ ละม้าย แจ้งขอลาป่วย เนื่องจากปวดฟัน  

เรื่องที่ ๒ พนักงานเทศบาลโอนย้ายไปด ารงต าแหน่งยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน จ านวน ๒ ท่าน  

ประธาน   ขอเชิญพนักงานครับ 
นางสาวศรีวิลัย ไชยฤกษ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านเขานุการสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

เขาพระทุกท่าน ดิฉันศรีวิลัย ไชยฤกษ์ มีความจ าเป็นและมีภารกิจที่จะต้องโอนไป ณ 
เทศบาลต าบลสวนขัน ตลอดเวลาที่ท างานที่นี่ ได้รับความร่วมมือด้วยดี ก่อนที่จะ
โอนย้าย ขอฝากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เพราะตอนนี้อยู่ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ขอ
ฝากเรื่องการขอใช้น้ าประปา ขอใช้ถังขยะ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีทะเบียนคุม จะเป็น
ปัญหาต่อน้องๆที่ออกไปเก็บค่าขยะ ประกอบกับมี พรบ.อ านวยความสะดวกที่ต้องท า
คู่มือส าหรับประชาชน จากเมื่อก่อนที่ขอใช้น้ าประปา ขอใช้ถังขยะ โดยไม่ต้องยื่น
เอกสาร ขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าต่อไปต้องยื่นเอกสาร ในส่วนของงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ขอฝากไว้ด้วย ขอลาที่ประชุมสภาตรงนี้ เพราะว่าต้องไปปฏิบัติภารกิจต่อ 
เพราะวันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ ขออนุญาตตรงนี้ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวยมนา วรรณาการ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริการ และท่านสมาชิกสภาผู้ท่าน ดิฉันนางสาว
ยมนา วรรณาการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในการโอนย้ายครั้งนี้ 
ดิฉันจะเดินทางกลับไปอยู่บ้าน ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช   และมีก าหนดเดินทางในวันที่ ๒ ตุลาคมนี้ ถ้าท่านสมาชิกท่าน



 
 

ใดไม่ติดภารกิจ ขอเชิญเพราะว่าดิฉันจะเลี้ยงรับรองคณะที่ไปส่งที่บ้าน ขอพูดความในใจ
สักนิด ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ ๑๑ เดือน ที่ย้ายกลับเร็ว เพราะต าแหน่งที่บ้านว่างพอดี ที่นี้
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ท่านประธาน ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหารทุกท่านดี ดีมาก 
ปลัดเก่ง ท่านสมาชิกทุกท่านก็ให้ความเป็นกันเอง โดยเฉพาะท่าน สท.เป็ด ที่คอย
ถกเถียงกันอยู่ ต้องขอโทษ ขออภัยที่ในบางครั้งได้พูดล่วงเกิน แต่ด้วยที่ว่าท่านเป็น
กันเอง เหมือนญาติผู้ใหญ่ ในวันศุกร์ถ้าท่านใดว่าง ขอเชิญที่บ้าน ขอลาวันนี้ เพราะ
พรุ่งนี้ต้องไปเตรียมของที่บ้าน และขออนุญาตลาไปปฏิบัติภารกิจต่อ เพราะงานยังไม่
เสร็จ ขอบคุณค่ะ 

ประธาน ในนามของเทศบาลต าบลเขาพระ รู้สึกเสียดายบุคลากรทั้ง ๒ ท่าน ที่ได้มาร่วมงานได้ไม่
นาน แต่เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเพ่ือความสะดวกในการด ารงชีวิต ก็
ยินดีที่ท่านได้ไปด ารงต าแหน่งที่ใกล้บ้านเพ่ือความสะดวกและขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 
๒ ท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพและมีความก้าวหน้าในชีวิตในการท างานต่อไปครับ  

 เรื่องท่ี ๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ในวาระเรื่องที่ประธาน

แจ้งให้ทราบ ขออนุญาตเรียนแจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ ซึ่ง
เทศบาลได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ของเทศบาลต าบลเขาพระได้รับ 
จ านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP 
Netword camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป มีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามที่
ก าหนด จ านวน ๘ ชุด ติดตั้งในหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ 891,400 
บาท โครงการที่สอง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการน้ าแบบบูรณาการ การ
พัฒนาแหล่งน้ า ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลเขาพระ ตามแบบแปลน 
กรมทรัพยากรน้ า ๑ แห่ง งบประมาณ 4,691,900 บาท โครงการที่สาม โครงการ
พัฒนาการศึกษา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด. 
๑ คือ ขนาดเด็กไม่เกิน ๕๐ คน จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 1,983,000 บาท เป็น
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
โอกาสนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบทั่วกันด้วยว่า ในปี ๒๕๕๙ เทศบาลได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตามท่ีได้รับแจ้งแล้ว จ านวน ๓ โครงการ จึงขอน าเรียนเพื่อทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยค า ขอเชิญครับ  มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในบันทึกรายงานการ
ประชุม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์



 
 

 ๒.๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๕ ในบรรทัดที่ ในช่วง ๒-๓ ปี เกิดผลกระทบจาก

เศรษฐกิจมหาภาคของโลก ไม่ใช่หมาบ้า ขอบคุณครับท่านประธาน 
ประธาน มีท่านอ่ืนอีกไหม ขอเชิญครับ ในบันทึกรายการการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 

๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ตามที่ท่านได้อภิปรายในการประชุม ถ้ามีข้อความผิดพลาด 
ขอเชิญแก้ไข มีไหม ไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะมีความประสงค์จะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมในบันทึกรายงานการประชุม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ 

 

 ๒.๓ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ประธาน ขอเชิญครับ มีข้อความหนึ่งข้อความใดที่ท่านเห็นว่าผิด ขาดตกบกพร่อง ประสงค์แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยค า ขอเชิญครับ  มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะมี
ความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในบันทึกรายงานการประชุม จึงสรุปว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

 

 ๒.๔ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยค า มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่ง
ท่านใดจะมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในบันทึกรายงานการประชุม จึงสรุปว่าที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๔.๑ ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภา ตลอดจนท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมที่เคารพทุกท่าน ในวาระที่ ๔.๑ ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียิงมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ขอให้ท่านดูตามแบบขอเสนอญัตติ ด้วยเทศบาลต าบลเขาพระ มีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑๐ โครงการ ในจ านวน ๑๐ โครงการนี้ 
หลังจากวันที่ ๒๓ กันยายน หลังจากหนังสือฉบับนี้ได้ออกไปแล้ว ผู้รับจ้างได้มาท า
สัญญา ๒ โครงการ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานถนนไฟฟ้า โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชันระ จากบ้านนายบุญประสพ ริยาพันธ์ ถึงสวนยางนาย
สุรินทร์ ว่อง  หมู่ที่ ๑๐ ต าบลเขาพระ งบประมาณ 370,000 บาท ซึ่งในวันที่ ๒๙ 
ผู้ประกอบการได้มาสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัด



 
 

น้ าเสีย โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากศูนย์ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงคลอง
ฉลอง ต าบลเขาพระ งบประมาณ 147,000 บาท โครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ ที่
ผ่านมา ผู้รับจ้างได้มาท าสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น ๒ โครงการดังกล่าวจึงไม่มี
ความจ าเป็นที่ต้องกนัไว้ ฉะนั้นทั้งหมดเหลือ ๘ โครงการ ๑. แผนงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้างเสาธงสูง 
12 เมตร งบประมาณ  50,000.- บาท ๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานถนนไฟฟ้า 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน ๓ 
โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ าร้อน หมู่ที่  ๒  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มบางจากถึงหัวถนนคอนกรีตเดิม 
หมู่ที่ ๗ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน เริ่มจากหัวถนน
คอนกรีตเดิม ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตเรียนว่าที่ ๓ โครงการที่อยู่ในหัวข้อ
นี้ ได้มีผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่รอมาลงนามในสัญญา ๓. แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานถนนไฟฟ้า หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษา 
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ คือโครงการปรับปรุงถนนสาย
หลังสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ หมู่ที่ ๖ ต าบลเขาพระ   งบประมาณ  110,000.- 
บาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 4189 ตอนท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน            
(ช่วงที่ 2) งบประมาณ 800,000.- บาท โครงการนี้พ่ึงผ่านสภา อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้าง ๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน ๒ โครงการ คือโครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขต 4 หมู่ที่ 11 
งบประมาณ 179,๓๐๐.-บาท โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัววี จากชุมชน
หลังโรงเรียนวัดหน้าเขา ถึงคลองดินแดง  หมู่ที่  1 ต าบลเขาพระ งบประมาณ                  
71,0๐๐.-บาท ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในสัญญา ในส่วนนี้ขอให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ขออนุญาตที่จะชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๗ หมวด
การกันเงิน ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดย
สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการหาทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้น
ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี เป็น
การกันเงิน กรณีที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือมีการลงนามในสัญญาตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจง 
๒ โครงการและโครงการอ่ืนๆที่ไม่ได้เสนอญัตติ แต่ได้ท าสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้มีการ
เบิกจ่าย เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี  ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้กอ่หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี รายละเอียดตามที่ได้เสนอที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว ขอ
อนุญาตได้ชี้แจงรายละเอียดของการกันเงินให้สมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ 



 
 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมขอเชิญครับ มีไหม ยังมีข้อที่
ท่านติดใจ สงสัย ซักถามเพ่ิมเติมได้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม มี
สมาชิกอยู่ในห้องประชุม จ านวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอถามมติแต่ละโครงการ ว่าเห็นควร
อนุมัติให้กันเงินตามรายการที่ท่านนายกฯได้เสนอหรือไม่ โครงการที่ ๑ แผนงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้าง
เสาธงสูง 12 เมตร งบประมาณ  50,000.- บาท ใครเห็นควรอนุมัตใิห้กันเงิน โปรดยก
มือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างเสาธงสูง 12 เมตร งบประมาณ  
50,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ าร้อน หมู่ที่ ๒ ต าบลเขาพระ 
จากหัวถนน คสล.เดิม ถึงเขตชลประทาน ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
448 ตารางเมตร งบประมาณ  239,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุม
เห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ า
ร้อน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ  239,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊มบางจาก ถึงหัวถนน
คอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๗ ต าบลเขาพระ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656 
ตารางเมตร งบประมาณ  349,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็น
ควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปั๊ม
บางจาก ถึงหัวถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ  349,000.- บาท ด้วย
คะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไป โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน เริ่มจากหัวถนนคอนกรีต
เดิม ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ ต าบลเขาพระ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 680 ตารางเมตร งบประมาณ  362,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง
ผวน เริ่มจากหัวถนนคอนกรีตเดิม ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่  ๘ งบประมาณ  
362,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไป โครงการปรับปรุงถนนสายหลังอนามัยบ้านปากระแนะ  หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระ 
จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ โดยปรับเกลี่ยคันทางเดิม 
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 745 เมตร พร้อมถมผิวจราจรโดยใช้วัสดุทรายถมหินผุหรือ
กากยิปซั่มปรับผิวจราจร จ านวน 140 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย งบประมาณ  



 
 

110,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้
หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการปรับปรุงถนนสายหลังอนามัยบ้านปากระแนะ  
หมู่ที่ 6 งบประมาณ  110,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี              
งดออกเสียง ๑ เสียง  

ประธาน ต่อไป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 4189  ตอนท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ 
๒) ระหว่าง กม.ที่ 32+839 ถึง กมที ่33+154 (อ่างเก็บน้ าคลองดินแดง-สามแยกพรุ
เถี๊ยะ) ชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง5 เมตร ระยะทาง 315 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางอแสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ ๑ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
2,202 ตารางเมตร งบประมาณ  800,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 4189  ตอน          
ท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน (ช่วงที่ ๒) งบประมาณ  800,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐
เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  

ประธาน ต่อไป โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูปหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขต ๔ 
หมู่ที่ 11 ต าบลเขาพระ ขนาด 0.30x0.30x0.60 เมตร ระยะทางรวม 336 เมตร 
งบประมาณ  179,300.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้
กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูปหมู่บ้าน
จุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เขต ๔ หมู่ที่ 11 งบประมาณ  179,300.- บาท ด้วยคะแนน 
๑๐เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี จากชุมชนหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา 
ถึงคลองดินแดง หมู่ที่ 1 ต าบลเขาพระ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ลึก 0.47 เมตร หนา 
0.07 เมตร ยาว 100 เมตร  งบประมาณ  71,000.- บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า 
ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กันเงินในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าใครเห็นด้วย โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี จาก
ชุมชนหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา ถึงคลองดินแดง หมู่ที่ 1 ต าบลเขาพระ งบประมาณ  
71,000.- บาท ด้วยคะแนน ๑๐เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

 ๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 

๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สืบเนื่องจาก
ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ จากการที่ได้ส ารวจเบื้องต้นยังมีงบประมาณบางตัว บาง
รายการที่ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ ทางผมและคณะผู้บริหารได้เห็นถึงความจ าเป็น 
ความส าคัญในการพัฒนา มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของพ้ืนที่ ถามว่าท าไมต้องเป็นวันนี้ ทุกคนคงทราบว่า
วันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ รายจ่ายประจ าที่คิดว่าไม่มีการจ่ายอีกจริงๆ ได้รวบรวมมา
เพ่ือตั้งเป็นโครงการใหม่ ส าหรับการโอนงบประมาณตามที่เทศบาลต าบลเขาพระ ได้



 
 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น 
เทศบาลต าบลเขาพระมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๘ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัววี จากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ ต าบลเขาพระ 
ขนาดปากกว้าง 1 เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณ 104,000 
บาท  ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี บริเวณหน้าบ้านนายเสนอ               
ราชพิบูลย์ หมู่ที่ ๘ ต าบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง ๑ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 
0.40 เมตร ยาว ๒29 เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบล
เขาพระ งบประมาณ 130,000 บาท  ๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ในชุมชน 
หมู่ที่ ๙ ต าบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง 0.45 เมตร  ระยะทางยาวรวม 172 เมตร ลึก 
0.30 เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ
งบประมาณ 74,000 บาท  ๔. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายห้วย
แพรกส้าน (ฝั่งซ้าย) เริ่มจากฝั่งซ้ายของริมถนนคอนกรีตเดิม ขนาดผิวจราจรคอนกรีต 
กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
150 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ 76,000 บาท  ๕. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชันระ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณสามแยกหัว
สะพานคลองชันระ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ 389,000 บาท  ๖.เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปาของเทศบาลต าบลเขาพระ ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก โดยมีรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณ 119,000 บาท ๗. เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปาของเทศบาลต าบลเขาพระ ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก โดยมีรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณ 119 ,000 บาท ๘.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เจียร์ ขนาด ๔ นิ้ว จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ขนาดใบ 
๔ นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ 
รอบต่อนาที จัดซื้อสว่านแบตเตอร์รี่แบบไร้สาย จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ สามารถปรับ ซ้าย-ขวาได้ ส าหรับขันและคลายสกรู เกียร์ปรับได้ 
๒ ระดับ ปรับแรงบิดได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ระดับ มีไฟ LED ช่วยเพ่ิมความสว่างในการ
ท างานในที่มืด แรงดันไฟแบตเตอร์รี่  ไม่น้อยกว่า ๑๐ โวลท์ ความเร็วรอบขณะ
เดินเครื่องเปล่า เกียร์ ๑ ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ รอบ/นาที   ความเร็วรอบขณะเดินเครื่อง



 
 

เปล่า เกียร์ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ รอบ/นาที อุปกรณ์ประกอบของเครื่องต้องมีครบ 
เช่น กล่องใส่สว่าง แท่นชาร์ต แบตเตอร์รี่ส ารองพร้อมใช้งาน รวมงบประมาณเป็น 
๗,๐๐๐ บาท ส่วนรายการโอนลด ตั้งแต่หน้าที่ ๔ มีหลายรายการ รวมงบประมาณแล้ว
ประมาณล้านกว่าบาท รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน ขอให้ท่านได้ตรวจสอบ
อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขานุการชี้แจงเอกสารครับ 
เลขานุการสภา ขอบคุณครับ ในส่วนของการพิจารณาโอนงบประมาณในครั้งนี้ โอนเพ่ิม 1,018,000 

บาท โอนลด1,018,000 บาท เหมือนกัน ในการพิจารณาอนุมัติ ได้น าหารือกับท่าน
ประธานฯแล้วว่าให้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเพียงครั้งเดียว ถ้าท่านไม่อนุมัติเป็นบางรายการ 
ผมจะไปตัดลดล าบาก คือโอนมาจากหลายหมวด และโอนเพ่ิมหลายรายการ จึงขอ
อนุญาตขอมติเพียงครั้งเดียวว่าจะอนุมัติให้โอน หรือไม่ให้โอนตามร่างที่เสนอ ขอชี้แจง
เพียงแค่นี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณครับท่านเลขาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายหรือซักถามในส่วนหนึ่งส่วนใดที่
ท่านสงสัย มีไหม ถ้ามีขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จ านวน ๑๑ ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า เห็น
ควรอนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน ๘ โครงการนี้หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควร
อนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วย
คะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออดเสียง ๑ เสียง 

 ๔.๓ ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔.๓ 

ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามเอกสารแบบขอเสนอญัตติ ลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ด้วยเทศบาลต าบลเขาพระ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน  ๙ รายการ รวมเป็นเงิน  
๒,๖18,0๐๐.-บาท ขอเรียนว่า ขอแยกรายละเอียดว่าเป็นรายการที่ขอโอนเพ่ิมเมื่อ
สักครู่ 1,018,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นอีกรายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม รายละเอียดจะอยู่ด้านหลัง
แบบขอเสนอญัตติ รายการที่ ๑ – ๘ จะเป็นรายการที่ขอโอนงบประมาณมาตั้งรายการ



 
 

ใหม ่ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกได้โปรดพิจารณาในญัตติขออนุมัติกันเงินอีกครั้ง
หนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายหรือซักถาม เมื่อมีการขอโอนเพ่ิม เมื่อสมาชิกสภามีมติให้โอน
เพ่ิม ก็ต้องขออนุมติจากสภาว่าจะให้กันเงินไว้หรือไม่ ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ครับ มี
ไหม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 
จ านวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้กันเงินโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัววี จากบ้านนายฝอย ละม้าย ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ ต าบลเขาพระ 
ขนาดปากกว้าง 1 เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณ 104,000 
บาท ใครเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัววี จากบ้าน
นายฝอย ละม้าย ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๑ ต าบลเขาพระ งบประมาณ 104,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไปโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี  บริ เวณหน้าบ้านนายเสนอ               
ราชพิบูลย์  หมู่ที่ ๘ ต าบลเขาพระ ขนาดปากกว้าง ๑ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 
0.40 เมตร ยาว ๒29 เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบล
เขาพระ งบประมาณ 130,000 บาท  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็น
ควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี บริเวณ
หน้าบ้านนายเสนอ ราชพิบูลย์  หมู่ที่ ๘ ต าบลเขาพระ งบประมาณ 130,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไปโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ในชุมชน หมู่ที่ ๙ ต าบลเขาพระ ขนาด
ปากกว้าง 0.45 เมตร  ระยะทางยาวรวม 172 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร 
รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณ 74,000 บาท ผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ในชุมชน หมู่ที่ ๙  
ต าบลเขาพระ งบประมาณ 74,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง  ไม่อนุมัติ          
ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไปโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายห้วยแพรกส้าน (ฝั่งซ้าย) เริ่มจาก
ฝั่งซ้ายของริมถนนคอนกรีตเดิม ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุก ๐.๓๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณ 76,000 
บาท ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายห้วย
แพรกส้าน (ฝั่งซ้าย) งบประมาณ 76,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง             
ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 



 
 

ประธาน ต่อไปโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชันระ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณสามแยกหัว
สะพานคลองชันระ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณ 389,000 บาท 
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชันระ หมู่ที่ ๑๐ 
งบประมาณ 389,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออก
เสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไปโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
โดยมีรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณ 119 ,000 บาท 
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
งบประมาณ 119,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออก
เสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไปโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
โดยมีรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลเขาพระ งบประมาณ 119 ,000 บาท  
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
งบประมาณ 119,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออก
เสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไป ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน มีรายละเอียด ๑.เป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด 
๔ นิ้ว จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ๒. ค่าจัดซื้อสว่านแบตเตอร์รี่แบบไร้สาย 
จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควร
ให้กันเงินส่วนนี้ไว้ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มัติให้กันเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน ๒ รายการ 
งบประมาณ ๗,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 
๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะ มีไหม ขอเชิญท่านายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ซึ่งเป็น

วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบประมาณรายจ่ายทุกอย่างได้ผ่าน ตั้งแต่โอนงบประมาณ 
จนถึงกันเงิน ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน ตลอดจน
ข้าราชการ ท่านปลัดในฐานะที่เป็นเลขานุการสภา ได้ดูแล อ านวยความสะดวกทุกเรื่อง 
บางครั้งอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง แต่ด้วยเวลาที่จ ากัด บางครั้งรีบเร่ง ตัวเลข
อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง ขออภัยท่านสมาชิกทุกท่าน เราพยายามจะท าให้ดีที่สุด 
แต่บางครั้งอาจจะบกพร่องไป ผมขอขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้
ช่วยกันดูแลเทศบาลต าบลเขาพระมาเป็นอย่างดีตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา ขอบคุณ
ครับ 



 
 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

เขตที่ ๒ ได้รับการฝากข่าวจากผู้ใหญ่มโน ศรีเปารยะว่า ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าใน 
ผู้ที่ไม่ได้ส่งเอกสารท าโฉนดชุมชน วันที่ ๑ ขอเชิญที่ศาลาหมู่ที่ ๕ เวลา 13.00 น. และ
ทางกองช่างจะขึ้นมาจับจีพีเอสในวันที่ ๑ ขอให้สมาชิกและผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์ให้
พ่ีน้องได้รับทราบ เพราะเป็นการเก็บเอกสารครั้งสุดท้าย เพ่ือไม่ให้พ่ีน้องเสียโอกาสใน
ครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอสอบถามนิด ตามที่ท่านได้ชี้แจงว่าผู้ที่ไม่ได้ส่งเอกสาร หรือผู้ที่ส่งเอกสารแล้วด้วยที่
ต้องไปประชุมในวันที่ ๑ ที่ศาลาหมู่ที่ ๕ 

นายสถิตย์ สุคชเดช ผู้ที่ส่งเอกสารแล้ว จ านวนหนึ่งพันห้าร้อยรายที่จะจับจีพีเอส ให้ไปพบปะกันทุกวันเวลา
สี่โมงเย็น เพ่ือจะรู้ว่าวันนี้จะไปจับจีพีเอสที่ ตรงไหน ส่วนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหรือจะ
เปลี่ยนมือ ให้เตรียมเอกสารไว้ เมื่อจับจีพีเอสเสร็จได้ส่งเอกสารเลย ขอบคุณท่าน
ประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกจ านงค์ครับ 
นายจ านงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมจ านงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล             

เขาพระ เขตท่ี ๒ ผมมีเรื่องแจ้งสืบเนื่องจากการเลี้ยงน้ าชา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนที่ผ่าน
มา ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลต าบลเขาพระ สมาชิก 
ผู้บริหาร ตลอดจนถึงโรงเรียนทั้งสองโรง โรงเรียนวัดหน้าเขาและโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชาอุทิศ รายได้ยังไม่แน่ชัด แต่ได้ฝากในบัญชีหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาท ตัวเลขยังไม่
นิ่ง ยังเข้ามาเรื่อยๆ เมื่อได้ตัวเลขชัดผมจะท าไวนิลติดประกาศไว้ที่เลี้ยงน้ าชา ผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้น าคณะมา ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน กาแฟคาวบอย เพ่ือนร่วมรุ่น 
พ.ส.ป. และองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ ที่มาจากนครศรีธรรมราช ทีมงานจาก
ลานสกา ท่านได้มอบจักรยานส าหรับเด็ก และอิฐแดงส าหรับก่อสร้างบ้านสองพันก้อน 
และปูนห้าสิบกระสอบ และชาวบ้านได้ร่วมกันในส่วนของอุปกรณ์ เงินสด จะได้ท าบัญชี
ให้เสร็จ จะได้ท าไวนิลแสดงความขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ในการก่อสร้างตอนนี้ได้
ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าท่านสมาชิกว่างแวะเข้าไปดูที่ซอย 358 ตอนนี้ก าลัง
ก่ออิฐ เสร็จแล้วท าบริเวณบ้าน ตีฟุตบาท ต่อหน้าบ้านเป็นล าดับต่อไป ขอชี้แจงเรื่องที่
ขอสมทบแรงงาน ที่วันก่อนคิดว่าจะได้มาสี่ -ห้าหมื่นบาท แต่พอได้แสนสี่หมื่น 
คณะกรรมการที่ด าเนินงานเลยจ้างแรงงานประมาณสามหมื่นบาท เขาคิดห้าสิบตาราง
เมตร คิดตางรางเมตรละหกร้อย แต่ที่ต่อเติมหน้าบ้าน ตีฟุตบาทเป็นประเด็นต่อไป ถ้ามี
งบประมาณเพียงพอจะต้องท าให้ดูดี นี่คือรายละเอียด ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆสามารถ
สอบถามได้จากคณะกรรมการจัดด าเนินการก่อสร้าง ถ้ามีรายละเอียดเพ่ิมเติม ผม
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 
นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภา เขต ๒ ตอนนี้ที่ศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนหรือศูนย์ถ่ายทอดการเกษตร มีหน้าต่างช ารุด ฝากผมมาถาม
คณะผู้บริหารว่าจะช่วยเหลือดูแลได้บ้างไหม ถ้าผิดระเบียบ ขอให้ช่างเข้าไปส ารวจให้
เขาด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 



 
 

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยังยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขต ๑ มีเรื่องฝากฝ่าย
บริหาร เรื่องที่หนึ่ง ผมได้ขับรถไปในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๐ เห็นคูข้างถนน ตรงร้านซื้อเศษยาง
ของนายจรินทร์ จันทร์ชุม เป็นร่องน้ าลึก น้ ากัดเซอะ เมื่อฝนตกมาอาจท าความเสียหาย
ต่อถนนคอนกรีตที่ท่านเทศบาลได้จัดสร้างขึ้น ขอฝากฝ่ายบริหาร หากสถานที่ดังกล่าว
ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาสามปี ช่วยเพ่ิมให้ด้วย เพราะเห็นทางเทศบาลจัดงบประมาณใน
การสร้างคูระบายน้ า เห็นท่านนายกฯขึ้นไปส ารวจพ้ืนที่อยู่บ่อย ผมเห็นเป็นร่องน้ าลึก
ประมาณเมตรกว่าๆ เลยเข้ามาใต้พ้ืนคอนกรีตของถนนแล้ว เรื่องที่สอง รู้ข่าวว่าการ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง มีรายการสร้างก าไรให้เทศบาลแยะ ของถนนคอนกรีตแต่ละ
สาย ผมไม่รู้ว่าประมูลแยกส่วนหรือชุดโครงการ ผมอยากให้ฝ่ายกองช่างและฝ่ายบริหาร
ช่วยก ากับดูแลในการด าเนินการก่อสร้างถนนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไปให้เกิด
ความรัดกุม เพราะเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้าน และหน้าตาของต าบลเขาพระ ที่เรา
ยืนหยัดในการท างานบริการสาธารณประโยชน์ ที่ให้เกิดมูลค่าสัมฤทธิ์ผล ที่ประชาชน
รับได้ ช่วยฝากเน้นย้ าให้ลงไปอยู่ที่หน้างานให้มากๆ เราไม่ต้องกังวลใจว่าผู้รับเหมาจะ
ท าอะไร เพราะเราท าหน้าที่ ผมก็ท าหน้าที่สมาชิกสภา ขอฝากไว้ด้วย เรื่องที่สาม 
โครงการต่างๆของต าบลเขาพระ ผมรู้ว่าเครื่องมือจับจีพีเอส ในโอกาสต่อไปน่าจะใส่ค่า
องศาลิปดา เพ่ือผู้มาประเมินโครงการจากส่วนกลางจะได้รู้  จะได้เด่นชัดขึ้นใน
รายละเอียดของโครงการ ที่ตั้งของโครงการ เพราะเรามีเครื่องมืออยู่ ประเด็นสุดท้ายที่
จะท าการจัดซื้อสว่านไร้สาย ผมฝากไปถึงพนักงานจ้างว่าเมื่อเราซื้อมาแล้วในหนึ่ง
อาทิตย์เราต้องชาร์ตแบตเตอร์รี่ทุกครั้งต่อไปจะเกิดความเสียหาย ถ้าจะซื้อต่อไปก้อนละ
พัน ผมเตือนเพ่ือความหวังดี ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ จะขอ

ต่อจากพ่ีจ านงค์ เรื่องสาธารณะที่ท าอยู่ เป็นงานไฟฟ้า ผมจะไปท าให้ฟรี ไม่คิดค่าแรง 
แต่ของต้องซื้อมา ขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้กันเงิน ขอบคุณจริงที่ได้ดูแลพ่ีน้องอย่าง
เต็มอ่ิม และขอขอบคุณที่ได้ช่วยดูแลถนนสาย 4189 ประชาชนบอกว่าถ้าได้ตรงนี้มา
เหมือนกับได้กินน้ าตาลหลายแก้ว ขอบคุณแทนพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลเขาพระ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ 
นายสมหมาย กรายแก้ว เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขออนุญาตท าความ

เข้าใจกับเพ่ือนสมาชิก เรื่องท่ีเพ่ือนสมาชิกรายงานความเดือดร้อน ผมขอท าความเข้าใจ
ว่า รถที่ทางเทศบาลมีอยู่หน้าตัก หลังขุดและรถหกล้อ ที่ใช้บริการแต่ละเรื่อง ให้เพ่ือน
สมาชิกเข้าใจว่าบางงานใช้กับรถเราไม่ได้ ยกตัวอย่าง หมู่ที่ ๖ เพ่ือนสมาชิกรายงาน
ความเดือดร้อน ท่านเกียรติศักดิ์ จงจิต รายงานถนนที่เราบุกเบิกใหม่สายหมู่ที่ ๖ ไป
คลองฉลอง ถามว่าปัญหาความเดือดร้อนมีไหม มีครับ แต่ว่าช่วงนี้ให้เพ่ือนสมาชิกที่
รายงานความเดือดร้อนมาว่ารถไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้ เพราะเข้าไปแล้วติด ติด
แล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อเอารถใหญ่เข้าไปช่วย กลายเป็นเรื่องอ่ืน ขอให้
เพ่ือนสมาชิกเข้าใจ ฉะนั้นน าเรียนชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนั้นได้เข้าใจ ที่ได้รับความ
เดือดร้อนให้เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน เราไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ส าเร็จร้อย
เปอร์เซ็นต์ได้ เพ่ือนสมาชิกช่วยอธิบายด้วย ยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง หมู่ที่ ๓ ของพ่ี



 
 

ทรงวุฒิ วุฒิพงษ์ ผมขออนุญาตเอ่ยนาม เพราะผมได้คุยกันแล้ว ท่านได้ท าหนังสือ
รายงานมาแล้ว ท่านต่อรองท านองน้อยใจเล็กน้อยว่าเทศบาลไม่เคยไปเหลียวแล ผมได้
เรียนกับท่านว่า พ้ืนที่ของท่านเป็นที่ลุ่มเปรียบเสมือนกระทะ พ้ืนที่เดิมของท่านเป็นนา 
แล้วท่านมาปลูกยางพารา ถามว่าเมื่อก่อนท านา น้ าไปทางไหน มีทางไป คุยรายละเอียด
กันเรียบร้อย ปัจจุบันเขาถมที่เรียบร้อยแล้ว กั้นน้ าไปไม่ได้ ฉะนั้นน า เรียนกับท่านว่า 
ท่านที่มีความเดือดร้อน จะต้องหาวิธีการเอาน้ าออกไปให้ได้ โดยเทศบาลจะให้ความ
ร่วมมือในบางส่วน ไม่ใช่ผมช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง และมีหมู่ที่ ๙ อีกสายหนึ่ง เรียนเพ่ือน
สมาชิกว่ามีผู้ใหญ่บ้านคุยกับผมในท านองน้อยใจว่า การที่เทศบาลโอนงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ท าถนนบางส่วน ที่อธิบายให้ฟังคือชาวบ้านไม่เข้าใจ มีเพ่ือนสมาชิกที่นั่งอยู่ด้วย 
ในขณะนั้น เวลานั้นได้ผ่านงบประมาณ ได้ตัดโอนงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว น่าจะ
อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ เพราะท่านอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย บอกไปซิครับว่าที่ตัด
โอนไป เราไม่ได้ละทิ้ง แต่เอามาด าเนินการในส่วนของถนนสาย 4189 เป็นส่วนที่
ส าคัญ ฉะนั้นส่วนที่โอนมาไม่ได้ละทิ้ง งบประมาณมาจะท าให้เรียบร้อย ฝากเพ่ือน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติช่วยอธิบาย เพราะบางครั้งผู้บริหารไม่รู้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นเรื่องที่
เกิดขึ้นช่วยกัน ให้องค์กรเราอยู่ได้ นี่คือหน้าตาของเทศบาลต าบลเขาพระ และ
ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกที่เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราได้อยู่ร่วมกันมาตลอดปี ๕๘ 
ขอขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ในส่วนของผม ในนาม
ของประธานสภา ขออภัยท่านสมาชิกตลอดจนคณะผู้บริหาร ในเรื่องเอกสาร หนังสือนัด
ประชุมซึ่งมีความผิดพลาด ไม่ได้เจตนา ก่อนจะเซ็นต์ผมตรวจดูแล้ว สาเหตุที่เปลี่ยน
เวลาประชุม เนื่องจากรอเทศบัญญัติเพ่ิมเติม เทศบาลได้ถือเอาวินาทีสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ เพ่ือประชุมให้ทัน ก็เลยเปลี่ยนเวลา เมื่อเปลี่ยนเวลา เอกสารหน้าปกกับ
หนังสือนัดประชุมคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อย เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ แต่ผม
ขอรับผิด ส าหรับวันนี้ ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น. 

           (ลงชื่อ)      สัจจนา  หนูรุ่น        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

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



 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล              
เขาพระ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต 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  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ประจ าปี   ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 

    สง่า   บ้าง 
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 


