
 

 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๕๙ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๙  เดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

        (ลงชื่อ)      สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕9  

 วันที่  19  มกราคม  ๒๕๕9   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
๓. นายสิทธิเดช  ละม้าย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
๔. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 
๕. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ ารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๘. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต 
๙. นายจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านงค์  หนูเพชร 

๑0. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
๑1. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
๑2. นายวสันต์  ไทรแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ วสันต์  ไทรแก้ว 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
๑. นายโชคดี  ศรีเปารยะ 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. นายโสภา  หนูเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ โสภา  หนูเพชร 
๔. นายวัชรพงศ์  ละม้าย เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงศ์  ละม้าย 
๕. นางสัจจนา หนูรุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 



 

 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน   เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ตลอดจนท่าน 

เลขานุการสภา วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕9 ผมขอเปิด
การประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธาน   ขอเชิญท่านเลขาฯแจ้งข้อราชการให้ที่ปะชุมทราบ ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตการ
จ าหน่ายสุรา การขายยาสูบ และการจ าหน่ายไพ่ ประจ าปี ๒๕๕๙ เนื่องจากใบอนุญาต
การขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจ าปี ๒๕๕๘ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะขอต่อ หรือขอใบอนุญาตใหม่ ให้ด าเนินการได้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ในการนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก 
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดนครศรีธรรมราชจะออกมารับค าร้องขอต่อและขอรับ
ใบอนุญาต ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐ น. จึงขอฝากเรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบและแจ้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อๆไปด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน  ขอบคุณท่านเลขาฯ ผมมีเรื่องแจ้ง เนื่องจากส านักงานเกษตร ท าโครงการจัดต้ังวิสาหกิจ
ชุมชนโรงสีข้าว บ้านเขาพระ ซึ่งจากการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม หลักจากนั้น
ประชุมครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีความเห็นว่าวิสาหกิจชุมชนต าบลเขาพระ ซึ่งประกอบด้วย
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน เป็นคณะกรรมการโดย
ต าแหน่ง จึงขอแจ้งให้ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นได้รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 
  ๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยค า ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดขอเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๕๘  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๔.๑ ขอเห็นชอบรับโอนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน รล 2214 กรุงเทพมหานคร  
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ท่านคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ในวาระที่ ๔.๑ ญัตติขอเห็นชอบรับโอนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน รล 



 

2214 กรุงเทพมหานคร ตามที่เทศบาลต าบลเขาพระ ได้รับการสนับสนุนรถยนต์
บรรทุกช ารุดที่ เลิกใช้งาน ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน รล 2214 
กรุงเทพมหานคร จากส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ในราชการของ
เทศบาลต าบลเขาพระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 9 ในกรณีที่มี
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้เป็นสิทธิ์อัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น รายละเอียดต่างๆ ผม
ขออนุญาตให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ปลัดเทศบาล เรียนท่านสมาชิก ตามท่ีท่านนายกฯได้กล่าวไปแล้วว่าการรับโอนพัสดุ จะต้องด าเนินการ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อที่ 9 กรณีที่พัสดุมีภาระหรือมีเงื่อนไข การรับโอนรถยนต์
บรรทุกช ารุด ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน รล 2214 กรุงเทพมหานคร จาก
ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร ซึ่งการรับโอนรถยนต์หรือเครื่องจักรกลมีภาระติด
พันเนื่องจากว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ดังนั้นเมื่อมี
ค่าใช้จ่ายหรือภาระติดพัน จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาก่อน ที่ผ่านมาได้ไปรับรถ
จากส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร แต่การใช้งาน เราไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากว่าไม่ได้รับความเห็นชอบรับโอนจากสภา จะต้องขอความเห็นชอบจากสภา
ก่อนว่าจะรับโอนหรือไม่ ขออนุญาตโดยเบื้องต้นแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดซักถามเพ่ิมเติมไหม ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ  
นายจ านงค์ หนูเพชร เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของกิจการสภา กระผมนายจ านงค์ หนูเพชร 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เขตที่ ๒ ฟังดูจากที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจง เป็นเรื่องดี ที่
จะโอนรถคันดังกล่าว แต่ด้วยความเป็นห่วง 1. สภาพรถ 2.การบ ารุงรักษาและเชื้อเพลิง 
จากการฟังรายละเอียดจากท่านเลขาฯ เป็นห่วงว่าเป็นภาระให้กับเทศบาล สืบ
เนื่องจากว่าสภาพรถ และต้องแบกภาระเรื่องบ ารุงรักษาและน้ ามันเชื้อเพลิง ตั้งท าตาม
ระเบียบ เพราะว่าถ้าไม่ผ่านสภา ไม่ได้รับความเห็นชอบจากท่านผู้ทรงเกียรติ ไม่สามารถ
ที่จะน ามาใช้ในภารกิจของเทศบาลได้ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขตที่ ๒ เห็นด้วย

ที่ว่าจะมีรถมาเพ่ิม แต่เป็นห่วงเรื่องการซ่อมแซม บ ารุงรักษา ผมอยากทราบว่าจะต้องมี
คนขับรถและผู้ดูแลรถหรือไม่ เป็นห่วงถ้าไม่มีผู้ดูแลโดยตรง ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม
เพ่ิมเติม ผมขอให้ท่านนายกฯได้ชี้แจงเรื่องการรับผิดชอบรถ ว่าจะให้กองไหนดูแล ขอ
เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องของสภาพรถ ขอเรียน
ท่านประธาน ท่านสมาชิกว่ารถคันดังกล่าว จากที่เราได้ไปรับจากกรุงเทพมหานคร 
ระยะทางประมาณเจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตร พนักงานขับรถของเทศบาลไปขับมา ปรากฏว่า
ไม่เจอปัญหาหรือเป็นอุปสรรคในการเดินทาง แค่เติมน้ ามันและเช็คสภาพ และที่ใช้



 

ในตอนนี้ปัญหายังไม่เจออย่างที่ท่านสมาชิกเป็นห่วง ผมก็เป็นห่วง กลัวว่ารับรถมาแล้ว
จะไม่คุ้มทุน จะมาซ่อมมากกว่า ประมาณการรถ ประมาณแสนห้าหมื่นบาท ถ้าการดูแล
กับการใช้งานประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาล ผมก็เป็นห่วง แต่โดยสภาพตอนนี้
ค่าใช้จ่ายตอนไปรับมาแค่เติมน้ ามันไม่ถึงหมื่น คิดว่าคุ้มทุน แต่ถ้าถามว่าในระยะยาว 
ต้องเรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมว่าการใช้งานมากและสภาพพ้ืนที่ของเราที่เป็นภูเขา ผม
ไม่กล้าการันตีกับท่านว่ารถจะไม่เสียหายหรือช ารุด ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรา ส่วนการ
ดูแล ต้องอยู่ในกรอบของการดูและพัสดุของเทศบาลต าบลเขาพระ ไม่ว่าการดูแลรักษา
หรือการเติมน้ ามัน ผมวางแผนไว้ว่าจะให้กองช่าง เพ่ือใช้ในการเดินทางไปลงพ้ืนที่ ตรวจ
งาน รวมไปถึงการส่งหนังสือต่างๆของส่วนราชการ การดูแลจะอยู่ภายใต้การดูแลของ
บุคลากรของกองช่าง ขอบคุณครับ  

ประธาน มีท่านอื่นอีกไหม ถ้ามีขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จ านวน ๑2 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้รับโอนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน รล 2214 กรุงเทพมหานคร หรือไม่ 
ถ้าใครเห็นชอบให้รับโอน กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรับโอนรถยนต์  หมายเลขทะเบียน รล 2214 
กรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

๔.๒ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
๔.๒.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 4189 ตอนท่าพุด -               
เขาหลวง- พิปูน ช่วงท่ี ๑ 

ประธาน            ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ ๔.๒ ญัตติขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมด้วย เทศบาลต าบลเขาพระ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างถนน จ านวน ๕ โครงการ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น  ๒,๙๒๖,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชน
และสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการเพื่อบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กฎหมายก าหนด โครงการทั้ง ๕ โครงการส่วนหนึ่งเกิดจากความเดือดร้อน ผมได้
ตรวจสอบแล้วอยู่ในแผนพัฒนา อยู่ในปี ๕๙ และได้รับหนังสือรายงานความเดือดร้อน
จากเพ่ือนสมาชิก ราษฎรในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ถ้ารองบประมาณประจ าปีอาจ
เกิดความเสียหายได้ ซึ่งสถานทางการคลังเงินสะสมของเรา ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2558 มีเงินสะสมอยู่เก้าล้านบาท ได้กันไว้ส าหรับผู้สูงอายุและรายจ่ายต่างๆ ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ได้บางส่วนจ านวนสี่ล้านบาท โครงการต่างๆได้อยู่ในมือของท่านสมาชิก
แล้ว ขอให้ท่านได้ตรวจสอบ ตรวจดูรายละเอียด ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ขอท่านสมาชิกจะได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ ๑ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 4189  ขอเชิญท่านจ านงค์ครับ 



 

นายจ านงค์ หนูเพชร  เรียนท่านประธานที่เคารพ ที่จริงแล้วโครงการนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนชาว
ต าบลเขาพระและชาวต าบลอ่ืนๆที่สัญจรไปมา สืบเนื่องจากเป็นถนนสายหลัก ฝากฝ่าย
บริหาร ฝ่ายส านักปลัด หลังจากผ่านสภาไปแล้วส่งไปทางผู้ว่าฯ หลังจากผ่านกรรมวิธีนั้น
แล้วจะเป็นการสอบราคา ประกวดราคา ขอให้ท าด้วยความรวดเร็ว ขอฝากนี้ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใด
ประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 4189 ตอนท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน ช่วงที่ ๑ 
งบประมาณ 1,600,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 
4189 ตอนท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน ช่วงท่ี ๑ งบประมาณ 1,600,000 บาท คะแนน
เสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ  ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

  4.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสาย 4189 สวนยางนายมี
เพียร โอยสวัสดิ์ ถึงสวนยางนายเล็ก ปราบราย หมู่ที่ ๕ ต าบลเขาพระ 

ประธาน ต่อไปโครงการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสาย 
4189 สวนยางนายมีเพียร โอยสวัสดิ์ ถึงสวนยางนายเล็ก ปราบราย หมู่ที่ ๕ ต าบลเขา
พระ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรี ส าหรับโครงการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสาย 
4189 สวนยางนายมีเพียร โอยสวัสดิ์ ถึงสวนยางนายเล็ก ปราบราย (หนานนกยูง) หมู่
ที่ ๕ เริ่มจากสาย 4189 สถานที่จะอยู่ด้ านหลัง รูปแบบจะอยู่ด้านหลัง และจะ
สอดคล้องกับแผนล าดับที่ 76 ที่อยู่ในปี ๕๙ สามารถด าเนินการได้ เพ่ือแก้ปัญหาการ
สัญจรไปมา ระยะทางประมาณร้อยกว่าเมตร จนถึงหัวสะพาน ซึ่งตรงนั้นเป็นที่ลาดชัน
ถ้าไม่ด าเนินการจะเกิดปัญหาในหน้าฝน น้ าจะกัดเซอะ เทศบาลไปด าเนินการหลายครั้ ง
แล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการถาวรได้ เนื่องจากเป็นที่ลาดชัน เป็นคู รถสัญจรได้ล าบาก
เรียนให้ท่านประธาน ท่านสมาชิกได้ช่วยกันพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง 
ขอบคุณครับ  

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสาย 
4189 สวนยางนายมีเพียร โอยสวัสดิ์  ถึงสวนยางนายเล็ก ปราบราย หมู่ที่  ๕ 
งบประมาณ 141,000 บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสาย 4189 สวนยางนายมีเพียร โอยสวัสดิ์ ถึงสวนยางนายเล็ก ปราบราย 
หมู่ที่ ๕ งบประมาณ 141,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ  ไม่มี  
งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 ๔.๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปั๊มน้ ามันบางจาก หมู่ที่ ๗ 
ต าบลเขาพระ 

ประธาน ต่อไปโครงการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปั๊มน้ ามัน
บางจาก หมู่ที่ ๗ ต าบลเขาพระ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ขอเชิญท่านนายกฯครับ 



 

นายกเทศมนตรี ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปั๊มน้ ามันบางจาก หมู่ที่ ๗ เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิม หลักการและเหตุผล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปั๊ม ระยะทาง 
250 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 1 จุด จ านวน 6 
ท่อน พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย เหตุผล เนื่องจากเป็นถนนสายหลักของหมู่ที่ 
7 ที่จะเดินทางออกมาถนนทางหลวง สภาพยังเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรเป็น
จ านวนมาก เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการขนส่งล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา เพ่ือก่อสร้างถนนที่มีโครงสร้างที่มั่นคง 
และถาวร เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป้าหมายเพ่ือ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม รายละเอียดอยู่ในแผน ปี 
59 เรียนท่านสมาชิกเพ่ือได้ตรวจสอบอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า 
ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปั๊มน้ ามันบางจาก หมู่ที่  ๗ ต าบลเขาพระ เริ่มจากถนน คสล.เดิม งบประมาณ 
482,000 บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปั๊มน้ ามันบางจาก หมู่ที่ ๗ ต าบลเขาพระ งบประมาณ 482,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  ไม่มี  งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

 ๔.๒.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนถึงท่อลอดเหลี่ยม 
เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 8 ต าบลเขาพระ 

ประธาน ต่อไปโครงการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน
ถึงท่อลอดเหลี่ยม เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 8 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี ขอเรียนว่าถนนสายนี้ค่อนข้างยาว การก่อสร้างได้ครั้งละเล็กละน้อย ยังเหลือประมาณ
ร้อยกว่าเมตร เมื่อได้ก่อสร้างร้อยสามเมตรนี้เสร็จถือว่าปัญหาจบระหว่างหัวคอนกรีต 
สมาชิกบางท่านได้ขึ้นไปดูแล้ว เห็นแล้วว่าสภาพเป็นอย่างไร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
อยู่ในกรอบและระเบียบของการจ่ายเงินสะสมเช่นกัน วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาให้
บรรลุตามความประสงค์ของพ่ีน้องในการสัญจรไปมา อยู่ในแผนพัฒนาของปี 59 
เช่นกัน เรียนให้ท่านประธาน ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า 
ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองผวนถึงท่อลอดเหลี่ยม เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 8 เริ่มจากถนน คสล.เดิม 
งบประมาณ 205,000 บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองผวนถึงท่อลอดเหลี่ยม เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๘ ต าบล          
เขาพระ งบประมาณ 205,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ  ไม่มี  
งดออกเสียง ๑ ท่าน 

  



 

๔.๒.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนน คสล. คลองคันเถร 
ถึงสวนยางนายมีชัย คงศักดิ์ หมู่ที่ 10 ต าบลเขาพระ 

ประธาน ต่อไปโครงการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัว
ถนน คสล. คลองคันเถร ถึงสวนยางนายมีชัย คงศักดิ์ หมู่ที่ 10 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนน คสล. คลองคันเถร ถึง
สวนยางนายมีชัย คงศักดิ์ ขอเรียนว่าถนนสายดังกล่าวค่อนข้างยาว ทุกๆปีสภาจะให้
ความเห็นชอบอย่างต่อเนื่อง จากการก่อสร้างที่ผ่านมาลดปัญหาในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรและอุบัติเหตุลดลงเห็นได้ชัด เหตุผลที่สร้างเพ่ิมเติมครั้งนี้คือสภาพถนนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สะดวก ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การขนส่งค่อนข้างที่จะล าบาก 
เพ่ือแก้ปัญหาให้บรรลุอย่างถาวร ทางคณะผู้บริหารได้ลงส ารวจพ้ืนที่และได้สอบถาม
ความจ าเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องในการใช้เส้นทาง ได้รับความเดือดร้อนจริง ถนน
ดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของท้องถิ่นเรา ล าดับที่ 81 ท่านอาจจะได้ดูมาบ้าง
แล้ว ขอให้ท่านได้ตรวจสอบอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญท่านประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน ผมนายประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเขตที่ ๒ ผมดูโครงการนี้ ความ

กว้างกับความยาวถูกต้อง แต่การวางท่อ 60 x 100 จ านวน 1 ท่อน  ผมไม่มั่นใจว่ามี
อยู่แล้วหรือเปล่า จริงๆพ้ืนที่ตรงนี้ ขนาด 60 x 100 จะรับน้ าได้หรือเปล่า ผมขอถาม
ว่าไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว ๑ ท่อนหรือ ๑ จุด ขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านอื่นอีกไหมครับ ผมขอพักการประชุม ๕ นาท ี
 

พักการประชุม 10.50 น. 
เริ่มการประชุม 11๐.๕๕ น. 

ประธาน เข้าร่วมระเบียบวาระฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมไหม เมื่อไม่มี ผมจะ
ขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนน คสล. คลองคันเถร ถึงสวนยางนายมีชัย        
คงศักดิ์ หมู่ที่ 10 เริ่มจากถนน คสล.เดิม งบประมาณ 498,000 บาท หรือไม่ สมาชิก
ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากหัวถนน คสล. คลองคันเถร ถึงสวนยางนายมีชัย คงศักดิ์  หมู่ที่  10  
งบประมาณ 498,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่อนุมัติ  ไม่มี                    
งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

 4.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ในระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559ตามที่เทศบาลต าบลเขาพระ ได้ประกาศใช้              
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบล
เขาพระมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 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 ่ ให้เปน็อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน  ๒ โครงการ คือแผนงานบริหารงานทั่วไป  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
โดยมีคุณสมบัติรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รับรองลายนิ้วมือสามพันลายนิ้วมือ 
บันทึกข้อมูลได้หนึ่งแสนรายการ เป็นเงิน 9,900 บาท และอีกรายการ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๑ เครื่อง รวมทั้ง ๒ รายการ
เป็นเงิน ๓๕,000 บาท รายละเอียดขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ก่อนที่ท่านสมาชิกจะอภิปราย ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงเพ่ิมเติมจากส่วนของท่านนายกฯ 
ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านสมาชิก ขออนุญาตเรียนเ พ่ิมเติมรายการโอน รายการที่  ๒ ค่าซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ ในเทศบัญญัติประจ าปี ได้ตั้งไว้แล้ว ๑ เครื่อง แบบแยกส่วน ขนาด 
12,000 บีทียู แต่เนื่องจากว่าเราได้ปรับอาคาร อปพร. ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของ
แอร์ต้องพอดีกับพ้ืนที่จะติด จึงขอเปลี่ยนแปลงขนาด จาก 12 ,000 บีทียู เป็น 
36,000 บีทียู ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะสอบถามเรื่องการโอนงบประมาณทั้ง ๒ รายการ ขอเชิญ
สมาชิกโชคดีครับ 

นายโชคดี  ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ เรื่องแรก การซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือเข้าออกของพนักงาน ถึงเงินจะน้อยก็จริง แต่ผมคิดว่าการควบคุมดูแล
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ไม่จ าเป็นต้องใช้ตัวนี้ เราควบคุมโดยวาจาไม่ได้หรือ จึง
ต้องใช้เครื่องควบคุม เพราะผมคิดว่าไม่น่าจะมีใคร ผมว่าน่าจะดูแลโดยวาจาก็ได้ เรื่องที่ 
๒ เรื่องแอร์ ผมทราบว่าตอนนี้จ านวนสมาชิก อปพร.ที่มาเข้าอยู่ดูแลที่ศูนย์ อปพร.ไม่กี่
รายแล้ว ผมเองก็เป็นสมาชิกอปพร.อยู่ การที่จะมีอาคารศูนย์อปพร. แต่ประโยชน์ที่จะ
ติดตั้งตัวนี้ ความสะดวกสบายผมยอมรับ แต่ว่ามองเห็นจากการประชุมของสมาชิก            
อปพร. ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าคนเท่านั้น อีกข้อ ค่าตอบแทนสมาชิกอปพร. 
อยากถามว่าสมาชิก อปพร.ที่ปฏิบัติงานจริงๆ มีจ านวนเท่าไหร่ ที่ เข้า ร่วมอบรม
ประมาณสองร้อย แต่ที่เห็นตอนปฏิบัติงาน ไม่ว่าเจ็ดวันอันตราย สงกรานต์ มีไม่กี่คน 
บางคนมาท างานตั้ง 2-3 วัน จากที่เคยอบรมไป 4-5 รุ่น สมาชิกเกือบๆสองร้อย ท า
อย่างไรให้สมาชิก อปพร.เข้ามาปฏิบัติงานตามค าสั่ง และมีความตั้งใจที่จะท างานต่อไป 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ขอตอบเรื่องการโอนรายการที่ ๑ เครื่องสแกนนิ้วมือ ด้วยมีหนังสือแจ้งมาทางจังหวัด 

แจ้งมายังเทศบาล ในกรณีที่ว่าขั้นตอนการควบคุมบุคลากรภายในมีอยู่ ๒ ช่องทาง 
ช่องทางเดิมคือการลงเวลา อีกช่องทางหนึ่งคือการสแกนลายนิ้วมือ ตอนนี้ หน่วยงาน
ราชการด าเนินการไปแล้วหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้
ถึงการมาท างาน การพูดมีการด าเนินการแล้ว แต่ตามวินัยของข้าราชการต้องมี
มาตรการ บุคลากรของเทศบาลตอนนี้มีประมาณ 40 ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ 
ถ้าว่าดูแลทั่วถึงไหม บางครั้งต้องมีการอะลุ่มอล่วยบางส่วน แต่เวลาท างานคือเวลา



 

ราชการแปดโมงครึ่ง ถึงสี่โมงครึ่ง มีระเบียบ ไม่ผิดกฎหมาย สามารถด าเนินการได้ เพ่ือ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตรงต่อเวลา มี 2 ช่องทางตามที่ผมน าเรียน สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ ถ้าใครมาสายอย่างไร มีมาตรการลงโทษอยู่แล้ว ในส่วนของแอร์ ขอเรียนว่า
ตามท่ีเทศบาลได้รับงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จ านวนแปดแสนกว่า
บาท สถานที่ดังกล่าวจ าเป็นต้องเป็นศูนย์รวม ตรวจสอบและติดตั้งระบบ CCTV ของ
เทศบาล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจส่วนหนึ่ง และของเทศบาลส่วนหนึ่ง ท าการตรวจสอบ
กรณีมีเหตุ กล้องดังกล่าวต้องดูแลค่อนข้างดี มีความจ าเป็น ถามว่าจ าเป็นขนาดไหน  
ขอเรียนว่าการเป็นอยู่ตรงนั้นต้องมีความปลอดภัยด้วย ต้องมีการปรับปรุง มีการใช้
งบประมาณปรับปรุงอาคารและการติดตั้งแอร์ ในส่วนของค่าตอบแทน ขออนุญาตเรียน
ว่าที่ผ่านมาได้ให้ค่าปฏิบัติงานแก่สมาชิก อปพร. แต่หลังจากนั้นส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินท้วงติงมา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไม่มีค่าตอบแทน ตอนนี้อยู่ระหว่าง
การหารือระหว่าง สตง.กับจังหวัด ทุกจังหวัดไม่เฉพาะเขาพระของเรา การตั้งด่าน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ มีหนังสือสั่งการมาว่าเราไม่สามารถตั้งด่านได้ หรือตังด่านแต่ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้เพราะเป็นอาสาสมัครงานป้องกันภัย รายละเอียดต่างๆหนังสือสั่ง
การมีมาในเรื่องการสั่งจ่าย ขอน าเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องหนังสือสั่ง
การ ขอให้ท่านเลขาฯช่วยชี้แจงอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯเพ่ิมเติมในส่วนของท่านนายกฯครับ 
เลขานุการสภา ในส่วนของค่าตอบแทนของ อปพร. มาในระยะหลัง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะบอก

ว่า ค่าตอบแทนไม่มีระเบียบรองรับในการเบิกจ่าย เทศบาลไม่สามารถเบิกจ่ายตรงนี้ได้ 
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถเบิกจ่ายได้แต่ต้องท ารายงานการเดินทางใน
การปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง แต่ไม่สมาชิกเห็นสมาชิกรายงาน เพราะจ านวนไม่มาก 
ดังนั้นในการปฏิบัติงานตรงนี้เป็นการอาสาอย่างที่ท่านนายกฯบอกแล้ว อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จะใช้ตามภารกิจที่เทศบาลมีความจ าเป็น ขออนุญาตน าเรียน 
ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกจ านงค์ครับ 
นายจ านงค์ หนูเพชร   เรียนท่านประธานที่เคารพ จากการจ่ายเงินใช้ทั้ง ๒ โครงการ ผมไม่ติดใจ สืบ

เนื่องมาจากว่าสมาชิกอปพร. เป็นอาสาในเรื่องของการปฏิบัติงาน ไม่มีค่าตอบแทน
เพราะเป็นจิตอาสา ผู้ที่มีจิตอาสาสมควรได้รับความสะดวกสบาย ติดใจ ขอถามขอ
อภิปรายประกอบ เงินที่จะโอนมา การสแกนลายนิ้ วมือเข้าออกของบุคลากรของ
เทศบาล อยากจะถามว่าถ้าจะกลับก่อนเวลาโดยไม่ชี้แจงการสแกนนิ้วมือ จะท าไม่ได้
สืบเนื่องมาผิดหลักระเบียบของราชการและพนักงาน  ถามว่าการสแกนนิ้วมือผู้กลับ
ก่อนเวลาท าได้หรือไม่ ประการที่ ๒ กลับก่อนเวลาโดยการชี้แจงในเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ มีการบันทึกหรือไม่ว่าหลักการและเหตุผลของการกลับก่อนเวลามีธุระ
ส่วนตัวหรือเป็นการป่วยกะทันหัน การสแกนลายนิ้วมือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมควร
ใช้ในส านักงาน เพ่ือไม่ให้เป็นการล้าหลังในเรื่องการด าเนินการ ถ้ามีงบก็ดี สิ่งที่อยาก
ถามคือการกลับก่อนหรือหลังจากชี้แจงหรือไม่ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถ
สแกนลายนิ้วมือได้หรือไม่ เป็นข้อมูลใหม่ที่สมาชิกสงสัย อย่างอ่ืนเห็นด้วยทั้ง ๒ 
โครงการ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯเพ่ิมเติมครับ 



 

เลขานุการสภา ขออนุญาตชี้แจงเรื่องเครื่องสแกนลายนิ้วมือ การเข้า สแกนเข้า การออกให้สแกนออก
ในกรณีที่ออกไปก่อนเวลาหรือเข้ามาหลังเวลาราชการ มี ๒ ประเด็น คือออกไปราชการ 
ต้องขออนุญาต ตามระเบียบไปราชการ มีสมุดขออนุญาต ไม่ต้องสแกนมือ ถ้าเลยเวลา
ราชการไปแล้ว ประเด็นที่ ๒ ถ้ามีภาระติดพันในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย มีระเบียบการลา 
ที่สามารถลาครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่ายได้ตามความจ าเป็น ต้องเก็บเป็นหลักฐาน ขอ
อนุญาตน าเรียนเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านอ่ืนอีกไหมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพราะเป็นเรื่องใหม่ 
ขอให้สมาชิกได้ท าความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ถ้ามีเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
หนึ่งท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายซักถาม ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมี
มติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในครั้งนี้หรือไม่ 
สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ด้วย
คะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ  ไม่มี  งดออกเสียง ๒ ท่าน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลประจ าปี 
๒๕๕๘ ตามที่กระผม ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเขาพระ  
ต่อสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 255๕  ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา รวม 9 ด้าน  ประกอบด้วย  
นโยบายเร่งด่วน, นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต, นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม, นโยบายด้าน
สาธารณสุข, นโยบายด้านเศรษฐกิจ, นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, นโยบายด้านทรัพยากรธรรมราช และสิ่งแวดล้อม, 
นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  โดยได้น าไปสู่การ
ปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญ
ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็น
การสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ทุกโครงการและกิจกรรม 
เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามา
ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหา เรา
จะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือ
โครงการริเริ่มใหม่ท่ีจะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือด าเนินการให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  ดังนั้น  เ พ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  



 

มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  กระผมจึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลเขาพระ ประจ าปี 
๒๕๕๘  ดังรายละเอียดที่อยู่ในมือท่านแล้ว ขอให้ท่านตรวจดูอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจดูรายละเอียด ถ้าท่านเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ท่านนายกฯได้
แถลงไว้ หรือผลงานที่แถลงไว้ไม่ตรงกับงบประมาณ หรือท่านมีข้อสงสัยประการหนึ่ง
ประการใด ขอเชิญซักถามได้ ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหารในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 ๕.๒ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา ผมขออนุญาตจะขอประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๕ เป็น

ต้นไป มี 3-4 โครงการ อยากจะฝากให้ท่านสมาชิกได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่
พ่ีน้องประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเทศบาลได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัด 
โครงการแรก โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงของหมู่ที่ ๑๐ ปีนี้เทศบาลได้ร่วมกับ
คณะกรรมการหมู่ที่ ๑๐ จัดงานลอยกระทงในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน มีกิจกรรมการ
ประกวดกระทง ได้แจ้งเวียนผ่านทางผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พ่ีน้องได้ท า
กระทงลอยร่วมกัน และได้ประกวดด้วย โครงการที่ ๒ โครงการจัดกิจกรรมป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ ๙ ในวันที่ ๒๕ วันเดียวกัน มีการจัดกิจกรรมร าลึกมหาโศก มหา            
สาธารณภัยที่เกิดในพ้ืนที่ของเรา จัดที่หมู่ที่ ๙ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี ขอเชิญท่าน
สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมช่วงภาคเช้าถึงเที่ยง กิจกรรมต่อไป วันที่ ๔ ธันวา 
ทางอ าเภอพิปูน ขอความร่วมมือ ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ชื่องาน สัมพันธ์ปั่นรัก           
พิปูนภักดิ์แผ่นดิน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เริ่มเวลาแปดนาฬิกา เริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่
สามแยกพรุเถี๊ยะถึงต าบลกะทูน เวียนกลับมาไปสิ้นสุดที่ต าบลยางค้อม ระยะทาง ๒๗ 
กิโลเมตร ขอเชิญท่านสมาชิกและประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พ่ีน้องเข้าร่วมกิจกรรมปั่น ปั่น
เฉพาะเท่าที่มีก าลัง ไม่ต้องปั่นตลอดเส้นทางก็ได้ สวมใส่เสื้อเหลือง อีกงานเป็นงาน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวามหาราช 
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เหมือนกัน มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราช
สักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณสามแยกพรุเถีย๊ะ ขอเชิญสมาชิกเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรมตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์แล้ว และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้
พ่อแม่พ่ีน้องทราบโดยทั่วกันด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจ ารูญครับ 
นายจ ารูญ  ละม้าย เรียนท่านประธาน กระผมจ ารูญ ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สืบเนื่องมาจาก

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ผมได้รายงานความเดือดร้อนของราษฎรในเขตเทศบาลต าบล
เขาพระ โดยเฉพาะถนนสายบ้านนายเฉลิม ละม้าย ถึงสวนยางนายอนันต์ โสภา ผ่านไป
ยังกองช่าง ได้ดูหนังสือแล้วตามที่ได้รับส าเนา ได้มีการสั่งการเป็นที่เรียบร้อยโดยการ
เห็นชอบของนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ได้รับทราบและได้สั่งการให้กองช่าง
ด าเนินการในส่วนนั้น ตามข้อเท็จจริงเนื่องมาจากถนนสายดังกล่าว ผมขอเรียนผ่านท่าน
ประธานไปยังฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ที่เราได้บุกเบิกสร้างมาด้วยงบประมาณของเทศบาล
ต าบลเขาพระ ประมาณสองแสนเก้าหมื่นกว่าบาท ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้มีการซ่อมแซมหรือ



 

มีการบ ารุงรักษาเลย ซึ่งระยะทางผ่านมาหลายปี น้ าฝนกัดเซอะท าให้ไม่สามารถสัญจร
ไปได้ ผมใคร่ฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารได้มอบให้กองช่าง
เข้าไปด าเนินการให้ด้วย เพราะราษฎรหมู่ที่ ๙ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับความ
เดือดร้อนจากการใช้ถนนเส้นนั้นจริงๆ เท่าที่สังเกตดูยังไม่มีการเข้าด าเนินการ ขอความ
อนุเคราะห์ว่าช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเป็นการ
เร่งด่วน ถ้าใครไม่ใช้เส้นทางจะไม่รู้ว่าความเดือดร้อนเป็นอย่างไร ไม่สามารถผ่านได้
จริงๆ เมื่อก่อนเราท าทางเบี่ยงไว้ใช้สัญจรไปมา บังเอิญผู้ที่ให้ผ่านสวนยาง ไปขอทุน
กองทุนสงเคราะห์สวนยาง แต่เขาไปปลูกปาล์มโดยใช้รถแบ็คโฮไปขุดทางเท้าที่ทาง
ราษฎรไปร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเพ่ือให้สัญจรผ่านไปมาได้สะดวกขาดเป็นช่วงๆ ท าให้มี
ปัญหาในการสัญจรไปมา ถ้าใครคิดไม่ออกสภาพปัญหาตรงนั้น สวนยางนายจ านงค์
ภิรมย์ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ที่เขาขุดเส้นทางดังกล่าวที่ท าให้ราษฎรไม่สามารถผ่านไปมาได้
ดังนั้นจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งทางกองช่าง
เข้าไปให้ด่วน เพราะเป็นความเดือดร้อนจริงๆ ขอฝากไว้นี้ ขอบคุณล่วงหน้าหวังว่าจะร ับ
ความอนุเคราะห์เหมือนกับถนนสายอื่นๆท่ีท่านได้ช่วยเหลือมา ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขา

พระ เขตท่ี ๒ สืบเนื่องมาจากพ้ืนที่ต าบลเขาพระเป็นพ้ืนที่ลาดชัน มีถนนที่ขาดการดูแล
เยอะ โดยเฉพาะถนนสายเขาโพธิ์ พังมาหลายปีแล้ว ยังไม่ได้ซ่อม จากหัวสะพานหมู่ที่ 
๑๐ ขึ้นไปเหนือคลอง พอน้ าเซอะใต้คอนกรีตกลายเป็นหลุมลึก รถหกล้อบรรทุกไม้ยาง
เสี่ยง ไม่รู้วันไหนจะเกิดอุบัติเหตุ หน้าบ้านลุงมิน จันทร์ชุม ที่ซื้อเศษยาง ด้วยความเป็น
ห่วงจากเทศบาลต าบลเขาพระ ไฟฟ้ายังขึ้นไปถึงอ่าง ท าให้ประชาชนที่ผ่านไปมาเกิด
การรันทด มีค าถามว่าพ้ืนที่นี้สมาชิกผู้บริหารอยู่กันอย่างไร ตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่
พัวพันกันหลายอย่าง ไม่ว่าเป็นทางเท้า หรือทางล าเลียงการเกษตร ยังไม่ได้ซ่อมเยอะ 
ผมว่างบประมาณของเรามีไม่น้อย 35 ล้าน เรื่องไฟฟ้าเหมือนกัน รับพนักงานมาซ่อม กี่
เดือนแล้วยังซ่อมไม่เสร็จ โดยเฉพาะหมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ต เสร็จไปบ้างแล้ว ยังหมู่ ๗ หมู่ ๕ 
หมู่ ๑๒ ที่พ่ีศรีมาบอกวันนั้น ยังไม่ซ่อมให้เขาเลย ส่วนใหญ่น้องๆไปท างานเพ่ือน
มากกว่า ไม่รู้ว่างานเองคืองานซ่อมไฟฟ้า ไปท างานอ่ืน ผมจะไม่ไปดุเขา  เพราะไม่ใช่
ลูกน้องผม คนที่ต้องดุ คือหัวหน้ากองช่าง แต่ต้องบอกท่านนายกฯ ท่านประธานทราบ
ว่าชาวบ้านถามหลายครั้งแล้วว่าเมื่อไหร่จะไปซ่อมให้ ผมบอกว่าให้ใจเย็นๆ เขาเข้าใจว่า
ผมท าไฟ ไม่ใช่ ผมไปช่วย ไม่ได้คิดเงิน ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยที่ไปท า ไปช่วยงาน
สาธารณะอย่างเดียว ผมอยากเสนอว่าอ่านเก็บน้ าคลองดินแดง ถึงไม่มีงบประมาณไปท า  
ให้ท าหนังสือไปกรมประทานให้ช่วยตัดหญ้าข้างถนน วันก่อนมีรถเมย์พาเด็กมาดูงาน 
๔๐ คน ขี่รอบอ่างไม่ได้ มีต้นไม้ซอมอยู่ที่ห้วยสะท้อน ถนนคดเคี้ยว นายกฯเอา
งบประมาณไปท าตรงนั้นได้ ๔-๕ วัน เกิดปัญหาไม่ได้ท าต่อ ยังอยู่อย่างนั้น ขอร้องให้หา
ทรายไปท าตรงนั้นต่อที่บ้านพ่ีสุธรรม เพราะรถเมย์ไปไม่ได้จริงๆ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เขต ๑ 

ในวาระอ่ืนๆ มี ๒-๓ ประเด็นที่จะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารและเพ่ือนสมาชิก 
ถึงแม้ว่าท่านนายกฯจะได้ท างบประมาณประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินสะสม จะ



 

เห็นว่าบางหมู่บ้านได้รับการช่วยเหลือไป บางหมู่บ้านที่รอความหวังอยู่ เราจะท าอย่างไร
ได้ ผมอยากทราบว่าโครงการที่เสนอผ่านประชาคมหมู่บ้าน ที่เราออกไปท าแผน
ประชาคม ท าไมบางหมู่บ้านยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินลงไปช่วยเหลือ ผมไม่ได้พูดว่า
หมู่บ้านที่ผมก าเนิดไม่ได้งบประมาณ ผมท้วงติงในด้านคุณธรรมที่เราท างานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล จะเห็นว่าถึงแม้งบประมาณปี 59 ยังไม่ผ่านมา แต่ชาวบ้านยกมือตั้ง เจ็ด
แปดสิบคน มีภายถ่าย มีลายมือชื่อ ผมอาจจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกไม่
สมบูรณ์ในบางเรื่อง แต่ผมมีจิตส านึกโครงการใดที่เขาเสนอมา ถ้ามีเงิน เอาไปท าให้เขา 
ให้บรรลุกิจการบรรเทาสาธารณประโยชน์ ลดความเดือดร้อน เราเห็นอยู่ ในหมวดเงิน
สะสมมีเงินอยู่เก้าล้านกว่า ไม่ทราบว่าข้อกฎหมายระเบียบของการจ่ายเงิน ต้องกันเงิน
ไว้เท่าไหร่ แต่โครงการในหมู่ที่ ๙ ผมได้รับรู้ว่ามีชาวบ้านได้ลงลายมือชื่อเป็นรอบที่สอง
กับถนนที่ผ่านประชาชน ตอนออกประชาคม ยังไม่ได้รับงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือ
ตามที่เสนอมา ผมแปลกใจนิดหนึ่ง แต่ว่าไม่ใช่ปรับปรัม ผมเข้าใจ  เพราะบางครั้ง
งบประมาณมีจ ากัดหรือว่าเป็นไก่ตาฟางมองไม่เห็นก็ไม่ทราบ ประเด็นที่สอง คืออยาก
ให้ทนทวนลักษณะการจัดเก็บขยะในตลาดต่างๆ จะเห็นว่าถ้าเทียบเคียง เปรียบเทียบ
รายได้กับรายจ่ายของการพาณิชย์ก็ดี จะเห็นว่าเป็นเช่นนี้ถ้าเป็นรูปงานบริษัท เจ๊ง ดีที่
เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงเจ๊งก็ไม่มีปัญหา อยากให้ปรับปรุงวิธีการหรือว่า
ระเบียบ เช่นบริเวณตลาดนัด ตลาดพุธ จ่ายค่าตลาดนัดปีหนึ่งไม่กี่พันบาท แต่ว่าในรอบ
เดือน มีตั้งแปดนัด ใช้งบประมาณของเขาพระลงไปเยอะหน่อย อยากให้ไปทบทวนข้อ
กฎหมายการจัดเก็บขยะ ขอตั้งเป็นกรณีพิเศษได้ไหม ที่ของชาวบ้านรอบเดือนถังละ
ยี่สิบ สมควร แต่อยากให้เทศบาลท าจดหมายข่าวไปแจ้งว่าขยะท่ีสามารถท าปุ๋ยหรือสิ่งที่
เป็นประโยชน์ให้ชาวบ้านเอง ไม่ต้องน าใส่ถังขยะ ให้ใส่ขยะที่เป็นพิษ ที่ไม่สามารถก าจัด
เองได้ภายในชุมชนของเราเอง อยากให้ท าเป็นประกาศเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านไม่ได้รับรู้
เรื่องการจ ากัดขยะถาวรที่ถูกต้อง บางหมู่บ้านถามหาถังขยะ หลายสิ่งหลายอย่าง เขา
ต้องการทั้งหมดทั้งสิ้น แต่เขาไม่รู้ภารกิจที่รับถ่ายโอนมา เราด าเนินการได้ไม่เกิน 135 
ภารกิจ ก็เห็นใจทั้งชาวบ้านและฝ่ายบริหารที่เข้ามาบรรเทาความเดือดร้อน ต้องมาคิด
ว่า ในอนาคตข้างหน้าอีกสิบปี ต้องวางยุทธศาสตร์อย่างไร ไม่ใช่ว่าสี่ปีวางครั้ง ผม
สุดท้ายก้าวไม่ได้กี่ข้ันบันได อาจมีเหตุให้ชะงักงัน ฉะนั้นเราต้องมองให้รอบคอบ มองให้
รอบด้าน ดูปัญหาแล้วหาวิธีแก้ไข เพ่ือไปสู่สิ่งที่ดี อีกประเด็น ผมขึ้นไปท าโครงการท า
ฝายชะลอน้ า มีปัญหาตรงเส้นทางไปฝายชะลอน้ ายังไม่ได้รับการปรับปรุง ขอ
ประชาสัมพันธ์ว่าผมจะท าเส้นทางรถจักรยานยนต์ไปให้ถึงปากคลองห้วยสูงใต้ เพ่ือเป็น
ที่รองรับให้ประชาชนชาวต าบลเขาพระขึ้นไปดูธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่อาจจะรองรับผู้
ที่มาเยือนต าบลเขาพระได้ในอนาคต เพราะทุกคนมีเพ่ือนฝูงกันทั้งนั้น ดังนั้นเราต้อง
เตรียมสถานที่รองรับ สอดคล้องกับการเป็นท้องถิ่นอาเซียน  ไม่จ าเป็นต้องเห็น
นักท่องเที่ยวมาเขาพระในปี 2559 ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราต้องวางแผน ณ บัดนี้ 
การจะก้าวเดิน เราต้องมีส่วนร่วม ฉะนั้นก่อนวันที่ ๕ ธันวา จะมาถึง เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติฯ ผมขอแจ้งก าหนดการคร่าวๆ ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกสภาทุกคนช่วยพาจอบ พา
มีดพร้า หรือเครื่องดายหญ้าท าเส้นทางให้บรรลุ เพราะพวกเราเป็นผู้น าทุกคน อาจจะใช้
งบประมารของเทศบาลก็ได้ แต่เราไปร าลึกว่าสมัยเด็กๆบรรพบุรุษของเรา การพัฒนา
เขาท ากันอย่างไร ใช้แรงงานในท้องถิ่น การร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีท าให้ก าเนิด
เส้นทางได้ ให้เป็นการจารึกทางประวัติศาสตร์ ผมขอเรียนให้สภาได้รับทราบ ส่วนจะ



 

เป็นวันที่เท่าไหร่ ผมขอเช็คพยากรณ์อากาศ แต่ก่อนวันที่ ๔ ธันวา ขอน าเรียนเพ่ือทราบ 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 
นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธาน ที่เคารพ กระผมนายธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภา เขต ๒ ผมอยาก

ปรึกษาท่านเลขาสภา ท่านประธาน และคณะผู้บริหารว่าถนนสาย 4189 ตอนนี้ไม่มี
สภาพเลย ผมกลัวเกิดอุบัติเหตุ ไม่ได้กลัวเกิดตรงนี้ ถ้าเกิดด้านใน กว่าจะพาออกมา ช้า 
อาจจะถึงมือหมอช้า อาจเสียโอกาส ผมเข้าใจว่าช่วงหนึ่งมีผู้รับเหมาแล้ว แต่ถ้าเราไปถม
ให้พอใช้ได้ก่อน ก่อนที่จะได้ด าเนินการ เพราะผมคิดดูแล้วว่าคงจะสัก 3 -4 เดือน
ข้างหน้าถึงจะเสร็จทั้งสาย ถ้าเราปล่อยไปกับสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ไหวจริงๆ ฉะนั้นถ้า
ด าเนินการได้โดยไม่เอ้ือประโยชน์กับผู้รับเหมา ผมว่าน่าจะถมก่อนเพ่ือให้การสัญจรไป
มา มีความสะดวกกว่านี้สักนิด ล าบากจริงๆ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระ

อ่ืนๆ ขอเสริมของท่านเจตนิพัทธ์ เรื่องตลาดนัดหมู่ที่ ๗ เท่าที่ผ่านมาภาพที่เห็นและ
ความรู้สึกของกระผม รู้สึกว่าผู้ประกอบการตลาดนัดเอาเปรียบเทศบาลและชาวบ้านที่
ใช้บริการ เท่าที่ผ่านท่านสมาชิกคงจะเห็นภาพเหมือนที่ผมเคยเห็น การเปิดตลาดนัดแต่
ละอาทิตย์แต่ละเดือน รายรับผู้ประกอบการเยอะ แต่ถามว่าค่าขยะที่ผู้ประกอบการได้
จ่ายให้กับเทศบาลต าบลเขาพระ ประมาณเดือนละเจ็ดร้อยบาท ความจริงขยะมากใน
วันที่มีตลาดนัด สอดคล้องกับของท่านเจตนิพัทธ์ว่า เราสามารถใช้กฎหมาย กฎระเบียบ
เก็บเพ่ิมได้ไหม เพราะขยะเยอะจริงๆประการที่สอง ขอความกรุณาฝ่ายบริหาร ช่วยจัด
งบประมาณไม่มากเท่าไหร่ ท าป้ายจราจรตลาดนัด เป็นป้ายห้ามจอด หรืออะไร
ประมาณนี้ ที่ผ่านมาการสัญจรของผู้คน ใช้เส้นทางนี้เป็นหลัก พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้มา
จับจ่ายใช้สอย จอดรถไม่เป็นระเบียบ บางคนจอดตรงกลางถนน มีผู้คนขับรถได้บ่นว่า
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลเขาพระมีรถกู้ชีพฉุกเฉิน ๒ 
คัน ที่จะรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จะไปแต่ละทีล าบาก ถ้าตรงตลาดนัด ฉะนั้นจึ งขอความ
กรุณาจากผู้บริหารช่วยจัดป้ายจราจร และช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ช่วย
ดูแล สอดส่อง จัดระเบียบให้ ผมเคยพูดคุยกับผู้ก ากับตอนประชุมคณะกรรมการต ารวจ 
ผมเรียกร้องให้ช่วยกวดขันดูแล จับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร ผู้ก ากับบอกว่าอยากท า แต่
เมื่อไม่มีป้ายเครื่องหมายที่ห้ามจอด ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ ต้องมีป้ายก่อน  ผมว่า
ลงทุนไม่เท่าไหร่ ท าป้าย 2-3 ป้าย ว่าห้ามจอดตลาดแนว ผมขอฝาก อีกเรื่องเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับตลาด เพราะสถานที่ประกอบการบริเวณนี้ ไม่สามารถผ่านหลักเกณฑ์ไป
หลายข้อ ประการแรก ความสะอาด ดูแล้วไม่สะอาด ทางระบายน้ า คูระบายน้ าไม่มี 
และรู้ข่าวว่าตลาดแห่งนี้ เป็นที่รบกวนหรือสร้างความปัญหาให้กับชุมชนรอบข้างมา
ตลอด ผมขอเรียกร้องให้ ประการแรกคือใช้เทศบัญญัติตลาดที่มีอยู่ บังคับใช้ให้ชัดเจน 
ประการที่ ๒ ป้ายจราจร การเก็บค่าขยะ ให้เรียกเก็บเพ่ิมเติม และทางระบายน้ า ให้มี
ให้เรียบร้อย ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าน่ากระท าได้ ไม่เกินความสามารถของเทศบาลต าบลเขา
พระ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตท่านสมาชิก ในส่วนของท่านจ ารูญ ผมได้เกษียนหนังสือมาแล้ว แต่ช่วงที่

ผ่านมาเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ งบประมาณที่จะใช้ยังไม่เข้า ผมได้คุยกับท่านปลัดเป็น



 

ที่เรียบร้อยแล้ว การออกแบบส ารวจท าแล้ว เพียงแต่รองบประมาณ คิดว่าคงไม่นาน 
บวกกับช่วงนี้ฝนตก ถ้าเราท า ผมเป็นห่วงว่าจะไม่ดูดี เพราะฝนตกทุกวัน ไม่ได้นิ่งนอน
ใจ ในส่วนของท่านสถิตย์ในภารกิจ พันธะกิจ ที่ท้องถิ่นรับผิดชอบ เราพยายามดูแล
อย่างดีที่สุด ในส่วนของไฟฟ้า หรือชลประทาน อย่างอย่างบางเรื่อง เราต้องยอมรับกัน 
ประสานกันได้ ส่วนเรื่องได้หรือไม่ได้ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เขาขออะไรเราก็พยายามหาให้ที่
ผ่านมาได้ไฟฟ้า 8-9 สาย แต่เป็นระยะสั้น ในระยะยาวๆต้องดูกันไปก่อน ผมเข้าใจ 
ท่านพรรัตน์ก็เข้าใจเรื่องไฟฟ้า ไม่ใช่เรื่องของเรา เขาขอรายชื่อ เราก็พยายามหาให้
ตลอด ส่วนชลประทาน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท่านก็เห็นอยู่  แต่อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของเขา เราจะไปท ามากก็ไม่ ได้ ในส่วนของเราพ้ืนที่ก็ยังเยอะที่ต้อง
รับผิดชอบ ในส่วนของประชาคมอาเซียน ทุกคนก็เข้าใจ แต่ถ้าประชาคมอาเซียนแล้ว
ทุกอย่างของเราต้องเลิศเลอเพอร์แฟกซ์ทุกอย่าง ไม่ใช่ ต้องเป็นไปตามสภาพ ตาม
งบประมาณ 35 ล้าน รายจ่ายเท่าไหร่ ปีหนึ่งงบพัฒนาเท่าไหร่ รายจ่ายประจ าเท่าไหร่ 
ไม่ใช่ท าถนนอย่างเดียว ขอเรียนท่านสมาชิก ของท่านเจตนิพัทธ์ขอเรียนนิดหนึ่ง เราก็
ดูแลในส่วนไหนที่ในแผนฯไม่มี บางครั้งเข้าแผนฯก็จริง แต่ไม่อยู่ในปี ขอน าเรียนท่าน
สมาชิกที่จะพัฒนาส่วนไหน วันนี้จะมีการประชุมเพ่ิมเติมแผนฯ ให้ท่านไปดูว่าอยู่ในปี
ไหน แล้วท่านมาบอกผม จะได้เปลี่ยนให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ จริงๆแล้ว
มีหลายโครงการที่จะจ่ายขาดในครั้งนี้ แต่ไม่อยู่ในแผนปี 59 จึงจะมีการประชุมเพ่ือ
ปรับแผน เพ่ือจะได้ประชุมจ่ายขาดอีกครั้งในอาทิตย์หน้า ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ท่านสมาชิกมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ มีไหม เมื่อไม่มีผู้ใดจะชี้แจง
เพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ตลอดจนท่านเลขาฯ ขอปิดการ
ประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดการประชุมเวลา ๑2.๒5 น. 
           (ลงชื่อ)     สัจจนา  หนูรุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

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



 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เมื่อวันที่   ๘ มกราคม ๒๕๕๙              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)    พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงชื่อ)     จ านงค์  หนูเพชร   กรรมการ 
                                                                        (นายจ านงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงชื่อ)   โชคดี  ศรีเปารยะ    กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)    เกียรติศักดิ์  จงจิต   กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)    สิทธิเดช  ละม้าย   กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙                   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 

    สง่า   บ้าง 
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 


