
   
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  15  เดอืนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

        (ลงชื่อ)      สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙  

 วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕9   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
๓. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต  
๔. นายจํานงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํานงค์  หนูเพชร 
๕. นายจํารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๘. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๙. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 

๑๐. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
๑๑. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
12. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
๑๓. นายวสันต์  ไทรแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ วสันต์  ไทรแก้ว 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายสมหมาย  กรายแก้ว รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ สมหมาย  กรายแก้ว 
๓. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๔. นายโสภา  หนูเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โสภา  หนูเพชร 
๕. นายวัชรพงศ์  ละม้าย เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงศ์  ละม้าย 
๖. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
๗. พ.จ.อ.จีระศักดิ์  ชูตน เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จีระศักดิ์  ชูตน 
๘. นางสาวกัญญาลักษณ์ หนูเพชร นักศึกษาฝึกงาน กัญญาลักษณ์ หนูเพชร 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ตลอดจน

เจ้าหน้าที่ที่มาฝึกงาน บัดนี้ถึงเวลานัดหมาย ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕9 ผมขอเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑  แนะน าตัวนักศึกษาฝึกงาน 

ประธาน  ขอเชิญนักศึกษาฝึกงาน ที่มาฝึกงานได้แนะนําตัวให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้รู้จัก ขอ
เชิญครับ 

นางสาวกัญญาลักษณ์ หนูเพชร สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวกัญญาลักษณ์ หนูเพชร มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจค่ะ 

ประธาน ในนามเทศบาลตําบลเขาพระ ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกงานที่ให้ความไว้วางใจในเทศบาล
ตําบลเขาพระในการฝึกงานที่นี้ ขอให้ใช้โอกาสนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ให้เต็มที่ และ
ขอให้สําเร็จในการศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิกพรรัตน์ครับ 

นายพรรัตน์  ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ใน
วาระแจ้งเพื่อทราบ เมื่อวานผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับอนุรักษ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือให้ได้ดําเนินการต่อยอดจากการประชุมเมื่อวาน ผมได้เสนอ
แผนการพัฒนาและอนุรักษ์สถานที่หนานปลาลาย ซึ่งอยู่ในเขตตําบลเขาพระ หมู่ที่ ๑๐ 
ได้เสนอให้อนุรักษ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืชได้บรรจุเข้าในแผนในการพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว และที่ประชุมได้เสนอให้เทศบาลตําบลเขาพระสํารวจรายละเอียด เช่น
ระยะทางที่จะเข้าไปถึงสถานที่ดําเนินการเป็นเท่าไหร่ ภาพถ่ายน้ําตกหนานปลาลาย
ประกอบด้วย ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดําเนินการต่อยอดต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธาน เรื่องต่อไป ท่านปลัดอาวุโสของอําเภอได้ติดต่อกับผมว่า เวลาที่มีการประชุมสภาขอให้
แจ้งให้ท่านทราบด้วย แต่บังเอิญมีการผิดพลาดทางการติดต่อสื่อสาร วันนี้ท่านเลยไม่ได้
เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านปลัดช่วยชี้แจงในส่วนของหนังสือที่ส่งมายังสํานักงานเทศบาล
เพ่ือแจ้งให้ทราบ ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็นเรื่องระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด พ.ศ. 2542 อําเภอได้ส่งหนังสือเน้นย้ํามาเทศบาลเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ สาระสําคัญห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เช่น การผลิต นําเข้า ส่งออก การจําหน่าย การมีไว้ครอบครองเพ่ือจําหน่าย
ซึ่งยาเสพติด อันความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายนี้คือ ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น  และให้
หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ พนักงาน
หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ นี้คือนิยาม ในส่วนของหมวดที่ ๑ การ
ปูองกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 



รณรงค์ให้ข่าวสารเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การดําเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดสนับสนุน หรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้
หรือควรจะรู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จัดหา ให้เงิน ทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่
เพ่ือประโยชน์ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์
อ่ืนใดผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คบค้าสมาคมเป็นอาจินต์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รู้
หรือควรจะรู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นผู้ประกันตัวผู้ต้องหา จําเลย โดยใช้
หลักทรัพย์หรือสถานการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือศาล ในความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในข้อหา ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย มีไว้
ครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ ๑  ประเภทที่ ๒ เกินกว่าปริมาณที่รัฐมนตรี
ประกาศ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อมีการกล่าวหาหรือ
ร้องเรียน พฤติกรรมปรากแก่คณะกรรมการว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด ให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยในเบื้องต้น และดําเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน
ตามกฎหมาย นี้คือสาระสําคัญของระเบียบฉบับนี้ ขออนุญาตนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ในรายละเอียดจริงมีอยู่ ๒๔ ข้อ ไม่ได้ลงรายละเอียดทุกข้อ แต่สาระสําคัญตามที่
ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว ส่วนรายละเอียดอ่ืนสามารถขอดูและขอทราบได้ที่ฝุายเลขาสภา  
ขอบคุณครับท่านประธานสภา 

ประธาน ที่ผมให้ท่านเลขาได้แจ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ผมเองเป็นห่วงตามที่ท่านเลขาฯ
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายาเสพติดประเภท ๑ และประเภท ๒ ไม่ทราบว่ารวมถึงใบ
กระท่อมที่พวกเราไปประกันอยู่หรือไม่ อีกประการหนึ่งที่ผมเป็นห่วงคือคํานิยามว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายรวมถึงพวกเราที่เป็นสมาชิกด้วยหรือไม่ ผมเองก็ไม่ทราบ แต่พวก
เราต้องศึกษาหารายละเอียดว่าในนามสมาชิกหรือในนามผู้บริหารรวมไปถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยหรือไม่ ไปอ่านในระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ จึงได้นําเรียนให้ท่าน
สมาชิกได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 
  ๒๕๕๙  วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดู
ก่อนหน้านี้แล้ว มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยคํา มีไหมครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
๓.๑ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมาเบิกได้ ปัจจุบันเบิกไม่ได้ 

- การเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ถูกคุมประพฤติท่ีมาทํางานที่เทศบาลตําบลเขาพระ         
  โดย นายโชคดี ศรีเปารยะ   

ประธาน   ขอเชิญท่านโชคดี ครับ 



นายโชคดี   ศรีเปารยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
ผมขอตั้งกระทู้ถามการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมาเบิกได้ ปัจจุบันเบิกไม่ได้ เรื่องการ
เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ถูกคุมประพฤติที่มาทํางานที่เทศบาลตําบลเขาพระ ด้วยศูนย์
ประสานงานคุมความประพฤติอําเภอพิปูน ร่วมกันสํานักงานคุมความประพฤติจังหวัด  
นครศรีธรรมราช  สาขาทุ่งสง ได้ให้ศูนย์ประสานงานคุมความประพฤติอําเภอพิปูนจัดทํา
แผนปฏิบัติงานชุมชนกลุ่มใหญ่เดือนละ ๑ ครั้ง และทางคณะกรรมการศูนย์ฯได้เล็งเห็น
ว่าให้มาปฏิบัติงานที่เทศบาลตําบลเขาพระ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๕๔ ได้มาปรึกษากับ
ผู้บริหารสมัยนั้น ท่านพยุง สมทรัพย์ ว่าได้ จึงดําเนินการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มาปี ๕๙ 
ผมได้รับหนังสือจากสํานักงานคุมความประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสงและ
ได้แจ้งทางเทศบาล เจ้าหน้าที่บอกว่าเลี้ยงอาหารกลางวันไม่ได้อีกแล้ว เพราะ สตง.ห้าม 
ผมได้ถามเพราะเป็นผู้ทําแผนมาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นผมและ
คณะกรรมการศูนย์ฯไม่ได้ทราบมาก่อนว่าไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ แต่ได้นัดหมายผู้ถูก
คุมประพฤติแล้ว ก็จําเป็น แต่ท่านนายกฯได้ใช้เงินบางส่วนไปแล้ว แต่ที่ผมถามวันนี้ 
เพราะว่าในอนาคตในปีต่อไป เมื่อถึงเดือนกันยายน จะต้องทําแผนของปีต่อไป ทาง
คณะกรรมการได้เล็งเห็นว่าจะทําที่นี้ต่อไปทุกๆปี แต่พอย่างเข้าปีที่ ๖ ไม่มีงบประมาณ
จัดเลี้ยง ทางสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ให้คณะ
กรรมการฯได้ทําแผนต่อไป จะขอตอบในวันนี้ว่าจะมีอีกหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการได้
เล็งเห็นว่าจะทํากลุ่มใหญ่ได้ทั้ง ๙ อําเภอที่สาขาทุ่งสงรับผิดชอบมาลงที่นี้ทั้งหมด และ
ต่อไป ผมขอคําตอบในวันนี้ เพ่ือจะได้เข้าประชุมทําแผนในเดือนกันยายน ผมขอ
เสนอแนะว่าเราจะทําแบบโครงการอบรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ อบรมเยาวชนและ
บําเพ็ญประโยชน์ แล้วการเลี้ยงอาหารกลางวันน่าจะเบิกได้ นี่เป็นข้อเสนอแนะว่าถ้าทาง
เทศบาลเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ที่จะให้ผู้ถูกคุมประพฤติทํางานที่เทศบาล แต่สุดแต่
ทางเทศบาลจะว่าอย่างไร ขอขอบคุณครับ 

ประธาน เชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ในวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้สดของท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่านโชคดี       
ศรีเปารยะ ขอเรียนว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนทางเทศบาลได้ทําโครงการเบิกจ่ายเลี้ยงต้อนรับ   
ในปีที่ผ่านมา เราไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ในครั้งนั้น เนื่องจากว่าสํานักงานตรวจ
เงนิแผ่นดินและกรมบัญชีกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงตรวจสอบเอกสาร ตรวจ
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ในประเด็นของเราเรื่องการเบิกจ่ายเลี้ยงอาหาร
กลางวัน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เมื่อได้รับการท้วงติง ต้องมาพิจารณา
เหตุผลว่าไม่ได้เป็นอํานาจและหน้าที่ของเทศบาลที่จะเลี้ยงต้อนรับบุคคลดังกล่าว บุคคล
ดังกล่าวที่ว่าคือหน่วยงานต้นสังกัด คือกระทรวงยุติธรรม ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมฯ
เราไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ในกิจกรรมดังกล่าว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ซึ่งเบิกได้ ถือว่าได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ ตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ความหมายของการเลี้ยงรับรอง ค่ารับรอง
หมายถึงค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ซึ่งตรงนี่จะไม่เข้ากับ



โครงการ สํานักงานคุมความประพฤติขอเข้ามาดําเนินการ ขึ้นอยู่ว่าเราจะให้หรือไม่ให้
เข้ามาดําเนินการ แต่ในเรื่องค่าอาหารกลางวัน เราไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะที่ผ่านมา 
ผมไม่แน่ในว่า สตง.จะเรียกเงินคืนหรือเปล่า ผมได้คุยกับเจ้าหน้างบประมาณว่า สามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ วันนี้ต้องหารือว่า ระบบดังกล่าวต้องทําเป็นโครงการ อาจจะเป็น
โครงการยาเสพติดหรืออะไรสักอย่างที่สอดคล้องกัน แต่ไม่ใช่ว่าปีหนึ่งจะมาบ่อย จน
โครงการกระชั้นชิด ปีหนึ่งอาจจะมักโครงการที่เกี่ยวกับคุมประพฤติ ต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ไม่สามารถเบิกจ่ายในค่าเลี้ยงรับรองได้ เพราะที่ผ่านมาเบิกผิดประเภท ไปเบิก
ในส่วนของเลี้ยงรับรอง แต่จริงๆไม่ใช่ เพราะการมาดังกล่าวเป็นการมาปฏิบัติงาน เลี้ยง
รับรองและมาปฏิบัติงานคนละประเด็นกัน ขอเรียนชี้แจงท่าน สท. โชคดี ว่า การ
ดําเนินการดังกล่าว ถ้ามาลักษณะเดิม เราเบิกไม่ได้ แต่ถ้าเปลี่ยนมาทําเป็นโครงการ 
จัดทําโครงการใดโครงการหนึ่ง จะได้ตั้งงบประมาณในปี 60 ขออนุญาตนําเรียนท่าน
ประธาน ท่านสมาชิกได้เข้าใจ ผมเข้าใจว่าท่านเป็นคณะกรรมการของคุมประพฤติ แต่
ทั้งนั้นและทั้งนี้การเบิกจ่าย ท่านถามว่าเมื่อก่อนไม่มีการท้วงติง เราก็เบิกได้เรื่อยๆ แต่
เมื่อมีการท้วงติงจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ ก็จําเป็นที่จะต้องหยุดและคิดรูปแบบใหม่ ว่า
จะทําอย่างไร เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ แต่ผ่านมาเราทําผิดประเภท จึงขอ
อนุญาตเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
เลขานุการสภา เรียนประธาน ผมขอชี้แจงในส่วนของหนังสือที่ท่านนายกฯได้พูดไป ในส่วนที่เจ้าหน้าที่

มา ที่ผ่านมาใช้ที่เรียกว่าค่ารับรอง ซึ่งนิยามบอกว่าเป็นค่าเกี่ยวกับการรับรอง ต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มา 1. นิเทศงาน 2. ตรวจงาน 3. เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
แค่นี้ ซึ่งที่เราบอกว่าเบิกไม่ได้ เนื่องจากคณะบุคคลที่มาไม่เข้านิเทศงานหรือตรวจงาน
หรือทัศนศึกษาดูงาน  ในส่วนที่ ๒ การอบรม การจัดอบรมของเทศบาล จัดได้ แต่ต้อง
มองว่าผู้เข้ารับการอบรมในเทศบาลตําบลเขาพระ เรามองเฉพาะคนเทศบาล จัดบริการ
สารธารณะ เรามองเฉพาะคนเทศบาล ฉะนั้นถ้าเราจะจัดโครงการที่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม
จากท้องที่อ่ืน เราไม่สามารถทําได้อีก เพราะว่าเทศบาลตําบลเขาพระใช้งบประมาณใน
การพัฒนาของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในพ้ืนที่ตามภาระหน้าที่ ต้องมองประเด็นนั้น
ด้วย ถ้ามาจากต่างอําเภอคงไม่ใช่ เปูาหมายที่จะจัดฝึกอบรมได้ ขออนุญาตเพ่ิมเติม 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกโชคดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๔.๑ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม 
ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔เรื่องที่

เสนอใหม่ ๔.๑ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ด้วยเทศบาลตําบลเขาพระ
ขออนุญาตท่านสมาชิกคงจะเห็นตามเอกสารแสดงสถานะทางการเงินการคลังของ
เทศบาลแล้ว ผมขออนุญาตเรียนถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และการใช้เงิน
สะสม อ้างถึงหนังสือ มท. 8084/ว3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งมีสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งหมด 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้



จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติตามที่อ้างถึงหนังสือ 1-3 ผมไม่ได้ถือมา กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมี
เงินสะสมหลังจากสํารองเป็นรายจ่ายที่จําเป็นไว้จ่ายเพียงพอแล้ว ที่นําไปใช้จ่ายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอํานาจและหน้าที่ และสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว 
ดังนั้นเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยทางการเงิน การคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสภาวะสภาพของสังคมปัจจุบัน ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ4 ให้
ดําเนินการดังนี้ ให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ๓ ฉบับ และให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น ถื อปฏิ บั ติ ต า มหลั ก เ กณฑ์ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะสมตามร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนักถึงเจตนารมย์ของการกําหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระใน
การแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรืออาจนําไปใช้
จ่ายเพ่ือจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้นจึงควรพิจารณา
ใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ การกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่และสนับสนุนดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 
ในการขออนุมัติ 2.1ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นําไปใช้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ฝากเงินทุนสํารอง
เทศบาลหรือทุนส่ ง เสริมกิจการจั งหวัด   ๒ .๒ เ พ่ือปฏิบัติ ให้ ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 วรรคท้ายที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นต้องมียอดเงินสะสมเหลือเพียงพอในการใช้จ่าย
ประจํา และหลักเกณฑ์ต่างๆของเงินทุนสํารอง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  สํารองกรณียัง
ไม่ได้รับเงินอุดหนุน สํารองกรณีสาธารณภัย เราได้ดําเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และหลักเกณฑ์สําหรับเงินทุนสํารองเงินสะสม มีอยู่  ๖ ข้อ คือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปรับปรุง จัดให้มีแหล่งน้ําด้านการเกษตร 
เช่น ฝาย แก้มลิง คลอง ท่อส่งน้ํา สระ การขุดร่องในพ้ืนที่เกษตร การขุดสระ บ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค เช่นประปาหมู่บ้าน 
ถังเก็บน้ํากลาง ถังเก็บน้ําฝนที่สาธารณะประโยชน์ โอ่งน้ํา บ่อน้ําบาดาล 4.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ ท่องเที่ยววิถีไทย การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือให้



ข้อมูลต่างๆ 5.โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศตามนโยบายของรัฐ ส่วนของ
เราตรงนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 6. โครงการหรือกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด จําเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน หลักๆมี ๖ โครงการ ที่
เน้นเรื่องปัญหายาเสพติด การท่องเที่ยว ความปลอดภัย และเรื่องน้ํา ท่านสมาชิกอาจคิด
ว่าทําไมเรื่องถนนไม่มี เพราะว่าเงินทุนสํารองเงินสะสมค่อนข้างที่จะจํากัดในการใช้จ่าย 
ไม่เหมือนกับเงินสะสมทั่วไป ในการนี้ เทศบาลตําบลเขาพระมีโครงการทั้งหมด 16 
โครงการ โครงการที่ ๑ – 14 เป็นโครงการเกี่ยวกับน้ํา แหล่งน้ําต่างๆ โครงการที่ ๑๕ 
ระบบไฟฟูาสาธารณะ โครงการที่ ๑๖ เป็นโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV ซึ่งเราได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯมาชุดหนึ่ง ตอนนี้ กําลัง
ดําเนินการอยู่ นี่คือหลักการและเหตุผลที่ได้นําเรียนกับท่านประธานฯและท่านสมาชิก      
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ก่อนที่จะอภิปรายหรือซักถาม ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงสถานะทางการเงิน 
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภา หลังจากญัตติจะมีบันทึกข้อความ ๒ แผ่นและมีใบขวางแบบรายงานการจ่ายเงินสะสม ที่
แนบไปตอนส่งหนังสือเชิญประชุม ยกเลิก ขอใช้แผ่นที่แจกเม่ือตอนเช้า จะเป็นข้อมูลเงิน
สะสม และข้อ ๒ เป็นเงินสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 คํานวณจาก
เงินสะสมที่นําไปใช้ได้ ณ 30 เมษายน 2559 ในช่องแรก และช่องที่ ๒ เป็นเงินทุน
สํารองที่ขออนุมัติไปแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และในช่องที่ ๓ เป็นเงินสะสมที่
นําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน สํารองงบบุคลากร ๓ เดือน สํารองค่าใช้จ่ายอีก 3 เดือน รวมแล้ว
ตอนนี้เงินสะสมของเราติดลบอยู่ที่เจ็ดแสนกว่าบาท ในส่วนของเงินสะสมเป็นการแจ้งให้
ทราบ ในส่วนของเงินทุนสํ ารองเงินสะสมที่ เ ราจะพิจารณาในวันนี้ มีทั้ งหมด 
14,227,059.52 บาท ซึ่งส่วนนี้ผู้บริหารได้ให้ทางเจ้าหน้าที่คิดว่าจะนําส่วนนี้มาใช้
จ่ายได้หรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 87 วรรคสาม ใน
กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้า
ของงบประมารรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
นํายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 
ในส่วนงบประมาณยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมได้คํานวณมาให้ในข้อที่ 2 คือยอดเงินทุน
สํารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 14 ,220,759.52 บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ที่ตั้งไว้ 33,321,700.- บาท ร้อยละยี่สิบห้าของ
รายจ่ายประจําปี จํานวน 8,330,425 บาท ดังนั้นเงินทุนสํารองร้อยละยี่สิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี คือ 14,220,759.52 ลบด้วย 8,330,425 เท่ากับ 
5,890,334.52 บาท นี่คือยอดเงินทุนสํารองที่สามารถนําไปใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ข้อ 
87 (3) ในส่วนโครงการที่สรุปให้ท่านสมาชิกพิจารณา ยอดเงินทั้ งหมดอยู่ที่ 
4,904,905 บาท จาก 16 โครงการ ขอบคุณครับท่านประธาน 



ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจงสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลตําบลเขาพระ มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องการเงินการคลังไหม เมื่อไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจง
รายละเอียดทีละโครงการครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารอง
เงินสะสม โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคันสระหนองห้วย
แห้ง หมู่ที่ 9 ขนาด 1.20x 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร ชนิดช่องทางเดียว พร้อมปูาย
โครงการ รายละเอียดอยู่ด้านหลัง โครงการนี้ได้ประสานกับผู้ ใหญ่บ้าน และอยู่ในแผน
เรียบร้อยแล้ว ฤดูแล้งที่ผ่านมาตรงนี้ได้รับผลกระทบพอสมควร ผมได้ประสานงานกับ
ผู้ใหญ่บ้าน ท่านบอกว่าปีนี้ขอแค่ซ่อมแซมประตูระบายน้ําให้ก่อน งบประมาณจํานวน 
97,000 บาท  วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมช่องระบายน้ํา ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคันสระ
หนองห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 97,000 บาท  มีไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 ตามโครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคันสระหนองห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 97,000 บาท 
หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 
ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคันสระหนองห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 97,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 
1 ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัววี จากสามแยกหน้าบ้าน
นายสุพล คเชนทร์ หมู่ที่ 11 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 2.50 เมตร 
ท้องคูกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 0.07 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 
3.00 เมตร ท้องคูกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.60 เมตร หนา 0.07 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาด
ปากกว้าง 4.00 เมตร ท้องคูกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร หนา 0.07 เมตร 
ระยะทางรวม 183 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล.Ø 1.00x1.00 เมตร จํานวน 2 
จุด จุดละ 6 ท่อน งบประมาณ 309,000.- บาท ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงเพิ่มเติมครับ 

นายกเทศมนตรี  สําหรับโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัววี จากสามแยกหน้าบ้าน
นายสุพล คเชนทร์ หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าตลาดนัด เนื่องจากคูระบายน้ําเดิมเป็นคูดินเกิด
การตื้นเขินทําให้น้ําไหลไม่สะดวกและเกิดน้ําท่วมขัง เพ่ือแก้ไขปัญหาคูดินเกิดการตื้น
เขินทําให้เกิดปัญหาดินถับถม จึงได้ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัววี จากสามแยกหน้า
บ้านนายสุพล คเชนทร์ ผมได้ประสานกับท่านกํานัน ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ตอนที่ลง
สํารวจ ท่านก็ได้ลงมาดูและได้ออกแบบร่วมกัน เปูาหมายคือก่อสร้างคูระบายน้ําและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมในโครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ํา คสล. รูปตัววี จากสามแยกหน้าบ้านกํานันสุพล คเชนทร์ ในพ้ืนที่หมู่ 11 มี
ไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะ
ขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนสํารองเงิน
สะสม ประจําปี 2559 ตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัววี จากสามแยก



หน้าบ้านนายสุพล คเชนทร์ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 309,000.- บาท สมาชิกท่านใด
เห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 
ตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. รูปตัววี จากสามแยกหน้าบ้านนายสุพล 
คเชนทร์ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 309,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่
อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างขุดลอกคลองร่อน หมู่ที่ 3,12 ตําบลเขาพระ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,550 เมตร ปริมาณดินขุดลอกลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตร งบประมาณ 165,000.- บาท ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 นายกเทศมนตรี ในโครงการที่ ๓ โครงการขุดลอกคลองร่อน เป็นโครงการร่วมกันของหมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ 
๑๒ จริงๆแล้วตรงนี้มีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้จบสักครั้งหนึ่ง 
แต่ว่าในปีนี้ด้วยงบประมาณที่จํากัด 165,000.- บาท ระยะทาง 1,550 เมตร 
โครงการดังกล่าว ทุกปีในฤดูฝนมีผลกระทบทั้งสองหมู่บ้าน เรามีความจําเป็นที่จะต้อง
แก้ไขปัญหา เพ่ือให้มีปัญหาผลกระทบน้อยที่สุด ด้วยงบประมาณที่จํากัด จริงๆแล้วตรง
นี้ส่วนหนึ่งจะมีคู คสล. บางส่วนและระยะทางยังเหลืออีกมาก เรามีความจําเป็นที่จะต้อง
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตรงนี้ผมได้คุยกับผู้ใหญ่ ผู้ช่วย เดินลงไปดูพ้ืนที่ด้วยกัน เห็น
สอดคล้องกันว่าจะลอกคลองร่อน หมู่ที่ 12 จะเริ่มต้นที่บ้านพ่ีอ้น ลงบริเวณหน้าบ้าน
อาจารย์    มาโนช แต่เราไม่ได้ขุดลอกด้านล่าง แต่ด้านล่างจะมาท่วมหมู่ที่ 3 บ้านพ่ีอุไร 
ว่อง ทุกปี ในปีนี้คิดว่าถ้าเราได้ดําเนินการ คิดว่าอาจจะยังท่วม แต่น้อยลง ในระยะยาว
ผมคิดว่าอาจจะทําคู คสล. ตลอดสาย แต่ต้องใช้งบประมาณอีกจํานวนมาก เพราะมี
ระยะทางถึง 1.5 กิโลเมตร ที่ผ่านมาได้ดําเนินการบางส่วนแล้วประมาณสามถึ งสี่ร้อย
เมตร ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายหรือซักถาม ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมจํานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ตามโครงการนี้ระหว่างหมู่ 12 กับหมู่ ๓ ลอกคลองร่อน ระยะทางยาวพอสมควร เพ่ือ
บรรเทาปัญหาเรื่องน้ําท่วม ตามวิสัยทัศน์ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าน้ําท่วมทุกปี 
ไม่ว่าบ้านคุณอ้น หรือบ้านคุณน้าอุไร ว่อง ด้วยความเป็นห่วง อยากจะฝากไปยังฝุาย
บริหาร ผมทราบวันที่ลงสํารวจพ้ืนที่ มีผู้ใหญ่ มีคณะกรรมการ มีคณะฝุายบริหาร 
ตลอดจนนายช่าง ด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งหลังจากที่ฝุายบริหารได้สํารวจเสร็จ มาทํา
เรื่องของโครงการ เรื่องงบประมาณ เป็นความคิดของคนละแวกนั้น ว่าโคลนตมหรือดิน
ที่ขุดลอกขึ้นมา จะไปคาบเก่ียวกับพ้ืนที่ของราษฎร ตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นปัญหาภายหลัง 
ผมได้คุยกับคณะกรรมการทั้งสองหมู่บ้าน เขาบอกว่าเคลียร์กันได้ แต่เจ้าของพ้ืนที่บาง
ราย ผมได้คุยนอกรอบ เขาบอกว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น แต่ปัญหาอย่างไรผมก็ไม่
รับทราบได้ เนื่องจากปัญหาคือโคลน ตม หรือดินที่ขุดลอกขึ้นมา ด้วยความเป็นห่วงฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังฝุายบริหารกลัวว่าจะเป็นปัญหากระทบไม่จบสิ้น คิดว่าท่านคงจะ
เข้าใจและนําไปแก้ไข เรื่องขุดลอกผมเห็นด้วยอย่างที่สุดเพราะเป็นการแก้ปัญหาให้กับ
ชาวบ้านในละแวกดังกล่าว ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนไหม ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 



นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานสภา ผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภา เขต 2 เห็นด้วยกับท่านนายกฯที่ลอก
คลองตรงนี้ แต่ขอเพ่ิมเติมท่านนายกฯสักนิดว่า ให้นายกฯมองว่าเป็นคอขวด พอมาถึง
ถนนจะมีท่ออยู่ น้ําจะอัดขึ้นไปอีก ดังนั้นการแก้ปัญหาให้คล่องตัวให้ทําท่อบล็อกสักตัวที่
ถนนหมู่ ๓ หมู่ 12 ตรงนั้น จะแก้ปัญหาได้ยาว ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านสมาชิกสถิตย์ที่เสนอ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธครับ 
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

ผมคุ้นเคยกับคลองร่อน อยากนําเรียนฝุายบริหารว่าสาเหตุที่นําไปท่วมที่บ้านคุณอุไร 
ว่อง เพราะช่วงข้างล่างจะมีงานวางท่ออยู่ ๒ ส่วน พอเกิดน้ําปุาไหลหลาก จะนําพากิ่งไม้
มาสะสมอยู่หน้าท่อ เมื่อตอนปี ๕๔ ผมได้เดินไปดูกับผู้ช่วยสุรเชษฐ์และผู้ใหญ่หมู ตรงที่
วางท่อ จะเป็นมุมหักศอก จะมีท่อขนาด ๑ เมตร การบรรจุน้ําคงจะบรรจุไม่หมด ทางที่
ดีจะได้สร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 2.4 เมตรไปเลย อย่าไปเอาร้อยยี่คูณร้อยยี่ จะไปสร้างกับ
ดักก่ิงไม้ตลอดคลองร่อนจะไหลบ่าลงมา เป็นแนวทางแก้ไขในอนาคต ส่วนประเด็นที่ขุด
ลอกข้างบนของหมู่ที่ 12 ที่ท่านสมาชิกจํานงค์วิตก ผมก็วิตก เพราะเดินดูสภาพแล้ว ริม
คันนาของชาวบ้านอยู่ริมคลองร่อน ความลึกที่จะทําการขุดลอกเมตรยี่สิบ ลึกพอสมควร 
นึกดูว่าจะเกิดปริมาณงานดินขนาดไหน เพราะฉะนั้นสายสมาชิกสภาก็ดีไปคุยกับ
ชาวบ้านหน่อย ถ้าไม่ได้ขุดลอก พอน้ําปุาไหลหลากเอาทรายไปถมท้องนาเขาอีก แต่เมื่อ
ขุดลอกมาแล้ว โดนต้นไม้บ้าง จิปาทะ ผมเป็นห่วงฝุายบริหารว่าการแก้ไขของคลองร่อน 
จะเกิดอุปสรรค ผมถูกร้องเรียนมาแล้ว ต้องรับให้ได้ทั้งหมด เพราะเราเข้ามาแก้ปัญหา 
แนวทางแก้ปัญหา ต้องพบกันครึ่งทาง ไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าของที่ดิน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี  เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตอภิปราย

โครงการขุดลอกคลองร่อน จริงๆแล้วหลายท่านได้แสดงความเป็นห่วง ผมเป็นคนหนึ่งที่
ได้เดินสํารวจเส้นทางตลอดในการสํารวจเมื่อวันก่อน ก่อนที่จะทําเป็นโครงการขึ้นมา สิ่ง
ที่ผมเป็นห่วง ไม่เหมือนกับสมาชิกท่านอ่ืนที่เป็นห่วง ประการแรกที่สมาชิกจํานงค์เป็น
ห่วง เมื่อก่อนผมก็เคยเป็นห่วงเหมือนกัน แต่เมื่อเห็นสภาพพ้ืนที่และความลึกของร่องน้ํา 
เราขุดดินความลึกประมาณร้อยยี่สิบเซนติเมตร ส่วนที่เหลือเป็นคันนา ส่วนที่เหลือเรา
นํามาเป็นคันนา ผมไม่คิดว่าจะเข้าถึงพ้ืนที่ของชาวบ้าน ในอนาคตถ้าฝนตก ทรายไหล
เข้าก็มาอาจรับรองได้ ผมไม่ได้ตอบคําถาม ส่วนของท่านเจตนิพัทธ ความจริงตอนนี้น้ํา
ไม่ได้ไหลถึงท่อระบายน้ําสักเท่าไหร่ แต่ที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะคูน้ําตื้นเขินหรือมี
สภาพไม่เป็นคูในบางช่วงบางตอน เพราะเป็นพ้ืนที่ราบเหมือนกันทั้งหมด ที่นี่ปัญหาที่
เกิดน้ําท่วมในหมู่ที่ ๓ เพราะว่าคูระบายน้ํา น้ําไม่สามารถผ่านไปได้ เพราะคูตื้นเขิน ที่
ผมเป็นห่วงคือตอนนี้ชาวบ้านได้ปลูกต้นไม้ที่คันนาในพ้ืนที่สาธารณะที่จะเอารถตักทราย
ผ่าน ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าให้ชัวร์ให้ดีผมคิดว่าให้หมู่บ้านได้เคลียร์กับชาวบ้านก่อนว่าทางรถ
ผ่าน ต้องผ่านได้ในพื้นที่สาธารณะ กลัวไปกีดขวางต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกรุกขึ้นมา มีหลาย
ช่วงหลายตอน จะเป็นปัญหากันต่อไป ถ้าไม่แก้ไขในช่วงนี้ ฝากท่านประธานผ่านไปยัง
ฝุายบริหารประสานกับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเคลียร์พ้ืนที่ที่ผมเป็น
ห่วงคือต้นไม้ที่ปลูกข้ึนไปบนคูคลองร่อนตรงนี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติม ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติงบประมาณ



เงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 โครงการขุดลอกคลองร่อน หมู่ที่ ๓,๑๒
งบประมาณ 165,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 
2559 ตามโครงการขุดลอกคลองร่อน หมู่ที่ ๓,๑๒งบประมาณ 165,000.- บาท 
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๔ โครงการขุดลอกขอบสระพรุทองโย่ง หมู่ที่ 7 ตําบลเขาพระ ขอเชิญ
ท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี ในโครงการที่ ๔ โครงการขุดลอกรอบสระพรุทองโย่ง หมู่ที่ ๗ อยู่บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วย
ชะอุ้ม เชื่อว่าสมาชิกที่อยู่บริเวณนั้นจะรู้จัก สระนี้เป็นสระสาธารณะ นานแล้วที่ไม่ได้ขุด
ลอก วัชพืชค่อนข้างมาก ในฤดูแล้งที่ผ่านมาน้ําค่อนข้างตื้นเขิน เพราะภาพรวมแล้ว
วัชพืชเข้าไปยึดพื้นที่ เพ่ืออนุรักษ์แหล่งน้ําและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ดูแล
แหล่งน้ําสาธารณะประโยชน์ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผมได้ลงสํารวจกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย    
หลักการและเหตุผล เพ่ือเป็นที่รองรับน้ําใช้ในช่วงฤดูน้ําหลาก เพ่ือปูองกันน้ําท่วม 
เปูาหมาย ทําการขุดลอกขอบสระน้ําโดยรอบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
370 เมตร ปริมาณดินขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร คือเราไม่ได้ลงใน เพราะถ้าลงในจะต้อง
ใช้งบประมาณมากกว่านี้ และไม่สามารถลงไปได้เพราะค่อนข้างลึก จึงมีความจําเป็นขุด
ลอกบริเวณขอบสระดังกล่าว งบประมาณ 222 ,000.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถดูแลแหล่งน้ํา สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามรายละเอียดต่าง ๆขอบคุณครับ 

ประธาน  ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้ชี้แจง สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญสมาชิก              
พรรัตน์ครับ 

นายพรรัตน์  ราชมณี ขออนุญาตอภิปรายเรื่องขุดลอกขอบสระพรุทองโย่ง ผมได้ลงพ้ืนที่เมื่อชาวบ้านบริเวณ
นั้นได้ร้องเรียนเรื่องทางเข้า พ้ืนที่พรุทองโย่ง เป็นพ้ืนที่สาธารณะเป็นลักษณะไข่แดง ซึ่ง
เป็นพื้นที่ท่ีไม่ทางเข้า จะต้องผ่านสวนยางของชาวบ้าน ผมอยากจะฝากไปยังฝุายบริหาร
ว่าถ้าเม่ือจะขุดลอกสระ ในครั้งต่อไปให้เพ่ิมถนนเข้าไปในแผน เพ่ือให้ชาวบ้านที่อยู่ด้าน
ในได้ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเศษยาง น้ํายางหรือต้นยางที่จะโค่นใน
อนาคต อยากให้ฝุายบริหารดูให้อย่างท่ัวถึง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน ฝุายบริหารและสมาชิกทุกท่าน ผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา 

เขต ๒ ในฐานะที่ผมเป็นคนหมู่ ๗ โครงการพรุทองโย่งนี้ได้มีการขุดปรับปรุงมาหลายครั้ง
แล้ว โดยงบประมาณที่ลงไปเมื่อหลายปีก่อน เยอะ สิ่งที่ได้มาไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป 
เพราะในการลงไปขุดเอาเฉพาะขอบข้างๆ วัดเพ่ือได้ความลึกที่ต้องการ แต่ตรงกลางอยู่
เหมือนเดิม พอน้ํามา พาลงไปถมอีกเหมือนเดิม ผมว่าในการทําโครงการแบบนี้ อยากให้
ฝุายบริหารกําชับให้ช่างลงไปดูแลในการทํางาน ให้โปร่งใส ให้ได้ความลึกจริงๆ ให้ได้ทน
ถาวร ให้ได้นานที่สุด ไม่ใช่ทําปีนี้แล้วปีหน้าต้องทําอีก ผมว่าเปลืองงบเปล่าๆ ตรงนี้ผม
ขอฝากท่านไปยังฝุายบริหารช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภา เขต ๒ สืบเนืองจากท่าน สท.

เกียรติศักดิ์ พูด ผมได้ติดตามโครงการโดยเฉพาะการขุดลอกหนองเกือบทุกหนอง 
ชาวบ้านไม่ประทับเพราะเอาเฉพาะวัชพืชออก ในการทําครั้งนี้ฝากท่านประธานผ่านไป



ยังท่านนายกฯว่าทําให้ชาวบ้านประทับใจ ขุดให้ได้ขนาดตามความลึก เวลาเกิดภัยแล้ง
เมื่อไหร่ ถ้าลึกได้เท่าไหร่ น้ําจะได้เก็บกักได้มากเท่านั้น แล้วาวบ้านจะได้เอาน้ําขึ้นมาใช้ 
นี่คือความเป็นห่วงของผม ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ในโครงการขุดลอกพรุทองโย่ง ใน
พ้ืนที่หมู่ที่ ๗ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 

นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ ขอบคุณท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ ยังยงวิวัฒน์ รู้สึกเป็นห่วงในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ โครงการพรุทองโย่ง เหมือนเพ่ือนสมาชิกเกียรติศักดิ์อภิปรายว่า
ใช้งบประมาณหลายรอบ ผมขอความชัดเจนในปริมาณงานที่จะออกมา ให้คุ้มค่ากับ
งบประมาณของส่วนท้องถิ่นท่ีเราจะอนุมัติจะผ่านมติสภาในเวลาอันใกล้นี้ ผมขอปริมาณ
งานให้คุ้มค่าหน่อย เห็นเอสเอ็มแอลก็ลงพรุทองโย่ง ผมอยู่กรมการปกครองมาก่อน ผมรู้
และมีปัญหาทางเข้าด้วย เป็นกรณีพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดินกับที่หนองน้ําสาธารณะพรุ
ทองโย่ง ไม่รู้ว่าผลคดีจบสิ้นหรือยัง ถ้าเราในฐานะท้องถิ่นต้องเปิดการประมูลงานหรือ
เราจะต้องเคลียร์ พ้ืนที่ ให้กับผู้ รับเหมาด้วย ก็ขอปริมาณงานที่คุ้มค่าหน่อยกั บ
งบประมาณท่ีเราจะใช้ไปประมาณสองแสนกว่า เห็นด้วยกับที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน 
แต่ว่าให้ตรงสเปก ให้มีความรัดกุม และคุ้มค่างบประมาณ และสุดท้ายไม่ได้รับคําด่าจาก
ชาวบ้านขอบคุณมากครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมที่ประสงค์จะอภิปราย เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์
จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมว่า  ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติหรื อไม่อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 โครงการขุดลอกขอบสระ
พรุทองโย่ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ 222,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ กรุณายก
มือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 
2559 ตามโครงการขุดลอกขอบสระพรุทองโย่งด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ 
ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๕ โครงการขุดลอกขอบสระน้ําข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 2 ทางด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 11 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี โครงการที่ ๕ โครงการขุดลอกขอบสระน้ําข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 2 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรอบเฉลี่ย 380 เมตร 
ปริมาณดินขุดลอกลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมปูาย งบประมาณ 65,000.- บาท เป็น
โครงการของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ ยังมีโครงการที่ ๖ ที่คาบเกี่ยวกัน แต่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ทาง
ทิศเหนือของสนามกีฬา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติมในโครงการขุดลอกขอบสระน้ําข้างสนามกีฬา ภายใน
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ ๑๑ มีไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์
จะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 ตามโครงการขุดลอกขอบ
สระน้ําข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 11
งบประมาณ 65,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 
2559 ตามโครงการขุดลอกขอบสระน้ าข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์



พัฒนา 2 ทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 11 งบประมาณ 65,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 
11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๖ โครงการขุดลอกขอบสระน้ําข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 2 (ทางด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 11 ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี  ในโครงการที่ ๖ โครงการขุดลอกขอบสระน้ําข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 2 (ทางด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาวรวม 241 
เมตร ปริมาณดินขุดลอกลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมปูายโครงการจํานวน 1 ปูาย 
โครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดของโครงการตําบลละห้าล้านของหมู่บ้าน ซึ่งโครงการ
ของเขาเป็นโครงการที่มีงบประมาณที่จํากัด เทศบาลเห็นแล้วว่าโครงการนั้นไม่สามารถ
ตอบโจทย์ให้กับหมู่บ้านได้ ผมจึงได้ลงพ้ืนที่กับทางกองช่าง และทีมงานกํานัน ผู้ช่วย ลง
ไปสํารวจ เพ่ือขุดลอกให้เป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันของหมู่ที่ 
11 ส่วนของหลักการและเหตุผล อย่างที่เรียนว่าเป็นโครงการต่อยอดของหมู่บ้าน
โครงการตําบลละห้าล้าน เปูาหมายเพ่ือขุดลอกสระน้ําข้างสนามกีฬา เพ่ืออนุรักษ์แหล่ง
น้ําใช้ประโยชน์ร่วมกัน งบประมาณ 103,000.- บาท ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเขาพระ ผู้รับผิดชอบ กองช่าง ขอเรียนให้ท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านช่วย
ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติมในโครงการขุดลอกสระน้ําข้างสนามกีฬา ทางทิศเหนือ 
ของหมู่ที่ ๑๑  มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะ
ขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 ตามโครงการขุดลอกขอบสระน้ําข้างสนามกีฬา 
ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (ทางด้านทิศเหนือ) หมู่ที่  11 งบประมาณ 
103,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 
ตามโครงการขุดลอกขอบสระน้ าข้างสนามกีฬา ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 
(ทางด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 11 งบประมาณ 103,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 
เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ขอ
เชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี ในโครงการที่ ๗, 8, 9, 10 ขอหารือว่าเป็นโครงการประเภทเดียวกัน งบประมาณ
เท่ากัน เปลี่ยนแค่สถานที่ รูปแบบของโครงการคือโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน
หนองบัว โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งร่อน โครงการปรับปรุงระบบประปา
บ้านห้วยปน และโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เพ่ือติดตั้งถัง
กรองสนิทเหล็ก พร้อมปูายโครงการ ผมขออนุญาตหารือ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯช่วยชี้แจงข้อหารือต่อที่ประชุมทราบครับ 
เลขานุการสภา หลักการ เพ่ือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมปูาย

โครงการ จํานวน 1 ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเขาพระ            
เหตุผล เพ่ือปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาให้มีคุณภาพมากขึ้น และช่วยให้มีน้ําอุปโภค
และบริโภคเพียงพอต่อประชาชน     



นายกเทศมนตรี เป็นโครงการปรับปรุงระบบประปาทั้ง ๔ โครงการ ส่วนหลักการและเหตุผล ติดตั้งถัง
กรองเร็ว งบประมาณ 115,000 บาท เหมือนกับหมู่ที่ ๑และหมู่ที่ 7 ที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้ว ผลที่ได้ ที่ผ่านไม่มีปัญหา ส่วนกองช่างและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้ ไม่ต้องปีน
ขึ้นไปบนถังสูง และเมื่อน้ําไม่ไหลหรือน้ํามีปัญหา ระบบไฟฟูาจะอยู่ที่ one stop 
service ข้างล่าง เราไม่จําเป็นต้องไปล้าง ไปรื้อข้างบนอีก จากที่ดําเนินการทั้งสอง
โครงการที่ผ่านมา รูปแบบได้อยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้ว ผลที่ได้รับคือได้ประโยชน์กับ
พ่ีน้องเรื่องน้ํา ทั้ง ๔ หมู่บ้าน 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติมในโครงการปรับปรุงระบบประปา ทั้ง ๔ หมู่บ้าน มี
ไหม ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๒ ผมทั้ง ๔ โครงการ ดูระบบ
กรองสนิมของหมู่ที่ ๗ โครงการที่ ๙ มีวงเล็บว่าขนาดเล็ก ส่วนที่เหลือ 3 โครงการไม่มี
วงเล็บ แต่งบประมาณเท่ากัน ผมจึงไม่แน่ใจว่าถังจะเท่ากันหรือเปล่า ขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านอื่นอีกไหมครับ มีไหม เมื่อไม่มี เชิญท่านนายกฯชี้แจงของท่านประสิทธิ์ครับ 
นายกเทศมนตรี ในส่วนที่ว่าขนาดเล็ก เพราะในหมู่ที่ ๗ มีระบบประปาอยู่ ๒ ตัว คําว่าขนาดเล็กคือ

บริเวณบ้านอาจารย์จรัญ จินตุลา เรียกติดปากว่าประปาขนาดเล็ก แต่ในการดําเนินการ
จะใช้ขนาดเดียวกัน ใช้แบบแปลนเดียวกัน ส่วนตัวกลางได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว เรา
ไม่ได้ลดระบบต่างของโครงสร้างของถังกรองสนิม ใช้ตัวเดียวทั้ง ๔ โครงการ ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ เมื่อไม่มีผมจะถามมติที่ประชุมว่า 
ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 11๕,๐๐๐.- บาท 
หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัตใิห้ใช้จ่าย กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 11๕,๐๐๐.- 
บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ ๓ 
งบประมาณ 11๕,๐๐๐.- บาท ผมจะถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 ตามโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ 11๕,๐๐๐.- บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ
ให้ใช้จ่าย กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งร่อน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ 11๕,๐๐๐.- 
บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู่บ้าน(ขนาดเล็ก) บ้านห้วยปน
หมู่ที่ ๗ งบประมาณ 11๕,๐๐๐.- บาท ผมจะถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 ตามโครงการปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมู่บ้าน(ขนาดเล็ก) บ้านห้วยปน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ 11๕,๐๐๐.- บาท 
หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่าย กรุณายกมือด้วยครับ 



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) บ้านห้วยปน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ               
11๕,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู่บ้าน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ 
หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ 11๕,๐๐๐.- บาท ผมจะถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 ตามโครงการปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมู่บ้าน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 11๕,๐๐๐.- บาท 
หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่าย กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ 11 งบประมาณ      
11๕,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ หมู่ที่ ๑ 
ตําบลเขาพระ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี ในโครงการที่ ๑๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ หมู่ที่ 1 เป็นโครงการ
หนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนา จะเห็นได้ว่าทุกๆปีจะใช้ทํากิจกรรมของหมู่บ้านและของเทศบาล
ตําบลเขาพระ ปัญหาที่เกิดและเรายังไม่ได้แก้ไขคือ พ้ืนคอนกรีต ผมได้ประสานทาง
ผู้ใหญ่ประภาส คีรีทอง ซึ่งท่านได้ของบประมาณมาหลายครั้งแล้ว ที่ผ่านมาเรามี
งบประมาณท่ีจํากัดจึงไม่ได้ดูแลในส่วนนั้น ปีนี้เทศบาลมีงบประมาณสําหรับแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงคิดออกแบบเทพ้ืนคอนกรีตตามแบบแปลน ไม่ได้เททั้งหมด เทที่
อาคาร  ที่ผู้สูงอายุนั่งรดน้ํา ด้านหน้าที่พระ เว้นไว้ที่ก่อกองทราย ส่วนที่เหลือเทพ้ืน
คอนกรีตหมด เพ่ือความสะดวก ในกรณีหน้าฝน เราสามารถแก้ปัญหาน้ําขัง แฉะ ส่วน
หน้าแล้งจะเป็นฝุุน จะเห็นว่าทุกปีที่เรามีกิจกรรมตรงนั้นจะมีทั้งฝน เลอะเทอะ เพ่ือ
แก้ปัญหาและสอดคล้อง ให้เป็นระเบียบจึงจําเป็นปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาต้นไม้ เป็น
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาพระ งบประมาณ 259 ,000.- บาท 
เทคอนกรีตพ้ืนที่ 717 ตารางเมตร และมีการอนุรักษ์ต้นไม้ และเป็นการต่อยอดของ
หมู่บ้านละสองแสน ขอเรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกประสงค์จะ
อภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
งบประมาณเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
วัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 259 ,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติ
อนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ หมู่ที่  1 งบประมาณ 
259,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๑๒, ๑๓, ๑๔ เป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเหมือนกัน ขอเชิญท่าน
นายกฯชี้แจงไปที่เดียว เดี๋ยวค่อยขอมติทีละโครงการ ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี โครงการที่ ๑๒, ๑๓, ๑๔ เป็นโครงการประเภทเดียวกัน งบประมาณเท่ากัน โครงการที่ 
๑๒ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลน งบประมาณ 259,000.- บาท 



ซึ่งราคาตรงนี้เป็นราคากลางที่ได้จากกรมทรัพยากรน้ํา  เป็นราคาที่ใช้ทั่วไป ที่เคยใช้
บริการของทรัพยากรน้ํา ในหมู่ที่ ๒ จริงๆมีระบบประปาแล้ว ๑ บ่อ แต่ปัญหาอย่างที่
เรียนว่าบ่อบาดาลทุกปีต้องมีการซ่อมแซมดูแล แต่ในส่วนนี้มีการชํารุด ในช่วงที่ผ่านมา
น้ําแห้งมาก บ่อมีปัญหา ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จําเป็นต้องเจาะใหม่ และในหมู่ที่ ๒ น้ํา
ไม่สมบูรณ์ ในฤดูแล้งที่ผ่านมา เพราะชาวบ้านมีบ่อน้ําส่วนตัวแยะ ทําให้มีผลกระทบ แต่
ในส่วนของน้ําประปาเราก็ต้องดูแล ต้องปรับปรุง เมื่อเรามีระบบประปาแล้วเราขาด
แหล่งน้ํา แหล่งน้ําดิบนอกจากระบบบ่อบาดาลแล้วเราไม่สามารถหาแหล่งน้ําอ่ืนมาได้ 
จึงมีความจําเป็นที่จะเจาะบ่อ เพ่ือรองรับในกรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่ผ่านมา ถามว่า
ชั่วโมงนี้ใช้ได้ไหม ใช้ได้ แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้ประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ต้องเปิด
ปิดเป็นเวลา บางครั้งมีผลในการบริหารการบริการสาธารณะ จึงมีความจําเป็นต้องเจาะ
บ่อเพ่ิมเติมอีกลูกหนึ่ง เพ่ือรองรับบ่อมีปัญหา คือแนวโน้มจะมีปัญหาในบ่อ พ้ืนดิน
ข้างล่างมีปัญหา เพราะใช้บ่อมานาน ถามว่าซ่อมแซมได้ไหม ขอเรียนว่าค่าซ่อมแซมกับ
ค่าเจาะใหม่ราคาใกล้เคียงกัน ผมเลยคิดว่าน่าจะเจาะใหม่และได้วางระบบใหม่ ใน
โครงการที่ ๑๒  หมู่ที่ ๖ จากบ่อเดิมที่ทิ้งร้างมานาน ยังไม่ได้ดําเนินการ มีระบบประปา
แต่ไม่มีบ่อ ผมได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านทนงศักดิ์ ท่านเห็นด้วยที่จะให้เทศบาลเข้าปรับปรุง ที่
ผ่านมา หมู่ที่ ๖ ไม่รุนแรง แต่ได้รับผลกระทบ เราสามารถเอาน้ําหมู่ที่ ๖ มาใช้ถึงหมู่ที่ ๗ 
บริเวณหน้าวัด และต่อไปหมู่ที่ 7 อาจจะไม่ต้องลงหน้าวัด อาจจะไปลงที่นาตลิ่งซอง
ทีเดียว จําเป็นต้องซ่อมของหมู่ที่ ๖ ให้ใช้การได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมาเรายังไม่ค่อยได้
ซ่อมแซม ระบบท่อน้ํายังใช้ได้อยู่ จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมเติม ในโครงการที่ 14 เรามี
ระบบประปาอยู่เดิม แต่มีปัญหาการบริหารจัดการในส่วนของหมู่บ้าน ผมได้คุยกับ
ผู้ใหญ่บ้าน ท่านเห็นด้วยที่จะเจาะบ่อเพ่ิมเติม ถามว่าทําไมจ้องเจาะเพ่ิมเติมในส่วนของ
หมู่ที่ ๑๒ คือไม่ค่อยได้ดูแล เพราะมอบให้หมู่บ้านดําเนินการ สุดท้ายหมู่บ้านไม่สามารถ
บริหารจัดการได้ จําเป็นต้องเจาะใหม่ เพราะระบบถัง ระบบประปายังดีอยู่ จะไปซ่อมก็
ไม่ได้เพราะทิ้งร้างมานาน ทุกอย่างเปลี่ยนไป จําเป็นต้องเจาะใหม่ เพ่ือเข้าสู่ระบบอีก
ครั้งหนึ่ง ในโครงการที่ 12 13 และ14 งบประมาณเท่ากัน เปลี่ยนแค่สถานที่ก่อสร้าง 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานสภา ผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เริ่มจากบ่อบาดาล

หมู่ที่ ๒ ที่ทราบมาเจาะ ๒ บ่อแล้ว บ่อที่ ๒ เจาะเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา และทราบว่าการ
เจาะท่ีผ่านมา ไม่ทราบเรื่องการใช้ท่อพีวีซีเต็มร้อยหรือไม่ เพราะบ่อนี้พังข้างล่าง เพราะ
เหตุนี้หรือไม่ ไม่ได้แจ้งว่าบ่อเก่าเป็นอย่างไร น้ําไม่พอจึงเจาะใหม่ หรือบ่อเก่าพัง ถ้าบ่อ
พัง เราได้ใส่ท่อพีวีซีลึกตามที่เจาะหรือไม่ รายงานช่างไม่ได้แจ้ว่าเหตุที่เจาะใหม่ เพราะ
งบประมาณสองแสนกว่าบาท ถ้าเราเจาะอย่างนี้เรื่อยๆ ผมว่าเปลืองงบประมาณ จริงๆ
แล้วกองช่างต้องชี้แจงว่าบ่อที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ตอนที่เจาะได้ควบคุมเต็มร้อย
เปอร์เซนต์หรือไม่ ความลึกของบ่อ 100 เมตร ตามที่ชี้แจงในหลักการ ท่อพีวีซีได้ใส่ถึง
ร้อยเมตรหรือไม่  หมู่ที่ ๖ ผมเคยได้สอบถามเรื่องบ่อหมู่ที่ ๖ เพราะร้างมานาน ว่าจะ
ดําเนินการอย่างไรเรื่องท่อและแทงค์น้ํา  เพราะเรื่องท่อ เรื่องการเจาะบ่อต้องมาพร้อมๆ
กัน บ่อเก่าที่เจาะเกือบสิบปีแล้วท่อเก่าน่าจะผุพังไปหมดแล้ว เราต้องมีเรื่องท่อเข้ามา
ชี้แจงในวันนี้ด้วย ส่วนหมู่ ๑๒ บ่อที่สามที่เจาะใหม่นี้ เหมือนกับหมู่ที่ ๒ ว่าทางช่างต้อง



ชี้แจงว่าบ่อเก่าเป็นอย่างไร ที่ต้องมาเจาะใหม่ พัง หรือน้ําไม่พอ แต่ผมกังวลว่าบ่อร้อย
เมตร แต่ใส่ท่อพีวีซีไม่ถึงร้อยเมตรเท่านั้น ผมขอให้ชี้แจงว่าบ่อเก่าเป็นอย่างไรถึงต้องมา
เจาะใหม่ ทั้งหมู่ 12 และหมู่ 2 เพราะมี ๒ บ่อแล้ว ขอบคุณครับ 

 ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์  จงจิต เรียนท่านประธาน คณะฝุายบริหารและสมาชิกสภา ในการขุดเจาะบ่อบาดาลนี้  ถ้า

โครงการนี้ผ่านและได้เริ่มโครงการ อยากให้ฝุายบริหารให้ช่างผู้ชํานาญการไปดูแล 
หมายถึงช่างผู้ที่รู้เรื่อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาลไปดูแล เพ่ือปูองกันว่า
ในอนาคตข้างหน้าบ่อจะพังหรืออาจจะใช้ไม่ได้อีก เพราะเรามีประสบการณ์มาแล้ว และ
ในเอกสารยกตัวอย่างของหมู่ที่ ๖ แต่เปิดไปอีกด้านหนึ่ง ข้อที่ 14 ผลการพิจารณาของ
สภาเทศบาล เป็นโครงการเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 12 เอกสารผิดทั้ง ๓ โครงการ ทั้ง
หมู่ 2 หมู่ ๖ และหมู่ 12 ไม่ทราบผิดด้วยประการใด ขอบคุณครับ 

ประธาน ของเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธานที่เคารพ กระผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเขต ๒ สืบเนื่องมาจากท่าน

สมาชิก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกโชคดี เกี่ยวกับระบบประปาหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ 
๑๒ คืออย่างที่ท่านผู้บริหาร ผู้เสนอโครงการว่าร้างมานาน โดยเฉพาะหมู่ 12 ในระบบ
ในข้างทั้งหมด น่าจะใช้งบประมาณเยอะกว่านี้ เนื่องจากบ่อ เครื่องจุ่มน้ําและเครื่อง
ควบคุมการสูบน้ํา ผมมองว่าการที่เรามีงบประมาณแค่นี้ ทั้งสามหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ที่ 
๒ แทงค์ประปาใช้ได้จนถึงปัจจุบัน หมู่ ๖ กับหมู่ 12 ร้างมานาน อย่างท่านสมาชิกได้
อภิปรายไปแล้ว ผมกลัวว่าเมื่อเรามีงบประมาณทั้งสามตัวเท่ากัน ถ้าหมู่ ๒ แค่เจาะบ่อ 
เครื่องจุ่มน้ําและควบคุมการสูบน้ํา แต่หมู่ ๖ และหมู่ ๑๒ น่าจะเยอะกว่านี้ เพราะระบบ
ร้างมานาน ระบบการจ่ายน้ํา ระบบแทงค์ ระบบควบคุมไฟในอาคาร อะไรต่างๆ น่าจะ
เกิดการชํารุดเยอะ เพราะร้างมานาน เมื่อเรามีงบประมาณเท่านี้ เจาะบ่อ เครื่องสูบน้ํา
และควบคุมการสูบน้ํา ผมกลัวว่าเมื่อน้ําขึ้นแทงค์ได้ ระบบจ่ายใช้การได้หรือเปล่าไม่
มั่นใจ ระบบท่อชํารุดอยู่แล้วเพราะร้างมานาน เมื่อใช้ได้ เคยมีเมื่อสร้างเสร็จเมื่อประปา
เทศบาลสร้างเสร็จ จะให้หมู่บ้านบริหารเองหรือเทศบาลบริหาร โดยเฉพาะหมู่ ๑๒ ช่วง
นั้นหมู่บ้านบริหารจัดการเอง เจ๊ง ที่นี้ถ้าเราสร้างเสร็จ ใช้การได้ เราต้องถามหมู่บ้านว่า
จะบริหารจัดการเองหรือว่าให้เทศบาลจัดการ อย่างหมู่ ๑๐ วันก่อน ที่ไปทําประชาคม 
เขาไม่เอา แต่หมู่ ๑๒ มีตัวอย่างมาแล้ว เทศบาลจัดการเองโดยไม่ถามมติของหมู่บ้าน นี่
คือความเป็นห่วง ที่สร้างขึ้นมา เกินระบบ ใช้การไม่ได้ บางหมู่บ้านก็ของเราก็บริหาร
จัดการได้ พอทําเจ๊งชาวบ้านก็เดือดร้อน เมื่อเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะสอบถามแล้ว
เอาอย่างนั้นได้ ไหมท่านประธาน พอเขาเอาไปก็ เจ๊ ง  บางหมู่บ้านก็ทําได้  จัด
คณะกรรมการ ผู้ใช้น้ํา มีกรรมการ พอน้ําเสีย ไฟช๊อต บ่อพัง เจ๊ง ชาวบ้านเดือดร้อน 
จริงๆเทศบาล หน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ดี ผมเป็นห่วงหมู่ ๑๒ เหมือนกับหมู่ ๖ 
กลัวเพราะงบประมาณเท่ากับหมู่ ๒ หมู่ ๒ เขาใช้ปกติ แทงค์ประปาเขาใช้ได้อยู่แล้ว 
ด้วยความเป็นห่วง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนประธานสภา ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ รายละเอียดจะ

พูดเฉพาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๒ เพราะในเขตพ้ืนที่ รู้ปัญหา ช่วงที่แล้งในปีที่ผ่านมาว่าเกิด
ปัญหาอย่างไร ผมได้ทํางานพร้อมเพ่ือนสมาชิกในพ้ืนที่ควบคุมกับช่างของเรา ผมได้ถาม



ว่าทําไมหมู่ที่ ๒ ต้องเจาะใหม่ เพราะสภาพที่ผ่านมา ขอเรียนท่านประธานว่าหมู่ที่ ๒
ของเรา บ่อเดิมน้ําเกิดมีฝุุน น้ําไม่สะอาด เครื่องสูบน้ําชํารุดอยู่บ่อย น่าจะมีส่วนของ
ความลึกหรือเกิดบ่อพังจากข้างใน จากการวิเคราะห์ของฝุายโยธา ผมถามว่าทําไมต้อง
เจาะใหม่ ได้รับคําตอบจากทีมช่างประปาที่ลงดูพ้ืนที่ สภาพปัญหาที่แล้งติดต่อกันสี่ห้า
เดือน อย่างที่ผมเรียนว่าน้ําหมู่ที่ ๒ ไม่ค่อยสะอาด พออุปกรณ์สูบน้ํามีสิ่งสกปรกเข้า เกิด
ความเสียหายได้ ผมเห็นด้วยที่มีการเจาะใหม่ของหมู่ที่ ๒ ในความลึก ๑๐๐ เมตร ด้วย
งบประมาณที่พอรับได้ ในช่วงแล้งที่ผ่านมา ขอเรียนท่านประธานว่าผมอยู่ภัยแล้งกับ
เพ่ือนสมาชิกในพ้ืนที่ทั้ง ๒ เขต ขอเอ่ยชื่อว่าท่านธราธิป ได้อยู่เฝูาการเจาะบ่อบาดาล
ของช่างที่เดินทางมาจากกรมบาดาล ได้ถามความเห็นความรู้เผื่อได้มาทํางานร่วมกัน 
เพราะของเราเองไม่ชํานาญการเรื่องระบบประบา บ่อบาดาล แต่ในกรณีหมู่ที่ ๒ ผม
เรียนว่าเหตุผลที่ต้องเจาะใหม่ ตามที่ผมได้เรียนท่านประธานไปเบื้องต้น ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯเพ่ิมเติมครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาต ในรายการที่ ๑๒ หมู่ที่ ๒ ผม

พยายามติดตามและดูแล แต่ด้วยความจําเป็นจริงๆ งบประมาณที่ได้มาที่ตั้งอยู่ตรงนี้ เรา
ไม่ได้คิดมา แต่คํานวณราคากลางของกรมทรัพยากรน้ํา  ในส่วนของหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ 
๑๒ อย่างที่ท่านสมาชิกเป็นห่วง ต้องขอขอบคุณว่าท่านเกียรติศักดิ์ ท่านประสิทธิ์ ท่าน
โชคดี  พูดถึงด้วยความเป็นห่วงว่างบประมาณจะเพียงพอหรือไม่  ขอเรียนว่า 
292,000.- ในการเจาะบาดาลตามรูปแบบ ในส่วนของระบบต่างๆ ตอนนี้เรายังไม่ได้
กําหนดราคาค่าเสียหายได้ เนื่องจากยังไม่ได้สูบน้ําขึ้นมาทดลอง ถ้ากรณีที่มีปัญหาคือ
ระบบต่างๆชํารุด เรามีงบประมาณของเทศบาลที่จะดูแลในงานประปา ไม่ว่าระบบท่อ 
เรามีงบในส่วนของเทศบัญญัติที่ตั้งไว้แล้ว สามารถนําส่วนนั้นมาซ่อมแซม มาดูแล เหตุที่
ไม่ตั้ง เพราะเรายังไม่ได้น้ํา ไม่สามารถสูบน้ําขึ้นมาได้ ในหมู่ที่ ๖ ได้มอบหมายให้กองช่าง
ไปต่อน้ํา ไปจั๊มระหว่างในหมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๗  เห็นแล้วว่าตรงไหนมีปัญหา แต่ไม่เยอะ 
ระบบท่อประปาที่แตกชํารุดคือท่อหน้าบ้านที่ยื่นไว้ บางครั้งไม่มีน้ํา ชาวบ้านขี่รถไป
เหยียบด้วยความประมาทหรือไม่เจตนา แต่ไม่เป็นไรในส่วนนั้นเราสามารถแก้ปัญหาได้  
เพราะที่ผ่านมา ผมให้กองช่างลองปล่อยน้ําระหว่างหมู่ที่ ๗ มาหมู่ที่ ๖ ไม่ถือว่าเยอะใน
ส่วนของท่อประปา แต่ระบบตัวถังน้ํา ผมขอเรียนว่าเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าอะไร
ชํารุด ไม่ชํารุดเพราะว่าไม่มีน้ําดึงขึ้นไปสู่ระบบ แต่เชื่อว่าทุกอย่างยังใช้การได้ ระบบ
ไฟฟูาเพราะยังมีเกือบร้อยเปอร์เซนต์ ในส่วนที่ขาดหายไปคือหมู่ที่ ๖ ขาดปั๊มลม ซึ่งจาก
การตรวจสอบแล้วถามว่าปั๊มลมตัวนี้มีความจําเป็นไหม มีความจําเป็นต้องใช้ แต่มีวิธีการ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินการ สามารถดึงน้ําขึ้นมาใช้ได้ ผมได้ปรึกษากับกองช่างแล้ว 
สามารถดําเนินการแก้ปัญหาให้ได้ สามารถดึงน้ําขึ้นไปทดแทนได้ ในหมู่ที่ ๑๒ ระบบท่อ 
ผมคิดว่าเมื่อมีน้ํา สามารถที่จะดําเนินการได้ ในส่วนของเทศบาลกับหมู่บ้าน จริงๆแล้ว
ระหว่างศักยภาพหมู่บ้านกับศักยภาพเทศบาล ต้องยอมรับว่าเทศบาล มีงบประมาณ มี
ความสะดวกในการบริหารจัดการ แต่ถ้าเป็นความประสงค์ของหมู่บ้าน เราก็ไม่ขัด 
เพราะอาจจะมีชาวบ้านที่สามารถดูแลได้ แต่ถ้าหมู่บ้านไม่มีความสามารถหรือไม่มี
งบประมาณในการดูแล เทศบาลก็มีความยินดี เพราะเป็นความจําเป็น ระบบประปาเป็น
ของเทศบาล แต่บางครั้งเราให้หมู่บ้าน มี ๒ ลักษณะ ถ้าผมจําได้ในหนังสือสั่งการ เมื่อ



ดําเนินการเสร็จแล้วมอบให้หมู่บ้านดูแลหรือถ้าหมู่บ้านไม่รับดูแล ให้เทศบาลดูแลโดย
ชอบด้วยระเบียบอยู่แล้ว ถ้าหมู่บ้านจะรับดูแลต้องบริหารจัดการเอง ค่าน้ํา ค่าไฟ ท่อ
ประปาแตก หมู่บ้านต้องจัดการเองหมด แต่บางครั้งหมู่บ้านไม่ลงตัว อย่างที่ท่าน
ประสิทธิ์ได้เรียนแล้ว ผมขอเรียนว่าระบบระปาเรามีเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นบางหมู่บ้าน
มีระบบประปาภูเขา ซึ่งหมู่บ้านบริหารจัดการเอง ในช่วงแล้งที่ผ่านมา ทุกหมู่บ้านมี
ปัญหาเรื่องน้ําแห้ง ใช้น้ําผิดประเภท ผมขอเรียนว่าน้ําประปาของเทศบาลไม่ใช่น้ําเพ่ือ
การเกษตร ใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภคเท่านั้น ท่านสมาชิกต้องช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย 
เพราะว่าในหมู่ที่ ๗ ประปาตัวเล็กเสียหาย กว่าจะได้ซ่อมแซม ชาวบ้านเดือดร้อนไป 2-
3 วัน กว่าจะรู้สาเหตุ ชาวบ้านก็ไม่กล้าบอก เราจะไปรู้ทุกอย่างก็ไม่ได้ แต่ถ้ารู้ ต้องเป็น
หูเป็นตาให้กับเทศบาลด้วย หมู่บ้านที่ใช้ผิดประเภท เช่น ต่อตรงหรือไม่ผ่านระบบ 
จําเป็นต้องตัด ใช้มาตรการเด็ดขาด เจอตรงไหนตัดเลย ฉะนั้นขอความร่วมมือช่วยกัน 
ผมสงสารสมาชิกหลายท่านเดือดร้อน เดือดร้อนถึงผม เดือดร้อนทุกคน เจ้าหน้าที่ของ
เราก็ไม่ได้หยุดในวันเสาร์ อาทิตย์ ต้องไปไล่น้ํา ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ จะมีเวร เราต้องเปิด
ศูนย์ จะมีส่งน้ําบ้าง ซ่อมบ้าง ท่อแตกบ้าง ทุกหมู่บ้าน ในโครงการที่ 13 14 เหตุที่เรา
ตั้งงบประมาณไว้แค่นี้ เนื่องจากไม่สามารถรู้ว่ามีความเสียหายขนาดไหน ถ้าเสียหาย เรา
มีงบประมาณของเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มี

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเจาะน้ําบาดาล ที่เราใช้ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่๖ ที่ตรัง 
เราจะเห็นได้ ประธานก็รู้ว่าเมื่อปลายอบต. ในส่วนของหมู่ที่ ๖ เราได้เจาะบ่อไปใช้
งบประมาณล้านกว่า ท้ายที่สุดน้ําไม่ได้เอามาให้กับประชาชนหมู่ที่ ๖ ได้สักหยดเดียว 
เพราะเกิดพังทลาย ที่นี้เราต้องศึกษาดูว่าการทํางานของท้องถิ่น เราได้ตรวจสอบการใส่
ท่อตามที่เพ่ือนสมาชิกได้กล่าวไปข้างต้น ว่าครบหรือไม่ และดูความลึกว่าเหมาะสมว่า
เป็นที่สันดอน หรือลุ่มน้ํา ต้องคํานวณดูสภาพพ้ืนที่โดยหลักพ้ืนบ้านก่อน ไม่ใช่ว่าเรา
เรียนจบทางธรณีวิทยาที่สามารถแยกประเภทได้ แต่ในประมาณการค่าสํารวจทางธรณี
ฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา เขาคิดไปสองหมื่นเพ่ือหาค่าไฟฟูาเสถียรในพ้ืนดิน ว่าอาจจะมี
น้ํา เรามาดูว่าเราเจาะกันทุกปี มีปัญหากันทุกปี แสดงว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาลต่อไป
ต้องถูกปรับลง เพราะเขาไม่ได้ใช้วิชาการหลักสํารวจที่ชัดเจน ทํางานเพ่ืองานจ้างอย่าง
เดียว ตอนนี้กําลังปฏิรูประดับประเทศเป็นภาพรวม กฎหมายที่ออกมา ใบประมาณการ
ที่ออกมาเป็นสิบกว่าปีมาแล้ว แล้วสร้างปัญหาเป็นวัฏจักรของวงล้อให้มาเชื่องโยงกับ
ท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นไม่มีเครื่องมือ ไม่มีบุคลากรที่ชํานาญงาน แล้วที่นี่ชาวบ้านไม่รู้ก็ด่า
ท้องถิ่น ผมขอฝากท่านบริหารทุกท่าน โปรดพิเคราะห์และสั่งลูกน้องด้วย เจาะแล้วเรา
ไปวัดความลึก ไม่ต้องดําดินไปวัด แต่ใส่ท่อให้ครบ ให้มีน้ําให้ชาวบ้าน ผมยกมือทุก
โครงการ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติที่
ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี 
2559 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 2 งบประมาณ 292,000 บาท สมาชิกท่าน
ใดมีมติอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 2 งบประมาณ 292,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 
11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๖ ซึ่งท่านนายกฯและท่านสมาชิกได้อภิปรายไป
แล้วนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 6 งบประมาณ 
292,000 บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 6 งบประมาณ 292,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 
11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 12 ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 12  งบประมาณ 292,000 บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ กรุณายกมือ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 12 งบประมาณ 292 ,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียง 11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน ท่านสมาชิกมีข้อเสนอไหม ก่อนเข้าโครงการที่ 15 ขอเชิญท่านจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร ผมขอเสนอว่าขอให้ที่ประชุมหยุดพักก่อน เพราะยังเหลืออีก ๒ โครงการ และยังมี

ระเบียบวาระอ่ืนๆ ด้วย ผมเห็นว่า น่าพักก่อน เพราะเท่ียงกว่าแล้วครับ 
ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนไหม ผมขอพักการประชุมรับประทานอาหารเที่ยง เริ่มประชุมบ่ายโมง

ครบั 
พักการประชุม 12.20 น. 

เริ่มการประชุม 13.00 น. 
ประธาน เริ่มประชุมต่อ โครงการที่ ๑๕ โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ถนนลาดยางสาย 4189 

จากสามแยกพรุเถี๊ยะ ถึงเขตอ่างเก็บน้ําคลองดินแดง  ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี สําหรับโครงการที่ ๑๕ โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ถนนลาดยางสาย 4189 จาก

สามแยกพรุเถี๊ยะ ถึงเขตอ่างเก็บน้ําคลองดินแดง โดยมีเปูาหมายติดตั้งพาดไฟฟูา
สาธารณะสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. ระยะทาง 950 เมตร พร้อมติดตั้ง
ชุดโคมไฟฟูาสาธารณะ จํานวน 18 จุด เป็นเงิน 115 ,205.-บาท เพ่ือให้ถนนหนทาง
และพ้ืนที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสม ช่วยลดอุบัติเหตุในการสัญจรของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ และช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําคลองดินแดง รายละเอียดอ่ืนอยู่ในมือ
ท่านสมาชิกแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายวักถามเพ่ิมเติมไหมครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมจะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี 2559
โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ถนนลาดยางสาย 4189 จากสามแยกพรุเถี๊ยะ ถึงเขต



อ่างเก็บน้ําคลองดินแดง งบประมาณ 115,205.-บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ กรุณา
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนลาดยางสาย 4189 จากสามแยกพรุเถี๊ยะ ถึง
เขตอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง งบประมาณ 115 ,205.-บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 
เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ 16 โครงการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพ่ือดําเนินการโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปีงบประมาณ 2559 
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านมสมาชิก ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายละเอียดโครงการที่16 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ของเทศบาลตําบลเขาพระ ซึ่งอาจจะเป็นโครงการ
ใหม่ ซึ่งเราทางเทศบาลไม่เคยดําเนินการในเรื่องนี้ ขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งว่า ความ
เป็นมาบางท่านสมาชิกอาจจะว่าเป็นเรื่องใหม่ จากที่ผ่านมาเทศบาลได้ของบประมาณใน
เรื่องติดตั้งกล้องวงจร CCTV มาหลายครั้ง ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯมา รอบ
หนึ่งแล้ว จากบริเวณสามแยกพรุเถี๊ยะผ่านหน้าเทศบาลไปสิ้นสุดที่หน้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 2 ขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับว่า ขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่า อาจจะเป็นเรื่อง
ใหม่กับท่านสมาชิกทุกท่าน สําหรับหลักการตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้เอาชนะยาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกันดําเนินการให้ประสบความสําเร็จ
โดยเร็ว ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วย
การรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้ภัยยาเสพติด โดยยึดหลักผู้เสพหรือ
ผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบําบัด รักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมกลไกลติดตาม
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ การดําเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ไม่ให้ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งปราบปรามนักค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ตามมาตรการทางกฎหมาย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 10 
มีนาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 2558-2562 ซึ่งเป็นวัตถุปะสงค์ในการยกระดับการปูองกันและปูองกันเยาวชนรุ่น
ใหม่ ให้ห่างไกลยาเสพติด ในการปฏิบัติที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆในภาพรวมและจะ
มีผลงานที่สูงสุด ทั้งการสกัดกั้นยาเสพติด ปราบปราม การจับกุม ผู้เสพและผู้ค้า อันนี้
คือเหตุผล และอีกส่วนหนึ่ง ในการติดตั้งกล้องครั้งนี้ นอกเหนือจากตรงนี้แล้ว จะได้
ประโยชน์มากมาย วัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เฝูาระวังไม่ให้มั่ว
สุมและเฝูาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวนโยบายในการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว สําหรับ
โครงการดังกล่าว จะดําเนินการต่อเนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯที่
ผ่านมา จํานวน 900,000 บาท ซึ่งดําเนินการเรียบร้อยจากบริเวณสามแยกพรุเถี๊ยะถึง
บริเวณหน้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 2 ระยะทางประมาณเกือบ 3 กิโลเมตร ที่ได้มีการ
ดําเนินการแล้วก็มีกล้องบริเวณสามแยกพรุเถี๊ยะ 3 ตัว หน้าเทศบาล 3 ตัว และทางเข้า
บริเวณหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 2 ตัว ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีความต่อเนื่องต่อยอด
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะถนนสายหลัก ซึ่งได้มีการดําเนินการและได้คุย
รายละเอียดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้ออกแบบสํารวจ ให้ผู้มีความชํานาญการเข้ามา



ช่วยดูแล ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอาจารย์ต่างๆได้เข้ามาร่วมกันกําหนด 
ซึ่งบุคลากรของเราไม่ค่อยมีความชํานาญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งงบประมาณดังกล่าวสมาชิก
อาจจะมองว่าเงินค่อนข้างเยอะ แต่ถ้ามองถึงประโยชน์ของกล้องจากงบประมาณ
ดังกล่าว กับชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้อง ลูกหลานของพวกเรา เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ในวงเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งจะไปครอบคลุมอยู่บริเวณหมู่ที่  1, 2, 3, 4, 7, 11, 
และ12 ซึ่งครอบคลุมถนนสายหลัก ถ้าท่านสมาชิกได้ดูในรายละเอียดของแผนผัง ส่วน
รายละเอียดและคุณลักษณะต่างๆของโครงการมีค่อนข้างเยอะ และต้องใช้ความชํานาญ
ในส่วนนี้ ถ้าท่านมีข้อสงสัยเอกสารข้อไหน เดี๋ยวทางเทศบาล ทางปลัดจะได้นําเรียนอีก
ครั้งหนึ่ง จุดเริ่มต้นจากบริเวณตลาดพุธ แนวเขตติดต่อระหว่างเทศบาลตําบลพิปูน 1 
จุด ตามแผนที่ สามแยกบ้านในไร่ 1 จุด สามแยกทางเข้านาตลิ่งซอง 1 จุด สามแยก
ซอยทวดดิษ ๑ จุด ตรงไปอ่างเก็บน้ําบริเวณปากทางเข้าซอยหน้าบ้านอาจารย์มาโนช 1 
จุด บริเวณปั้มล้างอัดฉีด 1 จุด บริเวณสามแยกอ่างเก็บน้ํา ติดกล้อง 3 ตัว ในการ
ดําเนินการดังกล่าวเพ่ือที่จะสกัดกั้น ไม่ว่าจะสกัดกั้นเป็นในส่วนของผู้กระทําผิด หลาย
ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด เรื่องขโมย เพราะถ้าเราไม่สามารถตามได้ แต่ถ้ามี
ลักษณะดังนี้ เราสามารถห้ามปรามได้ ผู้กระทําผิดก็อาจจะหวั่นกลัว เพราะทําแล้วกล้อง
วงจรปิดจับภาพได้ ถ้าไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิ้น แค่ดําเนินการแค่ได้รับ 900,000 บาท
ของกรมฯ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ สาเหตุที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่ายังมี
ช่องทางให้หลุดอยู่อีกเยอะ ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะไว้เป็นความสบายใจของราษฎร
ของพ่ีน้องในการสัญจรไปมา ถ้าเกิดคนคิดจะร้ายนึกถึงกล้องวงจรปิด ตอนนี้ไม่เกิด
ปัญหา เราอาจจะไม่มองเห็นถึงประโยชน์ แต่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุสามารถเปิดกล้องมาดู
ได้ และจะติดกล้องเพ่ิมเติมในส่วนที่ได้ดําเนินการแล้วบริเวณทางเข้าวัดทองทํานุ 1 จุด 
ทางเข้าชุมชนบ้านหน้าเขา 1 จุด บ้านหนองบัว 1 จุด หน้าร้านวัสดุก่อสร้างหน้าหมู่บ้าน
จุฬาภรณ์ 1 จุด ไปสิ้นสุดที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติด 3 กล้อง คุณสมบัติ สาย 
CCTV ตัวนี้ มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถต่อยอดได้ เนื่องจากใช้ระบบสายไฟเบอร์ออฟ
ติค สายใยแก้วนําแสง อนาคตนอกเหนือจากที่เราได้ดําเนินการในเรื่องของกล้อง CCTV 
แล้ว เราสามารถดําเนินการในเรื่อง เสียงตามสาย สามารถซื้อตัวส่งและติดตั้งลําโพงได้
เลย โดยที่ไม่ต้องลากสายเพิ่มเติม และสามารถติด WIFI ในกรณีที่เทศบาลมีงบประมาณ
สามารถใช้สายนี้แทนสาย WIFI ได้ พ่ีน้องหรือลูกหลานของท่านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง
ชุมชนดังกล่าวก็สามารถใช้บริการ WIFI ความเร็วสูงได้ อันนี้ก็นําเรียนเบื้องต้น ในส่วน
ของรายละเอียดต่างๆ ผมก็อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันพิจารณา ดูแล ตรงไหนที่
มีความขาดตกบกพร่องหรือเหมาะสมหรือไม่ ผมก็ยินดีที่จะตอบคําถามเพราะผมเข้าใจ
ว่าเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราของผมด้วย แต่ผมเห็นว่ามันมีความสําคัญ ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะไม่ได้ดําเนินการในส่วนนี้ เราจะเน้นหลักในเรื่องของถนนระบบ
ต่างๆ แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตของพ่ีน้องถ้าเราเปรียบเทียบเงินสองล้านผมรู้ว่ามัน
เยอะ แต่ด้วยความจําเป็นถ้าเราได้รับแค่เจ็ดแสนกว่าบาท เราไม่สามารถตอบโจทย์พ่ี
น้องได้ ว่าติดตรงโน้น ไม่ติดตรงนี้ ซึ่งตรงนี้ผมมองแล้วว่าอนาคตอันไกลเราสามารถที่จะ
ใช้ประโยชน์จากการวางสายได้อีกสองสามช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายหรือว่าใน
เรื่องของการติดตั้งสัญญาณ WIFI บริการให้กับพ่ีน้องที่สายลากผ่านหรือชุมชนต่างๆ ก็



ขออนุญาตเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกด้วยความเคารพ ช่วยกันตรวจสอบตรงไหนที่
ไม่มีความเข้าใจ ก็ต้องช่วยกันหาคําตอบหาทางออก ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกสถิตย์ ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม สถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 

เขตท่ี 2 ท่านประธานที่เคารพ ผมเองเข้าใจว่าเราต้องรับมือกับสถานการณ์หลายๆอย่าง 
แต่ท่านนายกฯบอกว่าโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดการติดกล้องวงจรปิดไม่ได้แก้ไข
ปัญหายาเสพติด ต้องสร้างจิตสํานึกที่ตัวบุคคล ต้องทําความเข้าใจกัน ไม่ใช่กล้องวงจร
ปิดมาแก้ปัญหายาเสพติด หรือว่าเป็นของใหม่ที่ผมไม่เข้าใจ อันนี้ผมไม่ว่าถ้าผมไม่เข้าใจ 
ด้วยความเป็นห่วงจริงๆสองล้านกว่าบาท เอาจริงๆไม่รู้จะติดได้กี่ตัว และผมก็ยังเป็นห่วง
อีกว่า กล้องวงจรปิดที่ติดอยู่แล้ว รถหายไปประมาณสองสัปดาห์ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 
ติดกันไว้ทั่ว แต่เล็ดลอดออกไปทางซ้ายทางขวาได้ ดูกล้องวงจรปิดที่จุฬาภรณ์ หน้าจุฬา
ภรณ์ ก็ไม่เห็น มาดูกล้องวงจรปิดที่ร้านภิรมย์การค้าก็ไม่เห็น แต่รถหายไปในหมู่บ้าน
จุฬาภรณ์หนึ่งคัน ถามว่าไปทางไหน ข้ามถนนแปฺบเดียวก็ไปได้  รู้ทางลัด เพราะฉะนั้น
ไม่ใช่เรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ที่กล้องวงจรปิด ผมเข้าใจว่าต้องแก้ปัญหาอยู่ที่ตัว
บุคคลและสร้างจิตสํานึกกันมากกว่า และอีกอย่างหนึ่งด้วยความเป็นห่วงงบประมาณ
เยอะถ้าไปสร้างบล็อคเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหาน้ําท่วม ที่ขุดลอกคลองร่อน ที่หน้า
บ้านผู้ช่วยสุรเชษฐ์ และอีกจุดหนึ่งน่าจะไปได้ดีกว่า แต่เรื่องนี้ผมไม่ว่านะครับ แล้วแต่จะ
คิด เพราะว่าลอกคลองร่อนเสร็จแล้ว ไม้ก็จะต้องมาอัดท่อ ก็จะต้องไปคุ้ยไปเขี่ยอยู่
เหมือนเดิม น้ํามันไหลไม่ได้ แต่ว่าถ้าทําบล็อกสองช่องทาง ผมถือว่าแก้ปัญหาที่โอเคเลย 
เรื่องนี้ผมเป็นห่วง ถามว่าเห็นด้วยไหม กับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ผมไม่
เห็นด้วย ที่ผมไม่เห็นด้วย เพราะเราติดเฉพาะตําบลเขาพระ แต่หน้าอําเภอพิปูนเขายัง
ไม่ได้ติดเลย ขนาดท่านนายอําเภอขอว่าติดให้หน่อยท่านนายกฯ เขายังไม่ติดเลย ฝั่ง   
กะทูนเขายังไม่ติดเลย ผมคิดว่าคงใช้การอะไรไม่ได้มากนัก ฝากถึงท่านผู้บริหารคิดกรอง
ให้ดีด้วยครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธาน มีท่านอื่นไหม ขอเชิญท่านมสมาชิกธราธิป ครับ 
นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 

เขตที่ 2 ผมเห็นด้วยกับกล้องวงจรปิด เพราะว่าผมเข้าใจในคุณประโยชน์ของกล้อง แต่
ผมเป็นห่วงว่าถ้าติดตั้งเสร็จแล้ว การดูแล บํารุงรักษา ฝากไปถึงคณะผู้บริหาร ช่วยดูแล
อย่าให้เป็นเหมือนครั้งก่อนที่ติดไว้ในสํานักงานเทศบาลของเรา หรือยังใช้ได้อยู่ก็ไม่ทราบ
แต่ผมคิดว่ามันคงใช้ไม่ได้แล้ว เพราะว่าการมีกล้องวงจรปิด ท่านประธาน ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธาน เชิญท่านสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม ขอคุณครับ ท่านประธานสภา พิจารณามาก็หลายโครงการ พอดีโครงการนี้ก็ศึกษา

วิเคราะห์วิจัยก็หลายวัน ส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงคล้ายๆกับเพ่ือนสมาชิกที่เป็นห่วงในเรื่อง
คุรุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ แต่ว่าในรายละเอียดนะครับ ถ้าไปดูตัวที่กรมสนับสนุนมาตัวนั้น ถ้า
ได้สเปคตัวนั้น โอเคนะท่านประธาน เพราะว่าเครื่องชัดแจ๋วดี เพราะผมได้มีโอกาสเข้าไป
ดูร่วมกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนของสภ .พิปูน หลายๆเรื่อง 
เขาฝากชมมายังเทศบาลในส่วนของประโยชน์  ไม่ใช่นายกฯคนเดียว ทั้งเทศบาลตําบล
เขาพระ ว่ามีวิวัฒนาการ ที่ใช้รูปแบบการปกปูอง มีแนวคิดที่ดูแลทรัพย์สินพ่ีน้อง



ประชาชน ในส่วนของพ่ีน้องชาวตําบลเขาพระ ส่วนหนึ่งก็ตามที่เ พ่ือนสมาชิกเป็นห่วง 
ผมว่าถ้าสเปคเดียวกับที่กรมให้เรามา ผมว่าภาพคมชัด ความเร็ว การบันทึก ผมไปดูที่
ฝุายปูองกันฯ เขาเปิดให้ดู ตรงนั้นผมก็คงรับได้ ตามจุดสกัดต่างๆตามแผนผังที่ทางคณะ
ผู้บริหารได้อธิบายตรงไหนบ้างเป็นจุดเสี่ยงก็เหมาะสมทุกจุด แต่ว่าในเรื่องที่ด้านเอกสาร 
ที่เขียนคําว่ายาเสพติดอย่างเดียวผมว่า ฝุายเอกสารน่าจะใส่พยัญชนะใหญ่ไปด้วย เรา
ไม่ได้ปกปูองดูแลเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวตามนโยบายของรัฐบาล ของ คสช . อย่าง
เดียว ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนชาวตําบลเขาพระล้วนแล้วแต่มีค่า ตามที่เพ่ือน
สมาชิกธราธิปบอกว่า ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เราไม่เห็นชอบ แต่ดูการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเดียว แต่ว่าด้านการ
ดูแลปกปูองทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนได้ทางเทคโนโลยี ผมรับได้  ถ้าสเป็คเดียวกัน
กับท่ีกรมฯสนับสนุนมาครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ  

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกจํารูญ ครับ 
นายจํารูญ ละม้าย เรียนท่าน ประธานสภา กระผมจํารูญ ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1 ตามที่

ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
นับเป็นเรื่องท่ีดี แต่ตามที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV เป็นการปูองกันยาเสพติด ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องวงจรปิด 
15 จุดของเทศบาลตําบลเขาพระ ที่ต่อเติมหรือต่อยอดของเดิมที่มีอยู่แล้วบางจุดบาง
ช่วงบางตอนนั้น เป็นการปราบปรามหรือปูองกันยาเสพติดได้อย่างที่คณะผู้เกี่ยวข้องหรือ
บริหารเสนอมา ถ้าหากว่า ท่านบอกว่า15 จุด ที่ท่านต่อยอด ติดตั้งแล้วสามารถ
ปราบปรามพวกค้ายาเสพติดหรือว่าปูองกันยาเสพติดได้ อย่างที่ท่านว่า ผมก็ยินดี แต่ผม
เชื่อเหลือเกินว่า ถึงแม้ว่าตั้ง 15 จุดแล้ว จะเพ่ิมต่อยอด ที่ท่านบอกว่าจากที่ทางกรม
ส่งเสริมฯให้มา 3-4 จุด ผมเชื่อเหลือเกินว่า ขออภัยนะครับ เขาพระนี้ ปลอดยาเสพติด
เหรอครับ เราอยู่ทุกวัน เราก็เห็นอยู่ว่า ยาบ้านี้มีอยู่เกลื่อน แต่ว่าเราไม่รู้หรอกครับว่า
จากไหน ที่จับได้ก็จับพืชกระท่อมไปวันๆ เพ่ือนสมาชิกหลายๆคนรู้  ไปประกันกันไม่
ว่างเว้น แต่ยาบ้านี้อยู่เกลื่อนเมือง ไม่เห็นใครจับ ถ้าติดแล้ว ท่านนายกฯบอกว่า เป็นการ
ปูองกันหรือปราบปรามยาเสพติดนั้นก็ดี แต่ว่าผมประมาณแล้ว ที่บอกว่าท่านได้ตั้ง
ครอบคลุมทั้งเขาพระ ก็มีอยู่ 2-3 หมู่บ้านที่ไม่เห็นถึงความสําคัญ อย่างหมู่ที่ 8, 9, 10 
ไม่มี ที่จริงถ้าว่ากล้อง CCTV นี้เป็นประโยชน์ ผมเชื่อ แต่สมาชิกหลายคนต่างทักท้วงว่า 
ราคาแพงไป สองล้าน 15 จุด ผมอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความรู้ความชํานาญ
เกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาช่วยอธิบายหรือว่าทําความเข้าใจกับสมาชิก  เพ่ือสมาชิก
ได้เข้าใจว่า 15 จุด สองล้าน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ตามที่รายละเอียดที่ท่านเขียนมาให้
เพราะผมไม่ได้จบอิเล็กทรอนิกส์มา ดังนั้นต้องรู้ว่าวิวัฒนาการใหม่ๆอย่างนี้ ที่จริงพวก
กระผม สมาชิกทั้งหลาย สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลเขาพระ พวกเราจะไม่
ขัดขวางในการทํางาน  ไม่ว่าสิ่งใดที่ผมสงสัย เราอยากได้ความกระจ่างจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สองล้านกว่าบาท รู้ตามรายละเอียดที่ให้พวกกระผมดู บางทีเราก็อ่านไม่ออก ว่าราคา
เท่าไร สมมติฐานตั้งไว้เท่าไร ดังนั้นถ้าให้พวกผมให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการนี้ 
พยายามทําความเข้าใจให้กับสมาชิกได้กระจ่างกว่านี้หน่อย ถ้าเป็นแบบนี้  ราคาสูง
เกินไป พวกกระผมรับไม่ได้ ดังนั้นขอให้คณะผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายให้กระจ่างแจ้งหน่อย
ครับ ขอบคุณครับ 



ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลเขาพระ จํานงค์ หนูเพชร เขต 2 ตามท่ีได้มีวาระ เพ่ือที่จะให้สมาชิกผู้ทรง
เกียรติได้พิจารณา วันนี้ทั้งหมด 16 โครงการที่ทางฝุายบริหารได้เสนอญัตติ เพ่ือให้
สมาชิกได้อภิปรายและให้ความเห็นชอบ ผ่านไปแล้ว 15 โครงการ ซึ่งโครงการที่ผ่านมา
ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยที่ไม่มีการงดออกเสียง
หรือไม่เห็นด้วย ไม่มี อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่นี้มาในญัตติ โครงการที่16 
โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV งบประมาณ 2,233,700 บาท ฟังจาก
ท่านบริหาร ได้ชี้แจ้งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ แต่ในฐานะที่ว่าพวกกระผมเป็นสมาชิกและ
ทุกคนก็คงจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แล้วแต่ ทุกเรื่องมีทั้งข้อดีแล้วข้อเสีย ที่นี้ข้อดีท่าน
นายกฯได้ชี้แจ้งไปแล้ว ในเรื่องปูองกัน ปราบปราม กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพและรวมไป
ถึงคดีอุกฉกรรจ์ อาชญากรรมต่างๆ เป็นการได้ลดปัญหาในชุมชน เขาจะทําอะไร ก็
เกรงใจกล้องวงจรปิด แต่ท่านประธานที่ เคารพนั้นก็ เป็นภาพด้านบวก แต่ใน
ขณะเดียวกันทางด้านลบ ก็มีเยอะ สืบเนื่องมาจากว่า สถานที่ดําเนินการทั้งหมด 7 
หมู่บ้าน อีก 5 หมู่บ้าน เราไม่ได้ควบคุม ถือว่าผลประโยชน์ของประชาชนตําบลเขาพระ
ได้รับประโยชน์โดยไม่ทั่วถึง อีกอย่างมองไปแล้วว่างบประมาณเยอะ อย่างที่ท่านนายกฯ
ชี้แจงว่า เพราะว่าสเปคค่อนข้างสูง  ในขณะเดียวกัน ก่อนที่จะเข้าสภา ผมก็ได้ไปปรึกษา
กับทางร้านผู้ประกอบการ เขาบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างแพง รายละเอียดที่เขาส่งมา ที่ทาง
ผู้ประกอบการส่งหรือสรรหามาจากส่วนอ่ืนประมาณ 8-9 แผ่น ล้วนแล้วแต่เป็นศัพท์
เฉพาะ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมคิดว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ คงจะไม่รู้ในเรื่องของศัพท์เฉพาะ 
ตัวอะไรไม่รู้  แต่ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจ ที่นี้เมื่อข้อมูลตรงนี้เราไม่มีรู้เรื่อง ผมก็อยากที่จะ
เรียนประชาสัมพันธ์ท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหาร ช่วยหาข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้
หน่อย เพราะตามที่ผมได้แจ้งมาแล้วว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางฝุายบริหารได้เสนอญัตติเข้า
มา ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เห็นเป็นรูปลักษณ์  พวกผมจะไม่ท้วงติง 15 โครงการ
ที่ผ่านมา เห็นได้ชัด แต่เรื่องตรงนี้ผมขอความกระจ่าง หมู่ที่ 6, 7, 8, 9 และหมู่ที่ 4 
เป็นคนตําบลเขาพระ เราไม่ได้ควบคุมถึง ตามที่สมาชิกได้แจ้งไปแล้วว่าในเรื่องของสเปค
สูง ในเรื่องของการดูแล การซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ หรืออะไหล่ เมื่อมีการ
ซ่อมแซม สึกหรอ ใช้งบประมาณค่อยข้างสูง  และเป็นภาระของเทศบาลต่อไป 
2,233,700 บาท 15 จุด ถัวเฉลี่ย 15 จุด เฉลี่ยจุดละ 148,913.33 บาท นี่คือ
งบประมาณที่เราถัวเฉลี่ย 148,913.33 บาท ค่อนข้างสูง จึงอยากจะนําเรียนด้วย
ศักยภาพ ผมเข้าใจนะครับว่า ความทันสมัย เราไม่จําเป็นที่จะต้องโครงสร้างจําเป็น
พ้ืนฐานในเรื่องของถนน หนทาง ในเรื่องของไฟฟูา ประปา แต่ในขณะเดียวกันศักยภาพ
ของเทศบาลตําบลเขาพระ มีภารกิจอย่างอ่ืนเยอะ ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตําบลอ่ืนๆในเรื่องนั้นเขาจะลดลง ในขณะที่ตําบลเขาพระยังมีอีก
เยอะแยะที่ต้องบริหารจัดการ ผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดท่ีต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด อยากจะ
นําเรียนให้ชี้แจงให้เข้าใจว่า หลายๆจุดที่เงินสะสมที่เราจ่ายที่เข้าประเด็นที่ไม่มีระเบียบ
ต้องห้าม สามารถทําโครงการอ่ืนได้เยอะแยะนะครับ อันนี้จึงขอฝาก ทุกโครงการที่ทาง
ฝุายบริหารเสนอมา ถ้าเห็นประจักษ์ว่า ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ได้เห็น
อย่างประจักษ์ พวกผมจะไม่ขอค้านและจะสนับสนุนเต็มที่ แต่เรื่องโครงการนี้ผมขอ



ความชัดเจนและอยากจะนําเรียนว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องติดตั้งโทรทัศน์กล้องวงจรปิด 
CCTV ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธาน ครับ ขอบคุณท่านสมาชิกจํานงค์ ครับ เชิญท่านสมาชิกเจตนิพัทธ์   
นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ ท่านประธานผมเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตท่ี 1 ตามโครงการที่ฝุายบริหาร

ได้บรรจุเข้าสภา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 16 โครงการ และเพ่ิงมีโครงการที่ 16 เป็น 
กรณีศึกษาให้กับเพ่ือนสมาชิกของสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้รับรู้ว่าทําไมเราเร่งรีบ 
เราไม่เก็บข้อมูล ของที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเก้าแสนกว่าบาทว่า อุปกรณ์แต่ละชนิดมีค่าสึกหรอกี่ปี มีคุณลักษณะเฉพาะ
หรือไม่ เป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุของในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องคิดให้รอบคอบ การ
ใช้จ่ายงบประมาณ ผมคิดว่าฝุายบริหารก็ทําถูกต้องแล้วครับ อยู่ในแผนไหม อยู่ อยู่ใน
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยข้อที่ 89 วรรค 1 หรือไม่ อยู่ แต่ตั้งข้อสังเกตว่าระดับการ
จ่ายเงินเยอะแบบนี้ ทําไมไม่ทําประชาคมระดับตําบล เราจะเอาตัวแทนมาตัดสินแทน
คนทั้งตําบลไม่ได้ เป็นข้อสังเกตที่ 1 ผลตอบแทนจากโครงการหรือ POR จุดคุ้มทุนอยู่
ไหน เพ่ือให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติ ผมถามหน่อยว่า ปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหา
ของระดับประเทศ รากหญ้าอย่างเราทําได้ไหม ผมถามว่ายาบ้าผลิตที่ประเทศเมียนมาร์
หรือพม่า ผ่านกรุงเทพมาได้อย่างไร มาถึงเขาพระ พันกว่ากิโล มาได้อย่างไร มาแก้ที่เรา
ที่ปลายเหตุแล้ว เพราะฉะนั้นเราอย่าไปทําตามกรมส่งเสริมฯให้มากจนเกินไป และเรา
ต้องไปดูด้วยว่า ผลกระทบทางต้นทุนทางการเงินของเทศบาลตําบลเขาพระ เป็นอยู่
อย่างไร ใช้ได้ ตามกฎหมายใช้ได้หมด เงินสะสมกับเงินงบประมาณที่ทางกฎหมาย เขา
คํานวณให้ถ้าเกินร้อยละ 25 นํามาใช้ได้ ถามว่าโครงการนี้เราทําผลตอบแทนให้กับ
ประชาชน สองพันกว่าครอบครัวได้อย่างไร ไม่เกินหนึ่งร้อยครอบครัวที่ยุ่งเก่ียวกับปัญหา
ยาเสพติด ยาบ้า แล้วทําไมการแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ว่าฝุายอําเภอก็ดี ฝุายจังหวัดก็ดี ก็รุก
ให้ในพ้ืนที่แก้ปัญหาให้หมด แล้วผมถามว่านายใหญ่อยู่ข้างนอก ต้องรู้ว่าใครนําเข้ามาใน
เขาพระ มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างนี้ไม่ได้ และเราต้องไปดูว่าการจ่ายเงินสะสมตาม
ข้อ 89 วรรค 1 ให้จัดทําได้ตามเฉพาะกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ถูก แต่ว่าแล้วทําไม
ฝุายบริหารไม่เลือกละครับ ในภาวะที่เศรษฐกิจยางพาราตกต่ํา ทําไมไม่ไปทําตลาดกลาง
ยางพาราบริเวณสระน้ําสามแยกพรุเถี๊ยะ เพราะข้อมูลทางเกษตรกรพ่ีน้องตําบลเขาพระ 
171 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ถือครองยางพาราสามหมื่นไร่ แล้วจะเป็นการเพ่ิมต้นทุน
รายได้ให้กับเกษตรกร ของท่านนายกฯมีสองร้อยกว่าไร่ ของผมแค่สิบไร่เอง แล้วมา
มองดูว่าจะแก้ปัญหาได้หรือ ติดไป 15 จุด วันดีคืนดีตั้งปืนลมไปยิงที่กล้อง CCTV พัง 
ของหมู่ 9 พัง หมู่ 8 พัง ซ่อม ตั้งงบประมาณซ่อม พอมาดูคุณลักษณะของครุภัณฑ์ แพง
เพราะขาดการวิเคราะห์ว่า สมควรหรือไม่ สมควรแก่เวลาแล้วหรือไม่ มีพ้ืนที่เสี่ยงภัย
เพ่ิมขึ้นจากยาเสพติดหรือไม่ เราต้องศึกษาให้ละเอียด ที่ผ่านมาจะครบรอบ 4 ปีแล้ว 
โครงการนี้เป็นโครงการที่สอง ที่ผมไม่ยกมือให้ โครงการแรกของหมู่ 9 ผมรู้ว่ามีความไม่
เป็นธรรมเกิดขึ้น ผมไม่ยกมือให้ ถึงจะเป็นหมู่บ้านเดียวกัน โครงการนี้ถ้าทําประชาคม
ระดับตําบล มีตัวแทนระดับตําบลเข้ามาร่วมหลายคน ผมยอม แต่นี่กรรมการพิจารณา
แผนจากสภาบ้าง จากผู้นําคุณวุฒิบ้าง เขาไม่ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุน สิ่งที่เป็นไปได้
ความน่าจะเป็นในอนาคตเป็นยังไง สองล้านเศษ ถ้าไปทําตลาดกลาง เทพ้ืนเจ็ดแสน ซื้อ
รถกะบะเพ่ือส่งน้ํายางสด ไปศูนย์รับซื้อของ สกย หรือว่า ที่ทางรัฐบาล คสช ที่จัดตั้งให้ 



เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แต่ละแปลงไร่ต่อไป ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่รวดเร็วจนเกินไป พอปั้น
เจดีย์ทรายมา ๑ องค์ สวย จะสวยอย่างนี้ ฉันก็ปั้นบ้าง แต่ไม่รู้ว่าโครงสร้างของเจดีย์
ทรายจะทําอย่างไรให้ มั่นคง ยั่งยืน แก่ชุมชนตําบลเขาพระ ขอฝากฝุายบริหาร พวกเขา
มีความสามารถอยู่ ช่วยคิดวิเคราะห์ นี่เป็นกรณีศึกษาจากศิษย์รุ่นพ่ี เด็กวัดห้วยโกครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญ สมาชิกเกียรติศักดิ์  ครับ 
นายเกียรติศักดิ์  จงจิต ขอบคุณครับท่านประธาน กระผมเกียรติศักดิ์   จงจิต สมาชิกสภาเขต 2 ผมมีข้อสงสัย

นิดหน่อยนะครับ เริ่มตั้งแต่แผนผังแสดงตําแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด เพราะว่าโครงการ
นี้มี 2 โครงการที่ซ้อนทับกันระหว่างเขตเก่าและเขตใหม่ ตําแหน่งที่ติดตั้งตําแหน่งที่
เดินสาย ตู้พักสายสิบตู้ กับสาย fiber optic หรือสายใยแก้วนําแสง 12 core 12 core 
นี้ หมายถึง 12 เส้น จะรองรับกล้องวงจรปิด 15 กล้องได้เหรอครับ และแนวการใช้สาย
ไปทางไหน จุดศูนย์กลางของกล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหน จะเดินสายยังไง เพราะผมเห็นตู้
พักสายมี 10 ตู้ ปกติมี 10 ตู้นี้ ต้องต่อประมาณ 120 จุด 120 core และอีกอย่าง
หนึ่ง พอมาดูในรายการที่ 10.10 ค่าต่อเชื่อมสัญญาณและทดสอบสัญญาณใยแก้วนํา
แสง จํานวน 60 เส้น ต่อยังไง 60 เส้น ผมไม่เข้าใจว่าต่อยังไง 60 เส้น เพราะว่าสาย 
fiber optic ถ้าตัดแล้ว เส้นหนึ่ง 12 core ตัดแล้วต้องตัดขาดหมดเลยทั้ง 12 core จะ
ตัดเอาเส้นใดเส้นหนึ่งออกมาไม่ได้ ตัดแล้วต่อใหม่ก็ถือว่าหนึ่งเส้นที่ต่อ จํานวนและ
แผนผัง ไม่ครอบคลุม แผนผังควรจะออกให้ดีกว่านี้ เป็นสีให้เห็นทั้งกล้องใหม่กล้องเก่า 
ตอนนี้แนวสายเก่าสายใหม่ทับกันบนถนนเส้นเดียวกัน มองไม่ออก ผมว่าเรื่องนี้น่าจะคุย
กันใหม่อีกสักรอบ คือทํารายละเอียดให้มันชัดเจนกว่านี้ เผื่ อสมาชิกหลายท่านได้หา
ข้อมูลต่างๆนาๆ สามารถทําให้เข้าใจ ในส่วนเรื่องที่ว่าเอากล้องวงจรปิดมาแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตั้งแต่ผมเกิดมาโตมาที่นี่ ผมไม่เคยเห็นวัยรุ่นใช้ยาเสพติดบนถนนสักคนเลย
ครับ ไม่เคยเห็นจริงๆนะครับ แอบไปสูบกันที่บ้าน ไม่ได้ซื้อกันที่สายแยก ไม่ได้ซื้อกัน
กลางถนน กรุณาทบทวนเรื่องนี้ให้ดี ฝากถึงท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วย เงินสอง
ล้านกว่าบาทสามารถทําอะไรได้เยอะแยะ สิ่งที่พ่ีน้องประชาชน ที่ทุกคนบอกว่ารัก
ประชาชน เขาต้องการอะไร เดือนร้อนอะไร เราควรสนองให้ถูกจุด ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม ขอบคุณครับท่านประธาน ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนที่แต่งตั้ งมาจาก

สภา ที่เพื่อนสมาชิกได้ถามว่า ไม่ได้ผ่านประชาคม ไม่ผ่านกรรมการพัฒนาแผน ในเรื่องนี้
เรียนท่านประธานว่า ผ่านคณะกรรมการแผนจากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่มา
ประชุมด้วยกัน ในส่วนนั้นก็ได้มีการพูดคุยซักถาม บุคคลที่ไม่มีความเข้าใจเหมือนพวก
ผม ที่สมาชิกสภาบางครั้งก็ไม่เข้าใจในระบบ ก่อนที่ฝุายประจําหัวหน้าปูองกันฯจะได้
ตอบในเรื่องรายละเอียด ในฐานะที่ผมคนหนึ่งได้มีโอกาสได้พิจารณางบประมาณต่างๆที่
เข้าสู่สภา เข้าใจตามที่ทางฝุายบริหารได้บอกนําเรียนในเบื้องต้นแล้วว่า งบเยอะ ทําไงได้
ท่านประธานเราไม่สามารถทําเองได้ เงินสองล้านกว่าบาทก็ปกปูองทรัพย์สินของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวตําบลเขาพระ ไม่ได้ไปเป็นห่วงของกะทูน ของพิปูน ถึงไม่ได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยก็ปูอมไว้ได้ คือเราใช้กล้องเป็นหน่วยปูอม หน่วยปราบมาทีหลัง 
ตามท่ีผมเรียน ผมเองได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนกับ สภ.พิปูน
อยู่ตลอด ไม่ใช่แค่เรื่องไปประกันผู้ต้องหา หลายๆเรื่องก็หารือกัน ในวิธีการปูองกันว่า 



ทําอย่างไรไม่ให้อาชญากรรม อาชญากร เกิดในพ้ืนที่เขาพระเรา จริงๆผมก็เป็นห่วงแต่
เขาพระ เห็นแก่ตัวนิดหนึ่ง ฝากท่านประธานว่า สองล้านกว่าบาท ปกปูองทรัพย์สินของ
พ่ีน้อง ลูกหลานชาวตําบลเขาพระ เป็นที่ตั้งครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 ผม

เห็นหลายคนได้พูดถึงวัตถุประสงค์ไปแล้ว และราคา ผมเปรียบเทียบราคาว่า  เราตั้ง
ทั้งหมด 15 จุด 2,233,700 บาท เรื่องแต่ละตัวแต่ละชุดนั้น ผมไม่ค่อยได้ดูใน
รายละเอียด แต่ผมไปหาตัวอย่างที่เขาติดตั้ง 10 ชุด เก้าแสนกว่าบาท แต่ของเรา 15 
ชุด 2,233,700 บาท เปรียบเทียบได้ 20 ชุด กับ 15 ชุด ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
อันนี้ 15 ชุด 2,233,700 บาท มากหรือไม่ ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ออกไป เราแก้ปัญหา
เรื่องน้ําท่วม ถ้าเรื่องนี้ตกไป เราทําอย่างอ่ืน ทําคูคลองร่อน กันน้ําท่วมโรงเรียนวัดหน้า
เขา ชุมชนข้างวัดหน้าเขา สองล้านก็ไม่หมด ถ้าเราทําตรงนั้นให้ถาวร ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย ขอบคุณครับท่านประธาน ท่านประธานที่เคารพกระผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา

เขต 2 จริงๆแล้วโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลเขาพระเยอะ มีประโยชน์
เยอะ จริงๆแล้วน่าจะติดนั้นแหละ แต่เรามามองว่าศักยภาพของเรา ของเทศบาลตําบล
เขาพระ ยังมีงานอ่ืนอีกเยอะ ที่ชาวบ้านเดือนร้อน ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกล้อง
CCTV มันมีเยอะ ผมยอมรับ บางครั้งมีเหตุการณ์มีอุบัติเหตุ มีอาชญากรรม ที่ฝุาย
สืบสวนสอบสวนกรมตํารวจจับไม่ได้ เขาจะมองหากล้อง มีประโยชน์ แต่เรามามองพ้ืนที่
บ้านเรา เทศบาลเขาพระ จริงๆก็ดี แต่ผมมามองงบประมาณ การประชุมครั้งนี้ จ่ายเงิน
สํารองสะสมสี่ล้านกว่าที่จ่ายได้ โครงการนี้ เอาไปจ่ายสองล้านกว่าบาท แต่ไปดู
รายละเอียดจริงๆ ผมก็ไม่ค่อยชํานาญเหมือนกับท่านเกียรติศักดิ์นะครับ เขาอ่านเขารู้ 
อุปกรณ์หรือวัสดุที่เอามาใช้ ผมมาดูครับทุกโครงการมีงบประมาณการ แต่โครงการนี้ ไม่
มี การประเมินราคาของวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการนี้ไม่มีผู้รับรอง ความชัดเจนอยู่ตรงไหน 
สมมุติว่ามีวัสดุอุปกรณ์ที่มาติดสักชิ้น เราจะไปถามใครว่าห้าร้อย หกร้อย เพราะไม่มีผู้
ประเมินราคา จริงผมอยากเห็นด้วย แต่ว่า ๑.เยอะ ๒.ศักยภาพของเราอาจยังไม่ต้องใช้ 
ที่ท่านจะปราบปรามยาเสพติด อาชญากร ก็ถูกต้อง บางครั้งก็ดี แต่บางครั้งศักยภาพ
ของบ้านเราอาจยังไม่ต้อง ผมลองดูเอกสารที่ประเมินราคา ไม่มี จะไปถามใคร ผม
หนักใจเหมือนกัน อยู่กันจนจะหมดสมัยแล้ว ไม่เคยเหมือนครั้งนี้ ความอึดอัดใจ ทํา
หน้าที่สมาชิกสักครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี อย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านมีความเป็นห่วง 

ห่วงใยในโครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ความจริงเรามองได้สองด้าน ด้านที่สมาชิก
ส่วนมากมองไปคือเป็นของสิ้นเปลือง ราคาแพง อาจจะไม่คุ้มค่า แต่ผมมองอีกด้าน ผม
เป็นกรรมการของตํารวจ โรงพักอําเภอพิปูน หลายครั้งที่มีการประชุม จะมีการเอ่ยว่า
บ้านเรายังไม่ทันสมัย ยังไม่กล้องวงจรปิดในการติดตามหรือปูองกันอาชญากรรม 
อย่างเช่นการลักรถ หลายคันในพ้ืนที่ตําบลเขาพระเรา หลายคันที่ไม่สามารถติดตาม
กลับมาได้ ตํารวจไม่สามารถจับกุมได้ ถ้าเรามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่จุดเสี่ยงหรือ
จุดสําคัญหลายๆจุด อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในวันข้างหน้าที่จะใช้ประโยชน์ได้ ประการที่ ๒ 



ที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์ คือหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่สามแยกที่เราจะติด
กล้องวงจรปิดนี้ บางครั้งชี้ถูกชี้ผิดกันได้ แต่บางครั้งก้ํากึ่งว่าฝุายไหนที่ผิด ทําให้เป็นรูป
คดีข้ึนมา ถ้ามีกล้องวงจรปิดนี้สามารถเป็นหลักฐานในการเชื่อมโยงหาผู้กระทําผิดหรือผู้
ผิดได้ และประการที่สําคัญ บ้านเรามีทรัพยากรไม้ ไม้ปุา ไม้เถื่อนที่ผู้ที่ค่อนข้างอิทธิพล
ได้บรรทุกในเวลาค่ําคืน เมื่อแปรรูปแล้วนําขายหรือทําอะไรก็แล้วแต่ จะบรรทุกในเวลา
ตอนดึกๆ ถ้าเรามีกล้อวงวงจรปิด เหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก นี่คือการมองของผม
อีกด้านหนึ่ง เราน่าจะใช้ประโยชน์อย่างคุ้มเต็มที่ ตามที่ฝุายบริหารเสนองบประมาณมา
ค่อนข้างแพงก็จริง แต่ผมคิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าอย่างที่เราคิดเสียอีก 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช ประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีความอึดอัดใจ

เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV นี้แพงไป ผมเป็นช่างติดให้น้องชายที่กลางทุ่งนา ๔ ตัว 
สองหมื่นห้าพันบาท ติดที่ปากทางหนองบัว ๔ ตัว สองหมื่นห้าพันบาทพร้อมอุปกรณ์ทุก
อย่าง สองหมื่นห้าพันพร้อมค่าติดตั้งจากร้านเลย ด้วยความเป็นห่วงว่าแพงเกินไป ผม
บอกตรงๆว่าอึดอัด ท่านนายกฯ อึดอัดจริงๆ มือคงจะยกไม่ได้วันนี้ เพราะว่าอึดอัดจริงๆ 
และผ่านมารถหายที่ปั๊มบางจาก พอไปดูกล้องของเอกชน เขาบอกว่าเลือนราง รถขี่เร็ว 
ดูไม่ได้ แต่ผมไปดูที่โรงพัก เขาให้ดู ไม่เกี่ยวกับที่ขี่เร็ว ดูได้หมดไม่ว่าขี่เร็วเท่าไหร่ แล้วที่
ติดที่จุฬาภรณ์พัฒนา ๒ อีก ๒ ตัว ผมถามว่าเสียแล้วซ่อมได้ไหม ซ่อมได้แต่ไม่ซ่อม 
เพราะไม่รู้ว่าใครจะไปซ่อม วันนั้นที่เกิดโทรศัพย์ของพนักงานเทศบาลหาย ดูกล้องของ
เทศบาล ดูไม่ได้เพราะเสียไปแล้ว ผมถามว่าทําไมไมค่ิดซ่อม ให้ใช้การได้ เขาบอกให้รู้ทุก
เรื่อง แต่อย่าพูดทุกเรื่อง แต่วันนี้ผมพูดด้วยความอึดอัดแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตเรียนว่า แพงหรือถูก บางครั้งท่านไม่ได้ดูในรายละเอียด ข อ ร ะ ย ะ ท า ง 

เกือบ ๕ กิโล ที่ลากสายใหม่ ตั้งแต่สามแยกยาวถึงอ่างเก็บน้ํา และเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 
โครงการเขียนว่าโครงการปูองกันปัญหายาเสพติด เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
แต่กล้องไม่ได้ใช้เฉพาะยาเสพติด ใช้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าเกิดอุบัติเหตุ ลักเล็กขโมยน้อย ไม่
เกิดกับตัวท่าน ท่านอาจจะไม่รู้  แต่ผมว่าสองล้านเยอะ แต่ในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ี
น้องชาวเขาพระ รวมกันแล้วมากกว่าสองล้าน บางท่านอาจจะไม่รู้รายละเอียด ผมเองก็
ไม่ค่อยสันทัด แต่ทุกอย่างใช้ของไอซีที ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
มา เราได้คัดลอกจากตัวเดิมที่เราติดตั้งเก้าแสนบาท ทุกรายการที่อยู่ในนี้ เราดําเนินการ
ตามระเบียบของกรมส่งเสริมฯทุกอย่าง ไม่ได้นั่งเทียนนึกว่าตรงนี้ต้องใส่ราคา ทุกอยางมี
ที่ไปที่มา เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบได้นําเรียนว่าราคาอิงตรงไหน เหมือนไอซีที
กําหนดมาแล้ว แต่บางครั้งไม่มีในไอซีที ต้องไปหาในราคากลาง แต่เวลาจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องทําทีโออาร์อีกรอบ จะได้ราคากลางที่มาตรฐานตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  
การดําเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน ในรายละเอียด ผมเรียนว่า
ผมอาจจะไม่รู้ทุกเรื่อง เพราะเยอะ 15 ตัว ติด 15 จุด สายใยนําแก้วของเก่าประมาณ 
3 กิโล ของใหม่เกือบ 5 กิโล รวมแล้วประมาณ 8 กิโล สายที่ใช้เป็นสายทันสมัยที่สุด 
เพราะสายตัวนี้จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ติดตั้งเสียงตามสายในอนาคต เราแค่เอาตัวส่ง
สัญญาณติดที่เทศบาล แล้วติดลําโพงตามจุดต่างๆที่สายลากผ่าน ต่อไปเราสามารถ



ประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลได้ มีงานอะไร เกิดเหตุอะไร และที่สําคัญลูกหลานของ
ท่าน ท่านอาจจะอยู่ในเขตที่สายลากผ่าน ต่อไปเทศบาลจะปล่อยสัญญาณ WIFI สายนี้
สามารถปล่อยสัญญาณได้ เป็นสายที่ค่อนข้างมีคุณสมบัติพิเศษ นอกจากใช้กับกล้อง 
CCTV แล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก ผมถึงได้ดําเนินการ ที่ท่านว่าแพง แพง แต่
ติดตั้งครั้งเดียว ใช้ได้สามรายการ ผมเข้าใจ ผมพยายามหาประโยชน์สูงสุด ส่วนราคาได้
ดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างตามการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ท่านบอกว่าได้รับประโยชน์แค่น้อย 
ขอเรียนว่าหลักๆไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยเปอร์เซนต์ แต่ถามว่าทางหลวงชนบทที่ผ่าน 
ผ่านหมดไหม หมด ถ้าท่านคิดให้ได้จากสามแยกตลาดพุธ มาถึงนาตลิ่งซองจุดหนึ่ง เข้า
บ้านในไร่จุดหนึ่ง ถ้าเกิดเหตุบ้านในไร่ออกมา มาบริเวณซอยหน้าบ้าน สท.จุดหนึ่ง ตรง
นั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก และมีเป็นจุดๆ ไปถึงสามแยกอ่างเก็บน้ํา มีเป็นจุดๆอยู่แล้ว ถ้า
ท่านดูตามแผงผัง ผมจะให้เจ้าหน้าที่ดูอีกครั้งว่าตรงไหนของใหม่ของเก่า คือสามจุดที่เรา
ติดตั้งบริเวณสามแยก หน้าเทศบาล และหน้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์ ถามว่าแพงตรงไหน 
รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะ ถ้าจะให้ผมอธิบายคงไม่ได้ทุกตัว เดี๋ยวต้องค่อยพิจารณา
ผมไม่ได้กลัวว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ผมทําประโยชน์เพ่ือพ่ีน้อง ไม่ได้ทําประโยชน์เพ่ือตัว
ผม  ไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อเราทุกคน แต่ทําประโยชน์เพ่ือพ่ีน้อง ท่านถามว่าทําไมไม่ผ่าน
ประชาคม ผมขออนุญาตเรียนว่า วันที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนให้ความ
เห็นชอบ โดยท่านผู้อํานวยการโกศล ท่านผู้อํานวยการสุคนธ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
ท่านอรุณ ริยาพันธ์ ตัวแทนของประชาคม ท่านนุจา นัทฐาน ผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านอาจารย์ 
วีระศักดิ์ คงทองเมือง ท่านเห็นด้วย ท่านนําเสนอด้วยซ้ํา บอกว่าเร่งดําเนินการ เพราะ
เดี๋ยวนี้ทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะยาเสพติด สามารถใช้กล้องวงจรปิดได้ ผมขอเรียนนิดหนึ่ง 
ผมไม่อยากก้าวล้วงลึกถึงระบบที่เสื่อมเสียที่ผ่านมา ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ดําเนินการตาม
มาตรฐานไอทีซี ไม่ได้นั่งเทียนคิด ที่ท่านบอกว่าราคาสองหมื่นสามหมื่นก็ติดตั้งได้ แล้ว
ถามว่ากล้องที่เสีย หาอุปกรณ์ซ่อมไม่ได้เพราะมาจากจีนแดง พังแล้ว ชํารุดแล้ว เสียเลย 
ไม่สามารถหามาซ่อมได้ ที่ผ่านมา ผมพยายามไปหา แต่เขาบอกว่ารุ่นนี้ไม่ได้ผลิตใน
ประเทศไทย จบ ไม่สามารถดําเนินการได้ ไม่ใช่หลังจากติดตั้งแล้วเราไม่ซ่อมแซม แต่ไม่
มีวัสดุ หาไม่ได้ ที่ติดตั้งมา หาไม่ได้ ไม่ได้กําหนดทีโออาร์ ไม่ได้กําหนดที่ไปที่มา เพราะ
ไอซีทีไม่รับรอง ขอนําเรียนว่าไม่มีอุปกรณ์ ไม่ใช่ว่าไม่ซ่อม พยายามให้เจ้าหน้าที่ปูองกันฯ
ไปหาวิธีการมา ไปหาร้านเดิมมา เขาก็บอกหาไม่ได้ ที่ถามว่าทําไมติดตั้งแพง ผมคิดว่า
สินสมบัติ ทรัพย์สิน ชีวิต ถ้าเราเปรียบเทียบเงินสองล้านกับพ่ีน้องเขตเขาพระเจ็ดแปด
พันคน เฉล ี่ยต่อหัวต่อราย เกิดเหตุครั้งเดียว ช่วยเหลือได้ไหม ช่วยได้ จับได้ ถ้าไป
เปรียบเทียบกับที่อ่ืน เปรียบเทียบได้ แต่ความคิดความอ่านอาจไม่เหมือนกัน  ระหว่าง
ผมกับผู้บริหารที่อื่น ผมไม่ได้ว่า แต่ผมอาจมองมุมหนึ่ง ท่านอาจมองไปอีกมุมหนึ่ง แต่ใน
มุมมองของผม ผมคิดว่าจะทําอย่างไรให้เทศบาลของเรา ไม่ใช่ว่าจะต้องนําร่อง แต่จะทํา
อย่างไรให้เป็นการพัฒนาท้องถิ่นเกิดจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่ พัฒนาอย่างไรให้พ่ี
น้องเกิดความมั่นใจทรัพย์สินที่หายไปได้คืน ใช่ ระบบการสืบสวน สอบสวนเป็นของ
ตํารวจ แต่เราคนชี้เปูาเบาะแส คนคันนี้ผ่าน ถ้าเขามาขอ ผมมั่นใจในระบบที่เรามีตอนนี้ 
เดี๋ยวถ้าท่านข้องใจ ท่านเข้าไปนั่งดูได้ ท่าน สท. ผ่านมาประชุม ผมเห็นหมด ใครเข้า
ออกกลางค่ํากลางคืน เห็นหมด ตอนนี้ไม่ได้เกิด ไม่ได้ใช้ ถ้าเกิดใช้ครั้งสองครั้ง เกินคุ้ม
กับวงเงินสองล้าน ผมเข้าใจว่าท่านเป็นห่วง แต่ผมมีความจําเป็น ส่วนท่านจะเห็นด้วย



หรือไม่เห็นด้วย ท่านจะมองว่าแพง ผมเข้าใจ แต่ไม่เหมือนกับระบบที่ท่านเห็นทั่วไป อัน
นี้สามารถดูได้กี่ชั่วโมงล่ะ ย้อนหลังสามเดือน แต่ที่ราคาถูกใช้ได้กี่วัน เจ็ดวัน ทุกอย่าง
แตกต่างกัน รายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอธิบายแต่ละประเด็น งานตรงนี้เป็น
งานสาธารณะ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฯชี้แจงเพิ่มเติมครับ 
พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระทุก

ท่าน คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเขาพระ กระผม พ.จ.อ.จีระศักดิ์ ชูตน ตําแหน่ง          
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขออนุญาตชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด ปะจําปี 2559 ขออธิบายกล้อง โดยกล้อง CCTV 
จะแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ แบบ Analog และแบบ TP Network Cameras ความ
แตกต่างคือแบบเก่าจะเป็นแบบ Analog ความละเอียดต่ํา ในโครงการปี 59 จะใช้แบบ 
TP Network Cameras จะใช้สัญญาณดิจิตอล มีความคมชัด ไม่มีการสูญเสียของ
สัญญาณ จะได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในโครงการจะมีอุปกรณ์ 12 รายการ 1. ระบบตัว
กล้อง แบบไอพี ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงไอซีที  มีความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 
๒. อุปกรณ์บันทึกภาพแบบไม่จํากัดจํานวนช่อง รองรับการบรรจุกล้องไม่จํากัดจํานวน
กล้อง ไม่เหมือนตัวเก่าท่ีรองรับกล้องท่ีมาจากทางร้านเท่านั้น จํานวน ๘ กล้อง หรือ ๑๖ 
กล้อง ๓. ฮาร์ดดิสก์ เพ่ือเก็บข้อมูลภาพวงจรปิด ๔. เครื่องเวิร์คสเตชั่น หรือคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย จํานวน ๑ ตัว ใช้ควบคุม ๕. เครื่องสํารองไฟ ใช้สํารองไฟให้กับกล้องวงจรปิด  
๖. เครื่องสํารองไฟ สําหรับเเครื่องเวิร์คสเตชั่น ๗. เครื่องสํารองไฟสําหรับอุปกรณ์
บันทึกภาพ ๘. จอภาพชนิดแอลอีดี สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๙. ตู้เก็บอุปกรณ์ ใช้
สําหรับเก็บอุปกรณ์ภายในที่ตั้งศูนย์รวมกล้องวงจรปิด ๑๐. โมดูลแปลงสัญญาณ ใช้
สําหรับการแปลงสัญญาณจากกล้องวงจรปิดเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพผ่านระบบเครือข่าย 
๑๑. อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ กล้องวงจรปิดแบบ TP Network Cameras การ
ส่งสัญญาณแบบดิจิตอลจากตัวกล้องจะมารวมที่ตู้ พักที่เสาไฟฟูา และส่งสัญญาณจะยัง
จุดบันทึกภาพรวม ณ เทศบาลตําบลเขาพระ โดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการขยายและแปลง
สัญญาณเข้ามายังตัวเครื่องรับ ๑๒. หม้อแปลง ใช้สําหรับแปลงไฟเพ่ือใช้กับอุปกรณ์
ขยายและแปลงสัญญาณ พร้อมปูองกันไฟกระชาก งานติดตั้งสายใยแก้วนําแสง สายใย
แก้วนําแสง จะมีขนาด ๑๒ core ใช้ ๑ core สําหรับ ๑  ตู้พักกระจายกล้อง  ไม่ใช่
กล้อง ๑ ตัว ตู้พักกระจายกล่อง จะรวบรวมกล้อง 3-4 ตัว เข้ามาใน ๑ ตู ู้แล้วออกทาง
สายใยแก้วน าแสงู๑ูเส้นูในแผงผังจะมีจุดต ้พักูจ านวนู๑๐ูต ้ ตั้งแต่สํานักงานเทศบาล
ตําบลเขาพระไปทางหมู่บ้านจุฬาภรณ์ จะมีสายใยแก้วนําแสง ๑ เส้น ๑๒ core โดยแต่
ละ core นั้นจะใช้ ๑ ตู้พักกระจายกล้อง จากสํานักงานเทศบาลตําบลเขาพระไปถึง
บริเวณสันเขื่อน หมู่ ๕ จะมี ๑ เส้นเหมือนกัน จะใช้สําหรับตู้พักกระจายกล้อง ๕-๖ ตู้
เท่านั้น จากสํานักงานเทศบาลตําบลเขาพระ ถึงหน้าตลาดพุธ จะมี ๑ เส้น ๑๒ core 
เหมือนกัน จะมีตู้พักกระจายกล้อง 6-7 ตัว เพ ียงพอสําหรับกล้องวงจรปิด ระบบนี้มีการ
ต่อเติม เสริม บูรณาการเพ่ิมโดยเครื่องบันทึกภาพผ่านระบบแม่ข่าย สามารถรองรับ
กล้องวงจรปิดได้อีกนับไม่ถ้วน ถ้าต้องการต่อยอดหรือเพ่ิมเติม ระบบนี้ได้ออกแบบไว้
แล้วเพ่ือรองรับอนาคต เพ่ือต่อยอดกล้องต่อไปครับ 



เลขานุการสภา ขออนุญาตเพ่ิมเติม จอที่ดูจะอยู่ที่ศูนย์ อปพร. ใช้สายเดิมที่มีอยู่แล้วตั้งแต่สายแยก           
พรุเถี๊ยะ ถึงจุฬาภรณ์ และส่วนที่เพ่ิมเติมทีไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจากสันเขื่อนไป
ตลาดพุธ ส่วนระบบจะพ่วงต่อมาดูที่สํานักงานเทศบาล จะใช้สายเดิมอยู่ช่วงหนึ่ง และ
สายใหม่ช่วงหนึ่ง อุปกรณ์ต่างที่เราจะติด ที่เป็นจุด ๑๐ จุดนี้จะกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ 
และอีก ๑ จุด จะอยู่ในสํานักงาน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯและเจ้าหน้าที่ปูองกันฯที่มาให้รายละเอียดกับท่านสมาชิก ส่วนความ
เข้าใจของท่านสมาชิกจะมีแค่ไหน คงจะเหมือนผม ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ แต่ว่าขอให้อยู่ใน
ดุลพินิจขอท่านว่า  ท่านเห็นว่ามีความจําเป็นหรือไม่สําหรับโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ครั้งนี้ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหม ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 

นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธาธิป หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมได้ฟัง
คําชี้แจงจากท่านนายกฯ แต่ผมได้ตระหนักตามความคิดผมเดิมที่เห็นถึงประโยชน์ของ
กล้อง CCTV นี้ ในฐานะเราที่เป็นสมาชิกที่ต้องยกมือ ท่านจะยกหรือไม่ยก เป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง แนวความคิดไม่เหมือนกัน แต่ผมขอให้มองถึงปัญหาที่จะเกิดในข้างหน้า ถ้าเกิดกับ
ลูกหลานของเรา และสมมุติว่าจับคนร้ายไม่ได้ และกล้องนี้ไปจับได้กับเหตุการณ์ที่เกิด 
กับลูกหลานของเราและในฐานะที่เราเป็นผู้นํา ต้องตระหนัก ต้องมีความคิด ไตร่ตรองให้
ดี เหมือนเช่นผู้นําครั้งก่อน รุ่นพี่ๆได้ทําไว้ บางสิ่งดี บางสิ่งไม่ดี เราต้องเอาสิ่งดีๆของเขา
มาวิวัฒนาการ ผมขอให้สมาชิกทุกท่านได้ใคร่ครวญ พิจารณาให้ดีถึงเหตุการณ์ข้าง
หน้าที่จะรองรับการเจริญเติบโตของสังคมหรือวัตถุ หรือการวิวัฒนาการของโจรผู้ร้าย
อะไรก็แล้วแต่ ขอคิดให้ดี ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี ขออนุญาตครับ รู้สึกว่าตอนบ่ายจะมีการอภิปรายคร่ําเครียดกันนิดหน่อยอยากให้ท่าน

ประธานพักสัก 5 นาที ขอบคุณครับ 
ประธาน มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 
นายจํารูญ ละม้าย เรียนท่านประธาน ผมจํารูญ ละม้าย ผมเห็นว่าเราได้อภิปรายกันพอสมควร คิดว่าไม่ต้อง

พัก มีไม่ก่ีเรื่อง เดี๋ยวก็ประชุมเสร็จ ขอบคุณครับ 
ประธาน เมื่อมี ๒ ประเด็น ผมจะถามมติที่ประชุมว่าจะประชุมต่อหรือพักการประชุม สมาชิกท่าน

ใดเห็นควรประชุมต่อ โปรดยกมือด้วยครับ มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ประชุมต่อ 6 
เสียง พักการประชุม 5 เสียง สรุปประชุมต่อ ผมขอมติที่ประชุมสําหรับโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดว่า ทีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณเงินทุนสํารองเงินสะสม 
ประจําปี 2559 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยติดตั้งกล้องวงจรปิด จํานวนเงิน 
2,233,700 บาท สมาชิกท่านใดเห็นด้วย กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2559 
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวนเงิน 2,233,700 
บาท ด้วยคะแนนเสียง ๔ เสียง ไม่อนุมัติ 6 เสียง งดออกเสียง ๒ ท่าน 

๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 ที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้ว ด้วยมีความ



จําเป็น ซึ่งต้องดําเนินการในรายละเอียดต่างๆ ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบอีกครั้งว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ ขอบคุณครับ 

 ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงรายละเอียดการโอนครับ 
เลขานุการสภา รายการที่โอน เป็นอํานาจของสภา เนื่องจากเป็นการโอนในหมวดครุภัณฑ์ รายการซื้อ

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มน้ํา ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเป็นเครื่องสูบ
น้ําแบบจุ่มน้ํา พร้อมเครื่องควบคุม ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา 35 ,000.- บาท 
ซึ่งเป็นโอนมาตั้งจ่ายเพ่ิมเติมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 ซึ่งเป็นอํานาจของสภา จึงนําเสนอสภาเพ่ืออนุมัติในโอนซื้อเครื่อง
สูบน้ําแบบจุ่มน้ําเพ่ือใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเครื่องเดิมชํารุด ขออนุญาตชี้แจง
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิก ท่านดูรายละเอียดแล้วว่าโอนจากส่วนไหน เพ่ือไหใช้ในส่วนไหน ท่านดู
ความจําเป็นแล้วว่าจําเป็นต้องโอนหรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของท่าน มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายซักถาม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีผมจะขอมติว่าที่ประชุมจะมีมติ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 ครั้งนี้ สมาชิกท่านใด
เห็นควรอนุมัติให้โอน กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง 10
เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน 

 4.3 ญัตติขอความเห็นชอบร่วมโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลานุการสภา เรื่องนี้สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสํานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี และสํานักงานทรัพยากรธรรมราชแลสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยให้ท้องถิ่นต่างๆช่วยกันจัดเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในชมชน 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะนําไปกําจัดในสถานที่กําจัดให้ถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่ขยะ
ทั่วไป จะเป็นของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน เช่นหลอดไฟฟูา แบตเตอร์รี่ต่างๆ ซึ่งเรา
ประชาสัมพันธ์มาสักระยะแล้วในการประชุมร่วมกับ อสม.หรือกับหมู่บ้านต่างๆ  เ ร า ไ ด้
ประชาสัมพันธ์ให้เขารวบรวมไว้และมีรถจาก อบจ.มารวบรวมนําไปกําจัด ณ แหล่ง
กําจัด ซึ่งการดําเนินการโครงการนี้จะต้องขอมติจากสภา เพ่ือลงนําบันทึกความความ
ร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างท้องถิ่น หรือเทศบาลกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดทําความร่วมมือกัน อาจจะมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ในการดําเนินการในโอกาสหน้า จึงขอความเห็นชอบจากสภาให้ความ
เห็นชอบในการจัดทํา MOU หรือการทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการ
สาธารณะในการจํากัดของเสีย ขอความเห็นชอบต่อสภาเพ่ือพิจารณา ในส่วนนี้คือเราให้
ความร่วมมือในการรวบรวมกําจัดของเสียในชุมชน และอบจ.เป็นผู้นําไปกําจัดให้ถูกต้อง
ตามวิธีการ และตามที่ได้แจกตัวร่างให้สมาชิกแล้ว ขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ขอบคุณครับ 



ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเรื่องขอความเห็นชอบร่วมโครงการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 

นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ ในเรื่องทํา MOU ผมเห็นด้วย แต่อยากถามท่านประธานผ่าน
ไปยังท่านเลขาฯ ๑. เมื่อทํา MOU เสร็จ ทางบริหารจัดการ เราจะรวบรวมขยะติดเชื้อ 
ขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อชุมชน ที่ท่านเลขาฯได้ยกตัวอย่าง ผมอยากถามว่าเรา
จะรวบรวมขยะดังกล่าวเป็นจุด หรือวิธีการเก็บจะเก็บรายเดือน รายปักษ์ รายวัน ขอ
ความกระจ่างชัด สําหรับโครงการนี้ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เราเพราะในตัวเมืองที่
ทันสมัยเขาดําเนินการมานานแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านสมาชิก ในการดําเนินการ ซึ่งจากการประชุม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ได้ให้ทางเราได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รวบรวมไว้ที่บ้าน แล้วทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะมีแผนออกมาจัดเก็บตามพ้ืนที่ต่างๆประมาณปีละครั้งหรือสองครั้ง 
ขยะของเสียอันตรายมีวิธีจัดเก็บโดยเก็บไว้ในถังน้ํามันหรืออะไรสักอย่างที่ปลอดภัยใน
การจัดเก็บไม่ไปปะปนกับขยะมูลฝอยปกติของครัวเรือน ในส่วนรายละเอียดของเสีย
อันตราย มีหลอดไฟ แบตเตอร์รี่ ถ่ายไฟทั้งหมด ทั้งของโทรศัพท์ ทั้งทั่วไป เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ขออนุญาตเรียนชี้แจง ขอบคุณครับประธาน 

ประธาน มีสมาชิกท่าอ่ืนจะอภิปรายเพ่ิมเติมในส่วนนี้ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติม ผมจะขอ
ถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเขาพระทําบันทึกข้อตกลง
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการบริหารจัดการขยะของเสีย
อันตรายหรือไม่ ถ้าท่านเห็นด้วยว่าเทศบาลตําบลเขาพระน่าจะทําความร่วมมือตกลง 
กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ 
ท่าน 

 ๔.๔ ญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลเขาพระ 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา ญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตําบลเขาพระ ด้วยกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งให้เทศบาลดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มาเกี่ยวข้อง ซึ่งหนังสือสั่งการต่างๆได้แจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบแล้ว ส่วนรายละเอียด
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงวุฒิ 2 ท่าน เป็นประธานและรองประธาน ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานัก/กองที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเป็นกรรมการ และในส่วนที่ต้องขอความ
เห็นชอบตาม (๖)ผู้ทรงวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (๗)หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ



ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ จึงเสนอญัตติเข้าสภาในครั้งนี้ ซึ่ง
ทางฝุายเลขฯได้ทาบทามและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รายชื่อของผู้ทรงวุฒิ คือนาง
นราภรณ์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนวัดหน้าเขา และนางพะนอจิต ฆังคะ ครูโรงเรียนจุฬา
ภรณ์พิชญาคาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง คือนางสุคนธ์               
เนติวงษ์ ผู้ อํานวยการโรงเรียนวัดหน้าเขา และนางชนิล ละม้าย ผู้ อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เพ่ือเสนอให้สภาท้องถิ่น
เห็นชอบ เมื่อสภาท้องถิ่นเห็นชอบแล้วได้ออกคําสั่งแต่งตั้งในส่วนของผู้ทรงวุฒิและ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามลําดับต่อไป ส่วนอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ คือให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแผนตัวนี้จะมาบรรจุในแผนของเทศบาลตามลําดับ
ในโอกาสต่อไป ขออนุญาตนําเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ 

ประธาน มีสมาชิกจะซักถามเพ่ิมเติมในส่วนนี้ไหม ของเชิญท่านจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร ผมเห็นวาระเป็นการเข้าใจผิด เมื่อท่านเลขาฯชี้แจงถึงได้บางอ้อ ผมสงสัยว่าทําไมต้องใช้

บุคลากร คือบางทีอ่านไม่ครบ ที่ท่านใช้บุคลกร ไม่ว่าผู้อํานวยการ รพ.สต. หรืออาจารย์
โรงเรียนวัดหนาเขา อาจารย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ และผู้อํานวยการด้วย ถือว่าเป็นผู้ทรง
วุฒิ และคณะกรรมการที่เสนอมานั้นอยากจะให้สภาเห็นชอบ ผมคิดว่าจะเลือกตัวแทน
จากฝุายสภาเสียอีก คือขอความเห็นชอบจากรายชื่อดังกล่าวใช่ไหม ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน มีท่านอ่ืนไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล ตามรายชื่อที่แนบมาด้วย ขอความกรุณา
ยกมือด้วยถ้าทั้ง ๔ ท่านเหมาะสมครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตําบลเขาพระ ด้วย
คะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา ผมมีเรื่องชี้แจงการลงมติ การจัดทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. .... ตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.2559 ได้กําหนดวันอกเสียง
ประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ระหว่าง 08.00 -16.00 น. ซึ่ง
สาระสําคัญเปลี่ยนไปจากเดิม ของเดิมเลือกตั้งส่วนมากจะถึงเวลา 15.00 น.  ต อน นี้
ถึง 16.00 น. การลงประชามตินี้ส่วนราชการต่างๆ พยายามให้รับทราบถึงสาระสําคัญ
ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน 279 มาตรา ส่วนรายละเอียดผมจะ
ไม่ลงไป อยากจะให้ท่านสมาชิกไปทําการศึกษากับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนจะรับ
หรือไม่รับ เป็นเอกสิทธิ์ แต่อยากจะเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านเชิญชวนผู้ที่ใกล้ชิดไปลง 
ไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 7 ให้ครบถ้วน เปูาหมายอยากจะให้ไปลงมากกว่าครั้งที่ผ่านมา ในครั้ง
นี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รณรงค์ว่าให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆ ส่วนท่านจะเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย เป็นความคิดพิจารณญาณของท่าน แต่อยากประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิ์และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายไปลงประชามติให้มากๆ



ยิ่งขึ้น ส่วนรายละเอียดต่างๆถ้ามีเวลามาศึกษาได้ ร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้อยู่ที่ผม ๑ ร่าง
ซึ่งเป็นร่างฉบับจริง และสรุปสาระสําคัญ 10 ประเด็นหลักๆ และการลงประชามติครั้งนี้
จะมี ๒ ประเด็น ๑. เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และคําถามพ่วงอีก ๑ 
ประเด็น ถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิดการต่อเนื่องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง ๕ ปีแรก นับแต่วันที่
รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี อันนี้เป็นประเด็นที่ ๒ จะเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบคําถามพ่วง คือให้สว.และสส.เห็นชอบในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใน ๕ 
ปีแรกของรัฐธรรมนูญ แค่นี้สําหรับการลงประชามติ ผมขอชี้แจงสมาชิกและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนประธานสภา คณะบริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีเรื่องนิดหน่อย

สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องที่ผมได้ขอไว้ คือการซ่อมถนนของหมู่ที่ ต 
ออกคลองฉลอง ที่ผ่านมาผมได้ทําหนังสือรายงานความเดือดร้อนมาแล้ว ๒ ครั้ง และได้
ขอในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อคราวประชุมที่แล้ว มาคราวนี้สภาพยังเหมือนเดิม และเริ่มเข้า
หน้าฝนอีกแล้วด้วย ตอนนี้ถนนเริ่มเป็นปลักเป็นโคลนแล้ว ผมอยากฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังฝุายบริหารขอให้เร่งช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ด้วย เพราะถนนเส้น
นั้นเป็นถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เมื่อถนนเป็นปลักเป็นโคลนลึกมาก ประชาชน
ไม่สามารถผ่านไปได้ ต้องหลีกเข้าในสวนของประชาชน เลยเกิดปัญหาตามมาอีก ตามที่
คุยกันครั้งก่อน งบประมาณที่ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ คือใช้ประโยชน์วัสดุที่เรามีให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด คือทรายจากชลประทาน รถบรรทุกและรถเกลี่ยของเราก็มี ฝากท่าน
ประธานไปยังฝุายบริหารด้วยว่าได้โปรดช่วยประชาชนหมู่ ๖ หมู่ ๗ ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธาน ผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผมมีเรื่องของความ

กรุณาจากคณะผู้บริหารว่าหลอดไฟฟูาที่ส่องเส้นทางจากอําเภอพิปูนถึงสามแยกพรุเถี๊ยะ  
ตัวรับแสงเสียหรือไม่มี ผมไม่แน่ใจ แต่บางวันหรือบางเดือนบางอาทิตย์อาจจะติดทั้ งวัน
ทั้งคืนก็ได้ เพราะไม่มีคนปิดคนเปิด ทําให้เปลืองกระแสไฟฟูาไปเยอะ ผมขี่รถผ่านประจํา 
ถือโอกาสปิดอยู่บ่อย แต่ตอนหลังผมคิดว่าไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่ธุระ คนที่อยู่หน้าบ้านเขายังไม่
ปิดเลย ผมคิดมัน คิดจะเอาคีมไปตัด ไม่ต้องใช้เลย ผมจะทําประกาศว่าปิดกลางคืน เปิด
กลางวันแล้ว แต่ทําไม่ได้ ฝากไปฝุายบริหารของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ ซ่อมได้ ซื้อตัวรับแสง
อัตโนมัติมาติดก็ใช้ได้ ถามว่าค่าไฟฟูาใครเสีย เทศบาล มีมิเตอร์อยู่ แล้วถามว่าสิบห้า
เปอร์เซ็นต์ของภาษีจะตัดให้ ทําไหม ยังไม่รู้ ผมเป็นห่วงเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าสอง
พันกว่าชั่วโมงต่อหนึ่งหลอด ถ้าเสียขึ้นมา ด้วยความเป็นห่วงถ้าเราปิดกลางวัน ก็จะเลื่อน
เวลาออกไปได้ ฝากท่านประธานผ่านไปยังฝุายบริหารด้วย อีกเรื่อง ท่านสจ.นบพิตํา 
ท่านจักรกฤษณ์ และท่านสจ.อําเภอพิปูน ท่านนายกฯ ได้ชวนกันคุยว่าเราจะทําถนนสาย 
4189   โดย อบจ.เป็นเจ้าภาพทั้งรถและน้ํามัน ให้พวกเราช่วยดูแล แต่ว่าเขาจะมาขอ
คุยนอกรอบกับสมาชิกสภาและท่านผู้บริหารทั้งหมด แต่ยังไม่ได้กําหนดว่าวันไหน คงจะ
เร็วๆนี้ ขอแจ้งล่วงหน้าไว้ และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปรับปูายปลอดภัย
แล้งร้อยเปอร์เซนต์ของหมู่ที่ ๒ ฝายมีชีวิต กับท่านผู้ตรวจราชการแผ่นดินที่จังหวัดตรัง 



เขาชมว่าอําเภอพิปูนเก่ง มีฝายหลายตัวและโดยเฉพาะเทศบาลตําบลเขาพระ เขาชมว่า
ผู้บริหารสายตากว้างไกล อีกไม่นานจะมาเยี่ยม ดูทางเว็ปไซต์แล้วประทับใจภูเขาพระ
มาก ผมมีแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธครับ 
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ มีเรือ่งทวงถามฝุายบริหารสักนิด ได้รับเรื่องราวความเดือดร้อนจากชาวบ้านและเรื่องที่

ผมทําหนังสือของใช้รถตักหน้าขุดหลัง เพ่ือไปใช้ถมแอ่งน้ํา ทางเข้าน้ําตกห้วยสูงใต้  ผม
เขียนหนังสือรายงานความเดือดร้อนตั้งแต่เดือนมีนา หวังจะให้ทันเดือนเมษาฮาวายซีซั่น 
นักท่องเที่ยวเยอะปีนี้ สองสามร้อยคนมาจากต่างจังหวัดก็มี เขาว่า สท.ไม่ขออะไรฝุาย
บริหารมาทําทางบ้างหรือ ผมบอกว่าผมขอไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่าการบริหารจัดการ
ภายในเป็นอย่างไร เห็นบอกว่าไปตามคิว แต่หนังสือผมไปตั้งแต่เดือนมีนา พฤษภายังไม่
เห็นรถ แล้วใครมารู้ไปรับปากชาวบ้านเรื่องงานวางท่อไม่ปลายคลองคันเถร ก็ปลาย
คลองชันระ แพรกกลาง เขาบอกว่า ช่วยบอกเทศบาลด้วยว่าไปวางท่อให้เขาหน่อย เป็น
สองเรื่องที่ผมเดือดร้อน เรื่องที่ ๓ โครงการใด ผ่านประชาคม ผ่านการยกมือ โปรดทํา
เทศบัญญัติให้เขาด้วย สักวันหนึ่งเขาทนไม่ได้ เขาเก็บหลักฐานมาร้องเรียน จะยุ่ง อย่า
ทําตามอําเภอใจให้มาก ทําได้ในบางครั้ง แต่บางครั้งทนไม่ได้ สองสามคราวติดต่อกันใน
รอบสี่ปีจะทนได้อย่างไง ความลําบากของชาวบ้าน ผมไม่ทําเพ่ือตัวเอง ผมทําเพ่ือ
อนาคตของลูกหลานทั้งนั้น ทุกคนก็รู้ ทุกคนก็เห็น ให้พ้ืนที่แบบอิสรเสรีกันมากมาย แต่
ผมต้องพูด ปี 58 ก็ไม่เข้า ปี 59 ก็ไม่เข้า ชาวบ้านเขายกมือ แต่ไม่ทัน ไปทําที่หมู่อ่ืน 
เอาพ้ืนที่สบาย ไม่ต้องลําบาก ขนาดผมรถไปพลิกบนภูเขา ยังทํามาแล้ว เพราะฉะนั้น
อย่างไปกลัว ขอให้เน้นไปฝุายบริหาร โครงการอันดับ 1 , 2, 3 ทําให้เขาบ้าง ที่รับปาก
ไปแล้ว อย่าไปมองซ้ายมองขวา ต้องมองว่าทําเพ่ือชาวเขาพระ คําว่าเขาพระต้องมีคน
รักษา ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านรองสมหมายครับ 
นายสมหมาย กลายแก้ว เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกมี

ความเดือดร้อนและได้ท้วงติงที่ยังค้างคา บางครั้งขอเรียนเพ่ือนสมาชิกว่า ไม่ได้แก้ตัว 
บางครั้งบอก ผู้มีอํานาจสั่งการไปแล้ว ปรากฏว่าบางเรื่องก็เฉย ผมในฐานะที่นั่งบริหาร 
บางเรื่องขอเรียนเพ่ือนสมาชิกว่า บางครั้งบางเรื่องผมก็ไม่สบายใจ ขออนุญาตพูดเรื่องไม่
สบายใจบ้าง เรียนเพื่อนสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต ผมรับปากท่านในสภาเรื่อนี้ วันนั้นผม
ได้เรียนท่านนายกฯไปแล้ว ว่าถนนสายนี้เขาลําบากจริงๆ ให้ช่างลงไปดูเถอะครับ ช่างก็
ไม่ลงไปดู ผมได้แค่บอก ให้เพ่ือนสมาชิกเข้าใจผมด้วย บางครั้งทํางานอึดอัดใจ บางเรื่อง
พูดกับบ้างเพ่ือหลักการอยู่ร่วมกัน ท่านเกียรติศักดิ์ ผมต้องขอโทษท่านด้วย ผมจะลองดู
อีกครั้ง และเรื่องของท่านสถิตย์ เรื่องหลอดไฟฟูา ไฟฟูาแสงสว่างตลอดวัน ที่ท่านสถิตย์
พูด ผมก็เคยเห็น แต่ชาวบ้านบางคนไม่มีจิตสํานึก ใจดําด้วยซ้ํา หน้าบ้านตัวเองเปิดอยู่ได้
อย่างไร ไม่ปิด ผมลงไปถาม เขาบอกว่าไฟฟูาสาธารณะท่านรอง ผมมาหน้าเปรียบเทียบ
อะไรไม่ได้ ลงไปพูดแล้ว ต้องไปปิดเอง นี่คือคนเขาพระด้วยนิสัยสันดานเดิม ของท่าน
เจตนิพัทธ ที่ท่านบอกโครงการที่ ๑,2,3 ผมลงไปทําประชาคม มีหมู่ที่ ๔ ของตําบลเขา
พระ ถามว่าท่านรอง โครงการที่ ๑,2,3 ทําไมไม่ทํา ผมลงไปทําประชาคมเองพร้อมท่าน
จํานงค์ เอ่ยชื่อได้เลยในสภา ปรากฏว่า โครงการที่ ๑,2,3 ไม่ทํา เป็นอย่างนี้ การอยู่
รว่มกันเป็นอย่างนี้ ผมเรียนให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ และเรื่องรับปากจะไปฝังท่อ บาง



คน ผมเรียนว่าบางคนไปรับปากชุ่ยๆ แล้วไม่มาบอกบริหาร ถือว่าตัวเองมีอํานาจหรือ
อะไรไม่รู้ ไปรับปากให้พอพ้นเลยตรงนั้นแล้วก็จบ ปรากฏว่าผลกรรมมาตกที่บริหาร เขา
ถามผม ผมไม่รู้ แต่เพ่ือนสมาชิกไปรับปากเขามาแล้ว แล้วไม่มาบอกด้วยสันดาน ทํา
อย่างนี้ประจํา ผมไม่อยากบอกว่าคนๆนี้ชื่ออะไร จริงๆถามจเรก็ได้เป็นการส่วนตัว ไม่
อยากพูดในที่ประชุม นิสัยนี้ประจํา ทําเป็นประจํา แก้ไม่ไหวแล้ว เรียนให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ นี่เป็นการอึดอัดที่อยู่บริหาร บางครั้งตั้งใจร่วมกันแก้ปัญหาหรือเปล่าไม่รู้  หรือ
ตั้งใจทําลายพวกผมก็ไม่รู้ ไปรับปากทรายสองรถ เดี๋ยวผมจัดการให้ หลังจากนั้นผมได้
รับคําด่าตามหลังว่า อ้าวรองหมาย ผมขอไปตั้งสองเดือนแล้ว เข้าฤดูฝนแล้วยังไม่ได้
ทราย ผมว่าผมรับปากที่ไหน เขาบอกว่าคุยกับ สท. นั้นมาแล้ว สะใจไหมล่ะ เพ่ือน
สมาชิกท่ีเคารพ ผมมาอยู่ตรงนี้ไม่เคยพูดคําหยาบ วันนี้มีอารมณ์เล็กน้อย ต้องขอโทษขอ
อภัย ที่ทํางานชุ่ยๆร่วมกัน ไม่ได้แก้ปัญหาหรอกแบบนี้ ยังอยู่กันอีกนาน สมัยหน้าไม่รู้จะ
เจอกันอีกไหม ถ้าเจอกันสนุก ตั้งใจทํางาน อย่าเป็นอย่างนี้ เป็นสมาชิกเหมือนเกียรติ
ศักดิ์ มองปัญหาเล็กๆ แต่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ ไม่เฉพาะคนหมู่ 6 หมู่คน คนพิปูนก็
ใช้ มองไม่เห็นความสําคัญ ไปมองสวรรค์ เรื่องดินไม่ดู ผมไม่ได้ว่าใคร วันนี้ขอพูดบ้าง 
ของท่านเจตนิพัทธ ที่ขอตักหน้าขุดหลัง คนทํางานไปเห็นปัญหาแล้วไม่ได้รับการ
แก้ปัญหา รับปากเขาไว้ ไม่ได้แก้ ผ่านมา ช่วงฤดูฝนอีกแล้ว น่าอายไหม ผมอายนะคน
อ่ืนไม่รู้ เล็กก็ปัญหา ใหญ่ก็ปัญหา แก้ไป ได้ประโยชน์เหมือนกัน เรียนเพ่ือนสมาชิกที่
ปัญหาทั้งหมด ผมรับปากได้ นําเสนอท่านนายกฯได้ แต่จะได้รับการแก้ไขอย่างไรหรือไม่ 
เพราะส่วนกองช่าง สั่งลงไปทํางานก็แค่นั้น ได้แค่พูด เพราะเป็นแค่รองนายกฯ ไม่ได้เป็น
นายกฯ ฟังแต่นายกฯ งานตั้งหลายตัว บอกนายกฯว่าทําประมาณการมา ผมมีเพ่ือนมี
พรรคพวก สะพานฝั่งโน้นสี่ห้าเมตร เก้าสิบเมตรได้ตั้งหลายตัว ทําเหมือนครั้งก่อน ผมไม่
เอา ทําแล้วต้องเสร็จ ไม่ทํา ไม่ได้ตัวเดียว รอแต่งบประมาณในเทศบาล นอกระบบไม่
เคยแตะไม่เคยต้อง ฝากเพ่ือนสมาชิก และต้องขอโทษที่วันนี้ต้องพูดหยาบคายไม่สุภาพ 
เพราะทนอยู่นานแล้ว ขอบคุณท่านประธาน  

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มี ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ตลอดถึงท่าน
นายกฯและคณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้ สําหรับวันนี้ขอปิด
การประชุมครับ 

ปิดการประชุมเวลา 14.20 น. 
  
     (ลงชื่อ)       สัจจนา  หนูรุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสัจจนา  หนูรุน่) 
                  นักจัดการงานทั่วไป 
 

              (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 



 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่   1 สิงหาคม ๒๕๕9              

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี ๒๕๕9  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)   พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงชื่อ)    จํานงค์ หนูเพชร    กรรมการ 
                                                                        (นายจํานงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงชื่อ)    โชคดี  ศรีเปารยะ   กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)    เกียรติศักดิ์  จงจิต   กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)   สิทธิเดช  ละม้าย     กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕๕9  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 
 


