ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕๕๙
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อ – สกุล
นายสง่า บ้าง
นายประสิทธิ์ ละม้าย
นายสิทธิเดช ละม้าย
นายพรรัตน์ ราชมณี
นายจํารูญ ละม้าย
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
นายธราธิป หนูเพชร
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต
นายจํานงค์ หนูเพชร
นายโชคดี ศรีเปารยะ
นายสถิตย์ สุคชเดช
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม
นายวสันต์ ไทรแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

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

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
รองปลัดเทศบาล
รก. หัวหน้าสํานักปลัด
รก. ผู้อํานวยการกองคลัง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
สมหมาย กรายแก้ว
วีระศักดิ์ ละม้าย
โสภา หนูเพชร
วัชรพงค์ ละม้าย
เนตรนภา บุญญาธิการ
ฆ้องคมน์ พลอินทร์
ชุติมา ลอยประเสริฐ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.
นายสมหมาย กรายแก้ว
๓.
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
๔.
นายโสภา หนูเพชร
๕.
นายวัชรพงค์ ละม้าย
๖.
นางเนตรนภา บุญญาธิการ
๗.
นายฆ้องคมน์ พลอินทร์
๘.
นางชุติมา ลอยประเสริฐ
นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล
๙.
๑๐. นางสัจจนา หนูรุ่น
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นลินรัตน์ เฮ่าตระกูล

สัจจนา หนูรุ่น

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุก
ท่าน บั ดนี้ ได้ถึ งเวลา ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมั ยสามั ญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะได้ดําเนิน การประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้
ท่านสมาชิกทราบตามลําดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ แนะนาตัวพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตาบล
เขาพระ
ประธาน
ขอเชิญพนักงานแนะนําตัวเองครับ
นางเนตรนภา บุญญาธิการ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
แนะนําตัวพอเป็นสังเขป ชื่อนางเนตรนภา บุญญาธิการ ชื่อเล่นปู ดํารงตําแหน่งรอง
ปลัดเทศบาลตําบลเขาพระ โอนย้ายมาจากเทศบาลตําบลกะทูน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม
2559 บ้านอยู่หมู่ที่ ๓ ตําบลละอาย อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รู้สึกดีใจที่ไ ด้
เข้ามาร่วมรับใช้ชาวตําบลเขาพระ ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสมาชิกเพิ่มอีกคนของเทศบาล
ตําบลเขาพระ ขอสัญญาว่าจะทําหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ และให้เกิดประโยชน์
กับชาวตําบลเขาพระ ขอบคุณค่ะ
นางสาวนลิ นรั ต น์ เฮ่ า ตระกูล เรี ย นท่ านประธานสภา ท่า นเลขานุ ก ารสภา คณะผู้ บ ริห าร และท่ านสมาชิ กสภา
เทศบาลตําบลเขาพระทุกท่าน ดิฉันนางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล โอนย้ายมาตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม 2559 จาก อบต. โมคลาน
ได้ย้ายกลั บมาที่เดิมที่เคยอยู่อีกครั้ง ยินดีที่ได้มาร่วมทํางานกับท่านสมาชิกและคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ขอขอบคุณค่ะ
ประธาน
ในนามเทศบาลตําบลเขาพระ ขอกล่ าวว่ายินดีต้อนรับ พนักงานที่ย้ายมาทั้ง ๒ ท่าน
ขอให้ท่านมีความสุขกับการทํางานที่นี่ และเพื่อประโยชน์ของชาวตําบลเขาพระ สมาชิก
และคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านทั้งสอง
ถ้าท่านมีภารกิจ ขอเชิญตามอัชฌาสัยครับ
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจ าปี
๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
บันทึกรายงานการประชุมในมือท่านมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ขาดตกบกพร่อง หรือจะเพิ่มเติม
รายละเอียด ขอเชิญท่านสมาชิก ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้วย
คะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน
เลขานุการสภา

๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่าน
รองนายกฯ ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
บั ด นี้ ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ คณะผู้ บ ริห ารเทศบาลตํ าบลเขาพระ จะได้เ สนอร่ างเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลตําบลเขาพระอีกครั้ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเขาพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
สภาทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการ
ดํ า เนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ๑. สถานการณ์ ค ลั ง ๑.๑
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕9
เทศบาลตํ า บลเขาพระมี ส ถานะการเงิ น ดั ง นี้ ๑.๑.๑ เงิ น ฝากธนาคารทั้ ง สิ้ น
๓0,670,469.84 บาท ๑.๑.๒ เงินสะสม 7,292,646.52 บาท ๑.๑.๓ ทุนสํารอง
เงินสะสม ๑4,146,955.20 บาท ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและ
ยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มี ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไม่มี ๑.๒
เงินกู้คงค้าง 21,332,406.35 บาท ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 (๑) รายรับจริง ๓1,801,165.58 บาท (๒) เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑4,375,321 บาท (๓) รายจ่ายจริง จํานวน
๒3,318,084.71 บาท (4)รายจ่ า ยที่ จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลให้ โ ดยระบุ
วัตถุประสงค์ 12,055,281.33 บาท (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 5,575,321
บาท (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 73,804.32 บาท การประมาณ
รายจ่ายในปีนี้จะประมาณรายจ่ายและรายรับเท่ากันอยู่ที่ 49,358,800 บาท ท่าน
อาจจะสงสัยว่าทําไมก้าวกระโดดจากปีที่แล้ว เนื่องจากรายการทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็น
เงินผู้สูงอายุ อาหารกลางวัน ในปีนี้ตามหนังสือสั่งการ เราได้รวบรวมรายการทั้งหมด
ประมาณการไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ทั้ ง หมด ขออนุ ญ าตชี้ แ จงส่ ว นที่ เ พิ่ ม เติ ม มี อุ ด หนุ น
ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ อุดหนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนโครงการป้องกัน
แก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน และมีค่า ใช้จ่ายตามงบต่างๆ เช่นอาหารกลางวั น
เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการครู และค่ า ใช้ จ่ า ยตามประเภทงาน ขอให้ ท่ า นสมาชิ ก ได้
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับท่านประธาน
ขอเชิญท่านเลขาสภาฯได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ
เรียนประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่าคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในการเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
๒๕60 การพิจารณาจะพิจารณาสามวาระ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ผู้เสนอญัตติได้
เสนอหลักการและเหตุผลไปแล้ว ในการพิจารณาวาระที่ ๑ ให้ปรึกษาหารือกันว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ ให้มีการอภิปรายกันพอสมควร ก่อนที่จะลงมติ ซึ่ง
ผมได้แนบหนังสือวักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมารรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

ประธาน

นายพรรัตน์ ราชมณี

พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่ ว น เป็นการซักซ้ อมของกระทรวงมหาดไทย ให้
ท้องถิ่นถือปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณปี 2560 สาระสําคัญ คือระยะเวลาการจัดทํา
งบประมาณ ให้เสนอสภาพิจารณาภายใน 15 สิงหาคม เพื่อให้ประกาศทันภายในวันที่
1 ตุลาคม เรื่องที่สอง เรื่องรายรับ ให้ตั้งใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ตั้งตาม
รายรับจริงของปี ๕๘ ส่วนปี 59 ยังไม่ปิดงบจึงไม่สามารถทราบได้ ส่วนเงินอุดหนุนให้
ตั้งจริงตามที่ได้รับตามปี 59 ตอนนี้เงินอุดหนุนทุกงวดได้รับจัดสรรหมดแล้ว และในส่วน
ของงบประมาณที่ได้ตั้งเพิ่มเติม ประกอบด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ ซึ่งปีที่ผ่านมาจะเป็นเงินนอกงบประมาณ ไม่ต้องนํามาจัดทําในเทศบัญญัติ
ในปี 60 ซักซ้อมมาให้จัดทําประมาณการรายรับและทําเป็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
เช่ น เรื่ อ งของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เรื่ อ งของอสม.ปี นี้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร เรื่ อ งการ
จัดสวัสดิภาพแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เรียกง่ายๆว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชี พผู้
พิการ ต้องนํามาตั้งไว้ในเทศบัญญัติเป็นรายรับและเป็นรายจ่ายให้ครบถ้วนด้วย และ
ภารกิจถ่ายโอนต่างๆให้ตั้งทั้งหมด ดังนั้นจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
งบที่เทศบาลได้รับในปีที่ผ่านมา คือนํามาบริหารแต่ไม่ได้นํามาตั้งในเทศบัญญัติ ด้าน
รายจ่ายตั้งไว้ส มดุล รายรับเท่ากับรายจ่าย การตั้ง ตั้งตามหนังสือสั่งการและข้อบังคับ
ต่างๆที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแล้ว เช่น เงินสํารองจ่าย ให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปี งบประมาณที่เป็นภาระผูกพันต้องตั้งไว้ ภารกิจถ่ายโอน การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ โครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดํ าริ ตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ จะมีประมาณการที่
ได้แนบไว้ครบถ้ว น เพราะว่าถาเป็นโครงการก่อสร้าง ต้องมีประมาณการให้ ส ภาได้
พิจารณาด้วย นี่คือสาระสําคัญในการจัดทํางบประมาณในปีนี้ ตามหนังสือสั่งการ เราได้
ประมวลและจัดทําเป็นรูปเล่มเสนอร่างเพื่อให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณา ขออนุญาตชี้แจง
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกได้รับทราบในวาระ ๑ ขั้นรับหลักการเพื่อทราบ ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้นําเรียนชี้แจงในส่วนของการตั้งงบประมาณของปี 2560ซึ่ง
ต่างจากปีที่ผ่านมา เงินอุดหนุนปีที่ผ่านมา ไม่ได้ตั้งในเทศบัญญัติ แต่ในปีนี้เงินทุกบาทที่
เขาอุดหนุน ตั้งในเทศบัญญัติทั้งหมด จะดูว่างบประมาณเยอะ แต่การพัฒนาเหมือนเดิม
ขอให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดในหนังสือซักซ้อมการจัดทําเทศบัญญัติให้ละเอียดด้วย
ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายหรือซักถามในส่วนที่ท่านนายกฯได้นําเรียนในรายละเอียด
ของโครงการหรืองบประมาณที่ตั้งไว้ในส่วนต่างๆของเทศบาล ขอเชิญครับ มีไหม ขอ
เชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
พรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเขตที่ ๑ ขออภิปรายในเรื่องรายรับ เพื่อนสมาชิกเปิดไปดู
หน้ า 18 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสํ าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ ตั้ง
รายรับไว้ 5,000 บาท ผมคิดว่าน้อยเกินไป ท่านประธานก็ทราบและเพื่อนสมาชิกก็เห็น
ว่าสถานที่ประกอบการในเขตเทศบาลตําบลเขาพระ จะมีร้านซ่อมรถยนต์อย่ างน้อย 3 4 แห่ ง ร้ านซ่ อมมอเตอร์ไซต์อย่างน้อย 10 ร้าน ร้านซ่อมเครื่องตัด หญ้า ร้านซ่อ ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆร้าน ผมแปลกใจว่าทําไมท่านตั้งรายรับไว้ ห้าพันบาท เราได้สํารวจ
ในการจัดเก็บกันบ้างไหม เพราะการตั้งรายรับไว้แค่ ห้าพันบาท ถ้าเก็บจริงๆผมคิดว่า

น่าจะเกินในส่วนนี้ นี่คือข้อแรกที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ ข้อที่สอง ทุกสมัยที่มีการประชุมสภา
แห่งนี้ ผมจะพูดถึงตลาดนัด ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน เทศบาลตําบล เขาพระมี
ตลาดนัดทุกวัน ไปดูตั้งรายรับไว้ สามพันบาท ปีหนึ่งมี 365 วัน เราเก็บแค่สามพันบาท
เมื่อคิดแล้ว เราได้วันไม่ถึงสิบบาท เราเคยปรึกษาหารือกันบ้างไหม ว่าทําอย่างไรจะเก็บ
ค่าอนุญาตผู้ประกอบการตลาดนัด ผมเข้าใจว่าบางตลาดนัดเป็นของหมู่บ้าน ที่ไม่ใช่ของ
หมู่บ้านมีการใช้จ่ายเงินสะพัดในแต่ละวันที่มีการทําการ ไม่รู้เท่าไหร่ ถ้าพูดลึกลงไปอีก
ไปดูการเก็บขยะที่จะเป็นรายได้ของตลาดนัด ผมขี่รถผ่ าน ผมตั้งข้อสังเกต ผมเห็นว่า
ขยะของตลาดหั ว สะพาน หมู่ ที่ 7 แต่ ล ะวั น เกื อ บหนึ่ ง คั นรถ ที่ เ ราต้ อ งบรรทุ ก ใช้
บุคลากร ต้องนําไปส่ง ค่าน้ํามัน เมื่อคิดดูแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่ายแม้แต่นิดเดียว ผมคิดว่าถ้า
เราเป็นเอกชน เราเจ๊ง แต่นี้เราเป็นเทศบาล เราไม่คิดที่จะหากําไรในส่ว นนี้ แต่ให้สมดุล
กับรายรับ รายจ่ายที่ต้องจ่ายไป ผมขอฝากไว้ ถ้านั่งว่างๆช่ว ยคุยกันบ้าง เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง บริหาร หาวิธีการ ทําอย่างไรให้เราได้รายรับมากกว่าส่วนนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านสมาชิกเจตนิพัทธ์ ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตที่ ๑ เห็นเพื่อนสมาชิกพูด
ถึงที่มาของรายได้ ผมจะพู ดหน้าที่ 18 เหมือนกัน เพื่ อตั้งเป็นข้อสั ง เกตกรณีศึกษา
ว่าหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน ประมาณ 10 ปีก่อนเมื่อเราเป็น อบต. ก็ตั้ง
ไว้เท่านี้ พอมา 10 ปีหลังยังเท่าเดิม แต่โครงการแยะ เพราะฉะนั้นของให้เพื่อนสมาชิก
ได้สังเกต ว่าการบริหารจัดการขายแบบแปลนก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าถนน คูน้ํา คูระบาย
ต่างๆ สิ่งที่ผ่านสภาท้องถิ่นทําไมอยู่คงที่เท่าเดิม แต่ลักษณะของปริมาณงานเพิ่มขึ้น ผม
สงสั ย ว่ าจะมี รู ป แบบของเทคนิค สมั ย ใหม่ ที่ เ สนอจากผู้ รั บ เหมา แต่ใ นแนวทางของ
เทศบาลจะต้องมาตรการเชิญผู้รับเหมาต่างๆ ให้มีการขายแปลนให้มากขึ้น อย่า ไปให้มี
ในรูปแบบที่อาจให้มีการฮั้วประมูลที่เราไม่อาจจะมองเห็นด้วยสภาพสายตาที่ชัดเจน
ต้องเปลี่ยนรูปแบบ จาก ๒ ปีก่อนที่เทศบาลตําบลเขาพระในการทํางานก่อสร้างในการ
สร้ า งถนนหนทาง ถนน คสล. ใช้ แ รงงานในท้ อ งถิ่ น เป็ น เกณฑ์ ระยะ ๒ ปี ห ลั ง ให้
ผู้รับเหมาได้เข้ามารับเหมาทั้งโครงการเพื่อได้ขายแปลน แต่สรุปเห็นว่าน้อยไปนิด น่าจะ
ศึกษาหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อมาควบคุม จะทําอย่างไรให้เทศบาลตําบลเขาพระของเรามี
รายได้เพิ่มขึ้น ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงในส่วนของรายได้ตามที่เพื่อนสมาชิกสงสัย
เลขานุการสภา
ในส่ ว นของรายได้ ตามที่ ท่ า นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป ราย ประเด็ น ที่ ๑ ค่ า ใบอนุ ญ าต
ประกอบการค้ า สํ า หรั บ กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ในส่ ว นนี้ จ ะรั บ ไปดู แ ลให้
ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าการเก็บ เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติที่ผ่าน
สภาแห่ ง นี้ ไ ปแล้ ว หลายๆกิจ กรรมเราได้รั บ การสะท้ อนกลั บ จากผู้ ประกอบการว่ า
ค่าธรรมเนียมสูงเกินไปสําหรับบางรายการ เราเก็บตามอัตรา ในส่วนจํานวนผู้เสีย จะให้
เจ้าหน้าที่ดูแลเก็บให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ในส่วนที่ ๒ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ในส่วนนี้
จํานวนสามพันบาท เราไม่ได้เก็บตามระยะเวลาที่ขายของ เราออกใบอนุญาตที่กําหนด
เป็นแห่ง หนึ่งแห่ง หนึ่งใบต่อปี ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ซึ่งหนึ่งใบอนุญาต เขาจะ
ขายกี่วัน ไม่ได้ไปบังคับ เก็บสูงสุดได้ประมาณนี้สามพันบาท ที่เก็บอยู่ 2-3 ตลาด ใน
ส่วนของค่าขายแบบแปลน ตามระเบียบใหม่ ระเบียบของพัสดุ ตอนนี้ขยายวงเงินการ
ตกลงราคาถึงห้าแสนบาท ดังนั้นตอนนี้จะมีโครงการที่เกินห้าแสนน้อยลงมาก เมื่อก่อน

วงเงินแค่หนึ่งแสนบาท ถ้าเกินหนึ่งแสนบาทต้องสอบราคา จะมีขายแบบแปลนในการ
เสนอราคา แต่ตอนนี้ห้ าแสน ไม่เกินห้ าแสนเป็นตกลงราคาหมด ฉะนั้ นค่าขายแบบ
แปลนไม่ได้เยอะ โครงการที่จะขายแบบแปลนน้อยลง ในการกําหนดค่าขายแบบแปลน
ไม่ได้คิดตามวงเงินของโครงการ คิดตามค่าใช้จ่ายที่เทศบาลต้องเสียไปในการทําแบบ
แปลนเท่านั้ นเอง เช่นค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดมากไปไม่ได้ ในส่ว นของการเปิดเผย
เดี๋ยวนี้ผู้ค้าจะรู้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยจะบังคับว่าในการประกาศสอบ
ราคา ไม่ได้ปิดแค่หน้าเทศบาล ปิดหน้าอําเภอ แต่เดี๋ยวนี้ต้องไปเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง เป็นการบังคับ จะปิดไม่ให้ผู้ ค้ามาซื้อ เป็นไปไม่ได้ ผู้ค้ารู้ว่าท้องถิ่นมี
กฎหมายบังคับว่าจะต้องประกาศทางกรมบัญชีกลาง ดังนั้นจะอยู่ในดุลพินิจของผู้ค้าว่า
จะมาซื้อหรือไม่ ขอเรียนว่าเราได้กําหนดตามที่เราได้รับจริง ขอบคุณมากครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
นายพรรัตน์ ราชมณี ฟังท่านเลขาฯชี้แจง พอใจในส่วนหนึ่งที่ว่าจะหาวิธีการจัดเก็บให้ละเอียดขึ้น แต่ที่ผมติด
ใจคือค่าใบอนุญาตตั้งตลาดนัด ไม่มีวิธีการที่จะไปเพิ่มตรงนั้น ในเมื่อเราเป็นผู้ที่อนุญาต
เซ็นต์อนุญาตให้เปิด ให้ขาย ให้เปิดตลาดนัดได้ ทําไมไม่ต่อรองกันบ้าง เขาจะให้เท่าไหร่
จะเอาเท่านั้นหรือ มีระเบียบตายตัวไหมที่มีการต่อรองกัน ผมคิดว่าทุกท่านคงจะเคยไป
เดินจับจ่ายซื้อสินค้า ท่านไปดู ถูกระเบียบการตั้งตลาดนัดไหม ตัวอาคารมีไหม ตั้งบน
พื้นไหม มีคูระบายน้ําไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทศบาลได้ตั้งงบประมาณของ สปสช.
ตั้งไว้เท่าไหร่ ผมจะตัวเลขไม่ได้ ให้มีการสุ่มตรวจอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ ไม่ทราบว่าได้
รายงานมาเทศบาลบ้างไหมในผลของการสุ่มตรวจ ที่ผมพูดตรงนี้เพื่อจะให้ไปเพิ่มในการ
อนุญาตให้เปิดตลาด ถ้าเราไม่พอใจ ไม่เซ็นต์ไม่เป็นไร เพราะมีข้ออ้างว่าไม่ถูกสุขลักษณะ
อาคารสถานที่ หรืออะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอดรถ สําคัญเหมือนกัน ท่านจะ
เห็นว่ามีการจอดบนถนน มีการกีดขวางการจราจร มีข้อห้ามตั้ง เยอแยะที่เราจะสามารถ
ไม่อนุญาตให้เขาได้ อย่า เขาให้เท่าไหร่ เอาเท่านั้น ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคน อย่าง
เมื่อสักครู่ตําแหน่งรองปลัดบอกว่าจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เทศบาลตําบลเขาพระ ทุก
คนที่มารายงานตรงนี้ จะพูดแบบนี้ทั้งนั้น ไม่เคยมีใครบอกว่าจะมาเอาขั้นที่นี่ มาเป็น
ทางผ่าน ทุกคนจะบอกว่าจะมาสร้างประโยชน์สูงสุดให้เทศบาลตําบลเขาพระทุกคน แต่
ในทางปฏิบัติ ผมไม่เห็นใครกระตือรือร้นในเรื่องหารายได้มาเท่าไหร่ อาจจะมีบ้าง แต่ผม
ไม่รู้ ขอให้ช่วยๆกันหน่อย ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
นายกเทศมนตรี
หน้ า ที่ 18 ในส่ ว นของรายรั บ ตามที่ ท่ า นพรรั ต น์ แ ละท่ า นเจตนิ พั ท ธได้ นํ า เรี ย น
ขอขอบคุณ ในส่วนนี้ผมจะนําไปเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงผมคิดว่าจริงๆจะมากกว่านี้ ตัวนี้
เป็นประมาณการรายรับ เฉพาะตลาดนัดปีหนึ่งเกือบหมื่น ที่เก็บจริงๆเฉพาะตลาดนัดที่
หัวสะพานเกือบหมื่นทั้งปี และยังมีค่าขยะเดือนละหนึ่งพัน และปลีกย่อยอีกซึ่งไปรวมใน
รายการเบ็ดเตล็ด ขอเรียนว่าเราเก็บได้เยอะกว่าที่ประมาณการ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านเจตนิพัทธ
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ ผมขอเสริมในประเด็นของตลาดนั ด ผมว่าทางท่านเลขานุการสภาน่ าจะถ่ายเอกสาร
พรบ.เกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดนัดให้กับสมาชิกเพื่อศึกษา และการประชุมครั้งต่อไปเสนอ
เป็นญัตติเข้าสภา เราต้องเอากฎหมายของกรมส่งเสริมฯมาเป็นที่ตั้ง แล้วเราเพิ่มมูลค่าใน
การจัดเก็บ เพราะเราสามารถเสนอ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับรายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ประธาน
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน
เลขานุการสภา

เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อท้ องถิ่นได้ ผมขอความร่วมมือ
เพียงเท่านี้ ทุก พรบ. ที่เกี่ยวข้องเอามาประกอบให้หมด เพื่อหาจุดวิเคราะห์ เราอย่าไป
ทําอะไรแบบว่าว่ายน้ําไปกระทบคลื่นฝั่งซ้ายฝั่งขวา อย่าไปคิดอย่างนั้น เราในฐานะ
ตัวแทนของชาวบ้าน เราต้องมองอนาคต สิบปีที่แล้วก็สามพัน นี่ปี 59 จะ 60 แล้ว ผม
อยู่มา 12 ปี แล้วยังเท่าเดิม เกิดอะไรขึ้น ไหนว่าปฏิรูป กฎหมายแก้ได้ ทําเถอะ ให้เกิด
ผลประโยชน์ แต่รายรับของเจ้าของตลาดนัด อย่างที่ท่านนายกฯชี้แจงว่าค่าเก็บขยะ
เดือนละพัน แต่เราเก็บสี่ครั้ง จ้างผม ผมก็ไม่เอา ผมขาดทุน เมื่อก้าวแรกขาดทุน ก้าว
ต่อไปก็ขาดทุน พร้อมหรือยังที่จะยุติปัญหาของตลาดนัดได้หรือไม่ ขอความร่วมมือสภา
เมื่อได้รับ พรบ.แล้ว ไปคิดวิเคราะห์กันเองว่าเราจะเสนอญัตติเข้าสภาหรือไม่ ขอบคุณ
ครับ
ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์
เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกทุกท่าน สืบเนื่องจาก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน
สท.เจตนิพัทธ พูดถึง พรบ.ตลาด ผมจําได้ว่ามีข้อหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับห้องน้ํา การตั้งตลาด
จะต้องมีห้องน้ําไว้ให้ประชาชนได้ใช้บริการ ที่พูดถึงตลาดหัวสะพาน หมู่ที่ 7 มีห้องน้ําก็
จริ ง แต่ห ลายครั้ งที่ ใช้ไม่ ได้ ไม่มี น้ํา ล็ อคกุ ญแจ หลายสิ่ ง หลายอย่า ง พูด ง่ายๆคือ มี
ห้องน้ําเพื่อให้ผ่าน พรบ. แต่การใช้งานจริงๆไม่สามารถใช้ได้ ผมว่าในส่วนนี้น่าจะมีการ
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม พรบ. ที่กําหนด ห้องน้ําไม่ได้มีเพื่อล็อคประตู เพื่อไว้ใช้การ
ไม่ได้ เขาหมายถึงว่าให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ขอบคุณมากครับ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในส่วนของรายรับอีกบ้าง มีไหม เมื่อไม่มี ต่อไป
หมวดรายจ่าย ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในหมวดรายจ่ายในข้อหนึ่งข้อใด
ขอเชิญอภิปรายได้ มีไหม ขอเชิญท่านพรรัตน์ครับ
ในรายจ่ายขอสนับสนุนโครงการต่างๆที่ตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี ด้วย
งบประมาณและความต้องการของประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน รู้สึกว่าคณะผู้บริหารนํา
ความต้องการของประชาคมแต่ละหมู่บ้านมาตั้งเป็นงบประมาณใช้จ่ายแต่ละโครงการไป
ตามความเหมาะสม ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านอื่นไหม ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม
ใน ผมขอมติที่ประชุมในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60 วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๒ ท่าน สมาชิกท่านใด
เห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕60 ของ
เทศบาลตําบลเขาพระ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่รับ ไม่มี งดออกเสียง ๑
ท่าน (รับหลักการเวลา ๑๐.30 น.)
๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอเชิญเลขาฯชี้แจงครับ
เรียนประธานสภา ที่นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ บังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๕ วรรคสาม ร่าง

ประธาน
นายจํานง หนูเพชร
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน
นายสิทธิเดช ละม้าย
ประธาน

ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว ถ้ า จะต้ อ งให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอี ย ด และที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จะต้ องกํ า หนดระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คือต้องมีผู้รับรองอย่าง
น้ อ ย 2 คน ในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ ประกอบด้ ว ย ข้ อ ๑๐๓
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ เ ป็ น คณะกรรมการสามั ญ และข้ อ ๑๐๗ ภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ๑๐๓ วิ ธี เ ลื อ ก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้ ส มาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน การเลือกจะใช้ตามข้อ ๑๒ มา
บังคับใช้โดยอนุโลม คือให้เสนอทีละตําแหน่ง โดยการเสนอชื่อตําแหน่งที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓
จนครบตามที่ส ภาได้เสนอ และให้ คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการ
คัดเลือก ได้เลือกประธานและให้กําหนดระยะเวลาให้สมาชิกได้ เสนอคําแปรญัตติไม่
น้อยว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ใช้การนับตามเวลาทําการ เรารับหลักการตั้งแต่เวลา ๑๐.30 น.
นับจากเวลานี้ไป ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงทําการ ขอบคุณครับ
ต่อไป ผมจะให้สมาชิกในที่ประชุมได้เสนอจํานวนของคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้
ว่าจะเห็นชอบให้มีคณะกรรมการกี่ท่าน ระหว่าง ๓ – ๗ ท่าน ขอเชิญที่ประชุมเสนอ ขอ
เชิญสมาชิกจํานงค์ครับ
เรียนประธานสภา กระผมจํานง หนูเพชร ผมขอเสนอ ๓ คน ครับ
ขอผู้รับรอง นายพรรัตน์ ราชมณี และนายธราธิป หนูเพชร เป็นผู้รับรองถูกต้อง มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผม
จะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ท่าน
โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ ท่าน ด้วยคะแนน
เสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
ต่อไปขอเชิญ สมาชิ กเสนอชื่อ และคั ดเลื อ กกรรมการแปรญัต ติค นที่ ๑ ขอเชิญ ท่า น
สมาชิกสิทธิเดชครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสิทธิเดช
ละม้าย สมาชิกสภา เขตที่ 1 ขอเสนอท่านสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ ท่านสมาชิก ธราธิป หนูเพชร และท่านพรสิทธิ์ จันทร์ชุม รับรอง
ถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑

เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าท่านพรรัตน์ ราชมณี เป็น
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและ
คัดเลือกกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญท่านสมาชิกธราธิป ครับ
นายธราธิป หนูเพชร เรียนประธานสภา ผมธราธิป หนูเพชร ขอเสนอท่านสมาชิก พรสิ ทธิ์ จันทร์ชุ ม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติครับ
ประธาน
ขอผู้รับรองด้วย ท่านพรรัตน์ ราชมณี และท่านจํารูญ ละม้ายรับรองถูกต้อง สมาชิกท่าน
อื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อ
ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าท่านพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการ
คนที่ ๓ ขอเชิญท่านสมาชิกประสิทธิ์ ครับ
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ ละม้าย ขอเสนอท่านสิทธิเดช ละม้าย
ครับ
ประธาน
ขอผู้ รั บ รองด้ว ย ท่ านเกี ยรติ ศัก ดิ์ จงจิต และท่ านจํา นงค์ หนูเ พชร รับ รองถู กต้ อ ง
สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพิ่มเติมไหม ขอ
เชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าท่าน สิทธิเดช ละม้าย เป็นผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจานวน ๓ ท่าน คือท่านพรรัตน์ ราชมณี
ท่านพรสิทธิ์ จันทร์ชุม และท่านสิทธิเดช ละม้าย
ประธาน
ผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้ประชุมคัดเลื อกประธาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
พักการประชุม เวลา ๑๐.๔๐ น.
เริ่มประชุม ๑๑.๐๐ น.
ประธาน
ต่อไปเป็นการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่
ว่าช่วงเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เวลาทําการ คือนับตั้งแต่เวลารับหลักการวันนี้ เวลา
10.30 น. นับเวลายังเหลือเท่าไหร่นับไป พรุ่งนี้ มะรืนนี้ นับต่อไปไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง ขอให้ท่านพิจารณาว่ากําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ ขอให้ที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาด้วย
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมเสนอ
ดังนี้ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. และ
กําหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวัน จันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ขอบคุณ
ครับ
ประธาน
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๒ ท่าน สมาชิกเห็นด้วยกับที่นายพรรัตน์ ราชมณี เสนอ
ขอให้ยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ประธาน
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต
ประธาน
นายประสิทธิ์ ละม้าย

ประธาน
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ประธาน

และมีมติกาหนดเวลาพิจารณาแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน
ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ
เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ มีเรื่องๆหนึ่ง
เป็นการทวงสัญญาหรือขอความช่วยเหลือ เรื่องหลอดไฟแสงสว่างของหมู่ที่ 7 ตรงสาม
แยกบ้านในไร่ เรื่องนี้ผมพูดมา 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้รับคําตอบจากฝ่ายบริหารว่าได้จัดซื้อ
อุปกรณ์มาเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว แต่ตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้ ยังมืดเหมือนเดิม และถนนเริ่ม
แย่กว่าเดิมอีก อันตรายย่อมเกิดได้มากกว่าเดิมอีก ผมจึงวิงวอนท่านประธานผ่านไปยัง
ฝ่ายบริหารว่าช่วยแก้ปัญหาไฟส่องสว่างตรงสามแยกบ้านในไร่ให้หน่อย เนื่องจากไฟฟ้า
ชุดนี้เป็นไฟฟ้าที่ได้มาจากจังหวัด ๕ ดวงที่ผ่านมา ทางการไฟฟ้าให้ สามารถใช้ไฟฟ้าของ
ทางการไฟฟ้าได้ แต่ตอนนี้ดับหลายปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข รบกวนฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหน่อย ตรงนั้นมืดมาก
ไม่เห็นว่าเป็นสามแยก ไม่เห็นว่าเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอบคุณครับ
สายแยกบ้านในไร่ ไม่ทราบว่าตรงถนนลาดยางหรือหน้าวัดครับ
ถนนลาดยาง ทางเข้าครับ
ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ
เรียนท่านประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๒ พอดีเห็นท่านเกียรติศักดิ์พูด
เรื่องไฟฟ้า แถวพิปูนสังฆรักษ์ฯ มีคัตเอาท์เปิ ด ปิด จะชํารุดแล้ว ผมไปเปิดปิดอยู่บ่อย
พอดีผมนั่งอยู่แถวนั้นบ่อย ชาวบ้านไม่กล้าไปเปิด คัตเอาท์เผาดํา ถ้าเป็นไปได้ช่วยไป
เปลี่ยนให้สักอัน เพื่อความปลอดภัยของคนเปิดปิด ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ ผมลืมเรื่อง
ประปาหมู่ที่ ๗ แทงค์แถวสามแยกบ้านในไร่ ท่อเมนที่ยื่นออกมาจากแทงค์ประปา จะ
ออกมาและแยกไปทางซ้าย ไปยังนาตลิ่งซอง ทางขวาลงสามแยกบ้านในไร่ และจะมี
ประตูน้ําอยู่ ซึ่งเมื่อน้ําน้อย ประชาชนแถวเขตนาตลิ่งซองจะมาแอบปิดประตูน้ําน้ําตรง
โซนไปสามแยกบ้านในไร่ ปิดโดยฝีมือประชาชน เรื่องนี้ผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าหา
แนวทางปฏิบัติสร้างกรงหรืออะไรก็ได้ที่จะมาปิด ไม่ให้ประชาชนสามารถเปิดได้ โดย
พลการ สิ่งนี้ผมว่าไม่น่าจะมองข้าม เป็นปัญหาเล็กน้อย แต่ความช้ําชอกของประชาชนผู้
ขาดน้ํา ในการแก้ปัญหาผมว่าลงทุนไม่เยอะ สร้างกรงมาไม่เกินสามร้อยบาทก็สามารถ
แก้ปัญหาได้ แต่ปัญหานี้ถูกมองข้ามมาสามปีแล้ว ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้
ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้หน่อย หน้าฝนไม่เท่าไหร่ พอหน้าแล้งปัญหายิ่งมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ความรู้สึกระหว่างคนในหมู่บ้านเดียวกันสองฝั่ งให้มีความบาดหมางซึ่งกันและกัน ส่งผล
กระทบด้านจิตใจของประชาชน เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ลึกในด้านจิตใจ ฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

นายสถิตย์ สุคชเดช

ประธาน
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม สถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภา เขต ๒ ผมมีเรื่องอยู่ 23 เรื่อง เรื่องที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงเป็นใยปากท้องพี่น้องประชาชน เรื่องสาธารณะ
ต่างๆ โดยเฉพาะไฟฟ้าสาธารณะ ผมเรียนไปยังท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารว่าเราไม่
ต้องใช้สะพานไฟได้ไหม เรามีตัวติดตั้งอัตโนมัติ แต่ไม่เคยได้ใ ช้เลย เอามาใช้เป็นสะพาน
ไฟ บางวันสว่างทั้งวัน บางวัน 2-3 วันก็ยังไม่ปิด ผมขี้รถผ่าน เข้าไปปิดบ่อย ที่หน้า
ตลาดพุธก็ดี หน้าโรงเรียนพิปูนสังฆรักษฯก็ดี ผมมองว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นต้องเป็นภาระ
ด้วย ถ้าซื้อตัวติดอัตโนมัติไปติดหรือไปดูว่าตัวติดอัตโนมัติเดิมเป็นอย่างไร เป็นอย่างไรถึง
ใช้ไม่ได้ เพราะในแบบที่ไปติดมีตัวติดอัตโนมัติ ไม่ใช่ขึ้นสะพานไฟ แต่ไปใช้สะพานไฟ
หมายความว่าเป็นอะไรอยู่ที่ตรงไหน ฝากผ่านบริหารช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ถ้าเกิดช๊อตใคร
ขึ้นมาสักคนเวลาฝนตก มาปิด ซ๊อตขั้นมา หน้าโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ มีอาจารย์ช่วย
ดูแล แต่ตรงอื่นไม่มี อีกเรื่องถนนรอบอ่างดินแดง ไม่รู้เป็นภาระของเราหรือผู้ ดําเนินการ
กิจการ ทรายเกลื่อนถนน ทําให้รถล้มหลายสิบคันที่หัวสะพานหมู่ที่ 10 และคูระบายน้ํา
หมู่ที่ ๗ ผู้บริหารทําช้าเกินไป ชาวบ้านบ่น ไม่กี่ร้อยเมตร เหล็กไม่ใส่ ลองโยนดู แตกสอง
ซีก ผู้บริหารรู้ไม่รู้ ผมไม่รู้ แต่ผมรู้ ชาวบ้านบ่นว่าทําช้า น้ําท่วมบ้าน สองสามร้อยเมตร
ทําสองเดือน ไม่ใช่แล้ว ผู้ที่ไม่มีความพร้อม ต่อไปขอความกรุณาท่านประธานถึงท่าน
นายกฯพิจารณาให้หน่อย ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่า น เรื่องหลอดไฟ ผมรับจะสั่งการให้กองช่างเข้าไป
ดําเนินการให้แล้วเสร็จวันนี้ ของท่านประสิทธิ์ เรื่องคัตเอาท์ ผมจะให้กองช่างเข้าไป
ดําเนินการวันนี้ ของท่านสถิตย์เรื่องทรายบนถนน ผมไปปั่นจักรยาน ผมเห็น เป็นปัญหา
จริงๆ ผมยอมรับ เราดําเนินการได้ตามภารกิจในหน้าที่ แต่ตรงนั้นเป็นการกระทําของ
ผู้ประกอบการของชลประทาน จะให้เราไปดําเนินการหรือสั่งให้หยุดหรือไปทําความ
สะอาด ไม่ใ ช่ ห น้ า ที่ แต่ เบื้ อ งต้น ผมได้ คุ ยกั บ โครงการชลประทานว่า ชาวบ้ า นได้ รั บ
ผลกระทบในการสัญจรไปมา อย่างที่เห็นๆกันเป็นถนนดํา ไม่ใช่ถนนทราย ปัญหามาก
แต่ต้องยอมรับว่าตรงนั้ นเป็นภารกิจของกรมชลประทาน จะให้ทางเทศบาลไปว่าจ้าง
หรือล้างถนนหรืออย่างไร เพราะเห็นๆกันว่ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ หากเห็นว่าวันใดที่
ผู้ประกอบการของชลประทานดําเนินการเสร็จ ถ้าเขาไม่ดําเนินการ เทศบาลก็พร้อมเข้า
ไปดําเนินการ แต่ในเวลานี้ยังดําเนินการอยู่ เราไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะแก้ปัญหา
แล้วยังไม่จบ ชลประทานยังดําเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ผมเข้าใจว่าชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน อุบัติเหตุก็เกิดมาแล้ว ถนนลื่นเพราะทราย ส่วนในหมู่ที่ ๗ เป็นปัญหาอยู่ใน
เรื่องการดําเนินการล่าช้ามาก ผมเข้าใจ แต่เราทําตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
ทุกอย่าง ปรับแล้ ว แจ้งแล้ว ทุกอย่าง ตอนนี้เป็นสองสามหมื่นแล้ว จากงบประมาณ
เท่านั้น ถามว่าเราจะไปเลือกได้ไหม แต่ในการจัดซื้อจัดจ้างเราเอาราคาที่ต่ําที่สุด เขา
เสนอต่ําสุด เราก็จําเป็นต้องเอาเขา ผมได้ทราบปัญหาของผม ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ มาจากถ้ํา
พรรณนารา ท่านเดือดร้อนจากชาวบ้าน ผมก็เดือดร้อนไม่น้อยกว่าท่าน เพราะปัญหา
กระทบกับผมโดยตรง ท่านสมาชิก ท่านผู้ใหญ่บ้าน หลายๆท่าน ผมผ่านไป ชาวบ้าน
เดือดร้อนจริงๆ แต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้แจ้งหนังสือไป ตอบกลับมาว่าอาทิตย์นี้จะให้
จบ ผมก็บอกว่าต้องจบอาทิตย์นี้เพราะยั งอยู่ในสัญญา ตอนนี้ก็ปรับไปเยอะแล้ว ที่ท่าน
บอกว่าไม่ใส่เหล็ก ท่านไปดูในประมาณการ ผมตอบท่านไม่ได้ว่าที่ไม่ใส่ เป็นอย่างไร ต้อง
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ไปดูที่กองช่างว่าคูตัววีมีรูปแบบอย่างไร ดีแล้วที่ท่านนํามานําเรียน ผมจะได้สอบถามอีก
ครั้ งหนึ่ง ถ้าในประมาณมี แต่ตอนทําไม่มี จะมาว่ากัน อีกที เพราะกระบวนการมีอยู่
ต้องไปดูรายละเอียดประมาณการของวัสดุ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม สถิต ย์ สุ คชเดช สมาชิก สภา เขต ๒ เรื่อ งถนนดํ า
ไม่ใช่ถนนทราย เมื่อวันที่ ๑ ที่ผ่านมา เขาเสร็จ แล้ว ยกรถกลับไปหมดแล้ว แต่เขาไม่
ดําเนินการให้ ฝากทรายที่อยู่บนถนนและท่อที่ลอดถนน เขาถมด้วย ทําให้น้ําเอ่อท่วม
บ้ านสุ วั น วิท ยานุ ศั กดิ์ เป็ นสวนเรี ยน เขาฝากมาว่า ช่ว ยหน่อ ย และมีเ รื่อ งเกี่ย วกั บ
การเกษตร ขอแจ้งท่านประธานไปถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมในนามเกษตร
อําเภอ ขอให้สมาชิกทุกท่านบอกประชาชนให้ไปขึ้นทะเบียนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่
กองทุนสวนยาง รูปถ่าย 3 รูป สําเนาทะเบีย นบ้าน สําเนาบัตรประชาชน หรือจะติต่อ
กอทุนมารับที่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใด ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ขอเชิญท่านสมาชิกจํารูญ
เรียนท่านประธาน ผมจํารูญ ละม้าย สมาชิกสภา เขตที่ 1 เท่าที่สังเกตมาพวกเราได้
ปฏิบัติงานมาเกือบครบเทอมแล้ว ผมสังเกตว่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ส่วนมากผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้รับเหมา จะติด บางทีทํางานแล้วเสร็จ ป้ายยังไม่ติดสักที แนวทางปฏิบัติ
จริงๆโดยมารยาทแล้ว ถ้าหากเราเริ่มโครงการเมื่อไหร่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต้อง
ติดให้ประชาชนผู้ที่ไม่รู้ว่างบประมาณมาจากไหน เท่าไหร่ ใครเป็นผู้ควบคุมงาน อาจจะ
ดูถึงปริมาณงานจะสอดคล้องกับที่อนุมัติไปหรือไม่ ผมฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร ว่าให้ผู้รับเหมาติดป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มดําเนินการ และขอฝากอีกอย่าง
ว่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถึงแม้ว่าราคาจะไม่กี่บาท ไม่ทราบว่าปัจจุบันจะสองพัน
ห้าหรือสามพันบาท เกือบสี่ปี เทศบาลเรามีโครงการมากมาย แต่ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ เมื่อติดไปแล้ว ผมว่าไม่เกินครึ่งเดือน ถ้าทํางานแล้ว เสร็จ เขาทําอย่างไรท่าน
ประธานรู้ไหม เขาใช้วิธีเวียนเทียน สองพันห้าหรือสามพันบาทก็จริง แต่สามสี่ปีท่านคิดดู
ท่านลองคูณดู ห้าสิบโครงการเป็นเท่าไหร่ ขอทีเถอะยังเหลือเวลาอีกสองสามเดือน เรา
จะครบสมัย จะจบเทอมกันแล้ ว ต่อไปโครงการแต่ละโครงการ ป้ายประชาสั มพันธ์
โครงการนั้น ผมไม่ทราบว่าเป็น ประเพณีปฏิบัติของเทศบาลตําบลเขาพระหรือไม่ เขา
กล่าวกันว่าเทศบาลตําบลเขาพระการปฏิบัติงานเกือบทุกอย่าง มักจะเป็นต้นแบบหรือ
ตัวอย่างของ อบต.อื่น ในอําเภอพิปูน ขอเถอะ อย่าเวียนเทียนเลยป้ายราคาไม่กี่บาท ผู้ที่
ได้ผลประโยชน์ ผมไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ผู้เสียผลประโยชน์คือเทศบาลตําบลเขาพระ
ขอฝากท่าประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูตรงนี้หน่อย อย่าเลย
เวียนเทียนกันไป ติดให้ทุกโครงการ ต้องมี ตามระเบียบแล้วต้องมี และท่านต้องรีบทํา
ด้วย ไม่ใช่บางทีเบิกจ่างตังค์แล้ว ยังไม่ติดป้ายก็มี ท่านไปดูเถอะ ที่ผมพูดไม่ได้มุ่งร้าย
หมายเอาเป็นเอาตายอย่างไร แต่ขอเถอะ ยังเหลือเวลาอีกสามเดือน มีโครงการเพิ่มมา
อีกหลายโครงการ อย่าเวียนเทียนเลย ป้ายติดไว้อย่างนั้น ไม่ต้องกลัว เราทํางานดี ไม่
ต้องกลัวว่าจะประจานตัวเอง หรือว่าใครคุมงาน ติดไว้อย่างนั้น ขอฝากด้วย ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณท่านจํารูญที่เสนอ ขอเชิญท่านเจตนิพัทธครับ

นายเจตนิพัทธ ยังยงวิวัฒน์ ผมมีเรื่องฝาก 2-3 ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ขอถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า
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สะพานคลองผวนที่ผ่านสภาไปแล้ว ที่จะก่อสร้างให้ชาวบ้านวันใด เดือนใด ปีใด รู้สึก ว่า
ชาวบ้านถามผมเยอะ ของผู้ใช้เส้นทาง ผมก็ดีใจที่ผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณลงไป
ช่วยชาวบ้าน แต่ไม่ทราบว่ากลยุทธ์เม็ดใดทํางานให้ล่าช้า ผ่านมาเป็นปีสองปีแล้ว แต่
ความเสี ย หาผ่ า นมาปีที่ ส ามแล้ ว ตรงที่ ดิ นของนายสุ ช าติ ยั บ และที่ดิ น ของนายริ น
โอยสวัสดิ์ ฝ่ายบริหารลงไปกําชับ ใช้ม. 44 ก็ได้ เร่งความช่วยเหลือให้ชาวบ้านบ้าง เห็น
โครงการบางโครงการทําเสร็จไปแล้ว นั้นเป็นเทคนิคของเขา เราไม่ว่ากัน แต่โครงการ
เก่าๆที่ผ่านสภาไปแล้ว ทําให้แล้วเสร็จ ให้กับชาวบ้านก็จบ ผมก็ไม่อยากมีปัญหา ทุกครั้ง
ที่มีประชุมเจตนิพัทธพูดรุนแรง พูดมาก แต่ผลสุด ท้ายเป็นอย่างไร ถ้าไม่พูด หน้าที่ของ
สมาชิกเราไปดูสี่หลักเบื้องต้นองค์ประกอบ และงานปลีกย่อย เราจะทําก็ได้ ไม่ทําก็ได้
ขึ้นอยู่กับจิตสาธารณะ จิตอาสา ความเป็นผู้นํามีหรือไม่ และอยากจะฝากการทํางาน
ของฝ่ายบริหารนิดหนึ่ง ที่พูดท่านพูดเสมอ เสนอนโยบายต่อสภาตั้งแต่วันเข้ารับตําแหน่ง
การประชุมนัดแรกหรือนัดที่สองแล้วแต่ ท่านบอกว่ายึดหลักประชาคมหมู่บ้าน ตอนทํา
ประชาคมหมู่บ้านผมก็ไป เขตที่ ๑ ไปเกือบทุกหมู่บ้าน ถ้าไม่ติดภารกิจที่สําคัญ ผมไป
หมด พอระยะหลังๆโครงการที่ ๑ ที่ผ่านประชาคม ผ่านการประชุมของชาวบ้าน ไม่มี
การจัดสรรงบประมาณไปทํา ให้ แต่ไปดึงโครงการในแผนสามปีมาทํา เราต้องไปดูว่า
กรอบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมฯ มีเป้าหมายให้ประชาชนมาประชุมทํา
ประชาคมเพื่ออะไร จะเห็นผลอย่างไร สิ่งที่ชาวบ้านเสนอ เขาเห็นปัญหา ถนนเป็นหลุม
บ่อหรือเป็นร่องน้ําลึก เข้าประชุมของหมู่บ้านให้เป็นโครงการที่ ๑ เพื่อให้ไปทํา แต่บาง
พื้นที่อาจเป็นที่ราบเชิงเขานิดหนึ่ง เรารู้ว่ารถของเทศบาลเข้าไปช่วยเหลือได้ แต่ท่าน
กลั ว ไปฉวยโครงการในแผนสามปี บางโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและตอนนี้กําลั งจะสี่ ปี
ท่านน็อคเอาต์จนได้ เพราะอะไร ฉวยในแผนสามปี อันดับที่ ๒ ที่ ๓ ผมไม่ทราบ ของ
เขต ๒ ก็มี ผ่านประชาคมมาแล้ว เขาถามผมว่าทําไมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผม
อยากจะว่าถ้าแถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ก่อนเข้าประชุมมีการจุดธูปบูชา
พระรัตนตรัย แล้วตอนปฏิบัติงานกลับบิดเบือนไม่ทําให้กับชาวบ้านที่เสนอประชาคม
อันดับที่ ๑ ของแต่ละหมู่บ้าน ผมก็ไม่รู้จ ะยกมือให้ท่านได้อย่างไร สรุปตอนท้าย แต่ว่า
ภาพรวมต้องยกมือให้ตามเกณฑ์ของสมาชิก แต่ว่าขอร้องให้ท่านใช้หลักธรรมภิบาลบ้าง
คุณธรรม ถึงหลักความคุ้มค่าจะได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ใช้หลักคุณธรรมเถอะ ที่ผ่าน
ประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
ในส่วนของท่านจํารูญ ถามว่ามีไหม ขอเรียนว่าบางครั้งเป็นเรื่องของผู้ประกอบการ แต่
ผมมองว่าในส่วนของเทศบาล พยายามดูแลอยู่ เหตุการณ์นี้ผมได้หารือกับท่านปลัดแล้ว
ว่ามาตรการต่อไปเราจะทําอย่างไรในการถอนประกันสัญญาคืน หลังจากงานท่านเสร็จ
เรียบร้อย จะต้ องลงตรวจพื้นที่ ป้ายอะไรต้องครบ ผมได้คุยกับปลัด ซึ่งส่วนมากท่าน
ปลัดจะเป็นผู้ลงตรวจงาน ก่อนการดําเนินการจะแจ้งตลอดว่าต้องเตรียมป้าย เตรียม
อะไร ในส่ ว นของสะพาน ของท่ า นเจตนิ พั ท ธ ในช่ ว งนี้ เ ราได้ ป ระกาศหาผู้ รั บ จ้ า ง
เรียบร้อยแล้ว เหตุที่ล่าช้าเพราะเราต้องรองบประมาณ ตอนนี้กระบวนการขั้นตอนของ
งบประมาณ ตอนนี้อยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ เราต้องรอเงินเข้ามาตาม
จํานวนที่ประมาณการเรียบร้อยก่อน ถ้าเราก่อหนี้ไปแล้วโดยที่ไม่มีเงิน ถ้าถึงวันจริงๆ

ประธาน
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ประธาน

เราก็ไม่มีเงินให้ผู้รับจ้าง ตอนนี้เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมได้เรียกผู้ประกอบการ
เข้ามาทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว คิดว่าคงไม่กี่วันผู้ประกอบจะเข้ามาทําสัญญา เหตุที่ล่าช้า
ในงบประมาณประจําปีเราต้องทยอยดําเนินการทุกอย่าง ไม่ว่าถนนหนทาง สะพาน ซึ่ง
สะพานตัวนี้เงินค่อนข้างเยอะ เกือบหกแสน ต้องรอให้เงินเหลือทั้งหมดของประมาณการ
ของปี 59 คิดว่าเพียงพอแล้ว ตอนนี้ผมให้ส่วนการคลังเช็คยอดเงินก่อหนี้ได้ ผมเข้าใจ
กระบานการ แต่ถ้าไม่มีเงินจะไปก่อหนี้ก็ไม่ได้ ต้องรอให้เงินเพียงพอ ต้องพร้อม ถ้าเงิน
เพียงแสนสองแสน เราสามารถดําเนินการได้ แต่นี่เกือบหกแสน เงินค่อนข้างที่จะเยอะ
ต้องตรวจสภาพทางการเงินการคลังก่อน จึงก่อหนี้ได้ ในดือนกกฏาที่ผ่ านมาเงินเข้า
เรียบร้อย ผมให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุเรียกมาทําสัญญา ในส่วนของประชาคม กระบวนการ
ขั้น ตอนมาจากหมู่ บ้านจริงอยู่ แต่เ รามีค ณะกรรมการระดั บตําบลอีกชุ ดหนึ่ง ซึ่งมา
ประชุมก่อนดําเนินการ สรุปแผนงานความเดือดร้อนแต่ละหมู่บ้านเข้าที่ประชุม และ
ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านมานั่งพิจารณาโครงการกันอีกครั้งหนึ่ง ผมก็พยามเน้นว่าให้อยู่
อันดับต้นๆ 1, 2, 3 แต่บางครั้งแนวทางการดําเนินการ โครงการที่ ๑ ไม่ได้ จําเป็นต้อง
ผ่านไปโครงการที่ ๒ โครงการที่ ๒ ไม่ได้ ต้อง ๓ ต้องดูอํานาจและหน้าที่ของเรา ความ
จําเป็น ใช่ แต่แนวทางการปฏิบัติสามารถดําเนินการได้หรือไม่ เราต้องดู เข้าใจบางครั้ง
ประชาคมหมู่บ้านอันดับ ๑ แต่เหตุที่เราไม่สามารถดําเนินการได้เพราะว่าปัจจัยหลายๆ
ปัจจัยเรื่องสถานที่ เรื่องเอกสาร ต้องว่ากันไป แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ ผมยึดหลักทั่วไปของ
ประชาคมหมู่บ้าน ให้ความสําคัญตลอด บางครั้งท่านจะเห็นว่า ๑ ไม่ทํา ไปทํา 3, 4 แต่
จริงๆแล้ว 1, 2, 3 ถ้าไม่ติดขัดอะไร ผมพยายาม บางครั้งเป็นเพราะประชาคมหมู่บ้าน
เสนอมา รับมาแล้ว แต่กรรมการพิจารณา ผู้ทรงวุฒิแต่ละด้านต่างๆ โดยเฉพาะสมาชิก
เป็นกรรมการร่วมด้วย ปีนี้ผมก็พยายาม ถ้าทําได้ก็ทํา ขอนํา เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ
เรียนท่านประธาน ผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภาเขต ๒ ผมมีอีกเรื่องในโครงการ
ต่ า งๆ จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง หมายถึ ง คณะกรรมการชุ ด ที่
ประชาชนในท้องถิ่น ที่ผ่านมาผมเห็นหลายโครงการ คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมา จะ
เป็ น ประชาชนบางคนที่ไม่ได้ส นใจการพัฒ นาเท่าไหร่ บางคนไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้น
โดยเฉพาะ ต่อไปอยากจะให้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างของประชาชนใน
พื้นที่ อยากให้แต่งตั้งผู้ที่เข้าใจในงาน รู้เรื่องงาน มีเวลามาดูงาน ไม่ใช่ไม่เคยมาดู แล้ววัน
หนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามาตรวจงาน เซ็นต์ผ่านไปๆ ไม่ได้รู้ด้วยซ้ําว่าทํากันอย่างไร เหล็กใส่
ไหม เหล็กขึ้นสนิทไหม ที่อัดไปโครงสร้างได้มาตรฐานไหม เขาไม่รู้อะไรเลย ประมาณว่า
เจ้าหน้าที่ให้เซ็นต์ เขาก็เซ็นต์ผ่าน ผมว่าต่อไปในการจัดตั้ง คณะกรรมการชุดนี้ ขอให้ดู
คุณสมบัติด้วยก็ดี ขอบคุณครับผม
ตามประสบการณ์ ผมขอเรี ย นท่ า นสมาชิ ก ที่ จ ริ ง ไม่ ใ ช่ ห น้ า ที่ ผ มตอบ แต่ ว่ า จาก
ประสบการณ์ คณะกรรมการตรวจงานจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหมู่บ้าน
เลือกมาโดยชาวบ้านครับ จะมีความรู้หรือไม่ ชาวบ้านก็เลือกมาเปนตัวแทนตรงนั้น ใน
ส่วนที่ ๒ เรื่องเขาจะทราบหรือไม่ทราบเวลาเข้าดําเนินการ แต่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่ ก่อน
เข้าดําเนินการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะนําหนังสือไปให้ประชาคมที่ตรวจรับงานหรือ
ตรวจรั บพัส ดุได้ทราบว่า โครงการนี้ผู้รับเหมาจะเข้าดําเนินการตั้งแต่วันที่เท่านั้นถึ ง

รองนายกเทศมนตรี

ประธาน

เท่านั้น ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างเข้าไปดูแลด้วย ส่วนเขาจะ
เข้า ไปดูแลหรื อไม่ตามที่ ว่า เป็น สิ ท ธิ์ของท่ าน ขอนํา เรี ยนในส่ ว นที่ ท่า นซั กถาม จาก
ประสบการณ์ที่ผมได้เห็น ส่วนท่านผู้บริหารจะตอบอย่างไร ขอเชิญท่านรองครับ
เรียนประธาน ตามที่ท่านสมาชิกเกียรติศักดิ์ถาม ท่านประธานได้ตอบไปถูกต้องแล้ว การ
ตรวจรับงานของกรรมการหมู่บ้าน มาจากการเลือกตั้งของชาวบ้าน ที่เรียกว่าประชาคม
โดยทั่วไปทุกหมู่บ้าน เราไม่สามารถที่จะกลั่นกรองผู้ที่มีความรู้ความชํานาญวิชาชีพงาน
ช่าง แต่ประชาชนเลือกเขาแล้ว เขาต้องทําหน้าที่ ขอเรียนทวนย้ําที่ท่านประธานได้ชี้แจง
ไปเมื่อสักครู่ หวังว่าท่านสมาชิกเกียรติคงเข้าใจในจุดนี้ ขอบคุณครับ
มีส มาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มี ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ตลอดถึงท่าน
นายกฯและคณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวั นนี้ และขอนัดประชุม
สภาครั้งต่อไปในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตําบลเขาพระ สําหรับวันนี้ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสัจจนา หนูรนุ่ )
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๙
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
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 ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตํ า บลเขาพระ สมั ย สามั ญ สมัย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๒ ประจํ าปี ๒๕๕๙ เมื่ อวั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

