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ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๕๙
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้ งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 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 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

-๒รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ 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
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นักจัดการงานทั่วไป
ปลัดอําเภอ

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
สมหมาย กรายแก้ว
วีระศักดิ์ ละม้าย
โสภา หนูเพชร
วัชรพงค์ ละม้าย
สัจจนา หนูรุ่น
คณพศ อิ้ววังโส

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี-

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

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายสมหมาย กรายแก้ว
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
นายโสภา หนูเพชร
นายวัชรพงค์ ละม้าย
นางสัจจนา หนูรุ่น
นายคณพศ อิ้ววังโส

-๓เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรี ย นท่ า นนายกฯ และคณะผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ผมขอเปิดการประชุม
ต่อไปตามระเบี ยบวาระตามที่แจ้งให้ ท่านสมาชิกทราบตามลํ าดับต่อไป แต่ก่อนเข้า
ระเบียบวันนี้ได้รับเกียรติจากที่ว่าการอําเภอ โดยท่านปลัดคณพศ อิ้ววังโส ได้มาร่วมให้
เกียรติร่วมประชุม แนะนําข้อราชการ หรือซักซ้อมการทํางานร่วมกัน ขอเรียนเชิญท่าน
พบปะกับสมาชิกและผู้บริหาร ขอเชิญครับ
นายคณพศ อิ้ววังโส
เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นนายกเทศมนตรี ตํ า บลเขาพระ ท่า นสมาชิ กสภา ท่ า น
ปลัดเทศบาลตําบลเขาพระที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สู งที่ทางคณะผู้ บ ริห ารและเทศบาลตําบลเขาพระให้ เกียรติให้ อําเภอพิปูน โดยท่า น
นายอําเภอได้มอบหมายให้กระผมเข้ามาร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ด้วย อยากเรียนถึง
เหตุผลที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากนโยบายเรื่องการแก้ไข ปราบปราม
ปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งเราได้ขับเคลื่อนกันมาโดย
ตลอด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 59 แล้ว เรื่องหนึ่งที่เป็น
เรื่ องสํ าคัญ คือโครงการนครปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดนครศรีธ รรมราชได้
กํ า หนดขึ้ น การดํ า เนิ น การกิ จ กรรมนครปลอดภั ย ได้ กํ า หนดว่ า ในส่ ว นของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชนั้น จะต้องมีการตรวจปัสสาวะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น พนั ก งาน ลู ก จ้า งทั้ งหมด จํ านวนห้ าหมื่น คนทั้ง จัง หวั ด ซึ่ง อํา เภอพิ ปูน เป็ น
กลุ่ มเป้ าหมายที่ต้ อ งขั บ เคลื่ อนในเรื่อ งนี้ ซึ่ง การขั บเคลื่ อ นนั้ น จะต้อ งรายงานภาพ
กิ จ กรรมการดํ า เนิ น งาน เดี๋ ย วนี้ ต้ อ งมี รู ป ถ่ า ย จะรายงานเป็ น เอกสารอย่ า งเดี ย ว
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ จั ง หวั ด อาจจะไม่ เ ชื่ อ หรื อ ไม่ เ ป็ น หลั ก ฐานในเชิ งประจั ก ษ์ ว่ า ได้
ดําเนินการแล้ว เลยเป็นที่มาว่าต้องเข้ามาร่วมประชุมด้วย ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่าน ในเรื่อง
ของความเกี่ ย วข้ อ งยาเสพติ ด คงจะไม่ มี แต่ ว่ า ต้ อ งทํ า ให้ ป รากฏเป็ น รู ป ภาพ เป็ น
พยานหลักฐาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามข้อสั่งการ ขอนําเรียนด้วยความเกรงใจว่า
เพราะจริงๆแล้ว ทุกท่านเป็นผู้ทรงวุฒิ มีวัยวุฒิ คุณวุฒิกันทั้งนั้น การที่มาขอท่านตรวจ
ปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นการที่ไม่ควรเท่าไหร่ แต่ว่าต้องดําเนินการ ขอ
นําเรียนว่าผู้นําท้องที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เราดําเนินการด้วย กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น ที่ ๑
คือเรามีหน้าที่จะดูแลพี่น้องชาวบ้าน เพราะฉะนั้นการเป็นตัวอย่างที่ดี สําคัญ กํานัน
ผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน ไปปกครองลูกบ้าน ถ้าตัวเองทําผิดซะเองก็ไม่ถูกต้อง ปรากฏเป็น
ข่าวสารหลายจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อย่างจังหวัดปัตตานีมีการตรวจปัสสาวะ
ผู้ใหญ่บ้าน พบ ท่ านนายกอําเภอสั่งให้ออกจากราชการเลย เพราะขาดคุณสมบัติตาม
พรบ. ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 ต้องพ้นตําแหน่งไป อยากจะเรียนที่มาที่ไปให้ทุก
ท่านทราบด้วยความเคารพจริงๆ อีกเรื่องที่เป็นประเด็นและเป็นข้อห่วงใยของจังหวัด
และมีหนังสือซักซ้อมในเรื่องของการดําเนินการ คือเรื่องระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บทนิยามศัพท์คําว่า

-๔เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงทุกท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับเงินเดือนงบประมาณจากแผ่นดิน
ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหมด รวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย เนื้ อหาสาระสําคัญของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับปี 2542 นี้ ออกมาบังคับใช้นานแล้ว ไดให้คํานิยาม
ของคําว่า การป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประเด็นที่ ๑ ในเชิงพฤติกรรม
หมายถึงว่าบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้อยู่แล้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ยังเข้าไปคบค้าสมาคม ให้การช่วยเหลือ เข้าบทนิยามคําว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง และ
ประเด็นที่ ๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ทุนทรัพย์หรือตําแหน่งไปประกันตัวผู้กระทําผิด
เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ปี 42 ท่านไป
ศึกษาดูก็ได้ ผมได้ส่งหนังสื อซักซ้อมตัวนี้มาแล้ว แต่ว่าข้อห้ามที่ว่าห้ามใช้ทุนทรัพย์หรือ
ตําแหน่งไปประกันตัวที่เกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่ข้อหาผลิต ครอบครองเพื่อจําหน่าย
ข้อหาเสพ ไม่ห้ามตามระเบียบนี้ แต่โดยมารยาทแล้ว ในส่วนของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่าน
นายอําเภอสั่ งกําชับโดยเด็ดขาดว่า ถ้าเป็นคดี ยาเสพติดแล้ ว ห้ ามกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยฯใช้ตําแหน่งในการประกันตัว ถึงจะใช้ก็ต้องมาขอหนังสือรับรองตําแหน่ง ท่าน
นายอําเภอไม่ออกให้ ต้องการการเขียนคําร้องและจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะเอา
หนังสือไปทําอะไร เพื่อเอาไปประกันตัวผู้กระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ไม่ ได้
อยากจะนําเรียนด้วยความเคารพว่า ด้วยเราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้นําการ
พัฒนา ในเรื่องของปัญหาตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
เป็นเรื่องที่เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ที่คุกคามเข้ามาในประเทศของ
เรา ท่านลองจินตนาการดูว่าถ้าพลเมืองหรือเยาวชนของเรา คนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต
ที่จะบอกว่าจะเป็นกําลังที่สําคัญของบ้านเมืองนี้ ถ้าเกิดไปเป็นทาสหรือไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดแล้ว ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นพลเมืองหรือเป็นพลังของบ้านเมืองไม่ได้ 1.เป็น
คนที่ไร้การศึกษา ไร้คุณภาพ ไม่มีอาชีพที่ มั่นคง เป็นปัญหาของสั งคม ปีหนึ่งๆเราใช้
งบประมาณไปดู แลบุ คคลเหล่ า นี้ คนที่ติ ด ยา ที่อ ะไรต่ างๆเยอะ ท่า นเชื่ อ ไหมว่า ใน
เรือนจํากลางของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมไปประชุมคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัด
สามารถรับผู้ต้องขังได้สองพันห้าร้อยคน แต่ตอนนี้ผู้ต้องขังเจ็ดพันคน ในเจ็ ดพันคนเป็น
ผู้ ต้องขังที่เกี่ย วข้องกับคดียาเสพติดเจ็ดสิ บเปอร์เซ็นต์ และมีห ลายต่อหลายครั้งที่มี
หนั ง สื อ จากเรื อ นจํ า แจ้ ง มายั ง อํ า เภอเพื่ อ พิ จ ารณาพั ก โทษให้ ผมได้ นํ า เรี ย นท่ า น
นายอําเภอ และได้สั่งเป็นนโยบายว่าถ้าจะพิจารณาพักโทษให้ผู้ที่ต้องหาคดีในเรื่องยา
เสพติด ทางกํานัน ผู้ใหญ่บ้านจะไม่รับรอง ผมเคยโทรไปปรึกษากับผู้บัญชาการเรือนจํา
กลางนครศรีธรรมราช เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่บุคคลต้องคดียา
เสพติด คนไหนที่เมื่อถูกต้องขังแล้วประพฤติตัวดี จะพิจารณาพักโทษให้ จะมีหนังสือ
สอบถามมาที่อําเภอ ที่โรงพักว่าบุคคลเหล่านี้ บุคคลคนนี้มีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ซึ่งคํา
รับรองหรือการสอบสวนข้อเท็จจริง คํารับรองจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสาระสําคัญใน
การประกอบการพิจารณาพักโทษ ถ้าเกิดผู้นําในพื้นที่รับรองไปแล้วส่วนใหญ่ร้อยละเก้า
สิบ เขาจะพักโทษให้ เพราะฉะนั้นอยากจะนําเรียนเล่าสู่กันฟัง ทุกเรือนจํา ไม่ว่ าเรือนจํา
ทุ่งสง เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ผู้ต้องขังเกินที่รับได้ทั้งหมด อย่างที่เรียนไปแล้วว่า
เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช จริงๆตามสภาพขนาดของเรือนจําสามารถรับได้เพียงสอง
พันห้าร้อยคน แต่ในขณะนี้มีตั้งเจ็ดพันคน และในเจ็ดพันคนนั้นเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด
เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ท่านลองคิดดูว่าบ้านเมืองนี้ เราต้องเสียงบประมาณในเรื่องนี้ ในการ

-๕-

ประธาน
นายจํานงค์ หนูเพชร

นายคณพศ อิ้ววังโส

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ดูแล ในการควบคุมเรื่องปัญหาเหล่านี้เยอะพอสมควรและนาน เราเริ่มดูแลปัญหายาเสพ
ติ ด ตั้ ง แต่ ปี 42 ยั ง ไม่ ล ดน้ อ ยถอยลงแต่ อ ย่ า งใด เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การ จะได้
ผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นก็ว่ากันไปตามสภาพ ตามข้อเท็จจริง ตามพื้นที่ อยากจะมา
พบปะกับท่านสมาชิกในเรื่องนโยบายยาเสพติดด้วยความเคารพจริงๆ ท่านต้องตรวจ
เพื่อเป็นภาพถ่ายรายงานผู้บังคับบัญชาในจังหวัดว่าเราอําเภอพิปูนได้ดําเนินการตามข้อ
สั่งการแล้ว เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆตรงนี้พบปะและ
ชี้แจงทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการร่วมประชุมครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านปลัดฯที่ได้มาให้คําชี้แจงและแนะนํา ในส่วนของยาเสพติด ไม่ทราบว่าท่าน
สมาชิกท่านใด มีซักถามเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดคณพศ อิ้ววังโส ปลัดป้องกัน
อําเภอพิปู นด้ว ยความเคารพอย่างยิ่ง ตลอดจนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน กระผมจํานงค์
หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อยากสอบถามท่านประธานสาผ่ านไปยังท่าน
ปลัดคณพศ อิ้ววังโส ด้วยความเคารพ สืบเนื่องจากว่ าท่านได้แจ้งระเบียบสํานักนายกฯ
ไม่ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พรบ. 2542 โดยห้ามเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ใช้ ทุ น ทรั พ ย์ ห รื อ ตํ า แหน่ ง ไปค้ํ า ประกั น อยากจะสอบถามว่ า โดยทางปฏิ บั ติ
เทศบาลตํ า บลเขาพระออกหนั ง สื อ รั บ รองค่ า ตอบแทน ไปค้ํ า ประกั น ทั้ ง ที่ ส ถานี
ตํารวจภูธร และที่อัยการ ตลอดจนที่ศาลจังหวัดทุ่งสง ศาลในเขตพื้นที่ ขอเรียนถามว่า
คงจะมีประเภทหนึ่ง ประเภทสอง อย่างที่ทราบมีอยู่ห้าประเภท แต่ไม่ล้วงถึงถึงตรงนั้น
แต่อยากสอบถามว่าที่ปฏิบัติกันผ่านมา ผิดหรือถูกสําหรับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะผู้นํา
ท้องถิ่น ที่ได้ไปค้ําประกันโดยใช้ตําแหน่ง อยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่าน
ปลัดคณพศ อิ้ววังโส ด้วยความเคารพครับ
ขออนุญาตเรียนว่า ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 คําว่าไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หมายถึงว่ายาเสพติดทุกประเภทตั้งแต่ 1-5 แต่มูลฐานความผิด ถ้าเป็นข้อหานําเข้า
ผลิ ต มี ไ ว้ ค รอบครองเพื่ อ จํ า หน่ า ย เป็ น ไปตามข้ อ ห้ า มตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกฯ
อย่างเช่นลูกบ้านไปโดยจับพืชกระท่อม ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทห้าที่ปลูกไว้ข้างบ้าน
ปลูกไว้ข้างบ้าน เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อหาผลิต ถ้าโดนแจ้งข้อหาผลิต ก็เป็นไปตามข้อห้าม
ตามระเบียบนี้ ใช้ตําแหน่งไปประกันตัวไม่ได้ แต่ว่าถ้าเป็นคดีเสพ ไม่ว่าเป็นประเภทใด
ในระเบี ย นสํ า นั ก นายกฯไม่ ไ ด้ ห้ า มไว้ แต่ ว่ า ด้ ว ยธรรมเนี ย มหรื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ท่ า น
นายอําเภอได้มอบนโยบายในส่วนของกํานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ห้ามทุกประเภท ถึงแม้ว่าใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2542 ไม่ได้ห้ามไว้ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ท่าน
นายอําเภอเลยกําหนดเป็นนโยบาย และเป็นเรื่องที่จังหวัดสั่งการมาด้วย แต่สั่งการมา
เฉพาะกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดว่า
ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องในการใช้ทุนทรัพย์ประกันตัว ที่เป็นข้อหาที่ผมได้นําเรียนไปแล้ว
ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นคดีเสพ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯไม่ได้ห้ามไว้ ไม่ทราบว่าพอจะ
เข้าใจหรือมีประเด็นที่จะสอบถามอีกไหมครับ
เรี ยนท่านประธาน ฝ่ ายบริหาร ท่านปลั ดฝ่ ายปกครองและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผม
อยากจะต่อเติมในส่วนของท่านจํานงค์ คือถ้าเป็นกรณีเป็นลูกเป็นหลาน เป็นญาติสนิท

-๖-
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ประธาน

บ้านติดกัน สนิทกันมาก อาจจะเป็นกรณีพิเศษกรณีใดกรณีหนึ่ ง อนุญาตให้ได้ไหม ใน
การประกันตัว ขอบคุณครับ
ผมนํ า เรี ย นอย่ า งนี้ว่ า การตีค วามกฎหมายต้ องตี ค วามตัว อั ก ษรโดยเคร่ งครั ด ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯไม่ได้บอกว่าเว้นแต่ถ้าคนในครอบครัวสามารถประกันตัว
ได้ ไม่ได้บอกไว้ เพราะฉะนั้นสรุปเบื้องต้นว่า ตามความเข้าใจผมว่าคงจะไม่ได้ เป็นคน
สนิทชิดเชื้อกัน เป็นคนที่ดีกัน ถ้าเข้าองค์ประกอบที่เขาห้ามไว้ คงจะไม่ได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีเสพ ไม่ได้ห้าม ต้องเป็นคดีผลิต นําเข้า มีไว้ครอบครองเพื่อจําหน่าย ห้ามเลย
มีท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่ม เติมเกี่ยวกับนโยบาย
ของทางราชการ หรือเกี่ยวกับยาเสพติด วันนี้ทางเทศบาลตําบลเขาพระ ขอขอบคุณท่าน
ปลัดคณพศ อิ้ววังโส ปลัดป้องกันอําเภอพิปูน ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานัก
นายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พ.ศ. 2542 ขอขอบคุณท่านปลัดฯไว้ ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเรื่องเดียว หนังสือที่ นศ 0023.1/3623 เรื่องการออก
ตรวจติดตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือที่อ ยู่ในมือ
ท่าน ในส่ว นของอําเภอพิปูน ลํ าดับที่ 23 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.3016.30 น. ณ ศาลาประชาคมอําเภอพิปูน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ
๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุม
ทราบครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ ในนามคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ
ได้ กํ า หนดระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ต่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

-๗-

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
นายกเทศมนตรี

สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. และ
กําหนดระยะเวลาการประชุมพิจารณาคําแปรญัตติข องคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น ปรากฏว่าภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอคํา แปรญั ตติร่างเทศบั ญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่า ย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ อ ย่า งใด และคณะกรรมการแปรญัต ติ ได้ นั ด
ประชุ ม ในวั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม จึงขอเสนอร่างเทศ
บัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึง
เรี ย นมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ นายพรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ นาย
พรสิ ท ธิ์ จั น ทร์ ชุ ม กรรมการ และนายสิ ท ธิ เ ดช ละม้ า ย กรรมการและเลขานุ ก าร
ขอบคุณครับท่านประธาน
ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติ เมื่อรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ วาระ
ที่ ๑ ขั้ น รั บ หลั กการ ได้ ดําเนิ นการผ่ านพ้ นไปแล้ ว เข้ าสู่ ว าระที่ ๒ ขั้น แปรญั ตติ ซึ่ ง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมประชุมและพิจารณา และไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วให้คงไว้ตามร่างเดิม ตอนนี้มีจํานวน
สมาชิกในห้องประชุม จํานวน ๑๒ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่าที่จะมีมติให้คงไว้ตาม
ร่างเดิมหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นว่าให้คงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน
- วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ เมื่อที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ตอนนี้มีจํานวนสมาชิกใน
ห้องประชุม จํานวน ๑๒ ท่าน ผมจะขอถามมติ ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๑๑ เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ ไม่ มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพัน
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ
เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในระเบียบวาระเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพัน ด้วย
เทศบาลตําบลเขาพระ มีความจําเป็นต้องขออนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพัน
ตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตสําเร็จรูป ซอยนาตลิ่งซองใต้ จากบ้านนาย
จําลอง เพชรสุด ถึงคลองลึก หมู่ที่ ๗ ตําบลเขาพระ ขนาด 0.30x0.30x0.60 เมตร
ยาว 159 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตํ า บลเขาพระ สั ญญาเลขที่ 45/2558 ลงวั น ที่ 14 กัน ยายน
2558 เป็นเงิน 82,775.-บาท เนื่องจากงานจ้างยังไม่แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างยังไม่ส่ง
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มอบงานจ้างตามสัญญาจ้าง อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และตรวจเงินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2558 ข้อ 57 กรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือ สั่งจ้าง หรือการ
เช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากดําเนินการตามวรรค
หนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินหกเดือน จึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพัน
ตามโครงการดังกล่าว ในรายละเอียดจะให้ท่านปลัดฯซึ่งเป็นเลขาสภาได้นําเรียนในระเบียบ
อีกครั้ง ขอขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านนายกฯและคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาโครงการนี้ ขยายได้ไม่เกินหกเดือน คือตั้งแต่
เดื อ นตุ ล าคมเป็ น ต้ น ไป เนื่ อ งจากว่ า โครงการนี้ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ไว้ แ ล้ ว และเป็ น
งบประมาณของปี 2558 และในปี 59 ได้เข้าดําเนินการแล้ว แต่ไม่แล้วเสร็จ คาดว่าถ้า
ไม่เข้าดําเนินการ จะไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2559 ได้ จึง
ขออนุมัติต่อสภา ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการนี้ออกไปอีกหกเดือน เนื่องจากเป็น
โครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและผู้รับจ้างได้เข้าดําเนินการแล้วส่วนหนึ่ง ตรงนี้เป็น
อํานาจของสภาตามที่ท่านนายกทศมนตรีได้แจ้งให้ทราบแล้ว จึงขออนุญาตเรียนเพี ยง
เท่านี้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภา เขตที่ ๒ สืบเนื่องมาจาก
ท่านนายกฯ ท่านเลขาสภาฯชี้แจง สืบเนื่องมาจากน้ําประปาขาด ถ้ายืดออกไปอีก และ
ประชาชนไม่มีน้ําใช้ตั้งแต่แรกวันที่ขุด จนถึงวันนี้ ทําอย่างไรให้ประชาชนได้ใช้น้ํา เพราะ
เขาตัดน้ําตั้งแต่วันแรกที่ขุด วันนี้ยังไม่มีน้ําใช้ ต้องวิ่งไปอาบน้ําที่คลอง ต้องลงโทษใคร
หรือว่าอย่างไร เรียนท่านประธานที่เคารพ เรื่องนี้เป็นภาระของเทศบาลที่ต้องรับผิดชอบ
ภาระของผู้บริหารหรือภาระของสภา พอเข้าไป เขาบอก สท. ไม่มีน้ําใช้ บอกว่า เดี๋ยว
นําไปเรียนให้ ประมาณสิบห้าวันที่ผ่านมาผมเข้าไป เขาจูมือผมไปดู ตอนเย็นจูงลูกจูง
หลานไปอาบน้ําที่ลําคลอง เด็กวันรุ่นหลายคนนั่งอยู่ เขาบอกว่าไม่ต้องพูดหรอกเพราะ
หลายวันมาแล้ว อีกคนบอกว่าไม่ได้ต้องพูด ต้องปรึกษาหารือกัน ฝากท่านประธานสภา
ผ่านไปยังท่านบริหารแก้ไขด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
เรียนท่านประธาน ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ตามที่คณะ
บริหารได้ขออนุมัติต่อสภา ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหา แต่ว่าเห็นด้วยกับท่านสถิตย์ อย่างน้ อย
วันนี้ช่างที่ควบคุมงานน่าจะมานั่งร่วมประชุมร่วมกับเราด้วย ว่าตอนนี้ได้ดําเนินการไป
แล้ ว กี่ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ยั ง เหลื อ กี่ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ถ้ า หากกรณี ที่ ว่ า ประปาตั ด ตั้ ง แต่ วั น ที่
ผู้ประกอบการเข้าดําเนินการ ก็หลายวันแล้ว เห็นใจเหมือนกัน อยากให้ช่างควบคุมงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของเรา มาชี้แจงรายละเอียดว่า มีงานอีกเปอร์เซนต์จะส่งมอบ
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งานให้เราทัน ถ้าผู้ประกอบการยืดยื้อ เอาตามระเบียบข้อกฎหมาย เห็นด้วยกับท่าน
สมาชิกสถิตย์ ขอบคุณครับ
ขอเรียนท่านสมาชิกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2558
ซึ่ ง สภาได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ข ยายเวลามาแล้ ว ครั้ ง หนึ่ ง เป็ น เวลาหนึ่ ง ปี วั น นี้ ห นึ่ ง ปี แ ล้ ว เข้ า
ดําเนิ น การแล้ ว แต่ยังไม่ แล้ ว เสร็จจึ งจําเป็นต้องขออนุมัติต่อ สภาว่าจะให้ ขยายเวลา
เพิ่มเติมหรือไม่ ปัญหามีอยู่ว่าถ้าสภาไม่อนุมัติ เขาดําเนินการไปแล้ว จะมีปัญหา ไม่มีเงิน
ไปจ่าย ขอเชิญท่านเลขาฯเพิ่มเติมครับ
เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก ในส่วนของการขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงิน ในระเบียบเขียนไว้ว่า กันครั้งแรกหนึ่งปีงบประมาณ ถ้าทําไม่เสร็จสามารถขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินไปได้อีกหกเดือน ระเบียบเขียนไว้แค่นั้น แค่หกเดือน ฉะนั้นถ้าอํานาจ
หรือระเบียบเขียนไว้เราสามารถขยายได้ เราก็ขยายไปตามอํานาจหน้าที่ของทุกท่าน
สมมุติว่าถ้าก่อหนี้ผูกพันแล้วในปีงบประมาณนั้นๆ อํานาจในการกันเงินอยู่ที่นายกฯ แต่
ถ้าไม่ก่อหนี้ผูกพัน อํานาจอยู่ที่สภา แต่ถ้ากันเงินไว้แล้วโดยอํานาจของนายกฯหรือสภา
แล้วไม่สามารถเบิกจ่ายในปีนั้นได้ จะต้องขยายเวลาได้อีกหกเดือน ถ้าไม่ขยาย สมมุติว่า
ถ้าผู้รับจ้างดําเนินการตามสัญญา เราไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ได้ เนื่องจากหลังจาก 30
กันยา โครงการไหนที่ไม่แล้วเสร็จ งบประมาณจะพับไปทั้งหมด ไม่สามารถที่จะเบิกจ่าย
ในเดือนต่อไปได้ เพราะเราไม่ได้จ่ายเป็นงวด จ่ ายครั้งเดียวเมื่องานเสร็จ กรรมการไม่
สามารถตรวจรับได้ จะเบิกได้อย่างเดียวคือเขาฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่ง ซึ่งตรงนี้ค่อย
ว่ากันไปทางศาล แต่ถ้าตามการบริหารสัญญา เราไม่สามารถที่จะตรวจรับได้ งวดเดียว
เราไม่สามารถตรวจส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ขอเรียนให้ทราบว่าการไม่แบ่ง งวดงาน หรือการ
เบิกจ่ายเป็นงวดเดียว ต้องงานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ถ้าผู้รับจ้างจะฟ้องร้อง ฟ้องร้องได้
จะมาไล่กันว่าความเสียหายจะอยู่ในส่วนไหน มาตรวจสอบ สอบสวนกันในท้องถิ่นว่า
ใครทําสัญญา ฟ้องร้องคู่สัญญา ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจง เรื่องระเบียบการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน ส่วนปัญหาที่ว่าจะเสร็จทันหรือไม่ เป็นปัญหาของผู้รับเหมาและผู้ว่าจ้าง คือถ้า
ผู้รับเหมาทําไม่ทัน มีการปรับ มีการยกเลิกสัญญาไปตามระเบียบ แต่ว่าในความคิดของ
ผม ในส่วนของงบประมาณ ในเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะกัน กันครั้งแรกปีหนึ่ง กันครั้งที่สองหก
เดือน ถ้ากันครั้งที่สองหกเดือนแล้วไม่เสร็จ ไม่มีระเบียบให้กันครั้งที่สาม ถ้าเขาไม่ส่งงาน
ภายในหกเดือนนี้ เป็นอันว่าเขาต้องถูกเวียนห้างไปตามระเบียบต่อไป ขอเชิญสมาชิกพร
สิทธิ์ครับ
เรียนท่านประธาน อยากรู้ อยากให้สภาได้ทราบว่าระเบียบครั้งที่สองไม่เกินหกเดือน
สภาไม่ใช่ปัญหาที่จะอนุมัติ แต่อยากรู้ข้อชัดเจนจากฝ่ายคุมงานก่อสร้างว่ายังเหลืออีกกี่
เปอร์เซนต์ เผื่อสมาชิกได้บอกกับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องน้ํา ไม่ได้ติดใจไม่มีปัญหาเรื่องกันเงิน
แค่อยากรู้ว่ายังอีกกี่เปอร์เซนต์ กี่วัน สิบวัน ยี่สิบวัน ตอบๆกันไป สมาชิกในพื้นที่จะได้
ตอบกับชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องน้ํา เห็นอยู่เมื่อเข้าไปดําเนินการ เครื่องจักรเข้าไปก็หลาย
วันแล้ว ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ สําหรับเรื่องกันเงินครั้ง ที่ส อง สําหรับโครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ําซอยนาตลิ่งซอย ผมเห็นด้วย สืบเนื่องจากความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถ้าไม่มี
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ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน
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ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช

ประธาน

คูระบายน้ําตรงนั้น เอ่อท่วมแน่นอน หลายครั้ งที่ชาวบ้านใช้เครื่องสูบน้ํา สูบออกข้าม
ถนนลงคลองลึก ในประเด็นที่ว่าเมื่อขยายแล้วในหกเดือนข้างหน้า ผมอยากสอบถามว่า
ผลกระทบโครงการที่ผ่ านมา อยากสอบถามท่านประธานสภาผ่ านไปยังท่านเลขาฯ
เนื่องจากท่านเจนจัดในกฎระเบียบ ผมไม่เข้าใจว่าเมื่อมีผลกระทบจากโครงการ นั้นคือ
ชาวบ้านเดือดร้อนในเรื่องน้ํากินน้ําใช้ อย่างที่ท่านพรสิทธิ์ได้คุยไว้ ที่ท่าน สท.สถิตย์ได้คุย
ไว้ ขออนุญาตเอ่ยนาม อยากสอบถามประเด็นสําคัญว่าผลกระทบต่อโครงการนี้เรา
สามารถจะดําเนินการอย่างไรทางด้านกฎหมาย และการแก้ไข สําหรับโครงการนี้ขอ
เรี ยนสมาชิกทุกท่านในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของพื้นที่และได้ลงสํารวจกับเพื่อนสมาชิก
หลายท่านก่อนที่ผู้รับเหมาจะมาลงดําเนินการ ปรากฏว่าชาวบ้านพูดกันหนาหูก่อนที่จะ
ดําเนินการโครงการนี้ เพราะฉะนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายเวลา ผมเห็นด้วย
อย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ น ความเดื อ ดร้ อ นของชาวบ้ า นจริ ง ๆ แต่ ข อย้ํ า ว่ า ผลกระทบของ
โครงการ เราสามารถดําเนินการทางกฎหมายได้อย่างไร ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี เรื่องก่อหนี้ผูกพันกันเงินไว้ไม่ใช่
ปัญหาของสภา แต่ที่ผมฟังและประสบด้วยตนเอง มีความเดือดร้อนของชาวบ้านส่วน
หนึ่ง ไม่ใช่เพียงแต่น้ําประปาถูกตัด ถนนทางเข้าบ้านก็มีปัญหา ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร็ว
วัน นี้ ต้องให้ ผู้ ป ระกอบการต่อน้ําประปาให้ ชาวบ้านที่มีผ ลกระทบให้ เรียบร้อย และ
ทางเข้าบ้าน ต้องให้ผู้ประกอบการเข้าไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน ในส่วนเรื่อง
กันเงิน สภาไม่มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ชาวบ้านเดือดร้อน ถ้าแก้จุดนี้ได้ ดี ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้ว กระบวนการตอนนี้ยังอยู่ใน
การาบริหารสัญญาอยู่ วันนี้หลังเลิกประชุม ผมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปต่อน้ํา
เพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ใช้ ภายในพรุ่งนี้ จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน ตอนนี้งานยัง
เหลือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ท่อ
ประปาขุดออกไประยะสามร้อยเมตร แล้ ว ให้ เทศบาลไปต่อให้ ให้ ช่างไปต่อ ต้องใช้
งบประมาณ ผู้ประกอบการต้องต่อเอง หรือต้องจ้างใครก็ได้ ผมเข้าใจอย่างนี้ ขนาดท่อ
ขาดนิดเดียว ถ้าเป็นในเมือง ผู้ประกอบการตายแน่ แต่นี้เป็นชุมชนชนบท
เดี๋ยวครับท่านสถิตย์ เรื่องการบริหารจัดการ ท่านนายกฯได้รับปากไปแล้ว ในส่วนของ
สมาชิกให้มาพิจารณาตามญัตติ ท่านนายกฯขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พวกเรา
ได้ซักถามไปพอสมควรแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านอย่างไร ท่ านนายกฯได้รับปากไป
แล้วในส่วนของเรื่องของน้ํา ท่านจะเข้าไปดําเนินการแก้ปัญหาให้ ส่วนเรื่องที่ท่านบอก
ว่าต้องใช้งบประมาณ เป็นเรื่องของผู้บริหาร จะใช้ส่วนไหนสุดแล้วแต่ แต่ว่าในส่วนของ
สมาชิกให้ไปตามระเบียบ ขอให้พิจารณาไปตามญัตติคือขอขยายเวลา ท่านจะให้หรือ
ไม่ให้เป็นเรื่องของท่าน มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มี ผมจะถามมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการก่อสร้างคูระบายใน
พื้นที่หมู่ที่ ๗ หรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายฯ กรุณายกมือด้วยครับ
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพัน ด้วยคะแนนเสียง
๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
๕.๒ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ด้วยเทศบาลตําบลเขาพระ มีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้
จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อใช้ในโครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตําบลเขาพระ โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ ก
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตํ า บลเขาพระ พร้ อ มป้ า ยโครงการ จํ า นวน ๑ ป้ า ย งบประมาณ
338,000.-บาท 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ 4 ถึงบ้าน
นาตลิ่งซองใต้ หมู่ที่ ๗ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 4 ) หมู่ที่ 4 ตําบลเขาพระ ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 493,000.-บาท 3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน หมู่ที่ 9 (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสายคลองผวน หมู่
ที่ 9) ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 493,000.-บาท 4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึงสวนยางนายบุญเชิญ
ปรีชา หมู่ที่ 10 (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม สวนยางนายนน ละม้าย) หมู่ที่ 10 ตําบล
เขาพระ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30
เมตร พร้ อมป้ า ยโครงการ จํ า นวน 1 ป้ า ย งบประมาณ 493,000.-บาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 1,817,000.- บาท อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และตรวจเงิน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2558 ข้อ
87 วรรคสาม ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทุนสํารองเงินสะสม
เกิน ร้ อยละยี่ สิ บ ห้ าของงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีนั้น หากมี ความจํ าเป็ นองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนํายอดเงินส่วนที่เกิ นไปใช้จ่ายได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่ม พูน รายได้ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรื อกิจ การที่จั ดทํา เพื่ อบํา บัดความ
เดือ ดร้ อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้ องเป็ นไปตามแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,817,000.- บาท เพื่อจัดทําโครงการดังกล่าว
ต่อไป ท่านประธาน ท่านสมาชิก ในรายละเอียดเรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ด้านหลังของหนังสือเชิญประชุม จะมีการเปลี่ยนแปลง
เรื่อยๆ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ฉบับ
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ล่าสุด จะมีประเด็นของเทศบาลที่เราสามารถดําเนินการ (๖) โครงการหรือกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ ทั้งสี่โครงการอยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาพระ นําเรียนท่าน
ประธาน ท่านสมาชิกช่วยพิจารณา ดูรายละเอียด ขาดตกบกพร่องอย่างไร เพื่อจะได้
ดูแลอีกครั้ง ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงเรื่องงบประมาณครับ
เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกเทศบาลทุกท่าน ระเบียบการใช้จ่าย
เงิน ทุนสํ ารองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2558 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสม
ประจําปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสํารองเงินสะสม โดยที่ทุนสํารองเงิน
สะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้
ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น
หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนํา ยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) ซึ่งยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 จํา นวน 14,220,759.52 บาท ร้ อยยะยี่สิ บห้ าขง
งบประมาณรายจ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน
5,890,334.52 บาท สภาได้อนุมัติให้ใช้จ่ายไปแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จํานวน 2,671,205 บาท เงินทุน
สํารองเงินสะสมที่เกินร้อยละยี่ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ที่สามารถพิจารณาได้ จํานวน 3,219,129.52 บาท ขออนุญาตนําเรียน
ยอดเงินให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบว่ามีจํานวนเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
ท่านสมาชิกคงได้ดูพร้อมๆกันว่าตอนนี้เทศบาลมีเงินทุนสํารองจํานวนสามล้านกว่าบาท
ซึ่งท่านผู้บริหารได้ทําโครงการเสนอต่อสภาเพื่อขอจ่ายเงินสะสม ๔ โครงการ เป็นเงิน
หนึ่ งล้ า นแปดแสนเศษ ขอให้ ที่ป ระชุ มได้ ร่ว มกั น พิจ ารณาแต่ล ะโครงการว่า มี ความ
เหมาะสมที่ จ ะอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่า ยหรื อ ไม่ โครงการแรกที่ผู้ บ ริ ห ารขออนุ มั ติ ต่ อ สภาคื อ
โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตําบลเขาพระ งบประมาณ
338,000.-บาท ขอเชิ ญ สมาชิ ก อภิ ป ราย มี ไ หม เมื่ อ ไม่ มี ส มาชิ ก ท่ า นหนึ่ ง ท่ า นใด
ประสงค์จ ะอภิ ป ราย ผมจะขอถามมติที่ป ระชุมว่ า ที่ประชุมจะมีมติอ นุมัติให้ ใช้จ่า ย
เงินทุนสํารองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓
ตําบลเขาพระ งบประมาณ 338,000.-บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่าย
เงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตาบลเขาพระ งบประมาณ 338,000.-บาท ด้วย
คะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ 4 ถึงบ้านนาตลิ่งซองใต้
หมู่ ที่ ๗ (เริ่ ม จากถนนคอนกรี ต เดิ ม หมู่ ที่ 4 ) หมู่ ที่ 4 ตํ า บลเขาพระ งบประมาณ
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ประธาน

493,000.-บาท ขอเชิญอภิปราย เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิป ราย
ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ 4 ถึงบ้านนาตลิ่งซองใต้ หมู่ที่ ๗
(เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 4 ) หมู่ที่ 4 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 493,000.บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับโครงการ
นี้ กรุณายกมือด้วยครับ
ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น ทุ น ส ารองเงิ น สะสมตามโครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ 4 ถึงบ้านนาตลิ่งซองใต้ หมู่ที่ ๗ (เริ่ มจากถนน
คอนกรีตเดิมหมู่ที่ 4 ) หมู่ที่ 4 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 493,000.-บาท ด้วย
คะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน หมู่ที่ 9 (เริ่มจากถนน
คอนกรีตเดิมสายคลองผวน หมู่ที่ 9) งบประมาณ 493,000.-บาท ขอเชิญ สมาชิก
อภิปราย เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอถามมติที่ประชุม
ว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน หมู่ที่ 9 (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสายคลองผวน หมู่
ที่ 9) งบประมาณ 493,000.-บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสมสําหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ
ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น ทุ น ส ารองเงิ น สะสมตามโครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน หมู่ที่ 9 (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสายคลองผวน
หมู่ที่ 9) งบประมาณ 493,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน

ต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึง
สวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม สวนยางนายนน ละม้าย) หมู่ที่
10 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 493,000.-บาท ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขตที่ ๒ โครงการนี้ผม
เห็นด้วยอยู่แล้ว ตั้งนานแล้ว แต่ว่าตามสภาพพื้นที่คือ จากหัวถนนคอนกรีตเดิมสองร้อย
ห้าสิบเมตร มีจุดวางท่อ ๒ จุด เป็นสภาพพื้นที่ผมผ่านทุกวัน มีพื้นที่ช่วงหนึ่ง แคบ ถ้าวัด
ประมาณสามเมตรกว่าๆ แต่การก่อสร้างสี่เมตร ฝั่งหนึ่งเป็นหิน อีกฝั่งหนึ่งเป็นเหวลึก ผม
เชื่อเหลือเกินว่าความสามารถที่เอาหินนั้นออกให้เป็นสี่เมตรคงทําไม่ได้ กับรายละเอียดที่
กองช่างประมาณการมา แต่อกี ฝั่งที่เป็นเหวลึก เป็นคลอง ท่านลองคิดดู อีกฝั่งเป็นหินลา
เครื่องจักรก็ไม่สามารถเอาออกได้ แต่ระยะประมาณยี่สิบเมตร ผมกลัวการวิธีดําเนินการ
เกลี่ยเส้นทางตรงนั้น คงไม่ได้ ถ้าไม่ถมข้างล่าง ข้างบนไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากใช้
ระเบิด ตรงนั้นคงไม่ได้สี่เมตรอยู่แล้ว เพราะผมผ่านทุกวัน ตรงอื่นไม่มีปัญหา วางท่อไว้
สองจุด จากการสํารวจของกองช่างจะทําอย่างไรให้ครบสี่เมตรพร้อมไหล่ทาง ด้วยความ
เป็นห่วง ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธครับ
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ ขอบคุณครับ ผมเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกเขตที่ ๑ เห็นด้วยที่เพื่อนสมาชิกได้ถนน
เทคอนกรี ต ตงสถานที่ ลํ า บากสุ ด ๆ เพราะมี โ ขดหิ น มากมายที่ โ ผล่ ขึ้ น มา ด้ ว ยความ
ประสงค์ ข องรองประสิ ท ธิ์ ละม้ า ย ที่ เ ป็ น ห่ ว ง ผมอยากฝากให้ ท่ า นนายกฯ เผื่ อ มี
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ผู้รับเหมาอยากเข้าไปทํา ช่วยเบิกหินลาน อย่าเอาดินมาถมเพื่อทํา คอนกรีตให้ครบสี่
เมตร โดยวิธีการถ้าไม่จุดระเบิด เอาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและใช้ลูกหมูไปแซะร่อง ผมผ่าน
หกเดือนพื้นที่ตรงนั้น ผมนึกว่าจะได้ถึงหัวสะพานคลองชันระ เพื่อจะให้รถนักท่องเที่ยว
ขึ้นไปกลับหัวให้สะดวกสักหน่อย ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ให้ตามเม็ดเงินตามอัตภาพตาม
ส่วนที่จะได้ แต่ถ้าเราไปเอาดินอ่ อนมาถม เพราะเป็นที่ลาดชันที่จะลงไปคลองดินแดง
ประมาณเกือบยี่สิบเมตร ผู้รับเหมาคงไม่มีความสามารถเอาดินมาถม เราะฉะนั้นเอาเบิก
หินลานอย่างเดียว ใช้เครื่องเจียไฟฟ้าก็ได้ ถ้าจุดระเบิด แรงไป ผมมองจากประสบการณ์
ผมมีประสบการณ์ด้านงานหินแยะ ให้แนะนําผู้รับเหมาไปเลย และอีกสองร้อยเมตรที่
เหลือ ถ้าไม่ครบตําแหน่ง ทําให้เสร็จด้วย รถคันละล้านเขาจะมาพื้นที่ตําบลเขาพระ ของ
ผมเจ็ดวันถมไปได้อยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ
เรียนท่านประธาน กระผมนายธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภาเขต ๒ กระผมขอเรียนต่อ
ท่านประธานสภาว่าในฐานะที่กระผมเป็นประธานกรรมการก่อนการดําเนินการ ขณะ
ดําเนินการและหลังดําเนินการงานก่อสร้าง ขอชี้แจงต่อเพื่อนสมาชิกที่สงสัยในเรื่องถนน
ที่ไม่ได้สี่เมตรหรือที่ต้องระเบิดหิน ก่อนการดําเนินการได้ลงพื้นที่และได้คุยกับกองช่าง
พื้นที่ตรงนั้นเหมือนกับที่ท่ านสมาชิกพูด ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ ถ้าจะได้สี่เมตร
ต้อ งระเบิ ด หิ น ลานออกโดยวิ ธี ก ารสุ ด แต่ แ ล้ ว แต่ แต่ วิ ธี ก ารดํ า เนิ นการ ช่ ว งตรงนั้ น
ประมาณสามสิ บเมตรไม่เกินที่จะต้องทําเป็นถนนสามเมตร และถัดไปจะเป็นสี่เมตร
เพราะในโครงการใช้คําว่าหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่าหนึ่ งพันตารางเมตร ขอให้
เพื่อนสมาชิกเข้าใจตามนี้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
เรียนท่านประธาน พอดีช่างมาหารือกับผมแล้วว่าตอนสํารวจไม่ได้จริงๆ ก็ให้ใช้คําว่า
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งพันตารางเมตร เพราะว่าพื้นที่ กว้างสี่เมตรไม่ได้จริงๆบางช่วงตามที่
ท่านสมาชิกว่า แต่ว่าในการทํางานหรือการก่อสร้างหลายสายที่ไม่ได้สี่เมตร ซึ่งผมเป็น
กรรมการตรวจงานจ้าง ถ้าเขียนว่าโดยเฉลี่ ย ผมจะให้ ไปเพิ่มในส่ วนที่ขาดให้ ได้พื้นที่
คอนกรีตตามสัญญาคงจะไม่มีปัญหาในการบริหารโครงการนี้ ถ้าตรงไหนก่อสร้างสภาพ
ไม่ได้จริงๆ เราให้เฉลี่ ยพื้นที่คอนกรีตได้ตามตารางเมตรที่กําหนดแล้วกัน ขอนําเรียนให้
ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าตรงนี้ก็สามารถก่อสร้างได้สามเมตรหรือสามเมตรกว่า ก่อสร้าง
ตามสภาพพื้นที่ ขอบคุณครับท่านประธาน
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์
จะอภิปราย ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสํารอง
เงินสะสมตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนยางนายสมคิด บรรจาย
ถึงสวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม สวนยางนายนน ละม้าย) หมู่ที่
10 งบประมาณ 493,000.-บาท หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสมสําหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ
ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น ทุ น ส ารองเงิ น สะสมตามโครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึงสวนยางนายบุญเชิญ
ปรีชา (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม สวนยางนายนน ละม้าย) หมู่ที่ 10 งบประมาณ
493,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

- ๑๕ ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

เรื่องอื่นๆ
ในส่วนของผม ผมได้รับประสานจากพุทธบริษัทของวัดหน้าเขา เรื่องงานทอดกฐิน ซึ่งเขา
มีความประสงค์จะนํารายชื่อของพวกเราทั้งหมดไปลงในฎีกากฐิน เขามาถาม ผมว่าน่าจะ
ได้ แต่ผมต้องนํามาเรียนให้ท่านสมาชิกทราบและขออนุญาตต่อสมาชิกทุกท่านก่อน ไม่
ทราบว่าท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกมีความอย่างไร มีอะไรขัดข้องไหม ประมาณวันที่
23-25 ตุลานี้ คงไม่ขัดข้องใช่ไหม ผมขอสรุปว่ าสมาชิกทุกท่านไม่ขัดข้องที่จะให้นํา
รายชื่อของท่านไปลงในฎีกากฐิน ขอเชิญพรรัตน์ครับ
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี ความจริงเกี่ยวกับโครงการที่ขออนุมัติต่อ
สภาวันนี้ แต่ผมอยากอภิปรายในเรื่องอื่นๆ ผมนั่งดูรายละเอียดของโครงการและการ
ออกแบบในการก่อสร้าง ที่ผ่านมาส่วนมากจะขาดในรายละเอียดเรื่องท่อระบายน้ํา ผมดู
ในหมู่ที่ ๙ ความจริงต้องมีท่อระบายน้ําตัดขาดถนน ให้น้ําไหลผ่าน ผมดูในรายละเอียด
ของแบบแปลน ไม่มี ความจริงวันที่เราลงไปสํารวจพื้นที่ นายช่างก็รับรู้แล้วว่าตรงนี้ต้อง
มีท่อให้น้ําไหล การก่อสร้างต่อไปผมกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องทางระบายน้ํา ทุกวันนี้ถ้าเป็น
ฤดูฝน ทุกพื้น ที่จ ะมีปัญหาเรื่องทางระบายน้ํา เราสร้างถนนขวางกั้นทางไหลของน้ํา
อนาคตผมคิ ดว่ า จะมี ปั ญ หาอี ก แต่ คิ ดว่ า การแก้ ไขคงจะลํ า บากเพราะว่า เราไม่ ไ ด้ มี
งบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ ผมคิดว่าน่าจะมีวิธีการอื่ นที่จะเพิ่มท่อระบายน้ํา ตรงนี้ผม
เรียนปรึกษาเพื่อป้องกันและในโครงการต่อไปจะได้มีรายละเอียดมากกว่านี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
นายกเทศมนตรี
ในส่วนของท่อ ขอเรียนว่าเรามีเครื่องจักรกลของเทศบาล ในส่ วนนี้เราแค่ซื้อวัสดุ ซื้อท่อ
ไปวาง ในขั้นต้นเรายังไม่สามารถรู้ความจุ ขนาดของท่อว่าจะใช้ขนาดไหนที่จะเพียงพอ
ซึ่งก่อนเข้าดําเนินการผมได้คุยกับกองช่างในเบื้องต้นแล้วว่าเราจะต้องซื้อ ใช้งบประมาณ
ของเทศบาลซื้อ แล้ววางก่อนที่ผู้ประกอบการเข้าไปดําเนินการ เพราะจะต้องรู้ว่าปริมาณ
น้ําเพียงพอหรือไม่ ถ้าเราออกแบบประมาณการไว้ ถ้าเกิดน้ําไม่พอ เราไม่สามารถไป
แก้ไขได้ ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านสมาชิกเจตนิพัทธครับ
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภา ในวาระอื่นๆผมมีเรื่องฝากฝ่ายบริหาร 2-3 เรื่อง เกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการต่างๆของปีงบประมาณ ที่พึ่งลงมติรับร่างให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ทุกโครงการ
อยากให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุมค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ผมดูถนนหนทาง
ตั้งแต่มีผู้รั บเหมาเข้ามาทํา เจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการควบคุม มีผ ลจากการ
บริหารควบคุมบกพร่องหรือเปล่า คุณภาพถ้าเทีย บกันจริงๆวัดตามสายตาของชาวบ้าน
ป. 4 ไม่มีเส้น จ้างแรงงานท้องถิ่นมีคุณภาพมากกว่าแยะ ที่ผมมองดูสองปีก่อนกับสองปี
หลังแตกต่างกันแยะ ในโอกาสที่ยังมีโครงการอีก ต้องทําอีกแยะในตําบลเขาพระ ถนน
หนทางแยะ ถ้าสองสามปีข้างหน้าต้องขอสภาแห่งนี้เพื่อของบประมาณไปซ่อมแซมที่พึ่ ง
ทําไม่ถึงห้าปีที ผมว่าถูกคนเขาด่าว่าบ้าง เพราะฉะนั้นใช้โอกาสนี้เน้นหนักนิดหนึ่ง ผม
โดนด่าด้วย ผมเป็นผู้ยกมือให้ เพราะฉะนั้นกว่าจะยกมือ ผมคิดว่าผมถูกด่าแล้วผมจะให้
คําตอบเขาไปอย่ างไร ผมคิ ด เพราะฉะนั้ นการทํางานช่ ว ยเน้นหนัก ให้ เจ้าหน้าที่ไ ป
ควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามสเปก ตามโครงการ ไม่ว่าจะเป็นถนน ถมหลุมบ่อ หรือบุกเบิก
ถนน รายละเอียดประมาณการต่างๆใส่ได้ สี่ร้อยสามร้อยลูกบาศ์กเมตร แต่จํานวนเที่ยว
ของรถที่ไปใช้ ครบหรือไม่ ชาวบ้านเขาฉลาดเปลี่ยนเวรมาจดวันหนึ่งรถเข้ากี่เที่ยว ผมก็

- ๑๖ -

ประธาน
นายจํานงค์ หนูเพชร

ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช

เป็ น ห่ ว งว่ า โครงการของเราแยะ ขอเน้ น นิ ห นึ่ ง ประการที่ ส องที่ จ ะฝาก เกิ ด ความ
ผิดพลาดของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 แผนที่เราลงไปทําประชาคมหมู่บ้าน
ของหมู่ที่ ๙ วันนั้นท่านประธานไป ท่านสมาชิกก็ ไปหลายคน ได้เสนอโครงการเข้าไป
ลําดับที่หนึ่ง สองปีซ้อน สายที่ให้ทางเท้าขึ้นไปทํา ปี 59 ก็สายนั้น สองปีซ้อน แต่พอ
แผนพั ฒ นาปี 60 ไม่ มีแ ผนในลํ า ดั บ หนึ่ ง หายไปไหน ไปดู ใ นร่า งเทศบั ญ ญั ติ ไปได้
โครงการที่ชาวบ้านใช้น้อย สายจากบ้านนางเลื่อน ยับ ไปถึงคลองชลประทาน วันหนึ่งถ้า
เช็ครถไม่เกินยี่สิบคัน แต่อย่าลืมที่ชาวบ้านหมู่ที่ ๙ เสนอมาตั้งแต่ปี 58 อาจจะเป็นเชิง
เขานิดหนึ่ง ผู้ใช้เส้นทางที่เป็ นเจ้าของสวนไม่น้อยกว่า 50 รายชื่อ แต่วันนี้ผมอ่านดูใน
แผนสามปี ไม่มี ผมอยากรู้ว่าตกหล่นไปได้อย่างไร ถึงไม่ให้งบประมาณก็ไม่ว่า แต่ว่าให้
อยู่ในแผนสามปี แต่นี้ไม่โครงการที่อยู่ลําดับหนึ่ง ผู้เดือดร้อนแยะ ไม่ไปทําให้เขาแล้ว
โครงการก็หายไป ท่านไปดูนะ โครงการ คสล. สายสวนยางนายสมาน เล่มสีชมพู อาจจะ
มีอยู่ เป็น โครงการอันดับหนึ่งสองปีซ้อน ฝากฝ่ ายบริหาร ทุกสิ่งอย่าสะเพร่า ผมไม่มี
ปัญหา ถ้าเกิดมีนักร้องเสียงดี 157 คงไม่พ้น ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ในวาระอื่นๆ อยากขอ
ฝาก ที่ผ่านมาถนนหลายสายที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน นายกฯได้ดําเนินการไป แต่
มีถนนของหมู่ที่ 5 สายหนึ่ง ผมได้ไปบอกกับชาวบ้านวันก่อน สายนายมีเพียร ถึงหนาน
นกยูง โดยสภาวะตอนนั้นหลังการประชุมเมื่อสมัยที่แล้ว พฤษภาผ่านพ้นไป ท่านนายกฯ
ได้เดินทางเข้าไปหมู่ที่ ๕ บอกว่าเงินแสนแปดที่เราโอนไปที่ถนนที่ได้ดําเนินการไป ท่าน
นายกฯได้รับปากกับชาวบ้านว่างบประมาณไม่เพียงพอกับถนนสายนั้น ท่านอยากจะเพิ่ม
งบประมาณและดู แ ลกั น ใหม่ แต่ จ นแล้ ว จนรอด จนชาวบ้ า นมาถามผม ผมก็ เ ป็ น
ประชาชนคนหนึ่งที่ใช้ถนนเส้นนั้น เขาสอบถามมา ผมก็บอกว่าสมัยนี้ท่านยังไม่ได้ยื่น
ญัตติในส่วนของถนนสายนั้น ทางการไม่ได้เข้าไปดูแลเลย นอกจากได้คอนกรีตมาเก้าสิบ
เมตรที่หัวสะพาน จากนั้นเรื่องการก่อสร้างหรือการซ่อมแซมเป็น คสล.ก็ดี หรือซ่อมแซม
ในส่วนต่างๆตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะในช่วงนี้ฤดูฝนมีน้ําป่าไหลหลากมากมาย ทําให้
ผู้ใช้เส้ นทางต้องได้รับความเดือดร้อน การลําเลียงผลผลิ ตมีความลํ าบากมากขึ้น ผม
อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร ช่วยดูแลนิดหนึ่ง เพราะตามวาระเรายังอีก
ไม่กี่เดือน สองเดือนเศษเราจะหมดวาระอยู่แล้ว อยากให้ท่านคิดเป็นการบ้านนิดหนึ่ง
สําหรับถนนสายนั้น ถือว่าจะเป็นพระคุณกับผู้ใช้เส้นทางรวมถึงกระผมด้วย เพราะเป็น
ประชาชนคนหนึ่ง ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 วันนี้เป็น
วันที่เราจ่ายขาดเงินสะสม ขอชมท่านนายกฯสักหน่อย วันนี้ท่านนายกฯทํา เป็นเรื่อง
ความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ เป็นห่วงแต่ที่ท่อลอดถนน ที่ สท.พรรัตน์พูดเมื่อ
สั ก ครู่ ขอแนะนํ าว่ า ถ้ า หากว่ า ท่อ ไม่ใ หญ่ ใช้ท่ อ พีวี ซี 10 นิ้ ว ลานตากผลผลิ ตของ
ชาวบ้านที่ท่านนายกฯลาดคอนกรีตไปเจ็ดร้อยกว่าเมตร วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ ชาวบ้านใช้
ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย และถนนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ผมในนามของสมาชิก
สภาวันนี้ถือว่าเป็นความปราบปลื้มใจที่ท่านนายกฯดูพี่น้องเป็นพิเศษ แต่ว่าที่ สท.จํานงค์
พูด ขอเอ่ยนาม เส้นนี้ปีที่แล้วซ่อมไปแสนเจ็ดหมื่น แต่ไม่ได้ซ่อม โยกย้ายไปทําถนนดํา

- ๑๗ -

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน
นายจํานงค์ หนูเพชร

และปีนี้กะว่าจะลง แต่สงสัยว่าถนนสายนั้นไม่มีสวนยางนักการเมืองอยู่ เลยไม่ไปสร้าง
ขออนุญาตท่านประธานฝากไปยังผู้บริหาร วันนี้มีการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสมาชิ ก ที่ต้ อ งเขาร่ ว มประชุ ม วัน นี้ มีห ลายท่า น ประมาณสิ บ สามนาฬิ กา มีท่ า น
ประธานด้วย วันนี้ถ้าล่วงเลยไปถึง สิบสามนาฬิกา ผมขออนุญาตและขอชมเชยทุกเรื่อง
ทุกอย่างวันนี้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของท่านจํานงค์ ในเบื้องต้นผมได้ให้กองช่างไปสํารวจและประ
มารการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีอยู่สองประเด็นคือขอเครื่องจักรของ อบจ. เนื่องจากใช้
งบประมาณค่อนข้างแยะ มีจุดวางท่อ และส่วนหนึ่งผมได้ประสานไปยังอุทยานว่าแนวที่
ชัดเจน ที่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ มีบางจุดที่ต้องวางท่อ ซึ่งจากเมื่อก่อนที่วางไว้แสน
กว่าบาท เบื้องต้นผมคิดว่าไม่ต่ํากว่าห้าแสน จึงจะทําได้ตลอดสายและวางท่อได้ ถ้าเป็น
การซ่อมแซมถือเป็นการซ่อมแซมขนาดใหญ่ ในประเด็นที่สองถือเป็นเรื่องกระชั้นชิดใน
เรื่องงบประมาณรายจ่ายของเรา ในส่วนของเงินสะสมซึ่งผมได้กันเงินไว้ ในการประชุม
ครั้งต่อไปจะได้ดําเนินการซ่อมแซม เพราะมีเงินสํารองจ่าย ในการออกแบบค่อนข้างจะ
ละเอียด จุดวางท่อต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่พึ่งได้ให้ข้อมูลเงินสํารองจ่ายมา ซึ่งไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การได้ ใ นวั น นี้ แต่ เ บื้ อ งต้ น ได้ ม องอยู่ แ ล้ ว ว่ า จะซ่ อ มแซมขนาดใหญ่ ต้ อ งใช้
งบประมาณ และลงออกแบบเป็นจุด ต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ด้วย ส่วนของท่าน
เจตนิพัทธ ในแผนพัฒนาของหมู่ที่ ๙ ลําดับความสําคัญจะเห็นได้ว่าในปีนี้ทุกโครงการอยู่
ในแผนของหมู่บ้าน ผมหยิบโครงการที่หนึ่งเกือบทุกหมู่บ้าน ที่ผ่านเทศบัญญัติ ในส่วน
ของหมู่ที่ ๙ ในวั น นั้น เป็ นโครงการอั นดั บ 1 2 3 โครงการอัน ดั บที่ ห นึ่ งของปี 60
โครงการจัดหาสถานที่และเครื่องออกกําลังกาย ถ้าเรามองภาพรวมบริบทของหมู่ที่ ๙
หาสถานที่ที่ออกกําลังกาย ของหมู่ที่ ๙ เราต้องยอมรับว่ายังไม่มีพื้นที่ จะไปซื้ออุปกรณ์
ไปไว้ในหอประชุมหรืออย่างไร ไม่มีที่เก็บ จะเห็นได้ว่าตรงนั้นมีกิจกรรม มีงานต่างๆ
จะต้องใช้พื้นที่ตรงนั้น โครงการที่ 2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหนองห้วยแห้ง โครงการนี้
ผมได้นําเรียนแล้วว่าโดยส่วนตัวกับไฟฟ้าได้ประสานเป็นการเบื้องต้นแล้ว เป็นหน้าที่ของ
ไฟฟ้า ส่วนของเทศบาลประสานไปยังไฟฟ้า 1 และ ๒ ตกไป โครงการที่ ๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเลื่อน ยับ ถึงคลองชลประทาน เป็นโครงการที่อยู่ในเทศ
บัญญัติ สามารถดําเนินการได้ โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างทางเท้าสวนยางนางไมศรี
ศรีษา ถึงสวนยางยุพา เสาทอง ผมตั้ง ท่านจะเห็นว่าในเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี
ผมจะหยิบโครงการที่ ๑ ที่ ๒ โครงการที่ ๑ ไม่ได้ บางครั้งไม่สามารถดําเนินการได้ตาม
ประชาคม เราก็ใช้วิธีการเลื่อน ขอนําเรียนทุกท่าน ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ
ขอต่ออีกนิด จากกใจผู้ใช้เส้นทาง นําเรียนอย่างนี้ท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร
ท่านนายกฯ ที่ท่านชี้แจง ผมขอขอบคุณ ที่จะให้เครื่องจักรกลหนักของ อบจ. แต่การ
ติดต่อประสานงานผมว่า ลําบากยากเหลือเกิน ผมเชื่อเหลือเกินด้ว ยอํานาจของท่าน
นายกฯ ถ้าท่านต้องการแก้ปัญหาตรงนั้น จากใจผู้ใช้เส้นทาง เขาบ่นกับผมตลอด หลายปี
มาแล้ว หลายเดือนด้วย ยิ่งได้แสนเจ็ด แสนแปด แล้วมาอัตธานหายไปในพริบตา เขาก็
มาบ่นกับผม เขาว่าได้สักสองร้อยเมตร สามร้อยเมตรก็ยังดี ให้ทางเทศบาลเข้าไปช่วย
แก้ปัญหาหน่อย หากท่านนายกฯจะเข้าไปเส้นทางนั้น จะเห็นความลําบากของพ่อแม่พี่

- ๑๘ -

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน

น้องผู้ใช้เส้น ทางโดยตรง อีกอย่างผมก็ประสบกันทุกวัน เพราะเป็นเส้นทางที่ผมต้อง
เดินทางไปด้วย ถ้าเป็นเส้นทางไปสวนท่านนายกฯไม่เหมือนเส้นทางไปสวนของ สท. คง
สบายไปแล้ว จากใจจริง อยากให้ฝ่ายบริหารเข้าไปดูแลสักสองร้อยเมตรก็ยังดี เรารอ
เครื่องจักร คงไม่ทันการ สืบเนื่องจากว่าในห้วงระยะเวลาสองเดือนเศษๆ จะหมดวาระ
และอีกอย่างในการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ประกอบการก็มี หน้าตัดหลังขุดของเรา ผม
ยอมรับว่าด้วยกําลังงานของถนนสายนั้นคงจะทําได้ยาก คงจะให้เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยผู้ประกอบการ ขอฝาก เนื่ องจากเหลือเวลาสองเดือนเศษ ส่วนเรื่องจะให้อยู่ต่อ ไม่
อยู่ต่อนั้น เป็นเรื่องของฝ่ายรับบาลกลาง ผมไม่อยากจะเอ่ยถึง แต่ว่าช่วงระยะเวลาที่เรา
ดําเนินการได้ อยากจะฝากนิดหนึ่ง สองเดือนเศษ อยากให้เป็นโบนัสจากนายกฯ ช่วย
ดูแลตรงนั้นด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯ
ขออนุญาตเพิ่มเติมของท่านจํานงค์ ขอเรียนว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ผมขอ
อนุ ญาตไปเช็คงบประมาณ งบกลาง ส่ ว นไหนที่ส ามารถดําเนินการได้ ถ้าไม่มีจะหา
วิธีการแก้ปัญหาให้ท่าน จะรับปากดูแล บางครั้งงบประมาณที่มีจํากัด อํานาจที่ผมมีอยู่
จํากัด ไปทําบางครั้งไม่ได้ดูดี งบแยะ บางครั้งมีข้อพิพาทเรื่องทีเรื่องอะไร แต่อย่างไรเสีย
ผมจะเอามาดํ า เนิ น การแก้ ปั ญ หาให้ ท่ า น ในส่ ว นของงบประมาณ ขออนุ ญ าตเช็ ค
งบประมาณอีกครั้ง ขอบคุณครับ
มีท่านอื่นอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก
ตลอดจนท่ า นายกฯ และคณะผู้ บ ริ ห ารทุ กท่ า นที่ ไ ด้ ร่ ว มประชุม สภาเทศบาลตํ า บล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณ
ครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สัจจนา หนูรุ่น
(นางสัจจนา หนูรุ่น)
นักจัดการงานทั่วไป

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

- ๑๙ ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒3 กั น ยายน ๒๕๕๙
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบา ลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ 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 สมั ย ที่ 4 ประจํ า ปี ๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

