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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕62  

 วันที่  27  พฤษภาคม  ๒๕63   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
3. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกภาเทศบาลต าบลเขาพระ นายเกียรติศักดิ์  จงจิต 
4. นายจ านงค์  หนูเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านงค์  หนูเพชร  
5. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ ารูญ  ละม้าย 
6. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
7. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
8. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
9. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 

10. นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรสิทธิ์ จันทร์ชุม 
๑1. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
12. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๓. นางสาวอรสุมา  สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ อรสุมา  สิทธิฤทธิ์ 
๔. นายวิรัตน์  นนทศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วิรัตน์  นนทศักดิ์ 
๕. นายปฐมพงษ์  คเชนทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปฐมพงษ์  คเชนทร์ 
6. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล วสันต์  ไทรแก้ว 
7. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
8. นายจิระ  จนัทวงศ์ ประธานประชาคม ม.7 จิระ  จันทวงศ ์
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะผู้บริหารตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญครั้งแรก ประจ าปี ๒๕63 ซึ่ง
ได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และ
ด าเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   1.1 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ประธาน  ขอเชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการจัดท าภาษีโรงเรือนและที่ดินเพ่ือให้สมาชิก

ได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ทราบในการช าระภาษี ซึ่งเป็นการช าระ
ภาษีตัวใหม่ของราษฎร ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อ            
โคโรนา 2019 การเข้ามาในที่ประชุมจะต้องมีการคัดกรองกันก่อน และระหว่างอยู่ในที่
ประชุม จะให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา และการจัดที่ประชุม ผมพยายามที่
จะจัดให้มีระยะห่างกันพอสมควร เป็นมาตรการที่หน่วยงานราชการจะต้องถือปฏิบัติ แต่
ในการอภิปรายขออนุญาตเปิดหน้ากากได้ เพราะถ้าเราพูดทั้งหน้ากาก จะไม่ได้ยิน ถ้า
เปิดหน้ากากจะได้บันทึกเสียงได้ชัดเจน ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้
ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อปี 2562 ในปี 2563 ซึ่งได้ล่วงมาหลายเดือนแล้ว อยากจะฝาก
ประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิกไปยังพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนว่าสาระส าคัญของภาษีฉบับนี้ คือ
มีการยกเลิกภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับเดิมที่ชาวบ้านได้มาจ่าย
ภาษีกันทุกปี ได้ยกเลิกไปเพราะในปัจจุบันนี้ยังมีประชาชนเดินเข้ามายังเทศบาลและขอ
เสียภาษีบ ารุงท้องที่อยู่ ขอให้ท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตอนนี้ทางเทศบาลได้ส ารวจการครอบครองที่ดินทุกประเภทในพ้ืนที่ตามหลักฐาน
ที่ดิน ในช่วงแรกจะส ารวจคนที่มีโฉนดก่อน แต่ที่ดินทุกประเภทจะส ารวจหมด ตอนนี้
เจ้าหน้าที่จะส ารวจว่าที่ดินแต่ละแปลง ใครครอบครอง มีสิ่งปลูกสร้างอะไรอยู่ด้วย เช่นมี
บ้าน และสิ่งปลูกสร้างนั้นใช้ประโยชน์อะไร การจัดเก็บภาษี จัดเก็บจากมูลค่าของที่ดิน
บวกกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลง ในมูลค่าตรงนี้จะมีประกาศของกรมธนารักษ์อยู่
ว่าที่ดินแต่ละแปลงมีมูลค่าเท่าไหร่ สิ่งปลูกสร้างมีมูลค่าเท่าไหร่ เป็นมูลค่าที่กรมธนารักษ์
ได้ประเมินไว้ ตอนนี้ทางเทศบาลได้ส่งจดหมายฉบับแรกไปให้ประชาชน เป็น ภดส.3 
เป็นข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่เทศบาลได้รับข้อมูลจาก
กรมท่ีดิน ดังนั้นเมื่อได้รับ ภดส.3 ฉบับแรกนี้ ขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของที่ดิน เนื่องจากบางครั้งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เทศบาลได้ส ารวจแจ้งไปมีความ
ผิดพลาด เช่นได้ขายไปแล้วหรือได้ซื้อมาเพ่ิมเติม หรือได้แบ่งที่ดินให้ลูกหลานไปแล้ว 
ขอให้มาติดต่อที่เทศบาล เพ่ือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือชื่อ ที่อยู่ ไม่ถูกต้อง ให้มาแจ้ง
แก้ไขให้ถูกต้อง หนังสือฉบับแรกแจ้งไปหกร้อยถึงหนึ่งพันฉบับ แต่ทั้งหมดสามพันกว่า
แปลง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาแก้ไขในวันและเวลาราชการที่เทศบาล 
หลังจากนี้ หลังจากกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เทศบาลจะแจ้งไปอีกฉบับ เป็น            
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ภดส.7 จะเป็นการแจ้งแบบประเมินราคาทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องจ่าย ซึ่ง
จะต้องมาช าระภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2563 ขอฝากท่านสมาชิกได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยว่า ถ้าพบว่าหนังสือฉบับแรกผิดพลาดหรือ
เพ่ิมเติม ให้มาแจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะเราจะใช้ฐานข้อมูลตัวนี้ในการประเมินภาษี จึง
ขอให้ให้ท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณ
ครับ 

นายจ านงค์ หนูเพชร ขออนุญาตท่านเลขาฯ รู้แล้วว่าใช้โฉนดก่อน แล้วป่าทุกประเภท มีการส ารวจไหม 
เกี่ยวกับการครอบครองที่ดินต่อไปในอนาคต 

เลขานุการสภา ภาษีฉบับนี้ มีที่ดินอยู่ 2 ประเภท คือประเภทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ดิน คือโฉนด 
หลังจากโฉนดเป็นต้นไป ตั้งแต่ นส.3 ส.ป.ก. สค.1 หรือว่าการครองในป่าไม้ทุกประเภท 
ถือว่าเป็นการครองครองที่ดินของรัฐเพ่ือท าประโยชน์ เทศบาลจะต้องส ารวจการ
ครอบครองทั้งหมด ไม่ว่าที่ดินนั้นเราไม่มีกรรมสิทธิ์ เทศบาลก็ส ารวจ เพราะกฎหมาย
ฉบับนี้บอกให้ผู้ครอบครองเป็นผู้เสียภาษี ฉะนั้นในเขตป่าต่อไปจะเข้าไปส ารวจด้วย 
เพราะถือว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินขอรัฐตามนิยามของภาษีฉบับนี้  

ประธานสภา ขอขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้น าเรียนชี้แจงรายละเอียดเรื่องภาษีให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒ .๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญครั้งแรก ประจ าปี               
๒๕63 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕63 

ประธาน ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้ว สมาชิกท่านใด
มีความประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าที่ท่านได้อภิปรายไว้ มีไหม  
ถ้ามีขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด หรือดูแล้วเห็นว่า
รายงานการประชุมไม่มีข้อผิดพลาด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญครั้งแรก ประจ าปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ด้วยคะแนนเป็นเอก
ฉันท ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

ประธาน  ขออนุญาตที่ประชุม ตามรูปแบบของเอกสารการประชุม รูปแบบบ่อบาดาล ตอนเช้า
ก่อนเข้าห้องประชุมได้คุยกับช่าง ขอให้พิจารณารูปแบบที่มีรายละเอียดตามมาตรฐาน
การก่อสร้างบ่อบาดาล ของส านักทรัพยากรน้ าบาดาลนะครับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระที่ 4.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ด้วยเทศบาล
ต าบลเขาพระ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุง
ระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  6 ต าบลเขาพระ 
งบประมาณ 457,000.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 89 องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้
กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือ
กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายก าหนด
 จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 457,000.- 
บาท เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป ส่วนสถานะการเงินการคลัง จะให้ทางท่าน
เลขาฯเป็นผู้ชี้แจง ส่วนรายละเอียดของโครงการ ผมคิดว่าท่านสมาชิกคงจะดูมาบ้างแล้ว 
ขอเรียนว่าประปาหมู่ที่ 6 เราสร้างตั้งแต่ปี 2551 หลังจากนั้นเรามีปัญหา ไม่ได้
ซ่อมแซมส่วนหนึ่ง เกิดการช ารุด ความเสียหายของตัวบ่อบาดาล และร้างไว้พอสมควร ที่
ผ่านมาท่านสมาชิกก็คงจะทราบปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างดี ตอนนี้ทางเทศบาลได้รับ
ความอนุเคราะห์จากพ่ีน้องหมู่ที่ 6 ในการอุทิศที่ดินเพ่ือใช้เจาะบ่อบาดาล ทุกท่านคงจะ
ทราบดีว่าปีนี้น้ าแห้งแล้งเกือบทุกพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเขาพระ ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากเจ้าของพ้ืนที่ได้อุทิศที่ดินเพ่ือให้ทางเทศบาลด าเนินการเจาะบ่อ เพ่ือได้น า
น้ าไปแจกจ่ายให้พ่ีน้องประชาชนต่อไป รายละเอียดอยู่ในโครงการ ผมขอขอบคุณท่าน
ประธาน ท่านสมาชิกท่ีจะได้พิจารณาถึงปัญหาของพ่ีน้องในพ้ืนที่ของเรา ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงสถานะเงินสะสมครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ ของเทศบาล

ต าบลเขาพระ ตามบัญชี เ งินสะสม ณ วันที่  19 พฤษภาคม 2563 จ านวน 
22,688,796.02 บาท หักเงินฝาก กสท  ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ และทรัพย์สินที่เกิดจาก
เงินกู้ท่ีช าระหนี้แล้ว จ านวน 12,959,014.04 บาท เหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้
ได้ จ านวน 9,729,781.98 บาท กันเงินส ารองจ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน และเงิน
ส าหรับบริหารงานและสาธารณภัย จ านวน 9 ,211,400.- บาท คงเหลือเงินสะสมที่
สามารถด าเนินการได้ 518,381.98 บาท 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

เขาพระ เขตที่ 1 ขอสอบถามฝ่ายบริหารนิดหนึ่งว่าที่ขุดเจาะบ่อใหม่แห่งนี้หลังจากสภา
ได้อนุมัติไป จะขุดเจาะบริเวณใด ในอนาคตต่อไปข้างหน้า น่าจะท าใบอุทิศนั้นแนบมา
ด้วยในการพิจารณาโครงการ เพ่ืออะไร  2551 บ่อประปาของหมู่ที่ 6 ขุดเจาะที่ ถ้าผม
จ าไม่ผิด ที่บ้านนายจอมพล แต่คราวนั้นน้ าไม่ได้ใช้สักหยดเดียว เราใช้งบประมาณไป
เกือบล้านบาท ท่านก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ผมก็เป็นสมาชิก เพราะเหตุผลอะไร เพราะ
พ้ืนที่ที่เราขุดเจาะอยู่ข้างล าคลองขนาดใหญ่ เราไม่ได้ค านึงถึงว่าลักษณะพ้ืนดินชั้นล่าง
เป็นอย่างไร เอามาประกอบก่อนพิจารณา นั้นคือผลเสียหายว่าท าไมครั้งก่อนประปาของ
หมู่ที่ 6 ไม่ได้ใช้น้ าสักหยดกับการที่เราใช้งบประมาณไปเกือบล้าน คราวนี้ก็เหมือนกัน 
อยากให้ใช้แนวคิดว่าใช้แนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใด ก็ให้ฝ่ายบริหาร
หรือสมาชิกสภาไปดูพ้ืนที่นั้นด้วย ไม่ใช่จะมาขอให้สมาชิกยกมือให้อย่างเดียว ให้เรามี
ส่วนรับรู้ด้วย ว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมา เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า ถ้า
เจาะใหม่แล้วอีก 4-5 ปีข้างหน้าเกิดเหตุการณ์นี้อีก บ่อช ารุด เป็นวงจรที่เราต้องมานับ
หนึ่งใหม่อีก นี่เห็นหลักการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ที่ผมติงไป เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ
กองช่าง เวลาขุดเจาะที่ความลึกเท่าไหร่ ใช้ท่อพีวีซีครบไหม ถูกหลักของการเจาะบ่อ
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บาดาลหรือไม่ อย่าให้มีการตุกติกหรือว่าจุดบกพร่องภายใน มันจะเสียหาย พอเสียหาย
แล้วชาวบ้านจะด่าฝ่ายบริหาร ด่าสมาชิก อยู่อย่างไรที่ปล่อยให้เขาเดือดร้อน นั้นเป็น
เหตุผลว่าท าไมผมต้องลุกขึ้นพูด เพราะความเดือดร้อนเรื่องน้ า เดือดร้อนทุกบ้าน แต่
ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราต้องเพียงพอที่จะบริหารจัดการให้ครบระบบ ครบวงจร ขอ
ฝากไว้ว่าให้ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในสถานที่ขุดเจาะแห่งใหม่ ถ้าเกิดมีปัญหาก็ให้เลื่อน 
ขอใช้พ้ืนที่แห่งใหม่ เพ่ือความปลอดภัย เพ่ืออนาคตอันยาวไกลของราษฎรหมู่ที่ 6 ได้ใช้
ระบบน้ าประปาแบบมาตรฐานให้เกิดความคุ้มค่า ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณสมาชิกเจตนิพัทธ์ที่ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี ผมขอเรียนว่า เทศบาลต าบลเขาพระได้เริ่มก่อสร้างระบบประปาของหมู่ที่ 6 ตั้งแต่เริ่ม

เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้รับเงินอุดกหนุนเฉพาะกิจมาจากกรมส่งเสริมฯใน
การบริหารจัดการสาธารณะในเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค ชุดนั้นได้หมู่บ้าน ที่เห็นอยู่คือ หมู่ 
6 หมู่ 7 หมู่ 11 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 3 มีอยู่หลายบ่อ ที่มีปัญหามีอยู่บ่อเดียว คือหมู่ที่ 6 
ต้องยอมรับว่าพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นพ้ืนที่ที่น้ าท่วมทุกปี ปัญหาเกิดอย่างซ้ าซาก ต้องขอเรียน
ว่าถ้าเราบอกว่าตรงนั้นน้ าไม่ได้ใช้ ก็ไม่ใช่ ช่วงหลังการก่อสร้างใหม่ๆ ได้เปิดให้บริการ พ่ี
น้องในหมู่ที่ 6 ได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึง แต่หลังจากนั้นได้เกิดการทรุดตัวของบ่อ และไม่ได้มี
การซ่อมแซม ในช่วงที่เป็นเทศบาลใหม่ๆ เราไม่ได้ซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน ถึงขั้นที่
น้ าท่วมสะสม ท าให้เกิดปัญหาท่อแตก ท่อลอยบริเวณถนน และไม่ได้ซ่อมแซมมา
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันผมพยายามแสวงหาพ้ืนที่ ไม่ว่าเป็นพ้ืนที่
ของโรงเรียน ซึ่งการขอใช้พ้ืนที่โรงเรียนปากระแนะ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของ
พ้ืนที่ จึงได้ไปขอหลายๆที่จากพ่ีน้องหมู่ที่ 6 เราจะไปเอาหมู่อ่ืนไม่ได้ เราเลือกพ้ืนที่ไม่ได้
ไม่ว่าพี่น้องให้พ้ืนที่ตรงไหน เราจ าเป็นต้องเอาตรงนั้น เมื่อเขาอุทิศให้แล้ว แต่เราต้องมา
ดูว่ารถที่จะเข้าไปขุดเจาะบ่อเข้าไปได้หรือไม่ หรือไฟฟ้าใกล้หรือไม่  ถ้าเข้าไปในสวนจน
ไม่สามารถน าระบบไฟฟ้าเข้าไม่ได้ ก็เอาไม่ได้ หลายปีแล้วที่เราพยายามหาพ้ืนที่เจาะบ่อ
บาดาลอยู่ แต่ ตรงนี้ต้องถือว่าเราได้รับความอนุเคราะห์จากพ่ีน้องหมู่ที่ 6 ซึ่งได้เห็น
ความส าคัญอยู่ ในการเจาะบ่อเราไม่สามารถแก้ให้จบในครั้งเดียวได้ ก็เหมือนกับที่เห็น
อยู่ทุกวันนี้ ที่เห็นกันทุกหมู่บ้าน ระบบประปามีปัญหากันทุกปี บ่อแห้งบ้าง ท่อแตกบ้าง 
มีทุกปี เราต้องซ่อมแซม ไมใช่ว่าจะสร้างครั้งเดียวแล้วใช้ตลอดชีวิต ต้องดูแลรักษา
ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาหลังจากบ่อ
ทรุดเราก็ไม่ได้มีการซ่อมแซม ปล่อยให้รกร้าง อย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านเห็นอยู่ ใน
ส่วนที่ท่านเจตนิพัทธ์สงสัยในการอุทิศพ้ืนที่ เรายินดีจะพาท่านไปดูพ้ืนที่ได้ เพ่ือความ
สบายใจ เจ้าของที่ดินท าหนังสืออุทิศให้อย่างเรียบร้อย แต่อาจจะไม่อยู่ในโครงการ อยู่ที่
กองช่าง เราเก็บรวบรวมเอกสารไว้เป็นที่เรียบร้อย ความห่างจากที่ขุดเดิมไม่ไกลเรา
เข้าใจปัญหาแต่ไม่สามารถเลือกพ้ืนที่ได้ ขอน าเรียนท่านประธานท่านสมาชิกพอเป็น
สังเขป ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ

เขตท่ี 1  ในการพิจารณาการแก้ปัญหาให้ราษฎรเรื่องน้ าประปา ในช่วงภัยแล้งผมได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกฯ ให้เป็นคณะในการลงแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบล
เขาพระ ที่ใช้น้ าประปาที่เทศบาลเป็นผู้ดูแลภายใต้การก ากับดูแลของกองช่าง ตามที่ได้
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เห็นหลายๆอย่างในเรื่องระบบประปา เราแทบจะผลิตน้ าให้พ่ีน้องไม่ทันเลย ยกตัวอย่าง
พ่ีน้องที่ใช้น้ าประปาภูเขา ยังต้องใช้ระบบน้ าประปาของ เทศบาลด้วย เพราะเหตุ
น้ าประปาภูเขาแห้งขอด เทศบาลเมื่อมีประชาชนร้องขอ ต้องหาวิธีการขยายระบบ 
ประปา โดยเฉพาะหมู่ที่ 10 ผมเป็นห่วงในส่วนของความลึก ความลึกเฉลี่ย 100 เมตร 
ถ้าเจอแบบปีนี้ ไม่รู้ว่าต้องมาเจาะเพ่ิมหรือไม่ แต่ผมเชื่อในช่างของเรา ที่ได้เรียนรู้
รูปแบบประปา ถึงไม่ใช่ช่างที่มีความรู้เรื่องประปาโดยตรงก็แล้วแต่ นี่คือปัญหาของ
ระบบประปาที่เทศบาลต าบลเขาพระได้ก ากับดูแล บางครั้งถามว่างบประมาณใช้คุ้มทุน
ไหม คุ้มค่าไหม อาจจะไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มทุน โดยคิดเฉพาะค่าไฟอย่างเดียว แต่ละจุดแต่ละ
หน่วยใช้เยอะอยู่ แต่เป็นงานบริการเราต้องท า บางครั้งทางคณะกองช่าง งานจัดเก็บได้
ลงไปพบปะพูดคุย มีราษฎรเสนอว่าจัดเก็บยูนิคละห้าบาทได้ไหม ผมเองได้ชี้แจงไปว่า ถ้า
พ่ีน้องขอยูนิคละสองบาท ผมเข้าใจว่าใช้ระบบประปา แต่ผมตอบในวันนั้นว่าตามที่ฝ่าย
บริหารได้เสนอแนวทางค่าจัดเก็บยูนิคละห้าบาทนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มทุน เพราะเราใช้
ระเบียบเดียวกับการใช้ประปาที่ พ้ืนที่ อ่ืน ต าบลอ่ืนเขาใช้กัน วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่มี
งบประมาณ เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันของพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณครับ  

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมไหม เมื่อไม่มี ตอนนี้มีสมาชิกอยู่
ในห้องประชุมจ านวน 10 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาล
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ด้วยคะแนนเสียง  9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก
เสียง 1 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
   ๕.๑ ญัตติรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
                              ฉบับเปลี่ยนแปลง และฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 
ประธาน            ขอเชิญท่านปลัดครับ 
ปลัดเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายกฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน ในส่วนของ

รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2 /2563  เ พ่ือสภา เทศบาลต าบล เขาพระทราบ  ซึ่ ง เ ป็ น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน ในส่วนนี้จะมีแผนอยู่ 2 ฉบับที่แจ้งให้สภา
ทราบคือฉบับที่ 1 การประกาศใช้ ในการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีโครงการ 1 โครงการ คือ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นงบประมาณตามโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
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สะสมไปเมื่อสักครู่คือโครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาลระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ได้เสนอสภาไปเมื่อสักครู่ ได้เข้าสู่กระบวกการจัดท าแผน เปลี่ยนแปลง
แผน เพราะโครงการเดิมเป็นโครงการเฉพาะขุดเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ 150,000 
บาท แต่ในส่วนนี้จะมีเพ่ิมเติมในส่วนระบบกรองไว้ด้วย ระบบท่อประปาด้วย ท าให้
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติงาน ก็ขออนุญาตแก้ไขตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย คือ เสนอคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดท าแผนและ
คณะกรรมการพัฒนา และนายกฯได้ประกาศใช้แล้วในแผนฉบับเปลี่ยนแปลงนี้ ในส่วน
ฉบับที่ 2 ที่แจ้งให้สภาทราบคือ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพ่ิมเติม ในส่วนนี้ก็จะมี
โครงการที่จะขออนุมัติเพ่ิมเติม อยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างถนน จะมีรายละเอียดอยู่ด้านหลัง จ านวนทั้งสิ้น 5 สาย เป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมแผนในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือขอใช้เงินที่เหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่
เหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563 ขอแจ้งให้สมาชิก
ได้รับทราบในการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผน ในครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 จึงขอแจ้ง
เพ่ือทราบ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะซักถาม
เพ่ิมเติมไหม ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน ขอเพ่ิมเติมในส่วนนี้นิดหนึ่งว่าเงินเหลือ
จ่ายมีที่ไปที่มาอย่างไร สืบเนื่องจากปี 2563 เทศบาลต าบลเขาพระได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณเจ็ดล้านกว่าบาท โครงการที่ 1 โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 คลองฉลอง ต าบลเขาพระ งบประมาณสอง
ล้านห้าแสนกว่าบาท ผู้ประกอบการได้ลดราคาลงจากประมาณการ เก้าแสนกว่าบาท 
เป็นเงินเหลือจ่ายเก้าแสนกว่าบาทในโครงการนี้ โครงการที่ 2 ถนนสายพรุเถี๊ยะ 4189 
ถึงอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง เราได้งบเงินอุดหนุนมาสี่ล้านกว่าบาท ได้ลงนามไปสองล้าน
กว่าบาท มีเงินเหลือจ่ายล้านกว่าบาท โครงการที่3 โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์บริเวณ
ภูเขาพระ ได้รับเงินอุดหนุนมาเก้าแสนกว่าบาท มีเงินเหลือจ่ายสองแสนสี่หมื่นบาท ซึ่ง
รวมๆแล้วเหลือเงินเหลือจ่ายประมาณสองล้านกว่าบาท ซึ่งการใช้เงินเหลือจ่ายก็ต้องอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม ในส่วนนี้ เมื่อก่อหนี้แล้วต้อง
ด าเนินการขออนุมัติจากจังหวัด จากกรมส่งเสริมฯ ในการขอใช้เงินตรงนี้ ซึ่งขอเรียนว่า
ทางเทศบาลได้ด าเนินการไปแล้วในส่วนนี้ ผมของชี้แจงพอเป็นสังเขปดังนี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหม เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับทราบ
รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  

มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.2 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน   ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 ขอ

อภิปรายในญัตติเรื่องอ่ืนๆ จริงๆจะอภิปรายตอนเสนอญัตติเรื่องบ่อบาดาล แต่เผื่อไม่เข้า
กัน คือในการผลิตน้ าประปาที่ผ่านมา เทศบาลของเรามีหลายบ่อ หลายลูก เมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรในพ้ืนที่ก็จะเพียงพออยู่ แต่ด้วยหลักการและเหตุผลอ่ืนๆ ที่
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เป็นปัจจัยให้น้ าที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอในครัวเรือน สาเหตุเกิด
มาจากการใช้งานผิดประเภท ที่ส าคัญที่สุดคือการลักขโมยน้ า ใช้น้ าโดยผิดวิธี ไม่ได้ต่อ
ตามวิธีที่เทศบาลก าหนดไว้ คือการต่อน้ าตรง ผมและสมาชิกบางคน ขออนุญาตเอ่ยนาม 
สมาชิกสิทธิเดช เราได้ลงพ้ืนที่และได้รับทราบปัญหาบางส่วนที่ เกิดปัญหาขึ้นมา มีการ
ลักน้ า และใช้น้ าผิดประเภท เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเทศบาลไม่เคยรับรู้มาเลย รู้มาตลอดตั้งแต่ใช้
น้ าประปา แต่ถามว่าโจทย์อยู่ตรงไหน ที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ก็ด้วยความเกรงใจ คนใน            
เขาพระด้วยกัน รู้จักกัน มักคุ้นกัน ก็เลยขอความกรุณาผู้ที่ใช้น้ าผิดประเภท ขอให้
กลับมาใช้อย่างถูกวิธี ที่นี้ปัญหานี้ยังไม่จบ ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ วันก่อนได้ลงไปพูดคุยกับ
ชาวบ้าน ท่านปลัดก็อยู่ด้วย เขาให้ค าแนะน าวิธีการแก้ปัญหาไม่ให้ถอดมาตรน้ าได้ 
อย่างเช่น ใช้ปูนพลาสเตอร์ ปูนเค็มหรือผ้าเทปพันเขาวัวชน ไปพันทับไม่ให้ถอดได้ หาก
จะถอดจะได้มีร่องรอยในการตรวจสอบได้ วันนี้ท่านปลัดก็อยู่ในฐานะเลขาสภา เมื่อ
รับทราบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา เมื่อเขาก่อขึ้นมาแล้ว เราก็น่าจะสานงานต่อ เพ่ือ
แก้ปัญหาในปีถัดไป น้ าประปาที่ผลิตมาแต่ละบ่อแต่ละลูก ผมคิดว่าใช้เพียงพอกับ
ประชากรอย่างแน่นอน ถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้อย่างถูกจุดและถูกวิธี   ฝากให้สภาแห่งนี้
ช่วยกันคิดและพิจารณา เพราะถ้าเรามัวแต่แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ตอบโจทย์ไม่ตรงกับ
ค าถาม ปัญหาก็ยังจะวกวนกันอยู่อย่างนี้ ไม่รู้จักจบสิ้น ขอฝากไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 ราษฎร

หมูที่ 5 ฝากขอบคุณเทศบาลต าบลเขาพระ โดยเฉพาะทีมผู้บริหาร ท่านนายกฯ ท่าน
ปลัด ที่เห็นความส าคัญของหมู่ที่ 5 น้ าประปาขาดไป 7 เดือน ท่านได้อนุมัติงบลงไป
ช่วยเหลือต่อประปาหมู่บ้านให้ประชาชนได้ใช้ ทางพ้ืนที่ของหมู่ที่ 5 ฝากขอบคุณมายัง
เทศบาลต าบลเขาพระ ตอนแรกว่าจะท าสายเดียว สุดท้ายท าทั้งสองสาย ชาวบ้านใน
พ้ืนที่ ได้ใช้น้ าประปาเป็นที่เรียบร้อย และติดมาตรน้ าเรียบร้อย มีเรื่องหนึ่งจะแจ้งให้
เทศบาลทราบว่าน้ าเมื่อก่อนไม่ติดมาตร ไม่พอใช้ แต่พอติดมาตร เหลือเฟือเลย แต่ยังมี
พ้ืนที่ซอย 358 ก็ดี  ฝั่งใต้ก็ดี น้ ายังไม่ถึง ถ้ามีโอกาส ที่วันนั้นท่านนายกให้ทางกองช่าง
ไปขอพ้ืนที่ของกรมชลประทาน ถ้ามีโอกาสสร้างแทงค์น้ า ให้กับพ่ีน้องประชาชน ถ้า
ได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทาน โอกาสต่อไปเราคงมีน้ าใช้เหลือเฟือ ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ 1 ในวาระ

อ่ืนๆ มี 2 ประเด็น ในประเด็นที่ 1 การขอวัสดุยางมะตอยที่ตั้งอยู่ที่งานก่อสร้างถนนหมู่
ที่ 9 หมู่ที่ 8 เพ่ือให้ชาวบ้านได้ถมหลุมบ่อ ที่ร่องน้ าลึก ที่งบประมาณของเทศบาลไม่
สามารถไปใช้ได้ เพราะเป็นพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ  มีหมู่ 9 หมู่ 8 หมู่ 10 3 
หมู่บ้าน พ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งนั้น ที่ชาวบ้านก าลังเดือดร้อนร่องน้ าลึก โดยวิธีการใช้
รถตักอย่างเดียว รถหกล้อก็มี ให้ชาวบ้านจ้าง เงินของชาวบ้านเองก็ได้ ให้ลงทุนกัน
หน่อย ให้มีส่วนร่วมภาคประชาชน เป็นสิ่งที่ดี ฝากท่านนายกฯด้วย ให้หาวิธีการ เพราะ
ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของทางหลวงท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการ ท่านอย่าลืม ท่านต้องใช้สิทธิ
ของท่านให้เต็มรูปแบบ ในประเด็นที่ 2 ผมขอพูดถึงถนน คสล.สายหลังหอประชุมของ
หมู่ที่ 9 หลายครั้ง หลายปี ตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นมา ที่หลังจากชาวบ้านได้ร่วมท าเวที



-๙- 
 

ประชาคมในคราวนั้น มีรองปลัดวัชรินทร์ จงจิตร ที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ท่านประธาน
ก็เข้าร่วมด้วย เขาเสนอถนน คสล. ของหมู่ที่ 9 ประมาณ 80 คน ยกมือพรึบ เข้าเทศ
บัญญัติ แต่ว่าเกิดแอ๊ดซิเดินท์ มีการย้ายจุดที่สร้าง เพราะเหตุถนนหลังหอประชุมมีแยก 
มีซอย 2-3 ซอยด้วยกัน แต่อยู่หลังหอประชุมเหมือนกัน ก็ใช้กลยุทธเทคนิค ผมก็ไม่ว่า
เหมือนกัน เผือว่าฝ่ายบริหารจะกลับเนื้อกลับใจ มาปีนี้จะเข้ารอบ 8 ปี เทศบัญญัติก็
ไม่ได้น าเข้าสักที อ้างอย่างเดียวว่าผมไม่ได้เก็บรวบรวมหลักฐานเป็น สปก.4-01 นี่ของ
นายวิโชติ ยับ นายประเสริฐ ยับ นางพยอม แก้วเกิด ขอโทษท่านเพ่ิมเสียชีวิตไป 2 ท่าน  
นายส ารอง ยับ นายอ านาจ ภิรมย์ และผมเป็นผู้รังวัด สปก. สมัยนั้น ที่สามารถเดินขึ้น
เขา 35 องศาได้  ผมไปช่วยงานเขา แล้วท าไมต้องที่ลาดชันด้วย เพราะผมไปช่วยงาน
เขา ทีนี้ฝ่ายบริหาร ขอร้องละครับ ท่านเป็นศิษย์ผู้น้อง พ่ีจะไม่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพ่ือน
ให้เสียศักดิ์ศรี ช่วงของอย่างนี้ทีใครทีมัน แต่ว่าความยุติธรรม ความเป็นธรรม เราต้อง
รักษามาตรฐาน เราต้องมีจรรยาบรรณ ชาวบ้านเขาถามแล้วท าไมต้องร่วมประชุมทุก
ครั้ง ที่ยกมือไปแล้วท าไมเขาไม่ก่อสร้างให้สักที  ถนนนี้เราบุกเบิกสมัยเป็น อบต. 
ประมาณร้อยแปลงที่เขาสามารถน าต้นยางพารามาขายได้ เราท าเป็นถนนวงแหวนไว้
แล้ว แต่ว่าจุดที่มีหลักฐาน ที่สามารถสร้างได้ตั้งแต่ปี 60 เป็นพ้ืนที่ลาดชัน เป็นภูเขานิด
หนึ่ง ฝากฝ่ายบริหาร ถ้ามีเงินเหลือใช้ เงินสะสมก็ดี เงินอะไรก็ได้ ช่วยท าให้ชาวบ้านสัก
300 เมตร จะพ้นร่องน้ าลึก ถึงที่ราบพอดี ท่านปลัดก็เคยไปส ารวจแล้วตอนบุกเบิก
เสร็จ เลยหลังหอประชุมนิดเดียว เพราะหมู่ที่ 9 เขาใช้งบประมาณของอ าเภอไปท่อน
หนึ่งแล้ว ทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านฝากผมมา และอีกเรื่องหนึ่ง ผมมองดูว่ามีพ้ืนที่
บางส่วนที่นายกฯสามารถท าหนังสือขอพ้ืนที่ให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษได้ บริเวณ
ตั้งแต่หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 9 ที่น้ าในอ่างคลองดินแดงท่วมไม่ถึง ลองท าดูเผื่อจะได้ เรามี
โรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลแล้ว เป็นสิ่งดี แต่เราอุดหนุนอาชีพให้เขาปลูกผักปลอด
สารพิษ ก็เป็นสิ่งดีต่อสุขภาพชีวิตของเขาด้วย เราด้วยเป็นผู้บริโภค พ้ืนที่ยังเหลือหลาย
สิบไร่ สามารถปลูกผักได้ เราคัดสรรผู้อายุที่สามารถท างานได้ มาปลูกผักปลอดสารพิษ 
ให้เป็นนวัตกรรมส่วนท้องถิ่น ลองท าดู ขอบคุณมากครับ         

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกจะเสนอความเห็นใน
เรื่องอ่ืนเพ่ิมเติม ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการ
ประชุม สวัสดีครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑2.30 น. 
           (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 

              (ลงชื่อ)         สง่า  บ้าง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสง่า  บ้าง) 
                           ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

 


