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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖3 

วันที่  ๑1 สิงหาคม ๒๕๖3  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
๓. นายจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านงค์  หนูเพชร 
๔. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ ารูญ  ละม้าย 
๕. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๖. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๗. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๘. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 
๙. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 

๑๐. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
11. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นางสาวอรสุมา  สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ อรสุมา  สิทธิฤทธิ์ 
๓. นายวิรัตน์  นนทศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วิรัตน์  นนทศักดิ์ 
๔. นายปฐมพงษ์  คเชนทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ปฐมพงษ์  คเชนทร์ 
๕. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วสันต์  ไทรแก้ว 
๖. นายพงศ์เทพ  พัดศรีเรือง ผู้อ านวยการกองคลัง พงศ์เทพ  พัดศรีเรือง 
๗. นายธีระยุทธ  ศรีอมร หัวหน้าส านักปลัด ธีระยุทธ  ศรีอมร 
๘. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
9. นางสาวนลนิรัตน์  เฮา่ตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นลินรัตน์  เฮ่าตระกูล 

10. นางสาวสิริวดี  ราชรงค ์ นักศึกษาฝึกงาน สิริวดี  ราชรงค ์
11. นายจิระ  จันทวงศ์ ประธานประชาคม ม.7 จิระ  จันทวงศ์ 
12. นายภูสิทธิ์  ริยาพันธ์ ประธานประชาคม ม.12 ภูสิทธิ์  ริยาพันธ ์
13. นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ ประธานประชาคม ม.10 ชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ 
14. นายธรรมนูญ  บัวแก้ว ประธานประชาคม ม.3 ธรรมนูญ  บัวแก้ว 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตัวแทนประธานประชาคม

หมู่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขา
พระ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖3 ซึ่งผมจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลเขาพระ 

ประธาน   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่แนะน าตัวครับ 
นายธีระยุทธ  ศรีอมร เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายธีระยุทธ ศรีอมร  
                              ย้ายมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระผม

จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ 
นายพงศ์เทพ พัดศรีเรือง เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ กระผมพงศ์เทพ 

พัดศรีเรือง ชื่อเล่นโจ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จะท าหน้าที่ผู้อ านวยการให้
ดีที่สุดครับ 

ประธาน ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ท่ีโอนย้ายมาทั้ง 2 ท่าน ที่ท่านตั้งใจ และไว้วางใจเทศบาล
ต าบลเขาพระที่จะมาร่วมกันปฏิบัติงาน ชาวต าบลเขาพระขอฝากว่าขอให้ท่านท าหน้าที่
ให้ดีที่สุดตามที่ท่านได้รายงาน ต้องขอขอบคุณ ถ้าท่านมีภารกิจ ขอเชิญตามอัธยาศัย
ครับ   

1.2 แนะน าตัวนักศึกษาฝึกงาน 
ประธาน   ขอเชิญครับ 
นางสาวสิริวดี  ราชรงค์ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวสิริวดี ราชรงค์ 

มาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มาฝึกงานฝ่ายพัฒนาสังคม ขอบคุณค่ะ 
ประธาน ขอให้หาประสบการณ์จากพ่ีๆ และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและใช้ในภารกิจ

ในการงานอาชีพต่อไป  
 1.3 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 
สิงหาคม 2563 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา ในระเบียบวาระนี้ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าด้วยอ าเภอพิปูนได้ก าหนดจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 บริเวณ
หน้าศูนย์ราชการอ าเภอพิปูน มีกิจกรรมดังนี้ 1.พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล เวลา 03.60 น. บริเวณหน้าศูนย์ราชการอ าเภอพิปูน 2.พิธีลงนามพระพรชัย
มงคล เวลา 08.00 น บริเวณหน้าศูนย์ราชการอ าเภอพิปูน 3.พิธีถวายเครื่องราช
สักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 17.30 น. บริเวณ
หน้าศูนย์ราชการอ าเภอพิปูน 4.กิจกรรมจิตอาสา 12สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก 
เวลา 10.30 น. บริเวณหน้าเทศบาลต าบลกะทูน ขอแจ้งให้สมาชิกและผู้เข้าร่วม
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ประชุมทุกท่านได้รับทราบ และได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายพิธี
ท าบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ทั้ง3 พิธี แต่ง
กายชุดปกติขาวหรือชุดผ้าไทย ชุดสุภาพโทนสีฟ้า ส่วนกิจกรรมจิตอาสา สวมชุดจิต
อาสาพระราชทาน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกันตามวันเวลาที่ได้แจ้งไปแล้ว  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563         
                   วันที่  27 พฤษภาคม ๒๕63 

ประธาน ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้ว สมาชิกท่านใด
มีความประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าที่ท่านได้อภิปรายไว้  ขอเชิญ
ท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภา  ในส่วนที่ต้องแก้ไข หน้าที่ 2 ในช่วงของท่านประธาน บรรทัดที่ 2 เป็นการประชุมสมัย
สามัญครั้งแรก แก้ไขเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมที่ท่านได้อภิปรายหรือที่ท่านหนึ่ง
ท่านใดอภิปราย แล้วท่านเห็นว่ามีการบันทึกถ้อยค าผิดพลาดไปจากที่อภิปราย ท่านขอ
แก้ไขได้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
๒๕63 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ คณะ

ผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนประชาคมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องที่เสนอใหม่ 4.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่เทศบาลต าบลเขาพระ ได้ประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63 ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบล
เขาพระมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง                                 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 7 โครงการ 
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งบประมาณทั้งสิ้น 2,780,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอได้
โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดโครงการจะอยู่ในเล่มใหญ่ ขอบคุณครับ 

ประธาน ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้อภิปราย ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 
ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอน
งบประมาณครั้งนี้ เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงต้องขออนุมติต่อสภาในการโอน จ านวน 7 
โครงการ วงเงินทั้งโอนลด โอนเพ่ิม 2,780,000 บาท ซึ่งรายละเอียดด้านหลังจะเป็น
ญัตติและบัญชีโอน บัญชีโอนแต่ละโครงการ ซึ่งในการโอนจะเป็นการโอนลดและโอนเพ่ิม
เป็นคู่ๆ คือถ้าท่านเปิดไปหน้าแรกหลังจากญัตติจะเป็นการโอนเงินเดือนประจ าของกอง
ช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณก่อนโอน ณ เดือนสิงหา 
คงเหลือแค่นี้ โอนลดไป 55,000 บาท ตัวลบ คือตัวโอนลด งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
204,415 บาท พอโอนลดหนึ่งรายการต้องมาเพ่ิม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก็จะเป็นชื่อ
โครงการที่เราโอนเพ่ิม เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกล็ดทงเริ่ม
จากถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระ ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร หนา0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย โอนมาโครงการนี้มา     
55,000 บาท แล้วจะเป็นรายการที่ 2 ต่อไปเรื่อยๆ จนครบงบประมาณตามโครงการนี้ 
รายการที่ 2 จะเป็นเงินเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน จ านวน 6,000 บาท รายการที่ 3 ที่จะ
โอนเพ่ิม จะเป็นเงินค่าล่วงเวลา โอนเพ่ิมในโครงการในหมู่ที่ 6 จ านวน 10,000 บาท โอน
เพ่ิมไปเรื่อยๆจนครบงบประมาณ ในโครงการจะโอนทั้งหมด 17 รายการ เพ่ือไปเพ่ิมเป็น
โครงการนี้ งบประมาณโครงการนี้ทั้งหมด 491,000 บาท ผมจะชี้ให้ดูว่าใน 1 โครงการ 
จะโอนลดไปกี่รายการ จะต้องจับคู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ขอยกตัวอย่างแค่โครงการเดียว จาก
ทั ้งหมด 7 โครงการ บางโครงการมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอ ไม่ต้องโอนหลายรายการโอนลด
ราการเดียวก็ไปโอนเพ่ิมได้เลย อยากให้ท่านสมาชิกได้ดูตามนี้ เพราะใบโอนจะเป็นการ
จัดท าตามระบบ e-LAAS ฉะนั้นใบโอนเราจะพริ้นมาจากระบบ ซึ่งจะดูยากนิดหนึ่ง แต่
อยากจะอภิปรายว่าวิธีโอนจะมีลักษณะอย่างนี้ คือโอนลดรายการไหนแล้วไปเพ่ิมใน
โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ จะจับคู่ไปเรื่อยๆ จบครบงบประมาณที่เราจะใช้ในโครงการ
นั้นๆ จะมีทั้งหมด 7 โครงการ คือหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 สวนสละ สายซอยอยู่เย็น หมู่
ที่ 11 สายหนองบัว หมู่ที่ 1 ถนนลาดยางสายรอบภูเขาพระ และถนนลาดยางหมู่ที่ 11 
โครงการสุดท้าย ทั้งหมด 7 โครงการ โอนลดหลายรายการ เพราะมาโอนเพ่ิมตามญัตติ คือ
2,780,000 บาท เป็นงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย และไม่มีความจ าเป็นที่ต้องจ่าย 
ก็โอนไปจ่ายในรายการที่จ าเป็นและมีการปรับแผนให้มีในแผนปี 63 เรียบร้อยแล้ว อยาก
แจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบและพิจารณาไปโดยความถูกต้อง ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอขอบคุณท่านเลขาฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันในการพิจารณา 
ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายเพ่ิมเติมถึงความเหมาะสมหรือที่ท่านสงสัย มีสมาชิก
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ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหม ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายญัตติขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้อง
ประชุม 11 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งหมด 7 
โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายหรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนกรุณายกมือ
ด้วย   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 2 
ท่าน  

4.2 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ท่าน

คณะผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนประชาคมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระ
ที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 4.2 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเขาพระ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภา
เทศบาลต าบลเขาพระอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาพระ จึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังต่อไปนี้ 1. 
สถานการณ์คลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 
22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 1.1.1 เงินฝากธนาคาร 
จ านวน 33,534,813.71 บาท 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 22,672,796.02 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,659,082.49 บาท 1.1.4 รายการที่ได้กัน
เงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มี 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไม่มี 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 17,170,241.03 บาท 2. การ
บริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (๑) 
รายรับจริง จ านวน 45,923,342.85 บาท (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ จ านวน 176,870 บาท (๓) รายจ่ายจริง จ านวน 33,373,726.99 
บาท (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  
176,870 บาท (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,450,000 บาท (๖) 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  199,000 บาท (๗) รายจ่ายที่จ่าย
จากเงินกู้  ไม่มี  ในปี 2564 เทศบาลต าบลเขาพระได้ประมาณการรายรับไว้ที่ 
55,850,000 บาท ซึ่งมาจากการรับจริงของปี 2562 ส่วนรายละเอียดต่างๆจะให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
เลขานุการสภา ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ขออนุญาตชี้แจงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 กฎหมายฉบับแรกคือ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 61 เป็นร่าง
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เทศบัญญัติ เสนอโดยนายกเทศมนตรี กฎหมายตัวต่อไปคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 58 เป็นการเสนอญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รูปแบบ
ในการจัดท าเอกสารจะใช้ระบบ e-LAAS และระยะเวลาที่ให้ยื่นต่อสภาภายในวันที่ 15 
สิงหาคม ผู้บริหารได้ยื่นต่อประธานสภาในวันที่ 31 กรกฎาคม ในเรื่องของการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวแรกคือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและ
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องบันทึกแสดงความเห็นการพิจารณาของคณะกรรมการต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
ประชุม นี้คือการพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ ข้อ 60 ในการแปรญัตติ ห้ามไม่ให้แปรญัตติ
รายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่
ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่ได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ข้อ 61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นดอกเบี้ย การส่งใช้ต้นเงินกู้ รายจ่ายเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย นี่
คือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี กระทรวงมหาดไทยก็
มีหนังสือซักซ้อมในปี 2564 นี้ ก็ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผมขอสรุปหนังสือสั่งการฉบับนี้ เรื่อง
แรก คือการจัดท างบประมาณให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง โครงการทุก
โครงการที่เป็นโครงการพัฒนาต้องอยู่ในแผน ยกเว้นรายจ่ายประจ า ไม่ว่าเงินอุดหนุน
หรือเงินในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อไปเรื่องประมาณการรายรับ ตามที่ท่านนายกฯได้
ชี้แจงแล้ว คือให้ใกล้เคียงในปีงบประมาณที่ผ่านมา คือรายรับที่เราปิดบัญชีไปแล้ว คือปี 
62 และให้ตั้งครบทุกหมวดรายจ่าย ต่อไปเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องน ามาจัดท าเทศ
บัญญัติประกอบด้วยอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ค่ารายหัวเด็ก ค่าสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือน ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ในการส ารวจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้
พิการ จะเห็นว่ากรมบัญชีกลางได้โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายโดยตรงแต่ว่าในส่วนของการตั้ง
รับเงินนี้ยังผ่านบัญชีของเทศบาลอยู่ มีการแจ้งจัดสรรมา แต่เงินไม่ได้ ได้แต่ยอดมา ยัง
เป็นรายรับของเทศบาลอยู่ ต่อไปด้านรายจ่ายให้ตั้งงบประมาณในด้านการพัฒนาชีวิต
และแก้ปัญหาความเดือดร้อน เช่นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เงินส ารองจ่าย การ
แก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย การส่งเสริมกิจการพัฒนาสตรี การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง และการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 63 นี้เราเริ่มการฝึกอบรม ปีหน้าก็แจ้งมาอีก การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การสนับสนุนการจัดท าแผน การจัดท าประชาคม การสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การด าเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน ด้านแหล่งน้ า และการกีฬานันทนาการ กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดฝึกอบรมสร้างจิตส านึกต่อสถาบันหลักของ
ชาติ การตั้งงบประมาณจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล การรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ การก าจัดขยะมูลฝอย การตั้งงบประมาณในโครงการต่างๆ ให้มีประมาณการ 
ท่านจะเห็นว่ามีเล่มหนึ่งที่เป็นประมาณการแยกต่างหาก การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บคือการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การตั้งงบประมาณในเรื่องของค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้ า ค่าไฟให้เพียงพอ การฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนเงินเดือน
ประจ าตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี อันนี้ ไม่ เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่ง 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล ในปี 2564 ของเทศบาลต าบลเขาพระ ตั้ ง
งบประมาณด้านนี้ไว้ร้อยละ 24.33 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไปเป็นการตั้ง
งบประมาณเพ่ือช าระเงินกู้ต่างๆที่เทศบาลได้กู้ไว้พร้อมดอกเบี้ย การสมทบเงินกองทุน
หลักประกันสังคม การตั้งงบสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุน
สวัสดิการชุมชน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ นี่คือแจ้งตามหนังสือซักซ้อมของ
กระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณนี้ส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน
ครบถ้วน การตั้งจะเป็นไปตามหนังสือซักซ้อมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ได้กล่าว
ไปแล้ว ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงท่านสมาชิกเพ่ือทราบ
เพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือซักซ้อม
การจัดท างบประมาณ ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายในร่างเทศบัญญัติ
ตามท่ีท่านนายกฯได้เสนอร่างต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านสมาชิกพรรัตน์ครับ 

นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเขตที่ 1 ขออนุญาต
อภิปรายให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายรับ หน้าที่ 17 มีข้อสงสัยอยู่ 2-3 ข้อ ขอ
ใช้สภาแห่งนี้เป็นที่สอบถาม ข้อที่ 1 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 
500 บาท ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา บังเอิญผมเคยเป็นกรรมการของต ารวจ ใน
พ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ใดที่มีการตั้งด่านจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับจราจรทางบก มีส่วนที่
จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของท้องที่นั้นๆ สมมุติว่าในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเขาพระมีการ
ตั้งด่าน มีการจับกุม มีการเปรียบเทียบปรับ ส่วนหนึ่งจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเทศบาล
ต าบลเขาพระ ตั้งขอสังเกตมาสัก 3-4 ปีมาแล้ว ทางสถานีต ารวจภูธรพิปูนไม่เคยส่ง
ให้กับพ้ืนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในส่วนที่สอง ผมเคยอภิปรายในเรื่องค่าใบอนุญาต
ประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปีนี้ตั้งไว้ 5,000 บาท เท่ากับปี
ที่ผ่านมา ถ้าเรานั่งหลับตาดูในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาพระ มีพ้ืนที่ที่จะประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีหลายที่ไม่ว่าจะเป็นร้านซ่อมรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ คลินิก 
หลายอย่าง ผมว่าตั้งประมาณการแบบนี้น่าจะลงไปส ารวจดูแล้วก็ออกเก็บภาษีให้เต็ม
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เม็ดเต็มหน่วยด้วย อีกอย่างที่  ผมพูดทุกปี ในการตั้งงบประมาณ ค่าใบอนุญาตให้ตั้ง
ตลาดเอกชน จะไม่ลงรายละเอียดแล้ว แต่คิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงกันในการเก็บสักนิด 
จริงๆตลาดเอกชนก็สร้างปัญหาให้ตลอด ต้องลงไปดูแลหลายสิ่งหลายอย่าง นี่เราต้อง
ประมาณการไว้ 2,000 บาท เหมือนจะไม่เก็บเลย ในการขอต่อใบอนุญาตการจัดตั้ง
ตลาด น่าจะเรียกเพ่ิมอีก สามารถท าได้ในส่วนนี้ และที่สงสัยอีกอย่าง ปีนี้ตั้งประมาณ
การไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาค่าภาคหลวงแร่ ผมจ าได้ว่าปีที่ผ่านมาตั้ง 5,000 บาท มาปีนี้ตั้ง
ไว้ 196,000 บาท ส่วนนี้ไม่ทราบว่ามาจากไหน ขออนุญาตสอบถาม ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 ที่เราจะพูดอาจจะ

ไม่สามารถย้อนกลับไปท าเอกสารใหม่ได้ แต่ความน่าจะเป็นในอนาคตเราจะบริหารงาน 
บริการสาธารณะประโยชน์ของต าบลเขาพระไปในทิศทางที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย
หรือไม่ หรือการคุ้มค่าของงบประมาณหรือไม่ ก็อยู่ที่เจตนารมณ์ของสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทั้งหมดและฝ่ายบริหารที่เราจะร่วมแรงร่วมใจ เราไปดูประมาณการรายรับเทียบเคียงกับ
ระยะเวลาที่ผ่านมา เราก็เห็นว่างบประมาณสี่ห้าสิบล้านมาแล้ว แต่ชาวบ้านเขาไม่รู้
หรอก ว่ารัฐบาลกลางเขาพ่วงเงินผู้สูงอายุสิบกว่าล้าน แล้วก็เงินคนพิการอีก จิปาถะ ก็
น้องๆ 30 ล้าน ที่เราเป็นปัจจัยตัวแปร เป็นสิ่งที่ชาวบ้านด่าเราได้ทุกวัน ว่างบประมาณ
สี่ห้าสิบล้านเอาไปท าอะไร แต่ความจริงเขาไม่รู้ เพราะสมาชิกก็ไม่ได้ไปบอกความจริง 
เรามาดูว่าประมาณการไปลงโครงสร้างพื้นฐานไม่ก่ีล้านบาท ไม่เกิน 3 ล้าน เราจะเห็นได้
ว่าสภาพปัญหาของต าบลเขาพระ จริงอยู่จะไปท าถนนในป่าทับซ้อน เราท าไม่ได้ แต่ว่า
ลักษณะที่ผ่านมาทั้งหมด ต้ังแต่การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นต าบลเขาพระเป็นนิติบุคคล
สามารถ มีกองคลัง มีงบพัฒนาตนเองได้ ตั้งแต่มีพรบ.กระจายอ านาจ เราจะเห็นว่าเรา
มุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานมากเกินไป ทุกยุค ผมเข้ามาสภาแห่งนี้พร้อมท่านประธาน 
เกือบ 18 ปีแล้ว เราก็เห็นมาทุกยุค ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตท าไมเราไม่คิดท าโครงการ
ขึ้นมาบ้าง ไปเน้นโครงสร้างพื้นฐาน เป็นวงจรที่ชาวบ้านสามารถเอามาใส่เกลือทาแผลให้
เราแสบคันได้ทุกวี่ทุกวัน หาว่าเราบกพร่องในการบริหารงาน ไม่ตรวจสอบดูแลการใช้
จ่ายงบประมาณ เกิดให้มีการคอรัปชั่น  ถนนทุกสายเมื่อเราเป็นอบต. ตอนนี้ต้องเริ่ม
ซ่อมเป็นบางสายแล้ว ในความจริงประมาณรายจ่ายเราตั้งส่วนประสมราคากลาง 124 
ให้ราคาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว แล้วคุณภาพเนื้องานชิ้นงาน ว่าท าไม 1 ตารางเมตรที่
มีก าลังมหาประลัยในรอบ 28 วันตั้งแต่ 180 ต่อตารางเซนต์เป็นต้นไป แล้วท าไมถนน
คอนกรีตเสียหาย ความหนาไม่ได้สิบห้าเซนต์หรือ หรือว่าส่วนผสมปูนน้อยไป ถ้า 1 
ตารางเมตร ส่วนประสมปูนก็อยู่ที่ 336 กิโลกรัม ทรายก็0.54 ลูกบาศก์เมตร หิน 1.3 
ลูกบาศก์เมตร น้ า 380 ลิตร นี่คืออัตราส่วนผสมของสูตร 124 ถ้าท าตามสเปคนี้ ท่าน
นายกฯก็ไม่ถูกด่า สมาชิกก็ไม่ถูกแรงเหวี่ยงกลับมา นั้นเป็นเรื่องที่ผมจะฝาก ในส่วนเทศ
บัญญัติต่างๆที่ท่านนายกฯ ฝ่ายบริหารให้เจ้าหน้าที่ประจ าได้ด าเนินการตามกองงาน
ต่างๆ ผมพูดอยู่เป็นประจ า ผมติงอย่างเดียว งบการเปิดรับบุคลากรส่วนท้องถิ่น ตราบใด
ที่เราไปมุ่งเน้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เป็นรายจ่ายประจ าทุกปีแล้วเป็นหนี้ภาระให้กับองค์กร 
ถ้าเป็นองค์กรเอกชน เขาเจ๊ง แต่นี้ดีว่างบประมาณภาครัฐ ไม่เจ๊ง ท่านต้องไปดูว่าตอนนี้
บุคลากรของเขาพระ ตั้งแต่ยุคของท่านชวลิต สิทธิฤทธิ์ เพ่ิมมากี่อัตรา กี่ต าแหน่ง 
ภารกิจที่มาจากรัฐบาลกลางมีกี่เรื่อง เมื่อผมเป็นผู้ช่วย ประมาณ 30 เรื่อง ใช้จ านวนคน
เท่าไหร่ เทียบเคียงเราจะเห็นว่าความแตกต่าง ความเหมือนที่แตกต่างความประหยัด
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ของงบประมาณทุกสิ่งทุกอย่าง จะเกิดผลประโยชน์ให้กับประชาชนในต าบลเขาพระขอ
เราต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นน าเรียนท่านประธาน ฝากไปยังฝ่ายบริหาร จริงอยู่อ้าง
กฎหมายว่าจ้างได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณ ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างท าตาม
กฎหมาย เป็นไม้บรรทัดเหล็กทุกเรื่อง ต าบลเขาพระของเราเจริญกว่านี้ อย่าอ้างเฉพาะ
เรื่อง เฉพาะกิจ เฉพาะเรื่องความใกล้ชิด จะมองให้องค์รวมมองความถูกต้องเราก็ต้อง
มองให้หมดรอบด้านทุกมิติในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้อยู่ดีมีสุข แล้วทีนี้ 4-5 เล่มที่
เจ้าหน้าที่เอาไปให้ผมที่บ้าน เราไม่สามารถจะท าอะไรได้แล้ว เพราะมันเป็นเอกสารกึ่ง
ส าเร็จรูปร้อยเปอร์เซนต์ แต่ว่าที่ผมพูด ที่ผมเขียนเมื่อคืน เขียนนึกสนุก ในฐานะที่ 18 
ปีที่ผม ประธาน และเพ่ือนๆสมาชิก อยู่ในนี้ด้วยกันมาหลายยุค เห็นว่าเราน่าจะก าหนด
ทิศทางในอนาคตของเทศบาลต าบลเขาพระ ให้เป็นเข็มทิศ ท าแผนพัฒนาองค์รวม ที่
สร้างกลยุทธ์เพ่ืออยู่ดีมีสุขให้ประชาชนทุกช่วงวัยอายุได้ตามความน่าจะเป็น ก็มี 11 
ประเด็น ผมจะรวบรัด เพราะผมเห็นแล้วว่าวันนี้มีเพ่ือนสมาชิกพูดไม่กี่คน ผมเลยท า
การบ้านมาก่อน เพ่ือให้ข้าราชการประจ า ฝ่ายบริหารนึกดูว่าเผื่อเขาจะไม่มีการเลือกตั้ง 
ปี 65 ท่านต้องท าเทศบัญญัติอีก ประเด็นที่ 1 เทศบาลต าบลเขาพระต้องท างานเชิงรุก
คิดใหม่และมีการปรับตัวต่อสิ่งที่ท้าทาย ท่านไปมองให้รอบด้าน ท่านจะรู้การคิดใหม่ท า
ใหม่สิ่งที่ท้ายทาย มีเยอะแยะ ไม่ใช่โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเดียว ประเด็นที่ 2 การ
บริหารจัดการแบบเครือข่ายเพ่ือการวางแผนผังเมือง การวางพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยาน รูปแบบทิศทางที่เกี่ยวข้องกับประชาชน หกสิบเปอร์เซ็นต์ของพ่ีน้อง
ต าบลเขาพระที่ใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เราจะวางนโยบายขับเคลื่อนเพ่ือน ามาให้เกิด
สิทธิประโยชน์ สิทธิพึงจะได้ของประชาชน  ที่มีสิทธิเสรีภาพในระยะที่ขอบเขตมีจ ากัด
ประเด็นที่ 3  ต้องบริหารแบบรวมพลทหารห่วงโซ่อุปทาน เช่นการแลกเปลี่ยนสินค้า
ทางการเกษตร ไม้ผลหรือว่าอาหารแห้งต่างๆที่มุ่งเน้นคัดสรรคุณภาพที่ดี เกรดเอของ
สินค้า เพ่ือป้องกันการผันผวนของราคาของชนิด พืชต่างๆอาจขึ้นเกิดขึ้นได้เสมอ และ
ความสามารถในการผลิตแต่ละเทศบาล  เพ่ือนท่านนายกฯมีมากมายทั่วประเทศ เพ่ือน
นายกชวลิตมีมาก แต่ถ้าลองกองโล 3 บาท เราจะไปช่วยชาวบ้านได้อย่างไร ประเด็นที่ 
4 เทศบาลต าบลเขาพระต้องคัดสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นมาบริการงานตามกองงาน
ต่างๆ แบบมืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติของแต่ละภารกิจในองค์กรกองงานต่างๆ
เน้นสักนิด ดีที่ลูกหลานสอบได้เป็นข้าราชการ เขามี ดอ เด็ก มีวอ แหวน มี งอ งู ดอ 
เด็ก เด็กใคร วอ แเหวน วิ่งเท่าไหร่ หรือ งอ งู ต้องใช้เงินเท่าไหร่ นี่คือลักษณะอุปถัมภ์
ของทางราชการไทย ผมไม่อยากให้เกิดข้ึนในต าบลของเรา ฝากฝ่ายบริหารด้วย ประเด็น
ที่ 5 บ่มเพาะธุรกิจ เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการที่มีความรู้หรืองานวิจัยต่างๆ ได้
พบปะกับทุนข้างนอกให้กับเกษตรกรหรือว่าสร้างธุรกิจชุมชนใหม่ๆบนฐานความรู้ที่เรา
จะท าได้ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ ประเด็นที่ 6 ต้องสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาใน
พ้ืนที่หรือนอกพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาทุกมิติของเยาวชน เช่น สสส. การสร้างเสริมสุขภาพ
สสก. การสร้างเสริมคุณภาพของผู้เรียน เขามีงบประมาณทั้งหมด แต่เราเป็นตัวกลางได้
ไหม เราไปพูดคุยในโรงเรียนในพ้ืนที่ในสังกัดหรือยัง กี่โรง มีเป้าหมายเยอะแยะ กลุ่มที่
เรียนไม่ได้ งานกิจกรรมท าได้ แต่เราไปประสานหรือยัง ประเด็นที่ 7 มีพัฒนาการความ
ร่วมมือกับประชาสังคม ภาคพลเมืองต่างๆที่เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ใน
รูปแบบเครือข่ายอย่างเข้มข้นในการพัฒนาท้องถิ่นต าบลเขาพระ ก่อนที่ผมจะเข้ามาสู่
การเมืองท้องถิ่น ผมท างานให้กับองค์กรไม่แสวงหาก าไร แต่ไม่ไช่เอ็นจีโอ เป็นองค์กร
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สาธารณะประโยชน์ เป็นเครือข่ายของ ปอช. ปี 63 มีงบลอยมา ผมคว้าได้ 22 หลัง กับ
เพ่ือนสมาชิก 4-5 คน เพ่ือต่อเติมบ้านในต าบลเขาพระ ขึ้นอยู่ว่าเรากล้าเดินเท้าซ้าย
หรือเท้าขวา เพ่ือไปเอางบประมาณมาช่วยชาวบ้าน เพราะต่อไปเราต้องคิดให้มีภาพรวม 
ได้งบมาทั้งสิ้น 418,000 บาท ต่อเติมบ้านได้ 22 หลัง เราก็ต้องแสวงหาแนวร่วม 
องค์กรสาธารณะประโยชน์มีเยอะในประเทศไทย ประเด็นที่ 8  เทศบาลเขาพระจะต้อง
มีห้องปฏิบัติการทางสังคมเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนา เช่นผมเป็นหมอดินอาสา ท่าน
จ านงค์เป็นหมอดินประจ าต าบล เราจะต้องมีห้องปฏิบัติการตรวจเช็คปริมาณธาตุอาหาร
ในดินเกษตรกรรม ของนายกฯก็มี 200 ไร่ได ้ก็พอได้ตรวจ แต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือตรวจ 
ลดใช้ใช้จ่าย เพราะแปลงที่ 1 มีค่าเอ็นมากไป ไม่ต้องซื้อเอ็นมาใส่ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
แต่ในต าบลเขาพระมีเนื้อที่ประมาณ 2-3 หมื่นไร ่เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างห้อง และหา
เจ้าหน้าที่มา ที่มีความรู้งานด้านวิจัยในเรื่องแปลงเกษตรกรรม เอามาเลย เป็นประโยชน์ 
ประเด็นที่ 9 มุ่งเน้นการปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน แต่ผลผลิตไม่ซ้ ากัน เพ่ือ
สร้างตลาดสินค้าจ าหน่ายในขั้นปฐมภูมิ ถ้าซ้ ากันเลี้ยงปลาดุกทุกบ้านจะขายใคร 
ประเด็นที่ 10 การบริการสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลเขาพระต้องไม่สร้างความ
อ่อนแอให้กับประชาชน ต้องให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้  ประเด็นสุดท้าย ประเด็นที่ 
11 ภาคพลเมืองต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายร่วมกันกับเทศบาลต าบลเขาพระ 
เป็นเวทีประชาพิจารณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละโครงการก่อนเข้าบรรจุร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณประจ าปีนั้นๆ นี่เป็นเรื่องที่ผมขอฝากท่านนายกฯ ข้าราชการประจ า 
ที่ท่านมีเกณฑ์มาช่วยต าบลเขาพระ ที่เป็นแดนเกิดของกระผมนั้น ว่ามีประเด็นใดบ้าง 
ทิศทางในอนาคตจะท าการพัฒนาต าบลเขาพระของเราให้ไปสู่อีกมิติหนึ่ง ที่มีองค์
คาพยบจะต้องมีการส่วนร่วมการประสานงานทุกระดับ ส าหรับผมวันนี้ในการอภิปราย
เทศบัญญัติพอหอมปากหอมคอ พูดไปก็ท าอะไรไม่ได้ มายกมืออย่างเดียวขอบคุณมาก
ครับ 

 ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

เขาพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 ตามผมที่ได้เอกสารไปศึกษาดูรายละเอียดพอสังเขป 
งบประมาณ ปี 64 บางส่วน บางเนื้อหา บางสาระ ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้พูดในส่วนของ
งบประมาณ ผมจะลงในสาระของงบประมาณปี 64 จะไม่ไปให้ไกล ผมดูงบประมาณ
รายจ่ายแต่ละแผนงาน แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขทั่วไปเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข น่าจะอยู่ในหมวดนี้ อย่างถังขยะ ตั้งแต่นายกชวลิต สิทธิฤทธิ์ ได้เข้ามา
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ได้มีการจัดซื้อ 2 ครั้ง ซื้อครั้งแรกจ านวนมาก ครั้งสองก็ไม่
เท่าไหร่ แต่ว่าราษฎรขยายครัวเรือนเพิ่มเติม โดยอาจจะไปตั้งตรงหมวดรายจ่ายอ่ืน ผมดู
ไม่ถึง จริงๆแล้วน่าจะอยู่ในหมวดหมู่นี้  ประเด็นที่ 2 ปีนี้งบประมาณปี 64 ตั้งรับไว้
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ไม่ทราบมาก
หรือน้อย 700,000 บาท และไม่รู้ว่าจะเลือกวันไหน เมื่อไหร่ อยากเรียนไปฝ่ายประจ า
คือท่านปลัด ผมขออนุญาตย้อนกลับนิดหนึ่ง ในการใช้จ่ายแต่ละปี  ผมถือว่ายุคนี้เป็นยุค
ที่มีวินัยในการใช้เงิน ทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณ ที่สามารถมีเงินเหลือให้
มาใช้จ่ายใช้ทั้งปีงบประมาณ งบประมาณของเราใช้จ่ายแบบระมัดระวัง แบบรัดกุมมาก
ที่สุด ผมไม่อยากจะเรียนว่าบางท้องถิ่น บาง อบต. ณ จนถึงวันนี้ ไม่มีเงินสักบาทเดียวที่
จะมาบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ไปอบรมก็ไม่ใช่มีตังค์ แต่ผมบอกว่าของเราเขาพระ ผม
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อยากเรียนเพ่ือนสมาชิก เมื่อกี้ผมได้ฟังอภิปราย ขออนุญาตท่านไม่อยู่ในสภาแห่งนี้ 
ตามที่ท่านเข้าสาระงานครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผมอยากเรียนว่านี้ผมก็ไม่ใช่ออก
ตัวแทนข้าราชการ ไม่ว่าของช่าง ส านักปลัด  แต่ว่าที่ท่านมาบอกว่า เก่งแต่ในออกแบบ
เอกสาร ขนาดความกว้าง ขนาดความยาว ขนาดมาตรฐาน ผมเรียนว่าขณะนี้เครื่องมือ
เครื่องไม ้เครื่องจักรกลเทคโนโลยีเราเข้ามาควบคุมการท างานก่อสร้าง ของเราถือว่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนที่เจตนาส่อทุจริต เจ้าหน้าที่ของเรา ผมอยู่เกือบ 8 ปี เจ้าหน้าที่
ภาครัฐไม่เคยถูกป.ป.ช. สอบของเราสักคนหนึ่ง สตง.ก็มาตรวจปกติธรรมดา เป็นเรื่อง
งานการตรวจประจ าปี อยากเรียนท่านประธานว่า ยุคนี้สมัยนี้ องค์กรซึ่งตรวจสอบ
ข้าราชการโดยตรงโดยเฉพาะปปช. เจ้าหน้าที่ของเราไม่ถูกตรวจสักคนหนึ่งไม่ว่าฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใด การที่เพ่ือนสมาชิก ท่านเจตนิพัทธ์ได้บอกว่า มาตรฐานถนนอย่างนั้นอย่างนี้ผม
ไม่มีวิชาชีพทางด้านช่าง ทางวิชาการผมรู้บ้าง แต่ด้านปฏิบัติผมไม่เป็น ก่ออิฐก่อฉาบ ผม
ท าไมได้ ของเราจะไปมีปัญหาตรงไหน ตรงที่ขนาดรับน้ าหนักตรง นั้นแหละที่ว่าไม่ได้
มาตรฐานตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ งบประมาณฝ่ายต่างๆก็พอได้ เหมือนครุภัณฑ์ส านักงาน
จ าเป็นต้องซื้อทุกปี เพราะบุคลากรเพ่ิมทุกปี ส่วนหนึ่งก็ได้ช ารุด ส่วนงบประมาณปี 64 
ผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อประชาชน ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน เชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมัยนี้ไม่น่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ นายกฯ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ สมัยนี้นายกฯเป็นมา 8 ปี
ติดต่อกัน  ถือว่าเป็นบุคคลที่ท างานไม่ใช่เหมือนกับเด็กๆแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้น
เพียงอย่างเดียวเรามาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งที่มันดี  ให้มันดีต่อ สิ่งที่มันไม่ดีก็ต้อง
ประคับประคองให้อย่าไม่ดี เพราะฉะนั้นทุกเรื่อง เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เขาท างานมา ผมถือ
ว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกเลย  แล้วเครื่องมือเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะท าให้ฉ้อโกง
พ่ีน้องประชาชนได้แล้ว เพราะว่าทุกวันนี้เขาก็รู้อยู่ดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน อบจ.ที่ไหน
ถ้าหากว่าไม่ดี เดี๋ยวนี้ก็มีคนปลดล็อคลงไปด้วย ไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูแล พวกเราดูแลเฉพาะ
สิ่งที่ความเป็นไปไม่ได้แค่นั้นเอง แล้วก็ขอชมเชยท่านเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าของช่างก็ดี ไม่ว่าจะ
กองคลังหรือส านักปลัดกดี็ จะเป็นท่านปลัดก็ดี ขออย่างเดียวว่า พวกเรามาปรึกษาหารือ
ก็จะได้การได้งานได้เรื่อง ปรึกษาเลย อยู่คนละฝั่งกัน ชกคนละมุมขวา ไม่ถูกกัน
เพราะฉะนั้นที่ผมพูดนี้ ผมอยากจะบอกกับสมาชิกทุกคนว่า ถ้าไม่เดินก็นั่งให้นิ่งๆ ถ้าเดิน
อย่าเอาตีนไปราน้ านะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดอีกบ้าง เชิญนายกเพ่ิมเติมครับ 
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตนิดเดียว ขอน าเรียนท่านผู้อภิปราย ท่านเจตนิพัทธ์  ผมรู้จักท่านมานานแล้ว 

ตอนที่เป็นสมาชิกด้วยกัน ทุกคนล้วนแต่รู้จักกัน เป็นพ่ีเป็นน้อง ท างานร่วมกัน ท่านก็มี
ความรู้ความสามารถพอสมควรในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางต่างๆ หรือกลุ่มงานต่างๆ แต่ต้องน าเรียนท่านด้วยความเคารพว่า เทศบาล
ต าบลเขาพระเป็นหน่วยงานที่ผมต้องยืนยันเลยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของอ าเภอพิปูน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ จ านวนพ้ืนที่ เรื่องจ านวน
ประชากร เราก็พยายามดูแลครอบคลุม แต่ถามว่าท าไม ทุกอย่างมีวันจะเติบโตขึ้น เรา
จะเห็นได้ว่า เมื่อก่อนตั้งแต่เป็นสภาสภาท้องถิ่น อบต. เป็นเทศบาล เรามีงบประมาณ
เพ่ิมขึ้น บุคลากรเพ่ิมขึ้น เมื่อก่อนถ้าเราจ ากันได้ ตอนตั้งใหม่ๆแล้วก็มีแค่ 4-5 คน มี
ปลัด ช่าง ผอ. ที่เหลือก็มีท่านสมาชิก ผมขอเอ่ยนาม ท่านประสิทธิ์ ละม้าย ท่านก็อยู่ใน
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รุ่นแรก ตั้งแต่ก่อตั้ง จากวันนั้นมีหลักล้าน มีงบประมาณปีละล้านต้นๆ มาปัจจุบันก็มี
วันนี้ 53  ล้าน ถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบระยะเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้  กี่ปี ก็ต้องมา
พิจารณาดูว่า ท าไมเราต้องเพ่ิม ท าไมต้องมีทุกอย่างทุกอย่าง ก็เพ่ือความเจริญเติบโต
ด้วยความก้าวหน้า เราก็ต้องมีการเพ่ิมจ านวนบุคลากร เพ่ิมการงานภารกิจ ทุกอย่างก็
เป็นรายจ่าย ก็ต้องเพ่ิมเป็นเงาตามมา ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ที่ว่ามีแค่
ประมาณ แตง่านเราไม่ท า แล้วไม่ให้เพ่ิมจ านวนบุคลากร ก็ไม่ใช่ เราต้องเติบโตไปพร้อม
กัน เราก็ต้องดูความเหมาะสมความที่เป็นไปได้ การใช้จ่ายประมาณ การด าเนินการ
กิจกรรม ต้องสอดคล้องและมองทุกประเด็นที่มีความจ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุดหนุน
หน่วยงานต่างๆ กิจกรรมต่างๆ องค์กรต่างๆ ผมขอเรียนว่าทางเทศบาลจะให้อุดหนุน
หรือด าเนินการโครงการใดๆ เราไม่ได้คิดเองได้ ในกรณีที่ว่าดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นโรงปุ๋ย 
โรงสีข้าว ทุกอย่างที่เราให้ไปแล้ว เราก็ให้ไปเลย บางครั้งจะให้เราไปก้าวล่วง บางครั้ง
บางโครงการล้มเหลว ก็มีเยอะ เราก็พยายามให้มันอยู่ในการที่จะรับกันได้ แต่ถ้าเราไป
เอากันจริงๆ แล้วก็ต้องเรียนรู้ว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนทุกอย่างล้วนแต่รู้สาเหตุทั้งนั้น  กลุ่ม
ต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพ่ือขอรับอุดหนุนในคราวเฉพาะจ าเป็นในเวลานั้น แต่สุดท้ายท่านท า
ไม่ได้ ไม่สามารถยืนด้วยล าแข้งของท่านได้ บางคนก็เคยเป็นถึงประธานนู่นนี่นั่น ล้มไปก็
มีเยอะแยะ แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน เพราะว่าส่วนหนึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ต้องขอ
เรียนว่ากิจกรรมต่างๆ เราก็ต้องดูให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ถามว่าปัจจุบันมี
ความจ าเป็นไหม ในโครงสร้างพ้ืนฐาน เหมือนท่านเจตนิพัทธ์บอก จริงๆแล้วผมคิดว่า
ประมาณปี 2564 เราไปดูในรายละเอียด ดูจากตัวเลขแล้ว คิดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์จาก
งบประมาณรายรับทั้งหมด 50 กว่าล้าน และลงพ้ืนที่โครงสร้างพ้ืนฐาน ผมคิดว่าถ้า
เปรียบเทียบไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์เลย ไม่มาก แต่รายจ่ายประจ าเราจะ 
ต้องท าตามกฎระเบียบ เพราะเขามีกฎระเบียบไว้แล้ว เราจะไปฉีกกฎระเบียบก็คงจะ
ไม่ใช่ เพราะว่ามันมีต้องมีกฎกติกาในการด าเนินการ เราไม่ได้คิดว่าจะสร้างก็สร้าง จะตั้ง
ไว้ก็ตั้งไว้ ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านคิดได้บางครั้ง ท่านอาจจะเคยเป็นคณะผู้บริหาร ท่านคงจะ
รู้ ไม่ใช้คิดทุกอย่างแล้วจะท าทุกอย่างได้ ทุกอย่างมีกติกามีกฎมีระเบียบรองรับไว้ทั้งนั้น
ขอเรียนว่าผมเองในฐานะที่ก ากับดูแล เราอยู่กันมา 7-8 ปีแล้ว ตอนนี้จะเข้าปีที่ 8 ขอ
เรียนว่าทุกอย่างใช้ไป สามารถจับต้องได้ตลอด รู้ที่ไปที่มา ไม่ใช่ว่าท าผ่านๆไป อีกเรื่อง
หนึ่ง เรื่องมาตรฐานในการก่อสร้าง ท่านสมาชิกได้อภิปรายแล้ว ผมในฐานะที่ก ากับดูแล
ปลัดและเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องตรวจงานจ้าง ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์
ท่านมั่นใจได้ ในเรื่องที่ถนนไม่ได้มาตรฐาน ตรงนี้ต้องไปดูบริบทว่าสถานที่ก่อสร้าง
สถานที่แบบไหน บางครั้งเราต้องยอมรับว่าสร้างไปแล้วถนนแตกหัก ที่ไปที่มาคือ 1. น้ า
เซาะ เพราะไม่มีคู ถ้าเราสร้างคูก็ไปเจอกับปัญหาเยอะแยะ บ้านเราที่ราบสูง น้ าจะไหล
เร็วเซาะลอดใต้ถนน รถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช้ปกติ แต่มันเรื่องที่
เกิดขึ้นบ่อย ขอเรียนว่างบประมาณของแต่ละปีเราไม่ได้ตั้งรับเฉพาะในส่วนของเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีนี้ผมก็พยายามวิ่งเอาประมาณนอกงบประมาณ ในที่นี้ก็
คืออุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งปี 2563 ได้ประมาณเกือบ 10 ล้านในการก่อสร้าง ทุกป ี
ได้เงินนอกงบประมาณ ถ้ารอแต่งบประมาณในการอุดหนุนของรัฐบาล คิดว่าคงไม่
เพียงพอในการพัฒนา ปีนี้ก็ได้หลายโครงการ ปี 2564 ประมาณเดือนสิงหาคม จะแจ้ง
จัดสรรมาอีกครั้งหนึ่ง  เราต้องรอ เพราะตอนนี้รัฐบาลก าลังจัดท างบประมาณ ผมคิดว่า
สิ่งที่เราขอไป ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าระบบประปา โครงการต่างๆ ผมคาดว่าน่าจะไม่
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น้อยกว่า 10 ล้าน ท่านเข้าใจว่าโครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะมีน้อย แต่ในไตรมาส 3 จะมี
เงินเหลือจ่ายแล้วก็สามารถตั้งเป็นรายการใหม่ได้  สอดคล้องกับการบริหารตาม
เจตนารมณ์ของเราที่ได้ก าหนดไว้ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ผมก็ต้องขอขอบคุณพวก
เราทุกคน ที่ได้ช่วยกันดูแล เป็นหูเป็นตาแทนพ่ีน้องประชาชน แล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ต้องยอมรับว่าเทศบาลต าบลเขาพระเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีส่วนราชการ
ค่อนข้างเยอะ ที่ส าคัญมีหลายๆกิจกรรม หลายๆโครงการ หลายๆสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น
อ่างเก็บน้ าก็ดี ขอเรียนว่าต้องขอชื่นชมพวกเราช่วยเป็นหูเป็นตาในหลายๆกิจกรรม เป็น
กระบอกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ท่านเจตนิพัทธ์ได้เรียนแล้วว่า ท่านมีทีมงานได้น า
งบประมาณมาก่อสร้างบ้านให้กับพ่ีน้องแสนกว่าบาท ผมทราบว่าท่านก็ได้ไปจัดหาวัสดุ
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีการสอบถามว่าเป็นของใคร ผมบอกว่าไม่ใช่ของเทศบาล เป็น
ของหน่วยงานที่เขาให้มา มีการสอบถามมา ผมก็บอกว่าสมาชิกเทศบาลเป็นคนได้
งบประมาณเราก็ยินดีและดีใจที่ท่านมีความรู้  มีเพ่ือนฝูง มีทีมงานที่จะสามารถน า
งบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ไปตกในที่อ่ืน ขอชื่นชมท่านสถิตย์ ท่าน
สมาชิกเจตนิพัทธ์ ท่านโชคดี ท่านจ านงค์ ท่านมีส่วนส าคัญในการน าความเจริญ 
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ท่านไปสัมผัส ได้ไปแจ้งให้กับหน่วยงาน ที่ท่าน
เห็นว่าพอจะมีช่องทาง ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะให้ทางเทศบาลเข้าไปช่วยเหลือ เข้าไป
ดูแล ยินดีให้การช่วยเหลือ เพ่ือเป็นประโยชน์ของชาวบ้านของพวกเราทุกคน ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมไหม ในการพิจารณาญัตติร่าง เทศบัญญัติ ใน
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหม ตอนนี้มี
สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจ านวน 11 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 โปรดยกมือ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่รับ ไม่มี งดออกเสียง ๑ 
ท่าน (รับหลักการเวลา ๑1.10 น.) 

 

๔.3 การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาสภา ได้ชี้แจงในส่วนนี้ครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในการพิจารณา

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระที่ 2 จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติให้มีการเสนอในที่ประชุมสภา ตามข้อ 
103 คือคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน แต่ไมเ่กิน 7 คนวิธีการเลือกคณะกรรมการ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่เกินจ านวนที่สมาชิกท่ีก าหนด และก็มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  ในการ
เสนอชื่อให้ใช้ตามระเบียบข้อบังคับใช้โดยอนุโลม คือเสนอชื่อทีละต าแหน่ง สมมุติว่าเรา
ก าหนดให้มี 3 คน ให้มีการเสนอชื่อคนที่ 1 เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน แล้วก็ใช้วิธีการ
เลือก แล้วเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2 เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวนและก็ให้มีการเลือก แต่ถ้า
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เสนอเพียงท่านเดียวให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับเลือกเป็นกรรมการ ขออนุญาต
น าเรียนชี้แจงสมาชิกสภาได้รับทราบเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ก่อนที่จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอหารือกับที่ประชุมว่า เห็นควรมี
คณะกรรมการแปรญัตติกี่ท่าน ไม่น้อยกว่า 3 ไม่มากกว่า 7 ที่ประชุมจะเสนอกี่ท่าน  
ขอเชิญน าเสนอครับ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์เสนอครับ 

นายสถิตย์ สุคชเดช   เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอ 5 ท่าน ครับ      
ประธาน สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้อง

ประชุมจ านวน 11 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน กรุณายกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน ด้วยคะแนน
เสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

 

ประธาน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ขอเชิญ
สมาชิกสถิตย์ครับ 

นายสถิตย์ สุคชเดช   เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสถิตย์ สุคชเดช  ขอเสนอสมาชิกเจตนิพัทธ์ ยับยง
วิวัฒน์ครับ 

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ผมขอถอนตัว ผมมีภารกิจมากครับ 
ประธาน  ท่านเจตนิพัทธ์ขอสละสิทธิ์ ขอเชิญเสนอท่านอ่ืน ขอเชิญท่านโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ ผมขอเสนอท่านสิทธิเดช ละม้าย ครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกจ านงค์ หนูเพชร และสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย รับรอง

ถูกต้อง สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
เพ่ิมเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย 
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและ
คัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ  

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม  กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม ขอเสนอสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกธราธิป หนูเพชร และสมาชิกจ ารูญ ละม้าย รับรองถูกต้อง 

สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพ่ิมเติมไหม 
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะเป็นผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและ
คัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 

นายสถิตย์ สุคชเดช   ขอเสนอท่านจ านงค์ หนูเพชร ครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย และสมาชิกธราธิป หนูเพชร รับรองถูกต้อง 

สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ มีเสนอเพ่ิมเติม
ไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกจ านงค์ หนูเพชร เป็นผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อ
และคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 4 ขอเชิญสมาชิกสิทธิเดชครับ 

นายสิทธิเดช ละม้าย   กระผมขอเสนอท่านพรรัตน์ ราชมณีครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกสถิตย์ สุคชเดช รับรองถูกต้อง 

สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 มีสมาชิกเสนอ
เพ่ิมเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี 
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เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ต่อไปขอเชิญที่ประชุม
เสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 5 ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 

นายธราธิป  หนูเพชร   กระผมขอเสนอท่านประสิทธิ์ ละม้าย เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 ครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกพรสิทธิ์ จันทร์ และสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ รับรองถูกต้อง 

สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 เพ่ิมเติมไหม         
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย เป็นผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยสมาชิก           
สิทธิเดช ละม้าย สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกจ านงค์ หนูเพชร สมาชิกพรรัตน์ 
ราชมณี และสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย 

ประธาน ขอเชิญเลขาสภาแจ้งรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งครับ 
เลขานุการสภา   คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วยท่านสิทธิเดช ละม้าย ท่านโชคดี 

ศรีเปารยะ ท่านจ านงค์ หนูเพชร ท่านพรรัตน์ ราชมณี และท่านประสิทธิ์ ละม้าย ต่อไป
ในการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติ และ
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาให้แล้วเสร็จ ให้หารือ
ในที่ประชุม เพ่ือมีมติร่วมกันว่าจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่กรรมการแปร
ญัตติไว้แล้ว ในวาระที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อ 49 ก าหนดระยะเวลาใน
การนี้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แล้วก็ก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการแปรญัตติจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จ 2 ประเด็น ก็ขออนุญาตแจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาในวาระที่ 2 การแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบและด าเนินการต่อไปครับ
ขอบคุณมากครับ 

ประธาน การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  24 ชั่วโมงหลังจากมีมติรับหลักการ และให้
ร่วมกันพิจารณาว่ากรรมการจะประชุมเสร็จวันไหน ขอให้ที่ประชุมได้เสนอก็ว่าจะสิ้นสุด
การรับวันไหน เวลาเท่าไหร่ เชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 

นายพรรัตน์ ราชมณี ผมขออนุญาตเสนอเวลาการเสนอแปรญัตติภายใน 24 ชั่วโมงดังต่อไปนี้ วันที่ 13 
สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 
น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาพระ และก าหนดเวลาที่คณะกรรมการแปรญัตติ
ประชุมเพ่ือพิจารณา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลเขาพระ 

 ประธาน  ท่านสมาชิกพรรัตน์น าเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ใน
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาพระ และก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ
แปรญัตติประชุมเพ่ือพิจารณา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลเขาพระ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ มี
สมาชิกอยู่ในห้องประชุม 11 ท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุม
ว่า ท่านสมาชิกใดเห็นชอบตามทีท่่านสมาชิกพรรัตน์เสนอ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ใน
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 



-๑๖- 
 

2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาพระ และคณะกรรมการ
แปรญัตติประชุม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลเขาพระ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 
ท่าน 

ประธาน ผมขอพักการประชุม ๑0 นาที เพ่ือให้คณะกรรมการได้ประชุมคัดเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

พักการประชุม เวลา ๑1.45 น. 
  

เริ่มประชุม ๑๑.50 น. 
เลขานุการสภา ก่อนเข้าระเบียบการประชุมต่อไป ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมสภาทราบ ในการยื่นแปร

ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ท่าน ได้ประชุมและคัดเลือกแล้ว มีมติให้สมาชิก          
พรรัตน์ ราชมณี เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย เป็น
เลขานุการคณะกรรมการ ถ้าสมาชิกท่านประสงค์ที่ยื่นขอแปรญัตติ ให้ยื่นค าขอแปร
ญัตติได้ตามที่มีมติไปแล้ว ส่วนแบบขอแปรญัตติใช้แบบแปรญัตติที่อยู่แนบท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม ขออนุญาตเรียนชี้แจงแค่นี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.4 ญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเทศบาลต าบลเขาพระ 
ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี ในระเบียบวาระที่ 4.4 ญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเทศบาล

ต าบลเขาพระ ในส่วนนี้จะให้ฝ่ายเลขาสภาได้น าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่ามีความ
จ าเป็นขนาดไหนที่จะต้องมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมาขอบคุณครับ 

เลขานุการสภา ในญัตตินี้เป็นขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาด้วยการศึกษา ของ
เทศบาลต าบลเขาพระ หมดวาระไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตามหนังสือสั่ง
การของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ0002.33/ว1416 ลงวันที่ 10 มีนาคม 
2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสั งกัด  โดยทางเทศบาลต้องแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว ซึ่งองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ มาจากภาคส่วน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของสภาก็คือคณะกรรมการที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และก็หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภา 
ดังนั้นในส่วนนี้ทางนักวิชาการศึกษา ฝ่ายงานการศึกษาได้ติดต่อประสานงานบุคลากรให้
สภาให้ความเห็นชอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ได้แก่ นางนราภรณ์ จันทร์หอม
ครโูรงเรียนวัดหน้าเขา ท่านที่ 2 อาจารย์วีระศักดิ์ คงทองเมือง ข้าราชการบ านาญ ส่วน
ของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ที่ เกี่ยวข้องในส่วนนี้  ก็จะเป็นนางสุคนธ์ เนติวงษ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหน้าเขา และนางชนิล ละม้าย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ในส่วนของที่ต้องขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วทางเทศบาลเขาพระจะได้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะการศึกษา มี
หน้าที่ในการจัดท าแผนการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเทศบาล เป็นการจัด
การศึกษาของเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ขออนุญาตชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 



-๑๗- 
 

ประธาน ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงในรายละเอียดที่ไปที่มาของคณะกรรมการศึกษาเทศบาล
ต าบลเขาพระ ซึ่งทางหัวหน้ากองการศึกษาของเทศบาลต าบลเขาพระได้ติดต่อประสาน
กับบุคคลทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามรายชื่อที่ท่านเห็น สมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่ให้การ
รับรองขอเชิญสมาชิกเพ่ิมเติมได้ ขอเชิญ มีไหม ถ้าไม่มีท่านใดจะทักถามเพ่ิมเติมถึง
ประวัติความเป็นมาของบุคคลทั้งสองคณะจ านวน 4 ท่าน ผมขอมติที่ประชุมว่าที่
ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 2 คณะหรือไม่ สมาชิท่านใดมีมติรับรอง
กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลเขาพระ ด้วย
คะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี ในวาระอ่ืนๆ ขอสอบถามท่านปลัดซึ่งวันนี้ท าหน้าที่เป็นเลขาฯ วันก่อนทราบข่าวว่าท่าน

ได้เป็นคณะกรรมการในการประชุมของคณะกรรมการระดับต าบล เรื่องเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สัตว์น้ าและวิธีการจับสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง อยากทราบว่าได้วาง
แนวการปฏิบัติไว้อย่างไรบ้าง ขอให้ชี้แจงบอกกล่าวให้เพ่ือนได้รับทราบ เพ่ือเป็น
กระบอกเสียงได้บอกผู้ที่ท าการประมงบริเวณอ่างเก็บน้ าคลองดินแดงได้รับทราบ 
ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภา ในวันนั้นจะมีการประชุมร่วมกันหลายฝ่าย ที่ศาลาการประชุมหมู่ที่ 5 เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติให้ท าเป็นข้อมาตรการ ข้อบังคับในการจับสัตว์น้ าใน
อ่างเก็บน้ าคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ดังนี้ 1. ห้ามเลี้ยงสัตว์น้ าในอ่าง
เก็บน้ าคลองดินแดง 2. ห้ามจับสัตว์โดยเครื่องมือทุกประเภท เหนือทางระบายน้ าและ
ด้านล่างประตูระบายน้ า และตลอดสันอ่างเก็บน้ า ระยะทาง 200 เมตร หรือตามแนว
เขตที่หมู่บ้านก าหนด บางหมู่บ้านอาจก าหนเพ ิ่มเติม แต่ที่แน่คือทางประตูระบายน้ าทั้ง
ด้านบนและด้านล่าง และตลอดสันอ่าง 200 เมตร 3. ห้ามจับสัตว์น้ าโดยการล้อมและ
ไล่ 4. ห้ามจับสัตว์น้ าในฤดูวางไข่ ตามประกาศของกรมประมง ยกเว้นในพ้ืนที่อนุญาต
ให้ใช้เครื่องมือต่างๆได้ 5. ห้ามจับสัตว์น้ าโดยใช้กระแสไฟฟ้า ใช้วัตถุอันตราย ใช้วัตถุ
ระเบิดหรือจะจับสัตว์น้ าด้วยเครื่องมือที่ห้ามท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการท า
ประมง นี้ก็เป็นกฎหมายประมง ห้ามใช้ไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้วัตถุอันตราย ห้ามใช้วัตถุ
ระเบิดและสารเคมีต่างๆใช้วัตถุระเบิด 6. ห้ามกระท าการโดยวิธีการใดๆที่ก่อให้เกิด
มลพิษทางน้ าในอ่างเก็บน้ า ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์และสัตว์น้ า ระบบนิเวศน์ในน้ า
ทุกอย่างที่คิดว่าปล่อยลงในน้ าแล้วท าให้เกิดมลพิษ เกิดความเสียหายต่อสัตว์น้ า 7.ผู้ท า
ประมงทุกคนต้องมาลงทะเบียนกับทางหมู่บ้านหรือเทศบาล และมีหลักฐานการ
ลงทะเบียนเก็บไว้ตลอดที่ท าประมง แสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจ ก าหนดไว้ว่ามีทะเบียน
ผู้ท าประมงในอ่างเก็บน้ า เพ่ือที่จะควบคุม และติดตามเครื่องมือบ้าง ปริมาณการจับ
สัตว์บ้าง 8. ลงท าประมงในอ่างเก็บน้ าตามจุดที่ก าหนด ในวันนั้นเขาบอกว่าต้องก าหนด
จุดขึ้นลงในการท าประมง 9. ผู้ท าประมงทุกคนต้องให้ความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องในการตรวจแนะน าติดตาม ว่ากล่าว
ตักเตือน รวมถึงวิธีการใช้วิธีการอ่ืนใด  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการ



-๑๘- 
 

ประมง ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่  เช่น เจ้าพนักงาน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านต่างๆ นี่ก็คือเรื่องของที่ประชุมวันนั้น ตามมติที่ประชุมประมาณนี้ ก็ยังไม่ได้
ประกาศและบังคับใช้ ถือว่าเป็นมติร่วมกันแล้ว ต่อไปขอให้ปฏิบัติตามนี้ ขออนุญาต
ชี้แจงเพียงแค่นี้  จะมีค าสั่ ง อีกตัว จะเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่จะต้องเป็น
คณะกรรมการประมงตรงนี้ เพ่ือรองรับข้อบังคับเหล่านั้น ใครฝ่าฝืนข้อบังคับ จะมี
มาตรการใดๆบ้าง ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งท าหน้าที่ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

 ประธาน ขอเชิญสมาชิพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี อยากจะให้รีบประกาศใช้โดยด่วน แล้วก็คณะกรรมการอีกชุดก าหนดมาตรการหรือการ

ลงโทษ ขอให้ชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการประมง มีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทใน
การลงโทษ นอกจากตามกฎหมายแล้ว ให้มีบทลงโทษของกฎเกณฑ์ของชุมชนประกอบ
ใช้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจ านค์ครับ 
นายจ านงค์ หนูเพชร  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมจ านงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 ด้วย

ความเป็นห่วงตอนนี้ทางผู้ประกอบการผู้รับเหมาก าลังด าเนินการก่อสร้างถนนสามแยก
พรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้ า ด้วยความเป็นห่วงโดยมีข้อลดเหลี่ยมหรือท่อระบายจากคลอง
ร่อน ไปสู่ล าน้ า เกรงว่าจะไหลไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่ 2 จุด จุดที่บ้านสาวรี
การค้าจุดหนึ่ง แล้วก็ท่ีคลองร่อนจุดหนึ่ง เพราะว่าการก่อสร้างถนนก็ท าให้พ้ืนที่สูงขึ้นใน
ขณะเดียวกันการระบายน้ าโดยเฉพาะในฤดูฝน น้ าไหลหลากน้ าจะท่วมบ้านเรือน และ
ไร่นาของประชาชน ฝากฝ่ายผู้บริหารให้รีบด าเนินการเมื่อก่อสร้างเสร็จ อีกเรื่องหนึ่ง ผม
เคยได้เสนอและท าหนังสือไปด้วย พร้อมด้วยประธานประชาคมของหมู่ที่ 12 เรื่องการ
รายงานความเดือดร้อนบล๊อคท่อเหลี่ยม ถนนต่อระหว่างหมู่ที่ 12 หมู่ที่ 5 บริเวณใกล้ๆ
กับบ้านของผู้ช่วยสามิตร ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือช่วยเหลือ เพราะว่าตรงนั้นเมื่อ
น้ าป่าไหลหลากแล้ว ก็จะเป็นปัญหาทุกครั้ง ก็อยากจะฝากกับผู้บริหารช่วยดูแล ผมได้
ถ่ายภาพแล้วท าหนังสือมาครั้งหนึ่งแล้ว โดยมีส าเนาการรายงานความเดือดร้อนถูกต้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้ฝากประชาคมไว้แล้ว ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมประสิทธิ์ จันทร์ชุม อยากหารือ อยากเรียนผ่านท่าน

ประธานไปยังคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจ า ตามที่ลงพ้ืนที่ ได้มีชาวบ้านมาบอก
กล่าวว่า หน้าที่เรื่องขยะ สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาลไหม ผมก็บอกว่า
หน้าที่รับผิดชอบก็คือเทศบาล ได้มีราษฎรอยู่ไม่กี่ครัวเรือน ที่เขตบริการขยะของเราไม่
ทั่วถึง ได้น าขยะทิ้งแม่น้ าล าคลอง ขอเรียนว่าเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ 8 อยู่โซนคลองผวน อีก
เรื่องหนึ่ง ตามนโยบายรัฐบาลที่จ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กพิการ คนพิการ
เด็กแรกเกิด หรือที่เรียกกันว่ากลุ่มเปราะบาง ตามที่ทางเทศบาลได้ออกจ่ายเงินให้กับ
กลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ในกลุ่มส่วนของผู้สูงอายุเดือน อยากให้เพ่ือน
สมาชิกได้ชี้แจงว่าถ้าท่านเจอเคสแบบนี้  อย่างที่ผมเจอ เพราะว่าบางคนได้รับเงิน
เยียวยาจากส่วนหนึ่งของรัฐบาลมาบ้างแล้ว แตก่ลุ่มเปราะบางก็มีรายชื่อเล็ดรอดในสิทธิ์
นั้น ที่ผมมาพูดวันนี้อยากให้เพ่ือนสมาชิกไปบอกว่า เทศบาลของเราเป็นเพียงไปรษณีย์
น าส่งน าจ่ายให้กับราษฎร ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเทศบาลเป็นคนคัดกรองรายชื่อ 
กรมบัญชีกลางจะลิงค์ลงมาตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ผมได้รับรู้ ได้ถามไป



-๑๙- 
 

ยังท่านปลัด ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง แต่กลัวบางพ้ืนที่ ชาวบ้านพุ่งเป้ามาที่ทศบาล นึก
ว่าเทศบาลเป็นคนก าหนดรายชื่อ จริงๆแล้วเราเองตามที่ผมได้สอบถามกับท่านปลัด 
เจ้าหน้าที่เราเป็นเพียงสื่อ เป็นไปรษณีย์ น าจ่ายตามรายชื่อที่กรมบัญชีกลางส่งมา ใน
ส่วนที่บุคคลอ่ืนบุคคลใดได้ เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าช่วยอธิบายให้พ่ีน้องประชาชนได้
เข้าใจเป็นแนวเดียวกันว่า เทศบาลไม่ได้เป็นคนก าหนดรายชื่อ รายชื่อส่งมาส่งลิงค์มา
ตรงจากกรมบัญชีกลาง ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ผมขอสั้นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อต าบลเขาพระ เนื่องจากสภาพปัญหาของการปลูกทุเรียน

เพ่ิมขึ้นเยอะ ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ ไม่ว่าจะเป็นที่ราบ และภูเขาสลับซับซ้อน มีการใช้
สารเคมี เป็นเคมีภัณฑ์ยาชนิดต่างๆ อนาคตผมอยากให้ฝ่ายบริหารและข้าราชการ
ประจ า ตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมข้ึนมาสักชุด เพ่ือเป็นประโยชน์ เพ่ือคัดกรองการใช้
สารเคมีดั งกล่าว  ที่อาจจะเกิดโทษที่ เราไม่มีกล้องจุลทรรศน์ที่จะตรวจจับได้ 
เพราะฉะนั้นป้องกันเหตุอย่าให้เกิดก่อน เพราะอนาคตเยาวชนมันส าคัญมาก ต่อคน
ต าบลเขาพระ อยากฝากไปยังฝ่ายบริหาร ช่วยตั้งคณะกรรมการแล้วก็ให้มีผู้รับผิดชอบ
สักกองงานหนึ่ง ขอบคุณมาก 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนเพ่ิมเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะอธิบายเพ่ิมใน
ระเบียบวาระที่ 5 วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจน
ตัวแทนประชาคมจากหมู่บ้านต่างๆที่ให้ความส าคัญกับการประชุมของเทศบาลต าบล
เขาพระ ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดการประชุมเวลา 12.35 น. 
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