-๑รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕63
วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
11.
12.

ชื่อ – สกุล
นายสง่า บ้าง
นายประสิทธิ์ ละม้าย
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต
นายจานงค์ หนูเพชร
นายจารูญ ละม้าย
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
นายโชคดี ศรีเปารยะ
นายธราธิป หนูเพชร
นายพรรัตน์ ราชมณี
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม
นายสิทธิเดช ละม้าย
นายสถิตย์ สุคชเดช

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

ลายมือชื่อ
สง่า บ้าง
ประสิทธิ์ ละม้าย
เกียรติศักดิ์ จงจิต
จานงค์ หนูเพชร
จารูญ ละม้าย
เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
โชคดี ศรีเปารยะ
ธราธิป หนูเพชร
พรรัตน์ ราชมณี
พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
สิทธิเดช ละม้าย
สถิตย์ สุคชเดช

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา
ผู้อานวยการกองช่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นักศึกษาฝึกงาน

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ ละม้าย
อรสุมา สิทธิฤทธิ์
วิรัตน์ นนทศักดิ์
ปฐมพงษ์ คเชนทร์
วสันต์ ไทรแก้ว
ธรรมรงค์ อุปลา
สัจจนา หนูรุ่น
ณัฐนิชา สิทธิเชนทร์

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
7.
8.
9

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์
นายวิรัตน์ นนทศักดิ์
นายปฐมพงษ์ คเชนทร์
นายวสันต์ ไทรแก้ว
นายธรรมรงค์ อุปลา
นางสัจจนา หนูรุ่น
นางสาวณัฐนิชา สิทธิเชนทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

-๒ประธาน

เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕63 ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการ
ประชุ ม และด าเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระตามที่ แ จ้ ง ให้ ท่ า นสมาชิ ก ทราบ
ตามลาดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนาตัวนักศึกษาฝึกงาน
ประธาน
ขอเชิญครับ
นางสาวณัฐนิชา สิทธิเชนทร์สวั ส ดี ค่ ะ ดิ ฉั น นางสาวณั ฐ นิ ช า สิ ท ธิ เ ชนทร์ เป็ น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานจากวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษานครศรีรธรรมราช มาฝึกงานทีก่ องช่างค่ะ
ประธาน
ขอต้อนรับนึกศึกษาฝึกงานที่ให้เกียรติเทศบาลตาบลเขาพระมาฝึกงาน ขอให้ทาหน้าที่
ให้ดีที่สุด หากมีภารกิจ ขอเชิญตามอัธยาศัยครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕63
วันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕63
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ มีไหม ขอเชิญ
ท่านเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
เรี ย นท่ า นประธานที่ เ คารพ ผมเจตนิ พั ท ธ์ ยั บ ยงวิ วั ฒ น์ ขอแก้ ไ ขหน้ า ที่ 2
บรรทัดล่างสุดที่ท่านประธานกล่าว ขอเชิญตามอัชฌาสัย อัชฌาสัย ผิดครับ
ประธาน
หน้าที่ 13 ในส่วนของประธาน บรรทัดแรก การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอแก้จาก
ร่างข้อบัญญัติ เป็นร่างเทศบัญญัติ มีสมาชิกท่านอื่นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการ
ประชุ ม เพิ่ ม เติ ม ไหม ขอเชิ ญ ครั บ มี ไ หม เมื่ อ ไม่ มี ส มาชิ ก ท่ า นใด ขอเสนอแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงหรื อบัน ทึกเพิ่ม เติม แต่อ ย่างใด จึง สรุป ว่า ที่ประชุม รับรองรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕63 เมื่อวันที่ ๑1 สิ งหาคม ๒๕63 ด้ว ย
คะแนนเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน
นายจานงค์ หนูเพชร

กระทู้ถาม
- เรื่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสามพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้าคลองดินแดง
โดยสมาชิกจานงค์ หนูเพชร
ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วน
ราชการโดยเฉพาะกองช่าง ฝ่ ายโยธา ผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน กระผมนายจานงค์
หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 วันนี้ขอยื่นกระทู้ถามในวาระที่ 3 เรื่องโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้าคลองดินแดง เรียนท่านประธาน
ที่เคารพ สืบเนื่องจากว่า ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว อยากสอบถามท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีอยู่ 3 ข้อหลัก ในเรื่องที่จะสอบถาม ประเด็น
แรก การก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้มาตรฐานหรือไม่ ประเด็นที่สอง ผู้รับเหมามีความ
พร้ อ มหรื อ ไม่ ไม่ ว่ า จะประวั ติ ค วามเป็ น มาของการท างาน เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรกลต่างๆ ประเด็นที่สาม เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางเทศบาลจะมี

-๓มาตรการในการแก้ ไ รอย่ า งไร ในการป้ อ งกั น ถนนช ารุ ด ทรุ ด โทรม ขออนุ ญ าตลง
รายละเอียด ย้อนไปยังข้อที่ 1 ที่ถามว่าถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น
การบดอัด ไม่ว่าจะเป็นความหนา หรือความสูง ตลอดจนเนื้องานในเรื่องของการลาด
ยางดั ง กล่ า ว เพราะตอนนี้ โ ครงการลาดยางเกื อ บจะแล้ ว เสร็ จ ประมาณแปดสิ บ
เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว อยากถามถึงความหนาในการรองพื้น ผมอาจจะใช้ศัพท์ไม่ถูกต้อง แต่
ประจักษ์ด้วยสายตา ในเรื่องของการรองพื้น สืบเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการ
อุด หนุ น เฉพาะกิ จ ไม่ ได้ ผ่ านสภา ทางสมาชิก ไม่ไ ด้ มีร ายละเอี ย ดของโครงการ แต่
พยายามจะสืบ เสาะ ตามพื้นฐานประมาณสิบห้าเซ็นต์ แต่มองด้วยสายตาแล้ว น่าจะ
ไม่ได้ ในเรื่องบดอัดก็เช่นเดียวกัน ประจักษ์ด้วยสายตา เพราะชาวบ้านผู้ใช้เส้นทาง และ
สมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ และหลายๆท่ า นที่ ผ่ า นไปผ่ า นมาคงเห็ น ด้ ว ยว่ า น่ า จะไม่ ไ ด้
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งถ้ามีรายงานของกองช่าง ในการปฏิบัติดูแลหน้างาน ไม่ว่าจะได้
บันทึกหรือว่ามีการไปสอบถามหรือท้วงติงบ้างหรือเปล่า นี่คือประเด็นแรก มาตรฐานใน
การก่อสร้าง ประเด็นที่สอง ประวัติของผู้รับเหมาตลอดจนความพร้อม ของผู้รับเหมา
อันนี้อยากจะสอบถามว่าประวัติความเป็นมาก็รู้กันอยู่แล้ว ว่าเคยมีประวัติด่างพร้อย ใน
ขณะเดียวกัน เครื่ องจักรกลแต่ล ะตัว ไม่ได้มาตรฐานในการที่จะรับงานใหญ่ๆ เพราะ
ประจักษ์ด้วยสายตา ตอนนี้มีการก่อสร้างถนนรอบอ่าง 4 บริษัท ซึ่งผิดกันลิบลับ ใน
เรื่องของการก่อสร้างของถนนสายนี้ แต่ไม่เป็นอะไรในเมื่อเป็นประโยชน์ของประชาชน
แต่วันนี้ผมได้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเลยสอบถามเข้ามา ประเด็นที่ 3
เมื่อการก่อสร้ างโครงการนี้แล้ ว เสร็จ ทางเทศบาลมีมาตรการในเรื่องของการแก้ไข
ปัญหาการชารุดได้อย่างไร ล้วงลึกไปถึงเมื่อสอง สามปีก่อน ทางเทศบาลได้ก่อสร้างถนน
สายนี้ โดยมี ก ารก่ อสร้า ง 2 ตอน มี 2 บริ ษัท เป็น ผู้ รั บ เหมา ทางเทศบาลโดยฝ่ า ย
ผู้บ ริ ห ารได้โ อนงบประมาณต่างๆ เพื่ อที่จะก่อสร้างถนนสายนั้น 2 ช่ว งตอนในการ
ก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ชาวบ้านก็ได้ใช้ถนน การลาเลียงผลผลิต การสัญจรไปมา
ก็สะดวก แต่ผ่านมา 2-3 ปีถนนสายนี้เกิดการชารุดผุผัง โดยสาเหตุ 1. การก่อสร้างได้
มาตรฐานหรือไม่ 2. การใช้ถนน บรรทุกน้าหนักเกินหรือไม่ ทาให้ถนนททรุดโทรม ถ้า
โครงการนี้แล้วเสร็จ เราจะมีมาตรการอย่างไร เช่นป้ายบอกบรรทุกน้าหนักได้กี่ตัน 10
ตัน 21 ตัน ว่ากันไป และผมขอแนะนาว่า ป้ายสมควรจะติดที่สามแยกพรุเถี๊ยะ เพราะ
เป็ น ทางเข้ า อยากสอบถามมาตรการ การบรรทุ ก น้ าหนั ก เกิ น ถ้ า เราปล่ อ ยให้
ผู้ประกอบการบรรทุกหนักเข้าไปอีก ใช้ถนนสายนี้โดยไม่ได้มาตรฐาน ไม่กี่ปีก็จะพังอีก
ทาให้เสียงบประมาณของทางราชการ ของภาษีของพี่น้องประชาชน อยากจะสอบถามผู้
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะท่านปลัด ถ้าเทศบาลมีมาตรการขึ้นป้ายว่า 10 ตัน 20 ตัน ห้าม
รถบรรทุกผ่าน ถ้ามีการฝ่าฝื น เราจะมาตรการมีบทลงโทษอย่างไร อันนี้ขอถามฝ่าย
วิชาการโดยเฉพาะท่านเลขาฯ หมายถึงท่านปลัด ขอเป็นคาตอบด้วย และการตรวจสอบ
การก่อสร้ างถนน ในเรื่องของการบดอัด ก็ ดี ความสู งก็ดี หรือว่าการตรวจสอบ เรา
สามารถที่จะตั้งคณะกรรมการสภาได้หรือไม่ อีกคาถามอาจจะไปถึงฝ่ายโยธา ในเรื่อง
ของคณะกรรมการพิจารณาซองของการรับเหมา ของการประมูล จริงอยู่ตามกฎหมาย
เราจะให้บริษัทผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการประมูลราคาที่ต่าที่สุด แต่ถ้าผู้ที่ประมูลต่า
ที่สุด ไม่มีความพร้อม ประวัติความเป็นมาด่างพร้อย เราสามารถที่จะเลือกผู้รับเหมาที่
ราคาสู งมาได้ไหม อันนี้น่าจะเข้าใจสาหรับคาถาม ผมว่าจะมีข้อที่ว่าคณะกรรมการ

-๔-

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน
ผู้อานวยการกองช่าง

สามารถพิจารณาในเรื่องของการพิจารณาผู้ที่มีความพร้อม ประเด็นกระทู้ถามก็มีอยู่ 3
หัวข้อ แต่ก็ลงรายละเอียดแค่นี้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
เรียนเชิญท่านนายกฯครับ
เรี ย นท่ านประธาน ท่ านสมาชิก สภาเทศบาลต าบลเขาพระ คณะบริ ห าร ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในประเด็นกระทู้ถาม ผมขออนุญาตตอบในส่วนที่ผมจะตอบ ที่
ผมรู้เป็นข้อมูล ส่วนรายละเอียดผมมอบหมายทางปลัดซึ่งเป็นเลขาฯ เป็นผู้อธิบายส่วน
หนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือทางฝ่ายผู้อานวยการกองช่าง ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจ
รับงานช่วยให้คาชี้แจง ว่าถูกต้องหรือพร้อมหรือไม่ ประเด็นที่ท่านถาม การก่อสร้างถนน
เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ผมต้องขออนุญาตเรียนว่าตามแบบแปลนมาตรฐานของ
เทศบาลตาบลเขาพระ ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับที่อื่น มีหลายลักษณะ หลายประเภท
ตามที่ผมสอบถามเบื้องต้นก็เป็นไปตามแบบของทางเทศบาล เราไม่ได้ใช้แบบแปลงของ
หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ประเด็นที่ 2 ผู้รับเหมามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
เครื่องจักรกล ประวัติการทางาน ผมต้องขอยืนยันว่า เราก็ไม่สามารถที่จะรู้หรือไม่รู้ว่า
เขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน แต่เรารู้ว่าเขามีคุณสมบัติ เขาเสนอราคาต่าสุด เรา
ประกาศในระบบอีบิดดิ้ง เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเสนอมากี่คน แต่ในวันที่เราพิจารณา
ซอง เราก็ต้องพัฒนาซองของคนที่ได้เสนอราคาที่ต่าที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุด ถามว่า
เขามีเครื่องมือมากน้อย ประวัติยังไง เรารู้ แต่เราไม่สามารถที่จะไปกีดกันเขาได้ เราก็
ต้องให้เป็นไปตามที่เขาเสนอราคาต่าสุด ส่วนเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในระบบเราก็
ไม่ได้ระบุ ให้เขาเสนอแค่มีผลงานประเภทนี้ยังไง ส่วนละเอียดเดี๋ยวจะให้ฝ่ายเลขาฯได้
น าเรี ย นอี กครั้ ง หนึ่ ง ประเด็ น ที่ 3 เมื่ อ โครงการแล้ ว เสร็ จ เทศบาลต าบลเขาพระมี
มาตรการอย่างไร เช่นการบรรทุกน้าหนักเกิน ต้องเรียนว่า ในส่วนนี้ที่ผ่านมา เราก็ได้ทา
ป้ายบอก ป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ 2 จุด จุดทางเข้า ทางออก แต่อย่างที่เรียน เราไม่
สามารถที่จะไปนั่งเฝ้าตลอด ไม่ว่าจะเป็นการประสานทางหน่วยตารวจในพื้นที่หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง แต่ที่ผ่านมา อย่างที่เห็นอยู่ มีการบรรทุกโดยเฉพาะในการลาเลียงของ
วัสดุของกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซม บรรทุกตลอดระยะเวลา ที่
ผ่านมาแล้วก็มีการบรรทุกปูนบ้าง หลายๆอย่าง บรรทุกขึ้นผ่านไม่ว่าจะเป็นทางหมู่บ้าน
จุฬาภรณ์ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นทางถนนสาย 4189 สามแยกพรุถี๊ยะก็ดี ตรงนี้เราก็พยายาม
ดาเนินการให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด แต่ต้องยอมรับว่ามีประเด็นที่เราไม่สามารถเข้า
กระชับพื้นที่ได้ ในส่วนอื่นผมก็ต้องให้ทางปลัดและผู้อานวยการกองช่างเป็นผู้พูด คุยใน
ทั้ง 3 ประเด็น เราจะมีคาตอบให้กับท่าน เพื่อความสบายใจและหายข้องใจ ผมทราบว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้น มีข้อเปรียบเทียบระหว่างทางกรมชลประทานที่กาลังดาเนินการอยู่ใน
ขณะนี้ ทางเทศบาลกาลังดาเนินการอยู่ พร้อมๆกัน ท่านคิดว่ามาตรฐานได้หรือไม่ ใน
การดาเนินการ ในการเปรียบเทียบ ผมต้องขออนุญาตเรียนว่า บางครั้งเรื่องงบประมาณ
ก็ดี เรื่ อ งแบบแปลนตามมาตรฐาน อาจจะไม่ เ หมื อนกั น การด าเนิ น การอาจจะไม่
เหมือนกัน ของเราที่ใช้ยางพารา ของชลประทานผมไม่มั่นใจว่าใช้ประเภทไหน ต้องมาดู
รายละเอียด ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านผอ. กองช่างชี้แจงให้กับที่ประชุมทราบครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมใน
ฐานะตัวแทนกองช่างของเทศบาลตาบลเขาพระ ผมได้ฟังกระทู้ที่ท่านสมาชิกสภาได้ตั้ง

-๕กระทู้มา 3 ข้อ ในข้อ 1 เป็นการถามว่าถนนเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ผู้ที่ตั้งกระทู้
ถามได้บอกว่า ได้ประมาณคาดการณ์โดยสายตา ผมทางานมาในกองช่าง ส่วนโยธา ไม่
เคยทางานโดยคาดการณ์ กับสายตา แม้แ ต่โ ครงการเดียว ระเบีย บที่ส อนมา ก็ไม่ มี
ระเบียบไหนที่สอนว่าให้คาดงานด้วยสายตา ไม่มี แต่มีระเบียบที่กาหนดมาว่า การ
ทางานต้องมีเอกสาร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหนังสือ ตามแบบฟอร์มเอกสาร
ทางราชการ ข้อบัญญัติข้อกฎหมาย ผมยึดถือแล้วทางานมาตลอดจนถึงเวลานี้ ข้อที่ 1
ถามว่าถนนเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ กองช่างได้ลงสารวจออกแบบถนนตามบัญชา
ของผู้บ ริห าร ฝ่ ายบริหารมอบหมายให้ดาเนินงานและออกแบบประมาณราคา โดย
ยึดถือหลั กการทางวิชาการตามข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ตามระเบียบทางราชการทุก
ประการ แล้วเมื่อสารวจออกแบบประมาณราคาแล้วเสร็จ ก็ ดาเนินการส่งรายละเอียด
แบบแปลนและการประมาณการที่ได้ ไปยังกองแผน เพื่อดาเนินการขั้นต่อไป เมื่อได้
งบประมาณมาแล้ว จะมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบต่างๆ ของงานแต่ล ะ
ประเภท ถนนลาดยางสาย 4189 เป็นถนนลาดยางแบบซ่อมสร้าง มีระดับขั้นตอนใน
การดาเนินงานดังนี้ อันดับ 1 เป็นงานขุดรื้อทางเก่า ปริมาณ 650 ตารางเมตร อันดับที่
2 เป็นงานพื้นทางหินคลุก หนา 15 เซ็นต์ อันดับที่ 3 งานไพรมโคทผิวถนน 6,580
ตารางเมตร งานแอลฟัลท์ผิวจราจร 6,580 ตารางเมตร ความหนา 5 เซ็นต์ งานตีเส้น
และงานป้ายต่างๆที่จะบอกว่าน้าหนักบรรทุก รับได้เท่าไหร่ แล้วก็รายละเอียดบอกถึง
การใช้กฎจราจรของงานเส้นทางถนนสาย 4189 งานก่อสร้างมาถึงตอนนี้ประมาณ 80
เปอร์เซ็นต์ ขั้นตอนการดาเนินงาน ขั้นตอนการถมหินคลุก ได้มีการทดสอบความหนา
และมีผลการทดสอบความหนาออกมาเรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการตรวจสอบถนน
ทั้งหมดยังไม่เสร็จ ผิวจราจร หนา 5 เซ็นต์ ซึ่งกาลังลาดยางอยู่ตอนนี้ เมื่อแล้วเสร็จ จะมี
การเจาะและก็ทดสอบความหนาแน่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลรับรองเอกสารทางราชการ
อีกครั้งหนึ่ง ตามที่เราได้ตั้ง ข้อกาหนดไว้ตามรูปแบบรายการของถนน ฉะนั้นผมคิดว่า
การก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ มีห ลั กฐานระบุมาหมดแล้ ว และการ
ดาเนินการก็เป็นไปตามขั้นตอนนั้นแล้ว จากการควบคุมงาน จากการลงตรวจงานของ
คณะกรรมการ ผมคิดว่าถนนสาย 4189 น่าจะดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้อง
แล้ว แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานในข้อกาหนดการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวแล้ว ผมคิด
ว่า เมื่อถนนแล้ว เสร็จ คณะกรรมการจะลงตรวจสอบอีกครั้ง และจะมีการเจาะถนน
ตรวจสอบความหนาอีกครั้ ง และน้าลูกก้อนไปตรวจสอบอีกครั้ง จะได้ข้อสรุปจากการ
ตรวจสอบ ส่วนข้อที่ 2 ผู้รับเหมามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน เครื่องจักรกล ประวัติ
การทางาน มีหนังสือรับรองมาตรฐานการทางานยืนยันการทางานจากผู้รับจ้างเมื่อเขา
เสนอราคามาเป็นราคาที่ต่าสุดและทางฝ่ายพัสดุจะต้องให้ผู้รับจ้างชี้แจงถึงความพร้อม
ในการทางาน ถึงการเสนอราคาที่ต่ากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ของราคากลาง และผู้รับจ้างได้
มีหนังสือแจ้งมายังเทศบาล บอกว่าทางบริษัทมีโรงงานผลิต แอลฟัลท์ติกคอนกรีตของ
ตัวเอง ทางบริษัทได้ทาการขยายกิจการขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทมีเครื่องมือเครื่องจั กร
พร้อมดาเนินการในการก่อตั้ง ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างต่อไป อันนี้มีหลักฐานที่ทางผู้
รั บ จ้ า งยื น ยั น มา แต่ ร ายละเอี ย ดขั้ น ตอนการพิ จ ารณาผล อั น นี้ มั น เป็ น เรื่ อ งของ
คณะกรรมการพิจารณาผล ผมไม่สามารถจะตอบได้ แต่ผมตอบในเบื้องต้นมาว่าผู้รับจ้าง
มีความพร้อมและยืนยันมาตามหลัก ฐานนี้แล้ว ส่วนในข้อ 3 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

-๖-

ประธาน

เลขานุการสภา

เทศบาลจะดาเนินการยังไง ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นการก่อสร้างของเทศบาลตาบลเขา
พระ เป็นของอปท.แห่งนี้ สมาชิกทุกท่านที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ ผู้เป็นเจ้าของโครงการทุกท่าน
เป็นงบประมาณของท้องถิ่น ทุกคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยกันดูแล เพราะเป็นถนน
ของท้องถิ่นเอง และมีข้อกาหนดในการใช้งาน ได้โดยสภาเป็นข้อกาหนดโดยสภาของ
เทศบาลได้ ผมมีรายละเอียดตามนี้ ผมต้องขอขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านผู้อานวยการกองช่างที่ได้มาชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้กับที่ประชุมได้รับ
ทราบเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อได้ชี้แจง เผื่อมีกรณีที่ชาวบ้านท่านหนึ่งท่านใดสงสัยใน
รายละเอีย ดตามที่สมาชิก จานงค์เป็นผู้ยื่นกระทู้ถาม ขอให้สมาชิก ได้ ชี้แจงไปในทาง
เดียวกันตามที่ผู้อานวยการกองช่างได้นาเรียนต่อที่ประชุมนะครับ ขอเชิญท่านเลขาสภา
ได้ที่แจ้งเพิ่มเติมในกรณีอีกครั้งหนึ่งครับ
เรี ย นท่ า นประธาน ท่ า นสมาชิ ก และผู้ เ ข้ า ประชุ ม ทุ ก ท่ า น ในส่ ว นประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ก็
อยากจะขออนุญาตชี้แจงในฐานะปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯให้นา
ชี้ แ จงต่ อ ข้ อ กระทู้ ถ ามต่ อ ท่ า นสมาชิ ก ตามที่ ท่ า นสมาชิ ก ได้ อ ภิ ป ราย ในส่ ว นของ
มาตรฐาน ทางกองช่ างได้ อ ภิป รายไปแล้ ว ในส่ ว นนี้ ถ้ า ที่ ฟัง จากการอภิ ปรายมี 2
ประเด็น คือความหนาของวัสดุรองพื้น อันนี้คณะกรรมการก็สามารถที่จะวัดความหนา
ได้ มีคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานอยู่ ในการวัดความหนาวัสดุรองพื้น
ประเด็นที่ 2 ความหนาแน่นของการบดอัด ขอนาเรียนอย่างนี้ ก่อนที่จะปูผิวจราจร ผิว
ลาดยาง จะต้องส่งพัสดุที่บดอัด ต้องไปทดสอบกับหน่วยทดสอบ ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ ผู้รับ
จ้างกับช่างผู้ควบคุมงานได้นาพัสดุ ตรงนี้ไปทดสอบกับหน่วยงานราชการ ได้รับรองว่ามี
ความหนาแน่นตามที่ตั้งเทศบาลกาหนดไว้หรือไม่ ผลบดอัดก็แจ้งมา ก่อนที่จะลงยาง มี
เอกสารแจ้งว่า เป็นไปตามมาตรฐาน ความหนาแน่นเป็นไปตามที่เรากาหนด ขอเพิ่มเติม
อีกนิดนึง ตอนต่อไปมาตรฐานที่จะทดสอบ ก่อนที่จะลงลาดยางคือ มาตรฐานวัสดุ วัสดุ
ที่ลงก็ต้องทดสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ก็คือวัสดุหินคลุกที่นาไปทดสอบ มีผล
แจ้งมา ก่อนลงยางที่ท่านสมาชิกอภิปราย จะต้องมี 3 มาตรฐาน คือความหนา ก็วัดได้
ต่อไปความหนาแน่น ก็มีผลทดสอบแล้ว มาตรฐานที่ 3 คือมาตรฐานวัสดุ นี้ก็มีผลจาก
หน่วยงานที่ส่งไปทดสอบก่อนหน้านี้ ต่อไปในประเด็นที่ 2 ผู้รับเหมามีความพร้อมมาก
น้อยแค่ไหน เครื่องจักรกลประวัติการทางาน ต้องเรียนย้อนไปในกระบวนการจัดซื้อจั ด
จ้าง ตามที่ท่านนายกฯที่แจ้งไปแล้ว ในการพิจารณาโครงการนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี ประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นในการจัดทาประกาศประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท าแบบแบบประกาศ ต้ อ งเป็ น ไปตามแบบซึ่ ง กรมบั ญ ชี ก ลางเป็ น
ผู้ออกแบบ ดังนั้ นในส่ วนของรายละเอียดอะไรที่ เรากาหนดเพิ่มเติม เราไม่ส ามารถ
กาหนดเพิ่มเติมไปจากแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนดมาได้ เช่นกาหนดว่าผู้รับจ้างต้องมี
ความพร้อมเครื่องจักรหรือว่าผู้รับจ้างต้องมีประวัติการทางานอย่างนี้ ตรงนี้เรากาหนด
ได้เฉพาะคุณสมบัติ 1.ต้องมีอาชีพนั้น 2.ไม่ถูกแจ้งทิ้งงานทางราชการ 3.เคยมีประวัติ
คือทางานแบบประเภทนี้ วงเงินเท่าไหร่ คร่าวๆเพียงแค่นั้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เราไม่
สามารถกาหนดลงลึกได้ว่าผู้รับจ้างต้องมีความพร้อมมีเครื่องจักร มีบัญชีเครื่องจักรมา
แสดง ไม่สามารถกาหนดได้ ดังนั้นเราก็สามารถกาหนดได้ในส่วนที่เป็นคุณสมบัติ กว้างๆ
ของผู้รับจ้างก่อนพิจารณาโครงการ ดังนั้นในการพิจารณา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา การพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 1 พิจารณาคุณสมบัติ ว่า

-๗เป็นไปตามประกาศของเทศบาลหรือไม่ เพราะถ้าเป็นไปตามประกาศก็ถึง ไปพิจารณาที่
ราคา ตรงนี้ก็ใช้เกณฑ์การพิจารณาราคาอย่างเดียว ดังนั้นในส่วนที่ประวัติการทางาน
หรือเครื่องจักรกลก็ไม่สามารถที่จะไปพิจารณาลงในส่วนนั้นได้ ถ้าประวัติการทางานถ้า
เขาไม่ถูกแจ้งทิ้งงานหรือแจ้งเวียน สามารถที่จะเป็นผู้รับจ้างของหน่วยงานราชการได้
ในส่วนของเครื่องจักรกลเหมือนกันก็ไม่สามารถจะขอบัญชีเครื่องจักรกลเข้ามาดู ได้ ไม่
สามารถระบุไว้ในประกาศได้ ก็พิจารณาตามนี้ พิจารณาคุณสมบัติแล้วก็พิจารณาราคา
ถ้าคุณสมบัติผ่านก็ไปดูที่ราคา ถ้าเขาราคาต่าลาดับมากที่สุด เราก็ต้องพิจารณาเขา เรา
ไม่สามารถที่จะไปขออะไรที่ประกาศอะไรเพิ่มเติมได้ เป็นการกีดกันผู้ประกอบการ ไม่
สามารถกาหนดอะไรเพิ่มเติมได้มากมาย ต่อไปข้อที่ 3 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เทศบาล
มีมาตรการดาเนินการแก้ไขอย่างไร เช่นการบรรทุกน้าหนักเกิน ขออนุญาตนาเรียน
อย่างนี้ คือถนนสายนี้ตามที่ผู้ยื่นกระทู้ได้อภิปรายไปแล้ว ว่าเคยมีการซ่อมแล้วก็มีการ
ชารุดทรุดโทรม คือในการดูแลทางนี้ ก็จะมีเรื่องของในส่วนของทางที่ได้รับการถ่ายโอน
ทางสาย 4189 ตรงนี้เป็นทางหลวงท้องถิ่น ดังนั้นทางหลวงท้องถิ่นจะต้องมีมาตรฐาน
เรื่องของการบรรทุกน้าหนักอยู่ แต่การกาหนดว่าถนนสายนี้จะกาหนดน้าหนักบรรทุกกี่
ตัน ไม่สามารถที่จะกาหนดลงเป็นมาตรฐานทางหลวงท้องได้ ดังนั้นในส่วนที่เทศบาล
ดาเนินการได้ก็คือการประกาศน้าหนักบรรทุกโดยกาหนดน้าหนักลงเพลา คือลงล้อแต่
ละล้อ สามารถประกาศได้ เรื่องนี้ได้ส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปี 61 ว่ารถแต่ละ
ประเภท เช่นรถ 21 ตัน 20 ตัน น้าหนักลงล้อ แต่ละล้อกี่ตัน กี่กิโลกรัม ส่งไปเมื่อปี
61 ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่า ฯ เพราะว่าเราต้องได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะว่ามาตรฐานการลงเพลาน้าหนัก เป็นไป
ตามที่แต่ล ะท้องถิ่นประกาศ แต่ว่าต้องดูม าตรฐานของทางหลวงด้ว ย ว่าทางหลวง
ท้องถิ่นน้าหนักลงเพลา น้าหนักแต่ละประเภทขนาดไหนได้กี่ ตัน ประกาศโดยภาพรวม
ไม่ได้ว่าเฉพาะทางหลวงท้องถิ่นเส้นใดเส้นหนึ่ง ขออนุญาตเรียนว่าขั้นตอนตามกฎหมาย
ก็เคยศึกษามาแล้วว่าไม่สามารถที่จะประกาศกาหนดห้ามยานพาหนะน้าหนัก เช่น เส้น
นี้ 21 ตัน 20 ตัน ไม่สามารถกาหนดได้ แต่ถ้าเรากาหนดกาหนดน้าหนักลงเพลา
ประกาศจะต้องทาตามขั้นตอนนี้ ถึงจะบังคับได้ แล้วในส่วนที่จะบังคับตามกฎหมาย
เมื่อเราเห็นว่ารถคันนี้มีน้าหนัก เกินที่เราประกาศ เช่นรถพ่วง น้าหนักลงเพลาเท่าไหร่
เราก็ต้องมีในการตรวจจับ มีชั่งสาหรับเอารถไปชั่งน้าหนักว่าเกินหรือไม่ ถึงจะแจ้งความ
ดาเนินคดีกับรถที่บรรทุกเกินได้ นี่คือขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา คือผมขออนุญาตแจ้ง
เป็นเรื่องของกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วกัน ต่อไปขออนุญาตตอบในเรื่องสภา เรื่องของการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเรื่องออกตรวจสอบ ในส่วนนี้ ก็จะมีระเบียบในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภา คณะกรรมการสภามี เ ป็ น กรรมการสามั ญ หรื อ วิ ส ามั ญ สามั ญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน วิสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3
คน ไม่เกิน 7 คน สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งได้ เพื่อกระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นและรายงานต่อสภาท้องถิ่น ก็สามารถแต่งตั้งได้
ตามระเบี ย บ เหมือ นการพิจ ารณาเทศบั ญ ญั ติ ใช้ ร ะเบีย บเดี ย วกั น สภาท้ อ งถิ่ น ได้
มอบหมายเป็นเรื่องเรื่องไป หรือว่าอาจจะแต่งตั้งตลอดอายุสภาก็ได้ เช่นคณะกรรมการ
เฉพาะกิจในแต่ละเรื่อง แต่งตั้งแล้วรายงานประธานสภาท้องถิ่นทราบ ต้องอยู่ในอานาจ
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ของสภาท้องถิ่นด้วย ว่ามีอานาจหน้าที่ในการทาเรื่องนี้ เช่นว่าตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของผู้บริหาร สามารถแต่งตั้งได้ เมื่อแต่งตั้งแล้วก็ ไปปฏิบัติหน้าที่ และก็
รายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นทราบ นี่คือในเรื่องของคณะกรรมการตามที่ท่านสมาชิก
ได้ไปสอบถามมา ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิก อภิปรายเพิ่มเติม
ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจง ไม่ทราบว่าผู้ตั้งกระทู้ถามมีอะไรเพิ่มเติมไหม ขอเชิญครับ
เป็นช่วงที่ 2 ตามที่ฝ่ายบริหารได้ตอบมา ฝ่ายผู้อานวยการกองช่างตอบมา และฝ่าย
เลขาฯในนามท่านปลัดตอบมา ถือว่าเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อยากจะให้สมาชิกได้รับ
ทราบ ในขณะเดียวกันก็บอกว่าดูแลกันเองเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าเราไม่มีอานาจพอ
วันนี้ที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามเพื่ออยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตลอดจนถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตอบกันเป็นเสียงเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันนี้ที่ได้ยื่นกระทู้ถาม ไม่ได้มี
ความเคลือบแคลงใจอะไรกัน แต่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ในเรื่องของการสนทนาระหว่างผมกับท่านนายกฯ ก่อนหน้าที่จะ
ยื่นกระทู้ถาม ได้ปรารภกันแล้ว สืบเนื่องมาจากว่าเราจะโดนกันบ่อย โดยเฉพาะในทาง
ลบ ที่ นี้เมื่อมีคาตอบ เมื่อได้ยื่นกระทู้ถาม ผมเชื่อเหลือเกินว่าในเรื่องของการบันทึก
รายงานการประชุม ในเรื่องของคาตอบแต่ละฝ่ายที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางเพื่อนสมาชิก
และผู้ที่ได้มีส่วนรับรู้ ก็ได้ตอบชาวบ้านเป็นเสียงเดียวกัน ไม่ต้องมาถามหากันในวงเหล้า
ไม่ต้องมาถามในสภากาแฟ เป็นหน้าตาของผู้นา ที่ว่าอยากจะชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว ที่ผมได้สอบถามว่าอยากจะตั้งคณะกรรมการ ผมเห็นแล้วว่าตามที่ทาง
ท่านเลขาฯได้อธิบาย ผมคิดว่าคณะกรรมการสภา ในเรื่องของการก่อสร้าง ในเรื่องของ
ความรู้ต่างๆคงจะไม่เพียงพอ ถ้าจะตั้งแล้วผมคิดว่าต้องหาประโยชน์ไม่ได้ จากที่ผ่านมา
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ฝากไปถึ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น ได้ โ ปรดช่ ว ยกั น ดู แ ลในเรื่ อ งของ
มาตรฐานของการก่อสร้าง ความหนา ความแน่น และมาตรฐานต่างๆ ผมอยากฝากไว้
กั บ ทุ ก ท่ า น ว่ า เป็ น เสี ย งสะท้ อ นกลั บ ของพี่ น้ อ งประชาชน ไม่ อ ยากให้ เ ราถู ก ด่ า ทั้ ง
เทศบาล ขอบคุณมากครับท่านประธาน
ขอบคุณสมาชิกจานงค์ ผู้ตั้งกระทู้ถามวันนี้ สาหรับผู้ตั้งกระทู้ถามมีอะไรเพิ่มเติม ไหม
เมื่อไม่มี ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกจานงค์ ผู้ตั้งกระทู้ถาม สาหรับวันนี้ถือว่าที่ประชุม
รับทราบตามที่ท่านผู้อานวยการกองช่าง ท่านเลขาฯได้นาเรียน
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ
๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4
- วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุม
ทราบครับ
รายงานและบั น ทึ ก ความเห็ น ของคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เรียน ประธานสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30
น. วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และวันที่ 17 สิงหาคม
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2563 เวลา 08.30 น.- ๑๖.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ และ
คณะกรรมการแปรญัตติกาหนดประชุมในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕63 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ปรากฏว่าภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้
นั ด ประชุ ม ในวั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2563 เวลา 15.0๐ น. ปรากฏว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม จึงขอเสนอร่างเทศ
บัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ ว ตามร่างเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ นายพรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ ลงชื่อ
นายประสิทธิ์ ละม้าย กรรมการ ลงชื่อ นายจานงค์ หนูเพชร กรรมการ ลงชื่อ นาย
โชคดี ศรี เปารยะ กรรมการ ลงชื่อ นายสิ ทธิเดช ละม้าย กรรมการและเลขานุการ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติ และกรรมการทุกท่าน สาหรับวาระที่ ๒ ขั้น
แปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในร่างเดิมไหม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มี
ตอนนี้มีจานวนสมาชิกในห้องประชุ ม 12 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ขั้น
แปรญัตติว่า ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ
เสนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 11
เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
- วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ เมื่อที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ตอนนี้มีจานวนสมาชิกใน
ห้องประชุม 12 ท่าน ผมจะขอถามมติ ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ ตราเป็ น เทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่า ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของ
เทศบาลตาบลเขาพระ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ขั้นแปรญัตติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็น ชอบ
ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัต ติ ขออนุมัติแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน สะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
นายกเทศมนตรี เรี ยนประธานสภา สมาชิ ก สภาเทศบาลตาบลเขาพระทุ กท่ า น ใน
ระเบียบวาระที่ 5.1ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้อนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะ
บ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 457,000.- บาท
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕63 วันที่
27 พฤษภาคม ๒๕63 นั้น เนื่องจากสถานที่เจาะบ่อบาดาลตามโครงการขออนุมัติเดิม
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มีปัญหาเรื่องการอนุญาตให้ใช้สถานที่จากเจ้าของที่ดินซึ่งได้เสียชีวิต ทาให้ไม่สามารถขอ
อนุ ญ าตเจาะบ่ อ บาดาลต่ อ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ดังนั้นต้องหาสถานที่เจาะบ่อบาดาลจุดใหม่ ทาให้ระยะของการวางท่อ
จากบ่ อ บาดาลถึ ง ถั ง ประปาเปลี่ ย นแปลงไป ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก
เดิม โครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
ตาบลเขาพระ งบประมาณ 457,000.- บาท เป็นโครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อ ม
เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 474,000.บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ เพื่ อพิ จ ารณาอนุมั ติ ต่อ ไป ผมขออนุญ าตเพิ่ม เติม นอกเหนื อจาก
รายละเอียดที่ผมชี้แจง ว่าเรื่องเดิม เราได้ขออนุญาตเจาะที่ที่เขาอุทิศให้ แต่ด้วยสถานที่
ทีอ่ ุทิศให้นั้น ซึ่งคุณแม่ของผู้อุทิศให้ทางเทศบาลในคราวนั้น ได้เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทานิติ
กรรมเรื่องที่ดินให้กับผู้ที่จะมอบให้ทางเทศบาล ซึ่งในการขออนุญาตเจาะ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากเจ้าของที่เดิม ซึ่งในการรับมอบที่ดินจากคุณแม่ของผู้ที่มอบให้ เพราะ
ยั งไม่ไ ด้ทานิ ติ กรรมให้ แล้ ว เสร็จ ก็ไม่ส ามารถที่จะเจาะได้ จึง มี ความจาเป็น จะต้อ ง
เปลี่ยนสถานที่ใหม่ 1.เปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่ 2.ประมาณเพิ่มขึ้นจานวน 20,000.บาท จากระยะทางเดิมที่ ได้คาดไว้ จะมาเพิ่มอีกจานวนหนึ่ง ที่ทาให้ ปริมาณเพิ่มขึ้ น
ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้
จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อม
เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ถ้ามีขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปราย ตอนนี้มีจานวนสมาชิกในห้องประชุม 12 ท่าน ผมจะขอถามมติที่
ประชุม ว่าที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาล
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง กรุณา
ยกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑
ท่าน
5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 5.2
ญัตติข ออนุ มั ติแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แ จงงบประมาณ หมวดค่าครุ ภัณ ฑ์ ที่ดิ นและ
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สิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล ตามเทศบาล
ตาบลเขาพระ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิว เตอร์ เพื่อ จัด ซื้อ คอมพิ ว เตอร์โ น๊ตบุ๊ ค ส าหรั บงานประมวลผล งบประมาณ
22,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 นั้น เนื่องจากกระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ.2563 ขึ้นใหม่ จึงส่งผลให้คุณลักษณะ (สเปค) เปลี่ยนไปจากเดิมที่ได้ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงมีความจาเป็นแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังรายละเอียดที่แนบ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกอภิปรายสาหรับญัตตินี้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย
ตอนนี้มีจานวนสมาชิกในห้องประชุ ม 12 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุม ว่าที่ประชุม
จะมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สาหรับงานประมวลผลหรือไม่ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ แก้ไ ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ หมวดค่า ครุภัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล ด้วย
คะแนนเสียง 11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 5.3
ตามที่เทศบาลตาบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕63 ไปแล้ว นั้น เทศบาลตาบลเขาพระมีความจาเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอานาจอนุมัติของสภา
เทศบาล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอ
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 209,0๐๐.-บาท (สองแสน
เก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุม
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ประธาน
เลขานุการสภา

ประธาน

สภาเทศบาลตาบลเขาพระ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่ อไป ในจานวน 9 โครงการนี้ ผมขอ
เรียนท่านสมาชิกว่า จากครั้งที่แล้วเราโอนไปตั้งเป็นรายการของโครงสร้างพื้นฐาน ใน
เดือนนี้ทางกองคลังคิดแล้วว่าน่าจะมีเงินที่ไม่มีความจาเป็น ซึ่งถ้าเราไม่โอนงบประมาณ
เงินส่วนนี้ก็จะตกเป็นเงินสะสม แต่ด้วยความจาเป็นที่จะต้องโอน เพราะว่าเทศบาลยังมี
ความจาเป็นจะต้องจัดครุภัณฑ์ ทั้ง 9 รายการ มาบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุด
ปั๊มน้าก็ดี เครื่องไม้เครื่องมือที่บางส่วนยังมีความจาเป็น เช่นโน๊ตบุ๊ค ที่เราเห็นอยู่ ส่วน
หนึ่งเป็นของส่วนตัวของบุคลากรที่ได้นามาใช้ อย่างที่ผมเคยเรียนว่าถ้าเป็นส่วนตัว ทาง
เทศบาลไม่ส ามารถที่จะเบิกงบประมาณของเทศบาลไปซ่อมบารุงได้ แต่ถ้าเป็นของ
เทศบาล สามารถเบิกงบประมาณของเทศบาลไปซ่อมได้ เพื่อที่จะให้การดูแลในระยะ
ยาวหรือซ่อมแซมไม่มีผลกระทบกับการทางาน เราก็มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างในส่วน
นี้เพิ่มเติม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณที่จะโอนครับ
เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของรายละเอียดการ
โอนงบประมาณ ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในการโอนเพิ่ม
ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงไปแล้ว มีการโอนเพิ่ม 9 รายการ รายการที่ 1 เป็นการโอน
ไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง โอนลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม เป็น
ครุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ส านั ก งาน จะตั้ ง เป็ น ส าหรั บ งานประมวลผล จะโอนลดในส าหรั บ
สานักงาน 1 เครื่อง โอนในค่าเช่าบ้าน ในเงินเดือนของพนักงานแล้วก็เอาไปตั้งในเรื่อง
ของคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ในรายการที่ 2 ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหมือนกัน ใน
เรื่องของงานสาธารณสุข 1 เครื่อง โอนมาจากงานราชพิธี แล้วก็ในส่วนต่อไป ก็จะเป็น
คอมพิวเตอร์ของกองคลัง 1 เครื่อง จะโอนจากค่าเช่าบ้าน อันนี้ก็โอนไปตั้งในส่วนตรงนี้
ต่อไปก็โต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต จะโอนในส่วนของค่าเช่าบ้าน รายการเดียว ต่อไปก็เรื่อง
ของเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว โอนในโครงการรัฐพิธี เพราะว่าตอนนี้มีเงินเหลือจ่ายอยู่
เนื่ องจากว่าตั้งแต่นี้ไปจนสิ้ นปีงบประมาณไม่มีงานรัฐ พิธี ในส่ ว นต่อไป ในเรื่องของ
คอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล เครื่องสารองไฟฟ้า โอนจากเงินเดือนพนักงาน แล้ว
เครื่องสารองไฟฟ้าอีกตัว โอนจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านจะเห็นว่ามีการโอนลดเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุไปตั้งเป็น 2 - 3 รายการ ขออนุญาตนาเรียนว่า เนื่องจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตอนนี้เวลาเราตั้ง ตั้งต้นปีงบประมาณ ในระหว่างปีงบประมาณผู้สูงอายุอาจจะเสียชีวิต
ไปบ้าง ทาให้ตรงนี้ส่วนนี้ยังเหลืออยู่ จะต้องโอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมได้ ต่อไปคือการจัดซื้อ
ชุดปั๊มน้าบาดาล อันนี้ก็เป็นการโอนเพื่อซื้อชุดปั๊มน้าบาดาล สารองไว้ในการซ่อมแซม
ประปาอีก 2 เครื่อง โอนจากเบี้ยยังชีพคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งคาดว่าในส่วน
ตรงนี้จานวนเป้าหมายลดลง ทาให้มีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่ สามารถโอนไปเพื่อ
ตั้งซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่มีความจาเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาลได้ รวมงบประมาณ
โอนลด 209,000.- บาท ในส่วนของโอนเพิ่มข้อ 9 รายการก็ 209,000.- บาท ขอให้
ท่านสมาชิกได้พิจารณา ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจงในส่วนของงบประมาณทั้งโอนลดโอนเพิ่มว่ามาจากส่วนใด
ให้ที่ประชุมได้เห็นสถานะทางการเงินที่เหลือจ่ายและมีความจาเป็นต้องจ่าย มีสมาชิก
ท่านใดซักถามเพิ่มเติมไหมสาหรับประเด็นนี้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 12 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุม ว่าที่
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน
นายจานง หนูเพชร

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประชุมจะมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ จานวน 9 โครงการ หรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอน
กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 2 ท่าน
เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายจานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเขตที่ 2 อยากจะ
ฝากท่านประธานสภาไปถึงฝ่ายบริหารเกี่ยวกับถนนที่อยู่ในเขตชลประทาน โดยเฉพาะที่
บริเวณสันอ่างคลองดินแดง จากบ้านนายด่วนถึงบ้านประจวบ จิตประสม เพราะพื้นที่
อยู่ในเขตชลประทาน เทศบาลเข้าไปซ่อมแซมก็ลาบาก แต่ในนายช่างของชลประทาน
เขาบอกว่าให้ทางเทศบาลติดต่อไปยังชลประทาน ชลประทานจะเป็นผู้ประสานงานไป
ยังจังหวัด เพื่อที่จะได้ตั้งเป็นแผนรองรับต่อไป ต้องรีบทาเพราะว่าหัวหน้าคนนี้หรือนาย
ช่างคนนี้จะย้ายอีก ถ้าย้ายการประสานงานก็ลาบาก ถึงจะฝาก เพราะตอนนี้พี่น้องใน
ซอยนั้นจะมีความยากลาบากมาก ร้องมายังสมาชิก ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ตรงนี้ก็ขอ
ฝากเป็นรายการด่วน ต้องทาในช่วงที่นายช่างเขาอยู่ เพราะนายช่างคนนี้เขาจะอนุมัติ
ทั้งหมด ถ้าเราทาไปตามขั้นตอน ขอบคุณมากครับท่านประธาน
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
ขออนุญาตสอบถาม 2 เครื่อง เรื่องที่ท่านสมาชิกจานงค์ได้เปิดประเด็นตั้งกระทู้ถามต่อ
คณะบริหารเรื่องถนน ก็ความจริงก็อยากจะอภิปรายช่วงนั้นด้วย แต่เข้าใจระเบียบดี ว่า
ผู้ที่สามารถอภิปรายได้คือผู้ที่ตั้งกระทู้เท่านั้น เลยมาในวาระอื่นๆ ตามที่มีประสบการณ์
มา เรื่องการดูแลรถบรรทุกเกินน้าหนัก เกี่ยวกับการบรรทุกบนถนนสาย 4189 วันก่อน
มีการประชุม มีท่านนายอาเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตารวจที่รับผิดชอบได้จะลงมาถกเถียงกัน
ที่ห้องประชุมแห่งนี้ ผมก็อยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วย ด้วยความเจตนาดีของท่านจานงค์ ผมเข้าใจ
ดี ท่านอยากจะช่วยควบคุม ดูแลรถบรรทุก แต่ผมได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตารวจ ผมถามว่าทาไมไม่มีการจับกุมบ้าง เรื่องรถบรรทุกเกินน้าหนัก เขาถามย้อนกลับ
ว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าเกินน้าหนัก ท่านมีตาชั่งหรือเปล่า ผมก็ยอมนะ ที่ผมพูดเพื่อจะ
บอกว่าเรายากที่จะปฏิบัติและเอาผิดผู้ที่กระทาความผิด ความจริงรถบรรทุกที่ผ่านถนน
สายของทางหลวงก็จะผ่านตาชั่งมา แต่ก็รู้ๆอยู่ เราไม่สามารถตรวจสอบได้เรื่องนี้ต้องหา
วิธีการแบบอื่น อย่างที่ท่านเลขาฯก็ได้คุยเบื้องต้นว่าได้สอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็ยังไม่มีคาตอบ ผมคิดว่าท่านต้องขยันสอบถามเรื่องนี้จะได้คาตอบแล้วก็แนวทางปฏิบัติ
ท่านจะตั้งคณะกรรมการมากี่ชุด ๆ เราก็ไม่มีเครื่องมือที่จะเอาผิดเขาได้ นั่นคือที่หนึ่งใน
วาระอื่นๆ เรื่องที่ 2 อยากจะเรียนแจ้งสมาชิกสภา และปรึกษาฝ่ายบริหาร เรื่องถนน
คสล. ในชุมชนหมู่ที่ 9 ตอนนี้ทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ น่าจะเป็นอันตรายในการขับขี่ ความ
จริ งถนนสายนี้ ก็รู้ อ ยู่ เป็นการดูแลขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ดนครศรี ธ รรมราช
อยากจะให้ ท างเทศบาลต าบลเขาพระท าหนั ง สื อ ไปยั ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชเพื่อจะได้ถ่ายโอนมาเป็นการดูแลของเทศบาลตาบลเขาพระ ความจริง
ผมเคยส่งหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาปีกว่าแล้วก็ไม่ได้รับ

- ๑๔ การตอบสนองและไม่มีความคืบหน้าแต่ อย่างใด อยากจะแจ้งสภาแห่งนี้ เป็นที่เริ่มต้น
แล้วก็ทาหนังสือขอถ่ายโอนมายังเทศบาลตาบลเขาพระเพื่อจะได้ดูแลและก็แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนชาวบ้านได้ง่าย ผมขอ 2เรื่องแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
นายสถิตย์ สุคชเดช
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเขตที่ 2 ของผมเป็นถนน
เหมือนกัน แต่เป็นถนนบุกเบิกหรือนถนนคอนกรีต หรือว่าจะซ่อมแซมบางส่วนแล้วแต่
ผู้บริหาร มีหนังสือมาถึงผมบอกว่าช่วยนาเรียนสภาให้ทีว่าถนนสายคลองโสน 2 หมู่ที่
4 ประมาณ 300 เมตร พี่น้องเตรียมใบอุทิศไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เขาไม่รู้ว่าวันนี้ประชุม
สภา หลั งจากนี้ จ ะน ามาให้ กั บ กองช่า งหรื อส านั กปลั ด อี กที่ ห นึ่ ง ซอยบ้า นน้ าเข้ม ก็
ประมาณ 600 เมตร ใบอุทิศเรียบร้อยแล้วเมื่อวาน เป็นพื้นที่โฉนดหรือพื้นที่ นส3.
บางส่วน จึงเรียนมายังสภาแห่งนี้ เพื่อที่จะให้ท่านส่งกองช่างไปดูแลว่าเราจะได้ทายังไง
ช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งประชาชนยั ง ไง ที่ เ ป็ น ถนนด าก็ ว่ า ไป ที่ บุ ก เบิ ก ก็ ต้ อ งว่ า ต่ อ และก็
ขอขอบคุณท่านนายกฯที่มองเห็นถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องไม้ ไม่มี ยัง
ไม่พร้อม ต้องซื้อเพิ่ม เข้าใจว่าเสียไปก็ต้องซื้อเพิ่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ได้ปฏิบัติงานแก่พี่
น้องประชาชนในตาบลเขาพระมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบคุณมากครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
กานันผู้ใหญ่บ้านฝากถามมาว่าจากผลของการประชุมของประชาคมของหมู่ที่ 5 เรื่อง
การจับปลาในอ่าง การวางทุ่นเขต 200 เมตร จากวันนั้นที่บอกว่าเทศบาลรับผิดชอบ
ถามว่าจะเริ่มทาวันไหน อย่างไร ในข้อที่ 1 สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่ว่าข้อบังคับตรงนั้น จะ
ใช้จากข้อบัญญัติของเทศบาลจะดีกว่าหรือไม่ เรื่องการจับปลาในอ่างน้า ถ้าใช้พ้นจากมติ
ที่ประชุมประชาคม อานาจหน้าที่มีมากแค่ไหนหรือผมคิดว่าถ้าใช้ข้อบังคับของเทศบาล
จะดีกว่าหรือไม่ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ในเรื่องอื่นๆ มี 3-4 ประเด็น ที่จะนาเสนอสภาแห่ง เรื่องที่ 1
เรื่องรายงานความเดือดร้อน ผมก็ได้นั่งเขียนในห้องประชุมแล้วก็ส่งให้ทางสานักงาน
เทศบาลตาบลเขาพระ สืบเนื่องจากหมู่ที่ 11 ถนนคสล.สายหลังวัด ได้เกิดชารุดเสียหาย
รถยนต์ไม่สามารถขับผ่านไปได้ แล้วก็แนบรายชื่อผู้เดือดร้อนมาประมาณ 20 แรง ขอให้
ทางฝ่ายบริหาร ได้ส่งกองช่างไปสารวจ แล้วก็ช่วยทาการซ่อมแซมให้ ถนน คสล.ที่เพิ่ง
สร้างเสร็จไปประมาณซัก 2-3 ปีให้รถยนต์ได้ผ่านไปมาได้ ส่วนเรื่องที่ 2 ที่ผมจะพูดวันนี้
เรื่องเกี่ยวกับบ้านพอเพียงในชนบท หลังจากทางสภาองค์กรชุมชนตาบลเขาพระของเรา
ได้รั บ งบประมาณมาสี่ แสนหนึ่งหมื่นแปดพั นบาท ก็ได้ต่อ เติมก่อสร้าง ตามยอดเงิ น
งบประมาณ ได้ทั้งสิ้น 22 หลัง คาดว่าไม่วันที่ 22 กันยายนก็ 29 กันยายน จะได้ทาพิธี
มอบ โดยการแจกเกียรติบัตร ให้ฝ่ายบริหารตาบลเขาพระเข้าไปร่วมด้วย ในส่วนการทา
เกีย รติบั ตรนั้ น ผมต้องหารือทางเทศบาลว่า เราจะทาแบบร่วมมือ ไหม ระหว่างสภา
องค์กรชุมชนตาบลเขาพระกับเทศบาลตาบลเขาพระ แล้วก็ พอจ. ให้มีโลโก้อยู่ในใบ
เกียรติบัตร แล้วผมต้องไปถามทางคณะกรรมการสภาชุมชนด้วยว่าจะทาแบบนั้นได้ ไหม
เพื่ออะไร เพื่องบประมาณก้อนโตของ พอจ. จะลงมารอบต่อไป เขากาหนดหัวข้อว่าการ
มีส่วนร่วมในชุมชนตาบลเขาพระของเรา ท้องถิ่นเข้าร่วมในประเด็นใดบ้าง ให้ความรู้ทาง

- ๑๕ วิชาการอะไรก็ได้ เราต้องไม่ให้เงินงบประมาณอย่างเดียว ช่วยดาเนินการด้านเอกสารได้
นั่นเป็นเรื่องความร่วมมือการมีส่วนร่วมขององคาพยพหน่วยงานที่อยู่ ในท้องถิ่น ส่วน
เรื่องที่ 3 เรื่องความใฝ่ฝันของเกษตรกรตาบลเขาพระ หลังจากได้มีโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้าคลองแดงอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ ร. 9 สร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปีพ.ศ.
2546 เป็นเขื่อนดินสูง 20 เมตร ความจุน้าประมาณ 60 ล้านเมตร สร้างเสร็จ 17 ปี
ผมเคยพูดในสภาท้องถิ่นปี 49 ครั้งหนึ่ง ว่าเราได้แต่ยืนมองดูน้าในอ่าง ตอนนั้นก็ท่าน
นายกชวลิตได้เป็นนายก อบต. แล้วคราวเทศบาลก็ได้เคยพูดหลังจากยกฐานะแล้ว แต่
ปรากฎว่าทางชลประทานเขาได้สารวจออกแบบ แต่เนื่องจากเงินงบประมาณไม่มี มีแต่
ว่าเขาโยกไปทาโซนปากพนัง หัวไทร หมด งบประมาณของชลประทาน อีกอย่างหนึ่ง
กรรมการบริหารของชลประทานที่ 15 เขาไม่เล็งเห็นความสาคัญว่าจะผันน้ามาช่วย
เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง จากปัญหาดังกล่าวที่ผมได้ประสบมา ผมก็ได้ทาหนังสือยื่นถวาย
ฎีกา ขึ้นไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 ได้ทรงทราบ แล้วทาง
สานักงานราชวังได้ตอบว่าได้กาชับทุกหน่วยงานให้ลงมาดูความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่
น้องในตาบลเขาพระ อาเภอพิปูนและชุมชนใกล้เคียง เกี่ยวกับการผันน้าได้หรือไม่ ผมก็
โดนสืบสวนสอบสวนทุกระยะ ไม่ว่ากรมป่าไม้เขาก็มาสอบถาม ผมต้องการให้ชาวบ้าน
ไม่ใช่รุกล้าไปเขตป่าไม้ เป็นที่ดินของราษฎรอยู่ในพื้นที่ นส.3 กับโฉนดทั้งหมด ผมต้อง
ตอบคาถามทั้งหมด ว่าที่ขอโครงการไป เขาเขตป่าไม้ไหม ผมต้องชี้ให้เขาดูว่าพื้นที่มี
เอกสารสิทธิ์ทั้งหมด และมีอีกหลายหน่วยงาน ท่านนายกฯก็ได้เข้าร่วมประชุมแล้ววันนั้น
ว่าโครงการต่อไปเขาอาจจะลงมาสารวจ แต่ว่าเราขอเป็น โครงการขนาดกลาง เพื่อให้มี
งบประมาณในการก่อสร้างแล้วก็จ่ายเงิน เวนคืนให้กับเกษตรกรในตาบลเขาพระของเรา
ถ้าถามว่า ทาไมผมดาเนินการได้รวดเร็ว ต้องมีเพื่อนช่ว ยในการล่ ารายชื่อของแต่ล ะ
หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็น สท.จานงค์ โชคดี สถิตย์ และชาวบ้านอีก 3-4 คน เขาได้ช่วยจนมี
จานวนรายชื่อแนบฎีกา 929 ครัวเรือน แต่ก่อนจะถึงฎีกาครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ผมก็ได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็พยายาม
ต่อสายโทรศัพท์มาหาผมประมาณ 1 เดือน เป็นเบอร์ 02 ผมก็ไม่รับ จนเป็นบุญของ
ชาวตาบลเขาพระ เขาให้ผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามือถือ ผมก็ลองรับดู แล้วผมก็โดนตาหนิ
ผมก็ขอประทานอภัย ที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ 02 จากสานักงานราชวัง แล้วต่อไปเราทา
อย่างไร ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้ทางท้องถิ่น จุดประกายสร้างความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมของตาบลเขาพระของเราก่อน ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทานขั้นพื้นฐาน การทาข้อมูล
พื้น ฐานโครงการ วางแนวท่อ เราอย่าวางแต่แนวถนน เราต้องมองไปดูว่าพื้นที่ของ
เกษตรกรตาบลเขาพระ ตั้งแต่ หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 12 หมู่ 6
หมู่ 7 ให้ได้รับผลประโยชน์ในการผันน้าครั้งนี้ให้มากที่สุด เราต้องมองดูถ้าเป็นไปได้ผม
อยากให้ทางเทศบาลตาบลเขาพระ ทาหนังสือเชิญผู้นาเข้ามาปรึกษาหารือกันก่อน เพื่อ
คุย ให้ตกผลึก ว่าจะเอาแนวเดินวางท่อขนาดไหน เพื่อรองรับไว้ถึงเวลาเราไม่ต้องมา
ประเด็นวิเคราะห์เรื่องการวางแนวท่อ แล้วก็การเลือกคณะกรรมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า
แต่ละหมู่บ้าน เราต้องทาด้วย การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้า โดยมีภาคี
เครือข่าย เราจะต้องไปร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรตาบลกะทูน หรือว่าชุมชนเทศบาล
ตาบลพิปูน เราจะต้องมีความร่วมมือ แล้วก็การยกระดับขององค์กรผู้ใช้น้าชลประทาน
ของอาเภอพิปูน แล้วก็จัดตั้งกองทุนผู้ใช้น้าชลประทานโดยการออกเงินเพื่อใช้ในการ

- ๑๖ บารุงรักษาหรือว่าซ่อมแซม ประเด็นสุดท้าย การจ้างเหมาบารุงรักษาแล้วการส่งน้าของ
ท่อส่งน้าในตาบลเขาพระ ข้อสาคัญที่สุดการประเมินผลความเข้มแข็งตามดัชนีชี้วัดของ
องค์กรผู้ใช้น้า ผมอยากให้ ทางเทศบาลทาหนังสือประชุม ทั้งผู้ใหญ่ สท. ถ้าโครงการ
เป็นไปได้ เราจะวางแนวท่อไปทางไหน เอาปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ มา
ประมวลผล ถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุด โครงการนี้ ผมเชื่อ เรื่องถึงสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวแล้วจะได้ทาในโอกาสต่อไป ผมทนดูมาถึง 17 ปี และที่ผมทา ผมก็โดนหน่วย
ราชการต่างๆมาสื บสอบ ผมก็ยืนยัน เพราะว่า สิ่งใดที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนพีน่ ้องส่วนใหญ่ ผมจะทาสิ่งนั้น แต่ถ้าการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยราชการ
เขาจะทายังไงก็เรื่องของเขา เพราะเขามีจารีตประเพณีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมือนกัน
ผมจะไม่ล่วงล้าในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่ได้รับความเดือดร้อนเป็น มหา
ภาคของภาคประชาชนแล้ว ผมจะนิ่งดูดายไม่ได้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
ประธาน
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
เลขานุการสภาฯ
เรียนท่านประธาน ท่านบริหารและท่านสมาชิก ขออนุญาตตอบท่านโชคดีที่สอบถาม
เกี่ยวกับข้อบังคับเรื่องของการทาประมงในอ่างเก็บน้าคลองดินแดง โดยให้เทศบาลออก
ข้อบังคับตรงนี้ ขออนุญาตนาเรียนว่าในการออกข้อบัญญัติหรือข้อบังคับโดยเทศบาล
โดยสภาเทศบาลก็ดี โดยเทศบาลก็ดี จะต้องมีกฎหมายรองรับในการอนุญาตให้เราออก
ข้อบัญญัติ เป็นการบังคับคนในพื้นที่ด้วย เพราะว่าจะต้องมีกฎหมายว่าให้เราออกได้ ถึง
เราจะต้องออก เนื่องจากว่าข้อบัญญัติ ที่ออกโดยเทศบาล ใช้ บังคับสิ ทธิเสรีภ าพของ
ประชาชน ต้องมีกฎค้าโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย ดังนั้น ในส่วนนี้ในเรื่องกฎหมาย
ประมง ยังไม่ได้ให้อานาจของท้องถิ่นในการบังคับ หรือเทศบัญญัติ ดังนั้นในส่วนของ
เทศบาลก็ไม่สามารถจะออกเป็นข้อบังคับตรงนี้ได้ ในส่วนที่เราไปประชุมประชาคม ตรง
นี้อยากจะให้เป็นมติของของชุมชน ที่จะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ในส่วนของ
กฎหมายที่ออกโดยเทศบาลก็มีข้อจากัดอยู่ นาเรียนท่านสมาชิกได้ทาความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องด้วย ต่อไปเรื่องการทาเกียรติบัตร ขอตอบให้ท่านนายกฯไปเลย การจัดทา
เกียรติบัตร ถ้าเขาไม่มีรูปแบบหรือว่าสัญลักษณ์อะไรที่กาหนดแน่นอน เพราะว่าในการ
จัดซ่อมแซมบ้านเรือนของเทศบาล ซึ่ง เทศบาลได้ทาร่ว มกันพัฒ นาชุมชน จะมีแบบ
กาหนดมาแล้วว่ามีตราอะไรบ้างในการมอบให้เจ้าของบ้าน เทศบาลก็ทาตามนั้น ในส่วน
ของสภาองค์กรชุมชน ถ้าไม่มีแบบ หรือว่าไม่มีข้อกาหนดเพิ่มเติมว่าเราจะมีเกียรติบัตร
หรือว่าป้ายสาหรับหน้าบ้าน ก็สามารถที่จะทาขึ้นมาก็ได้ตรงนี้ทางเทศบาลก็ยินดี ถ้าคิด
ว่าจะให้เทศบาลมีส่วนร่วมด้วย จะเอาตราของเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งในตรงนั้นก็ยินดี
เพราะถือว่าได้ร่วมคิดร่วมทากันในส่วนนี้ ไม่ปฏิเสธ ขออนุญาตเรียนชี้แจงใน 2ประเด็น
ตรงนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติม ในระเบียบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ สาหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก ตลอดจนท่านนายกฯ และ
คณะผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดการประชุมเวลา 11.2๐ น.
(ลงชื่อ)

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

- ๑๗ -

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

