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ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญครั้งแรก ประจาปี ๒๕62
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัย สามัญ ครั้ ง แรก ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวั นที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ในคราวประชุ มสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖2 แล้ว นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

-๒รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญครั้งแรก ประจาปี ๒๕62
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

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

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
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
สิทธิเดช ละม้าย
สถิตย์ สุคชเดช

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

ตาแหน่ง
สมาชิกภาเทศบาลตาบลเขาพระ

หมายเหตุ
ลา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
นักจัดการงานทั่วไป
ประธานประชาคม หมู่ที่ 7
ประธานประชาคม หมู่ที่ 12
ประธานประชาคม หมู่ที่ 10

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ ละม้าย
อรสุมา สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
วสันต์ ไทรแก้ว
สัจจนา หนูรุ่น
จิระ จันทวงศ์
ภูสิทธิ์ ริยาพันธ์
ชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
นายวสันต์ ไทรแก้ว
นางสัจจนา หนูรุ่น
นายจิระ จันทวงศ์
นายภูสิทธิ์ ริยาพันธ์
นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์

-๓11.
12.
13.
14.
15.

นายธรรมนูญ บัวแก้ว
นายบุญฤทธิ์ ยับ

ประธานประชาคม หมู่ที่ 3
ประธานประชาคม หมู่ที่ 4
นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุญฑริกา ศรีหมอกเมฆ นักศึกษาฝึกงาน
นางสาวธิดารัตน์ อินทรินทร์ นักศึกษาฝึกงาน

ธรรมนูญ บัวแก้ว
บุญฤทธิ์ ยับ
นลินรัตน์ เฮ่าตระกูล
บุญฑริกา ศรีหมอกเมฆ
ธิดารัตน์ อินทรินทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรี ย นท่านสมาชิ กสภาผู้ ทรงเกีย รติ ทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะผู้ บริห ารตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕62
ซึ่งได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และ
ดาเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ แนะนาตัวนักศึกษาฝึกงาน
ประธาน
ขอเชิญแนะนาตัวครับ
นางสาวบุญฑริกา ศรีหมอกเมฆ เรียนประธานสภา คณะบริหารและท่ านสมาชิกสภาทุกท่ าน ดิฉั น นางสาวบุ ญฑริก า
ศรีหมอกเมฆ เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ค่ะ
นางสาวธิดารัตน์ อินทรินทร์เรี ย นประธานสภา คณะบริ ห ารและท่า นสมาชิ กสภาทุกท่าน ดิ ฉัน นางสาวธิ ด ารั ต น์
อินทรินทร์ เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ค่ะ
ประธาน
ได้ทาความรู้จักกับท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกไปแล้ว ในนามเทศบาลตาบลเขาพระ
ยินดีต้อนรับทั้งสองท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเทศบาลตาบลเขาพระ เป็น
สถานที่ฝึกงาน ถ้าไม่มีภารกิจเร่งด่วน ขอเชิญร่วมฟังการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติภารกิจต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจ าปี
๒๕61 วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕61
ประธาน
มีส มาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ ยนแปลงเพิ่มเติมถ้อยคา ขอเชิญท่านสมาชิก
เจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรี ย นท่ า นประธานสภา นายเจตนิ พัท ธ์ ยั บ ยงวิ วั ฒ น์ สมาชิ ก สภา เขต 1 ขอแก้ ไ ข
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา หน้าที่ 15 ในช่วงที่ผมได้กล่าวกับสภาท้องถิ่น เป็น
สปสช. ไม่ใช่ สกสจ. ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธาน
ท่านอื่น มีไหม ถ้ามีขอเชิญ ส าหรับของผม ขอแก้ไขในหน้าที่ 4 บรรทั ดแรกที่เสนอ
โครงการขอใช้จ่ายเงินอุดหนุน ข้อความที่ถูกต้องคือขอใช้จ่ายเงินสะสม ท่านอื่นขอเชิญ
ครั บ เมื่อไม่มีส มาชิกท่านใดขอเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
๒๕61 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
ที่ประชุม
รับทราบ

-๔ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ า ง โครงการปรั บ ปรุ งท่ อเมนพร้ อ มขยายระบบประปาหมู่บ้า นแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
ระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 หลักการ ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้อนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจาปี ๒๕61 ตามโครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 406,000.- บาท
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕61 วันที่
12 พฤศจิกายน ๒๕61 เหตุผล นั้นเนื่องจากงบประมาณของโครงการไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปาหมู่ บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 316,000.- บาท เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างที่นาเรียนว่าโครงการ
ดังกล่าวอยู่ในวงเงินสามแสนบาท แต่ด้วยตอนนั้นเห็นว่ามียอดเงินคงเหลือที่จะต่อยอด
ไปได้ จึงเพิ่มเติม แต่การลงในระบบของเจ้าหน้าที่ ทาไม่ได้ จึงต้องตัดออกไปเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น ของเรา กระบวนการจึ งต้ อ งผ่ า นสภาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
รายละเอียดโครงการอยู่ในหน้าถัดไป ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกอภิปรายโครงการขยายประปาของหมู่ที่ ๑๑ มีไหม เมื่อไม่มีส มาชิก
ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม ผมขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการนี้
หรื อไม่ สมาชิกท่ านใดมีมติอนุมัติ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ าย หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 316,000.- บาท กรุณายกมือด้วยครับ

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน

มติที่ประชุม

ที่ป ระชุ มมี ม ติ อ นุ มัติ แ ก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณเงิน สะสมรายจ่า ย หมวดค่ า
ครุภัณ ฑ์ ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 งบประมาณเงินสะสม 316,000.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

-๕ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน
เลขานุการสภา

4.2 ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4.2
ญัตติขอความเห็ นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ในครั้งนี้ได้ตรวจสอบสถานะ
การเงิน การคลั ง แล้ ว จึง ขอความเห็ นชอบใช้ จ่ายเงินทุน ส ารองเงิน สะสม เพื่อ ใช้ใ น
โครงการดังต่อไปนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE
สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 0+187 ถึ ง กม.ที่ 0+350) หมู่ ที่ 1 ต าบลเขาพระ
งบประมาณ ๔35,0๐๐.- บาท ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาย
ยวด คเชนทร์ ถึ ง บ้ า นนายเสรี คงศั ก ดิ์ หมู่ ที่ 9 ต าบลเขาพระ งบประมาณ
201,4๐๐.- บาท 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสละ หมู่ที่ 10
ตาบลเขาพระ งบประมาณ 492,4๐๐.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,128,8๐๐.บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘7 วรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมได้ ดังต่อไปนี้ (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ
สิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เพื่อพิจารณาความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 1,128,8๐๐.- บาท
(หนึ่ งล้ านหนึ่ งแสนสองหมื่น แปดพันแปดร้อยบาทถ้ว น) เพื่อจัดทาโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวต่อไป ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงสถานะการเงินการคลังครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุม ในญัตตินี้ระเบียบที่เกี่ยวข้องคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
แก้ไขในข้อที่ 87 กาหนดว่า ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจาปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุน
สารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมได้ กรณี
ดังต่อไปนี้ (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ของปี งบประมาณนั้ น ให้ ขอความเห็ นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมั ติผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสารองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น หากมีความจาเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจนาเงินทุนสารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ
89 (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ให้ท่านสมาชิกได้เปิดไปดูเอกสารแนบท้ายแบบ
เสนอญัตติ แผ่นที่ ๓ ใน (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ ขอความเห็ นชอบจากสภาท้องถิ่น และขอ
อนุ มั ติ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สรุ ป เงิ น สะสม ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 จ านวน
11,849,602.27 บาท ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2562 เมื่อกันค่าใช้จ่าย
แล้วจะ - 1,567,225.78 บาท ยอดเงินสะสมคงเหลือร้อยละ - 13.23 ของเงินสะสม

-๖-
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ประธาน
นายประสิทธิ์ ละม้าย

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ดังนั้น ในกรณีที่เงินสะสมเหลือติดลบ หรือไม่ถึง
ร้อยละสิ บห้าการใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมตาม (๑) ต้องขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นและขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เงื่อนไขเข้าข้อนี้ในการประชุมวันนี้ สาหรับข้อ
(๒) ได้คานวณไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 51,014,500.บาท ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 7,652,175.- บาท ดังนั้นยอดเงินทุน
สารองเงินสะสมที่มีอยู่ตามบัญชี 7,931,612.93 บาท คิดเป็นร้ อยละ 15.55 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มียอดเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ
15 ไปใช้จ่ายได้ตาม (๒) จานวน 279,437.93 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อโครงการที่ท่าน
นายกฯได้เสนอต่อสภา จึงใช้ตาม (๑) ในการพิจารณาในครั้งนี้ จึงขออนุญาตนาเรียนสถานะ
การเงินการคลังก่อนที่จะพิจารณาเห็นชอบต่อไปขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้นาเรียนชี้แจงในระเบียบ และสถานะการเงินการคลังของเทศบาลใน
วันนี้ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบไหม เป็นระเบียบใหม่ อาจจะฟัง
แล้วไม่เข้าใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอ
เชิญสมาชิกพิจารณาโครงการตามที่ท่านนายกฯได้เสนอ โครงการแรกเป็นโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายโคกทราย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ
435,000.- บาท ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริ มเหล็ กสายบ้ านนายยวด คเชนทร์ ถึ งบ้ านนายเสรี คงศั กดิ์ หมู่ ที่ 9 งบประมาณ
201,400.- บาท โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสละ หมู่
ที่ 10 งบประมาณ 492,400.- บาท ขอเชิญท่านนายกฯครับ
ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้ตรวจสอบรายละเอียด ผมขออนุญาตเพิ่มเติม อย่างที่ฝ่ายเลขาฯได้
ชี้แจงเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมมีกี่ประเด็น กี่เงื่อนไข เงินทุนสารองมีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่ง
เป็นอานาจของสภา อีกส่วนใช้อานาจของสภาและขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งสาม
โครงการจะเป็นอานาจของสภาส่วนหนึ่งและผู้ว่าฯ อีกส่วนหนึ่ง สายโคกทราย จากหัวถนน
คอนกรีตถึงเขตหมู่ที่ ๔ ของตาบลกะทูน ระยะทางสี่ร้อยกว่าเมตร เราจะดาเนินการเป็น
สองช่วง ช่วงแรกจะเป็นการขอใช้จ่ายเงินสารองเงินสะสม อีกส่วนหนึ่งทางเทศบาลได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจากกรมส่งเสริมฯเงินเหลือจ่ายห้าแสนกว่าบาท สามารถต่อยอดได้
ตลอดเส้นทาง สมาชิกท่านใดที่ใช้เส้นทางสายนี้ จะเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นถนนลาดยางอยู่แล้ว
แต่เป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากการใช้งานอย่างยาวนาน ทาให้ถนนชารุดเป็นบางช่วงบางตอน
โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายยวด ของหมู่ที่ ๙ ถนนสายนี้ได้รับความ
เดือดร้อนมาระดับหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ความต้องการของประชาคมหมู่บ้านมาอันดับหนึ่ง มีความ
จาเป็นที่ต้องแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง มีงบประมาณอยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทที่
จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องผู้ใช้เส้นทางถนนสายนี้ อีกสายคือสายสวนสละ หมู่ที่ 10 ถนน
สายนี้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เราได้เห็นความสาคัญ ได้สารวจและทาประชาคมหมู่บ้าน
ซึ่งเขาเห็ นด้วยที่จะก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ในส่ วนตรงนี้ผมยิน ดีที่จะชี้แจงท่าน
สมาชิกที่สงสัย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญท่านสมาชิกประสิทธิ์ครับ
เรี ยนท่านประธาน โครงการที่ 3 สายสวนสละ ผมได้มีโอกาสลงประชาคมหมู่บ้านและ
หมู่บ้านอนุมัติให้สร้างเพื่อแก้ไขความลาบาก วันที่เรามาปรับปรุงแผนระดับตาบล หลังที่
ได้รับอนุมัติจากหมู่บ้าน ถนนเส้นนี้ ต้องผ่านที่ สปก. ผมได้มีโอกาสฟังประธานที่ประชุ ม

-๗ชี้แจงในวันนั้นในการปรับปรุงแผนว่า คือเจ้าของ สปก.ที่ถนนตัดผ่านเซ็นต์อุทิศให้เทศบาล
ต้องทาหนังสือขออนุญาตจากสปก. ผมไม่ทราบว่าเขาอนุมัติหรือยัง วันนั้นผมได้ฟังจากที่
ท่านประธานชี้แจงทั้งๆที่เจ้าของพื้นที่ที่เป็นสปก. เมื่อเราจะใช้พื้นที่ เราต้องขออนุมัติจาก
สานักงานใหญ่ สปก. ตอนนี้เขาตอบมาหรือยัง ผมขอสอบถามเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
นายพรรัตน์ ราชมณี
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เห็นด้วยทุก
โครงการ แต่สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติม การสร้างถนนของเราสร้างเท่าไหร่ก็ไม่คงทน เราหา
วิธีการป้องกันที่จะใช้ถนนอย่างคงทนและใช้ได้นาน ถนนทุกสายน่าจะมีป้ายบอกการรับ
น้าหนัก ปัญหามีให้เห็นอยู่แล้ว ถนนสาย อบจ. รถบรรทุกน้าหนักเกิน ฝ่ายที่เขามีหน้าที่
ควบคุมด้านจราจร ไม่สามารถจับหรือดาเนินการตามกฎหมาย แต่ละสายรับน้าหนักเท่าไหร่
เราน่าจะเพิ่มป้ายในส่วนนี้คิดว่างบประมาณที่เพิ่มคงไม่มาก ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมจะ
มากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ จะขอพูดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุน
สารองเงินสะสมของเทศบาล การก่อสร้างทาง ผมยกตัวอย่างให้เป็นอุทาหรณ์ในโครงการที่
๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยวด คเชนทร์ ถึงบ้านนายเสรี
คงศักดิ์ ผมเปิดอ่านแปลกใจนิดหนึ่งว่าความจริงเราน่าจะทาให้จบสาหรับถนนสายนี้ ความ
ยาวสามร้อยเมตร แต่ผมถามฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารตอบว่าอยู่ในเขตป่า ที่จริงแล้วที่ดิน
นายประเสริฐ โอยสวัสดิ์ เป็น สปก. เพราะฉะนั้นเทศบาลสมควรน่าจะแก้ปัญหาให้จบ เพื่อ
จะไปทาหมู่บ้านอื่น ที่ผมท้วงติงไม่ใช่ว่าผมจะมีประโยชน์สวนยางอยู่ตรงนั้น ไม่ใช่ หน้าที่
ของสมาชิกสภาก่อนจะให้ความเห็นชอบ ต้องท้วงติงฝ่ายบริหารได้ ว่าที่คุณทาสมควร
หรือไม่ สายอื่นๆผมก็ยกมือให้เกือบทุกสาย ประมาณ 3-4 สาย ที่ผมไม่ยกมือให้ แล้วเรามา
ดูว่าถ้าเรารอให้หน่วยงานอนุมัติ เราจะแก้ไขความเดือดร้อนให้พี่น้องได้หรือ จริงอยู่ทาง
รัฐบาลกลาง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อาเภอพิปูนได้ทาหนังสือท้วงติงมายังนายกเทศมนตรี
ตาบลเขาพระ ผมขอดูหนังสือฉบับนั้นตั้งแต่การประชุมคราวก่อนว่าเขาแจ้งมาอย่างไร จะ
หาวิธีการแก้ไขหรือโต้แย้ง มติของสภาเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องในพื้นที่ๆเดือดร้อน หน้าที่
ของท้องถิ่นก็เพียงเท่านี้ ถ้าชาวบ้านเดือดร้อน ขับรถเครื่องไปเกิดอุบัติเหตุ เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่เรามาตีประเด็นว่าทาไม่ได้ หน่วยงานไม่อนุมัติ เข้าเขตป่า
จะเข้าเขตป่าหรือไม่เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น แต่สิ่งที่สมควรจะสร้าง
ให้แล้วเสร็จ สงสารเขา ที่ผมพูดเพราะสงสารพี่น้องชาวสวนยางผู้ใช้เส้นทางไปถึงบ้านนาย
เสรี คงศักดิ์ จะได้บรรทุกต้นยางไปขาย แต่นี่ความยาว 125 เมตร พอถึงช่วงท่อระบายน้า
เพราะผมไปวัด ที่ผมท้วงติง ไม่ใช่เพราะผมไปวัด ผมว่าถ้าพื้นที่ที่มีปัญหา เราน่าจะสร้างให้
จบ แต่ในโครงการอื่นๆก็เห็นด้วยหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน
ขอบคุณครับท่านประธาน
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากจะเพิ่มเติม ถนนคอนกรีต
ที่เราสร้างไป มีความแข็งแรง แต่สภาพปัญหาที่เจอ น้ากัดเซาะดินขอบถนนบ้าง มีสถานที่
หลายแห่งที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะของน้า ผมขอเพิ่มเติมนิดว่าเวลาช่างออกไปสารวจหน้างาน
อยากให้นาปัญหาตรงนั้นมารายงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อป้องกัน ไม่ใช่สร้างถนนอย่างเดียว
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ควรสร้างที่กั้นน้า ป้องกันการกัดเซาะ อีกอย่างในเรื่องถนนที่เข้าป่าสงวนต่างๆ ผมไม่ค่อย
มั่นใจในตัวบทกฎหมาย อยากจะถามท่านเลขาสภาผ่านไปทางประธานสภาว่าการสร้างถนน
เข้าป่าสงวน หรือป่าอนุรักษ์ต่างๆ มีข้อแม้อะไรสักอย่าง ผมรู้สึกคุ้นๆว่าน่าจะมี ขอบคุณ
ครับ
ท่านนายกฯมีอะไรเพิ่มเติมไหม จากที่สมาชิกได้ซักถาม ขอเชิญครับ
ในส่วนของถนนสายสละ ตรงนี้เป็นที่ป่าเขต สปก. ขอเรียนว่ามีการดาเนินการทุกอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นหรือไม่ได้เป็น หรือเป็นที่ของส่วนตัวของเอกชน กรณีที่เป็น
ที่ สปก. เราต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือขออนุมัติให้ก่อสร้าง เราต้องส่งหนังสือ
ทั้งหมดส่งไปขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่เดิม คือ สปก. ซึ่งตรงนี้เราได้แจ้งไปแล้ว หนังสือ
พร้อมจุดที่จะก่อสร้าง เพื่อให้ทางหน่วยงานเขาอนุญาต เราจะจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อเมื่อทาง
สปก.หรือเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้ก่อสร้าง ดังนั้นตรงนี้เพื่อให้รวดเร็วเราก็ทาควบคู่กับไป ขอ
เรียนว่าถ้าสภาอนุมัติในวันนี้ เราจะดาเนินการได้ต้องรอให้ สปก.แจ้งกลับมา จึงจะจัดซื้อจัด
จ้างได้ บางครั้งเรายังไม่ได้หนังสือตอบยืนยันจากเจ้าของพื้นที่เดิม เราต้องทาควบคู่ไปกับ
เอกสาร จุดจีพีเอส ในส่วนของป้ายบอกขนาดน้าหนัก ถนนหลายสายโดยเฉพาะที่รถบรรทุก
วิ่งผ่าน ต้องยอมรับว่าถนนของเราไม่ได้รองรับในส่วนนี้ ตอนนี้ทางเทศบาลได้ทาหนังสือไป
ทางจั งหวัดเพื่อประกาศเป็นเขตทางหลวงท้องถิ่น ซึ่ง พรบ.ว่าด้วยทางหลวงท้องถิ่นว่า
อย่างไร ถ้าท่านสงสัย จะให้ทางฝ่ายเลขาฯได้นาเรียนชี้แจงอีกครั้ง จะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ว่ามีถนนกี่สาย ทางเทศบาลได้ดาเนินการไปแล้ว รอทางจังหวัดแจ้งมา หลักๆมี
สายหมู่บ้านจุฬาภรณ์ จากสายสามแยกพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้า ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์
จริงๆถนนสายนี้ ช่วงแรก 125 เมตร ถ้าสภาผ่าน เราสามารถทาได้เพราะเจ้าของอุทิศให้
เป็นของบ้านนายยวด มีเอกสารเป็นที่เรียบร้อย เราทาได้ตามงบประมาณที่มีส่วน ในส่วนที่
ท่านเจตนิพัทธ์สอบถาม เราต้องรวบรวมเอกสาร คิดว่าถ้าปีงบประมาณหน้าเอกสารพร้อม
เราก็สามารถตั้งงบประมาณในการดาเนินการก่ อสร้างได้ ขอฝากให้ท่านสมาชิกและผู้ ที่
เกี่ยวข้องขอรบกวนรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ในส่วนที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่องการก่อสร้างในเขตป่า
หรือที่ดินที่หน่วยงานอื่นดูแล ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เทศบาลเองต้องขออนุญาตขออนุมัติให้
ถูกต้อง ในพื้นที่เทศบาลตาบลเขาพระ มีตั้งแต่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถัดจากนั้นลงมาจะเป็นที่ดิน สปก. และหลังจากนั้นจะเป็นที่ดินที่
มีเอกสารสิทธิ์ของประชาชน ในส่วนของแม่น้า จะมีในส่วนของกรมเจ้าท่าดูแลอยู่ ในส่วนนี้
ถือว่าเป็นประเด็นที่สาคัญ มีหน่วยงานอื่นดูแลอยู่ ที่เขาดูแลป่า ที่ดินนี้อยู่ จะต้องถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานใดที่จะเข้าไปดาเนินการก่อสร้างในพื้นที่ โดยเฉพาะส่วน
ราชการต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเสียก่อน ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ เป็นประเด็นปัญหาว่าท้องถิ่น
เข้าไป ไม่ขออนุญาต ถือว่าผิดกฎหมาย ดังนั้นต้องดาเนินการให้ถูก ต่อไปพื้นที่ที่จะเข้าไป
ดาเนินการที่ป่าไม้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ ไม่ใช้เฉพาะของท้องถิ่น ของจังหวัด
หรือของอะไรก็แล้วแต่ จะดาเนินการในเขตน้าต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า ถือเป็นหลัก
กฎหมายที่ต้องปฏิบัติ ถ้าใครละเมิดตรงนี้ต้องถือว่ามีความเสี่ยงที่จะทาผิดกฎหมาย จะต้อง
ถูกหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องด าเนินการ ขออนุญาตน าเรียนชี้ แจงว่าเป็ นอย่างนี้ ไม่ ใช่ เป็ น
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นโยบายหรือเป็นเรื่องใหม่ กฎหมายออกมานานแล้ว แต่เราไม่ได้ถือปฏิบัติ ขออนุญาตนา
เรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
ขออนุญาตสอบถามท่านเลขาฯ เราเคยรวบรวมเอกสารในการก่อสร้างถนนทุกสายไปให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราเคยได้รับหนังสือตอบรับบ้างไหม หรือมีทานองข่าวดีสักนิด เขาได้
สนทนากับเราไหมครับ ขอบคุณครับ
ยังไม่มี มีการแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม เช่นเราบอกพิกัดตรงนี้ แต่เขาไปเปรียบเทียบแล้วขอ
พิกัดมาเพิ่มเติมว่าจุดที่ก่อสร้าง เพราะพิกัดใช้พิกัดจีพีเอส ไปใช้เปรียบเทียบพื้นที่ป่า ไม่
ตรงกัน ส่วนอนุมัติ อนุญาต ไม่มีความคืบหน้าเลยครับ
มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ สาหรับโครงการขอใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมทั้ง ๓
โครงการ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอถามมติที่ประชุม
ว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมก่อสร้างถนนลาดยาง PARA
SPHALT CONCRETE สายโคกทราย หมู่ที่ 1 งบประมาณ ๔35,0๐๐.- บาท สมาชิก
ท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
PARA ASPHALT CONCRETE สายโคกทราย หมู่ที่ 1 งบประมาณ ๔35,0๐๐.บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายยวด คเชนทร์ ถึง
บ้านนายเสรี คงศักดิ์ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 201,4๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือด้วยครับ
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนายยวด คเชนทร์ ถึง บ้านนายเสรี คงศักดิ์ หมู่ที่ 9 งบประมาณ
201,4๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสละ หมู่ที่ 10
งบประมาณ 492,4๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสวนสละ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 492,4๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง
10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การก าหนดสมัย ประชุม สภา สมัย สามัญ ประจ าปี ๒๕62 และสมัย สามั ญ
สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖3
ในระเบียบวาระนี้ มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดสมัยประชุม คือ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตราที่ ๒๔ กาหนดว่าในปีหนึ่งให้มี
สมั ย ประชุม สามัญ สี่ ส มัย สมัย ประชุ มสามัญ ครั้ งแรกและวั นเริ่ม ประชุ มสมัย สามั ญ
ประจาปีให้สภาเป็นผู้กาหนด และวรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีกาหนด
ไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ

-๑๐-

นายจานงค์ หนูเพชร

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ ละสมัยของ
ปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี ขอให้ที่ประชุมได้หารือกันเพื่อกาหนดสมัยประชุม สมัย
สามัญ ของปี 2562 และสมัยแรกของปี 2563 ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และประธานประชาคมทุกหมู่บ้าน กระผม
จานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ในการกาหนดสมัยประชุมสภา สมัย
สามัญ ประจาปี ๒๕62 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖3 ผมขอเสนอวันเริ่ม
ประชุมสมัยที่ ๒ ประจาปี 2562 เริ่มจากวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕62 มีกาหนด 30 วัน
สมัยที่ ๓ ประจาปี 2562 เริ่มจากวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕62 มีกาหนด 30 วัน สมัยที่
๔ ประจาปี 2562 เริ่มจากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕62 มีกาหนด 30 วัน และสมัย
แรกของปี ๖3 เริ่มจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 มีกาหนด 30 วัน ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านสมาชิกจานงค์ มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ท่านนาไป
ปรึกษากันแล้ว มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอสรุปว่ามติ
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาชิกจานงค์เสนอ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕62 สมัยที่
๒ เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕62 มีกาหนด 30 วัน สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑3 สิงหาคม
๒๕62 มีกาหนด 30 วัน สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕62 มีกาหนด 30
วัน และสมัยแรกของปี 25๖3 เริ่ มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 มีกาหนด 30 วัน
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนประธาน ท่านสมาชิก ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายที่ ไ ด้ แ ถลงไว้ ต่ อ สภา ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๒53 ในการดาเนินงาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดาเนิ นงานให้ป ระชาชนทราบ ประกอบกับมาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่
กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบั ติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล
ประจาปี 2561 ดังนี้ตามที่กระผม นายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตาบลเขาพระ ต่อสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 255๕ ซึ่งได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตาม
กรอบแนวทางในการพัฒนา รวม 9 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน, นโยบายด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน, นโยบายด้ านการพั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิต , นโยบายด้ า น
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม, นโยบายด้านสาธารณสุข, นโยบายด้านเศรษฐกิจ,
นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน,
นโยบายด้านทรั พยากรธรรมราช และสิ่ งแวดล้อม, นโยบายด้านการบริหารจัดการ

-๑๑องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล โดยได้นาไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทาโครงการหรือ
กิจ กรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาและสร้างความเจริญให้ กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อ
ปั ญหาความต้องการของท้ องถิ่ นและครอบคลุ มภารกิ จหน้ าที่ที่ กฎหมายก าหนดไว้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ทุกโครงการและกิจกรรม เป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่
น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้
ข้อจากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดาเนินการจนประสบผลสาเร็จเป็น
ที่น่ าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้ คนส่ ว นใหญ่ให้ ได้รับ
ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด ส าหรั บ โครงการขนาดใหญ่ ห รื อ โครงการริ เ ริ่ ม ใหม่ ที่ จ ะท าให้
ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดาเนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้กาหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจาทุกปี กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
เทศบาลตาบลเขาพระ ประจาปี ๒๕61 ดังต่อไปนี้ ๑. นโยบายเร่งด่วน ในรอบปีที่
ผ่านมา เทศบาลตาบลเขาพระ ได้ดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนอย่างครบถ้วน ทั้ง ๑๑
ด้าน ซึง่ ด้านทีเ่ ทศบาลตาบลเขาพระให้ความตระหนักเป็นพิเศษก็คือการบริหารงานโดย
ยึดหลักบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ซึ่งประกอบด้วย
หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ความ
รับผิดชอบ โดยทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่สาคัญ คือ
โครงการเสวนาประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2561 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ในการกาหนดโครงการ ทิศทางการบริหารท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณ
11,๖20.- บาท ๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานทั่ว ไปให้ อยู่ ใ นสภาพสมบู รณ์ ป ลอดภั ย เช่ น ถนน ไฟฟ้ า สาธารณะ ประปา
สะพาน เขื่อนขนาดเล็ก แหล่งน้าชุมชน สนามกีฬา ทางเท้า ท่อระบายน้า ขยายผิวถนน
ให้กว้างมากขึ้น มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ ๓. นโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การ
เสี ย สละในการร่ วมคิด ร่ว มทากิจกรรมของชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของ
ประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็น
เมืองน่าอยู่ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การ
สงเคราะห์ แ ละส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ของเด็ ก เยาวชน สตรี คนพิ ก าร คนสู ง อายุ
สนับสนุนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว เพื่อลดปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ๔.
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาทาง
การศึ ก ษา เน้ น การบริ ห ารจั ด การให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นมี ค วามพร้ อ มทางด้ า นร่ า งกาย

-๑๒สติปัญญา อารมณ์และสังคมรวมทั้งความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านวัสดุอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน สนับสนุนและส่งเสริม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมป้องกันและร่วม
แก้ไขปัญหา มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ๕. นโยบาย
ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้น
การป้องกันโรค จัดรถกู้ชีพฉุกเฉินไว้ให้บริการผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬา
ประจาชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ๖. นโยบาย
ด้ า นเศรษฐกิ จ จะพั ฒ นาให้ เ กิ ด ความสมดุ ล และยั่ ง ยื น ของทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งลงตั ว
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการ
รวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอันที่ จะนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ
เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ๗. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้มี ๑ ชุมชน ๑ กลุ่ม อพปร. เพื่อดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในชุมชนของตนเอง รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้
พอเพียง ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่าง ๆ สามารถป้องกันภัย
เบื้ องต้นได้เอง จะทางานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการเฝ้าระวัง
อาชญากรรมทุกช่องทาง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ๘.
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมราช และสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสานึก ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริม
ให้คนรุ่นใหม่รู้คุณค่าของพลังงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีส่วน
สาธารณะเพี ย งพอ มี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การ รวมทั้ ง สิ้ น - โครงการ
๙. นโยบายด้านการบริห ารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จะนาหลักการ
บริหารงาน โดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพื่อให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการทางานของเทศบาล เกิดความ
ร่ว มมือในการพัฒ นาท้องถิ่ น ส่ งเสริมและสนับสนุนการมีส่ ว นร่ว มและรับฟังความ
คิดเห็ น จากทุก ภาคส่ ว น ทั้งหน่ว ยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กฎหมายกาหนด มีมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอานาจการตัดสินใจ ส่งเสริมและสร้าง
ขวัญกาลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบน
พื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตสานึกต่อการปฏิบั ติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย มีโครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา

-๑๓-

ประธาน

มติที่ประชุม

กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเขาพระ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ
ด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระให้มีศักยภาพ นาไปสู่ชุมชนที่
น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ขอบคุณครับ
ขอบคุณ ท่ า นนายกฯที่ ไ ด้ร ายงานผลการดาเนิ นงานตามนโยบายที่ ไ ด้ แถลงต่อ สภา
ประจาปี 2561 ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ด้าน แต่ละด้านมีโครงการประกอบ ดูได้จากเอกสาร
ซึ่งท่านสามารถซักถามโครงการในด้านหนึ่งด้านใด จะเห็นว่าไม่ได้ทา หรือทาแล้วไม่แล้ว
เสร็ จ ท่านสามารถอภิปรายซักถามได้ มีไหม เมื่อไม่มีส มาชิกสอบถาม เป็นอันว่าที่
ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตามที่แถลงไว้ต่อสภา
รับทราบ

5.3 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประธาน
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรี
เรียนประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ
29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
ระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ งมาด้วย ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับการจัดทาแผนครับ
ประธาน
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บ ริหาร ตลอดถึงสมาชิกและผู้เ ข้าร่วมประชุมทุกท่า น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น พ.ศ. 2558 ปั จจุบัน แก้ไ ขเพิ่ มเติม ถึงฉบับที่ ๓ ได้กาหนดในส่ ว นของการ
ติดตามผลแผนไว้ ในระเบียบข้อ 19 การรายงานผล ให้คณะกรรมการติดตามรายงาน
ผลและเสนอความเห็นที่ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ ให้ ผู้ บ ริ หารท้องถิ่น ได้ เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒ นา รวมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศผลไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ซึ่งกระบวนการ คือคณะกรรมการติดตามฯ 1.จะต้องมีการกาหนดแนวทาง กาหนด
วิธีการ ติดตามแผนพัฒนา ซึ่งได้มีการกาหนดแนวทางไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
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ประธาน
นายโชคดี ศรีเปารยะ

2561 มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จานวน ๓ ท่าน ผู้ แทน
ประชาคมของหมู่บ้าน ท้องถิ่นอาเภอพิปูน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้ านจุ ฬาภรณ์พัฒ นา 2 หั ว หน้าส านักปลั ด หั ว หน้า ฝ่ ายบริห ารงานคลั ง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เป็ นคณะกรรมการติดตาม ได้ประชุมกาหนดแนวทางเมื่อวันที่
๑6 ตุลาคม 2561 มีการพิจารณาร่าง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาล
ต าบลเขาพระ ส่ ว นสรุ ป ผลตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละโครงการ ได้ แ ยกตามยุ ท ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์แรกคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะและชุมชน โครงการที่อยู่ในแผนสี่ปี
ของเทศบาล ทั้งหมด 90 โครงการ ที่ได้ทา 25 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
คนและสังคม มีโครงการปรากฏอยู่ในแผน 74 โครงการ โครงการที่ได้ทา 22 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ย มี โ ครงการปรากฏอยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 27 โครงการ เทศบาลได้
ดาเนิ น การไป 3 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ มีโ ครงการที่
ปรากฏในแผน จานวน 18 โครงการ เทศบาลได้ดาเนินการไป ๑ โครงการ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 6 โครงการ ในส่วนนี้เทศบาลได้ดาเนินการ แต่ไม่ ได้ใช้งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล มี
โครงการทั้งหมด 29 โครงการ ได้ดาเนินการไป 19 โครงการ รวมโครงการทั้งหมดทุก
ยุทธศาสตร์ 244 โครงการ จานวนโครงการที่เทศบาลได้ดาเนินการ 70 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 28.68 ของจานวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ส่วนรายละเอียดใน
การดาเนิน การจะแยกเป็น รายยุทธศาสตร์ เอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิกและท่าน
ผู้บริหารแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน มีสมาชิกท่านใดสงสัย ซึ่งคณะกรรมการได้
ติดตามและได้นาเสนอต่อผู้บริหาร วันนี้ผู้บริหารได้นาเสนอต่อสภาเพื่อจะได้ปิดประกาศ
ต่อไป สมาชิกท่านใดจะสอบถามว่าโครงการหนึ่งโครงการใดที่คณะกรรมการติดตาม
นาเสนอต่อผู้บริหาร และผู้บริหารนาเสนอต่อสภา ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือมีประการ
หนึ่งประการใดที่คลาดเคลื่อน สามารถจะซักถามได้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดติดใจ
หรือสงสัย เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ 2561
รับทราบ
5.4 เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต ๒ วันนี้
ได้อนุมัติโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไป ๓ โครงการ ผมอยากฝากถึงท่านบริหารว่า
โครงการที่เราทามาในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา เราได้ทาไปแล้ว แต่เราไม่ได้มองไป
ข้างหลังว่าโครงการที่เราได้ทาไป มีความชารุดเสียหาย ผมเคยพูดในที่ประชุมแห่งนี้ไป
ครั้งหนึ่ง ถนนสาย ม. 12 ไป ม. 5 ที่ แตกชารุด เมื่อเกิดอุทกภัยในครั้งที่ผ่านมา น้า
เซาะใต้ถนน รถเกิดอุบัติเหตุ ถนนหัก เราน่าจะมองไปข้างหลังว่าเราซ่อมบ้าง เพราะว่า
สองจุดที่เกิดน้าเซาะ ผมเคยพูดว่าถ้าเกิดรถหนักวิ่งผ่าน ถนนทรุดได้ มีอยู่หลายเส้ น
สาย 4189 ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว มีการออกสารวจ ไม่มีการแก้ไข เราทาถนนไป

-๑๕หลายสาย มีแต่ทาไปๆ แต่ที่ชารุด ไม่ได้ดาเนินการแก้ไข ผมคิดว่าน่าจะสารวจและ
ซ่อมแซมสักครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เสนอ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรี ย นท่ า นประธาน ในวาระอื่ น ๆ ผมจะสอบถามไปทางนายกเทศมนตรี เกี่ ย วกั บ
โครงการการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 12
พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลียบ ยับ
หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ 9 ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ทาไมสร้างถนนแล้ วไม่ให้
เชื่อมต่อกัน ผมมาจากกระบี่เมื่อคืน แล้ว นอนไม่หลับ รุ่งเช้าผมไปถ่ายภาพมาให้ท่าน
นายกฯดู มีความยาว 4 เมตร ถ้ารวมพื้นที่ก็ 12 ตารางเมตร อย่างไรก็ ให้สอบถามทาง
กองช่างดูว่า เขียนโครงการแล้ว ทาไมไม่เขียนให้ถึงจุดหมายปลายทาง ให้เ สร็จ เราอย่า
ปล่อยให้เป็นช่องโหว่ ให้ชาวบ้านด่าทุกครั้ง ขอร้องเถอะ ไม่ได้นอนหลับดี มีความยาว 4
เมตร ผมไปสร้างถนนสายโคกทราย ตั้ง 20 ตารางเมตร ผมยังทาให้ชาวบ้านได้ ทาให้
ชาวบ้านสักนิดเถอะ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
นายกเทศมนตรี
ในส่วนของท่านโชคดี ขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมา หลายเส้นทาง โดยเฉพาะที่ได้ประสบ
อุทกภัยที่ผ่านมา เราได้เสนอไปทางจังหวัดทางอาเภอ หลายโครงการ ถ้าเกินศักยภาพ
เกินสถานะการเงินการคลัง เราก็ขอไป ส่วนโครงการจะได้หรือไม่ได้ ต้องรอดูทางอาเภอ
กันไป ท่านปลัดก็เป็นคณะกรรมการของอาเภออยู่ อาเภอพิจารณาแล้วจะส่งไปจังหวัด
บางโครงการเขาก็ตัด ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าการทางาน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าท้องที่ ท้องถิ่น อาเภอ เขตป่า ถ้าเราไปทาเชิงถาวร แทบต้องขออนุญาต ซึ่งจะล่าช้า
ซึ่งการแก้ปัญหา ต้องขออาเภอ เพราะอาเภอมีวิธีการค่อนข้างที่จะมีระเบียบ แต่ถ้าเป็น
โครงสร้างพื้น ฐาน ต้องขออนุญาต ผมได้ส่ งรายละเอียดทุกโครงการที่ได้รับ รายงาน
ข้อมูลจากท่านสมาชิก ได้รายงานมายังเทศบาล เราได้ส่งไปยังจังหวัด ทางอาเภอ ใน
การของบประมาณ ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ ขอเรียนว่าตอนที่เราไปวัด ตลอดสาย
จานวนเท่านั้น แต่เวลาดาเนินการจริงๆ ระยะได้ แต่ถนนไม่จบ ผมพึ่งทราบหลังจากเขา
ยกเครื่องจักรกลับกันแล้ว แต่ผมได้เรียนว่าจะทาให้จบโดยงบส่วนตัว ผมขออภัยด้วย
ช่วงที่ไปวัด มีท่านพรรัตน์ด้วยไหม ผมจาไม่ได้ ผมมาทราบหลังจากเขายกเครื่องไม้
เครื่องมือกลับแล้ว ถ้าผมทราบในเบื้องต้น ผมคิดว่าผมขอเขาได้ ผมมาทราบก่อนท่าน
เจตนิ พั ท ธ์ ไ ม่ กี่ วั น ในการวั ด เราวั ด ตั้ ง แต่ หั ว คอนกรี ต ฝั่ ง นี้ จนถึ ง ฝั่ ง หมู่ 2 หมู่ ๙
ผู้รับเหมาเขาก็ทาตามระยะทางในสัญญา แต่ในการวัดของเราอาจจะมีส่วนต่างเกิดขึ้น
4 เมตร ก็ไม่มาก ผมจะรับไปแก้ปัญหา ให้ผู้ใช้เส้นทางได้ใช้อย่างต่อเนื่อง ผมรั บปากจะ
แก้ปัญหาให้ในส่วนนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
นายสถิตย์ สุคชเดช
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เรื่อง
ทุกเรื่อง ถ้าเราได้พูดคุยกัน ก็จบ ยกตัวอย่างถนนรอบอ่า งเก็บน้าคลองดินแดง ต้อง
ขอขอบคุณไปยังกรมชลประทานที่ให้งบประมาณมาหนึ่งแสนห้าหมื่นไปถมหลุมบ่อ และ
ทางเทศบาลโดยท่านนายกฯสนับสนุนไปอีกห้าพัน จากชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกห้า
พัน และมีประชาชนรวบรวม จะเป็นข้าวสาร เป็นเงินสด ประมาณพัน ต้องขอชมเชย
และจะขอฝากไปยังประธานประชาคมที่มาประชุมในวันนี้ ช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยว่า

-๑๖ที่ถมหลุมบ่อเป็นงบประมาณของกรมชลประทาน และรวบรวมกับของพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ได้ และได้ออกปากพี่น้องในพื้นที่ โดยเฉพาะ ผู้ใหญ่ กานัน แพทย์ สารวัต ท่าน
สมาชิกร่วมกันทาถนนให้แล้วเสร็จ แต่ก็ไม่แล้วเสร็จ จึงจัดงานวิ่งมินิมาราธอนไม่ได้ ยัง
เป็นหลุมเป็นบ่อ วันนี้อยากฝากท่านประธานไปยังท่านนายกฯว่า งานวิ่งมินิมาราธอน
ฟันรัน เล กลาง เขา อย่าให้ขาดไป เพราะเป็นงานเปิดบ้านเปิดเมืองของอาเภอพิปูน สิ่ง
ที่ระดมคนได้ราว 500-600 คน ต้องเป็นงานนี้งานเดียว และฝากไปยังท่านผู้บริหาร
และท่านทรงเกียรติทุกท่าน หากท่านต้องการติ ดต่อประสานงาน หรือส่วนตัวกับกรม
ชลประทาน ช่วยเรื่องท่อน้าเมนประปาของพี่น้องในพื้นที่ของตาบลเขาพระ ท่อน้า ๑
เมตร ห่างจากอ่างเก็บน้าคลองดินแดง อยากจะให้ประชาชนได้นาน้าตรงนี้ไปใช้ เพื่อใช้
กับพืชผลทางการเกษตร ถ้าได้น้าตรงนี้มา ขอฝากจริงๆ และในการประชุมวันนี้ มีคุณ
ป้าผมเสียชีวิตที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมวางพวงหรีดและร่วมรับประทาน
อาหาร ขอบคุณมากครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมมีอีกเรื่อง เรื่องโฉนดชุมชนในเขตป่า ไม่ทราบว่าตอนนี้ ฐานะทาง
เอกสาร เทศบาลตาบลเขาพระได้ดาเนินการถึงขั้นตอนไหน ผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชน
ชาวตาบลเขาพระของเราอยู่ในเขตป่าสงวน เป็นโอกาสเดียวของจังหวัดนครฯ ที่เราได้
ดาเนินการจัดทาเรื่องโฉนดชุมชน ในปี 2553 ในขณะนั้น ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีได้ลง
มาสารวจในพื้นที่จริง แล้ว เพราะฉะนั้นขอฝากไปยังฝ่า ยบริหาร อย่าให้ชุมชนเทศบาล
ตาบลเขาพระหมดโอกาส ช่วยติดต่อในการทางานให้แล้วเสร็จ เผื่อรัฐบาลใหม่จะเห็นใจ
ผมขับรถมา เห็นข้างทางติดป้ายผู้สมัครมาก เผื่อจะมีโอกาสให้ชาวตาบลเขาพระของเรา
บ้ าง อย่ า นิ่ งนอนใจ ของผมไม่มีใ นเขตป่าสั กแปลง แต่ผ มเป็น ห่ ว งพี่น้องประชาชน
ขอบคุณมากครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
นายกเทศมนตรี
เรื่องเอกสารโฉนดชุมชน ในส่วนของเทศบาลตอนนี้ได้ดาเนินการครบตามกระบวนการ
รอแค่ทางโฉนดชุมชน สานักนายกฯ จะแจ้งมาว่าอย่างไร เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสารวจ
พื้นที่ เราได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นภาระที่สาคัญ เป็นภารกิจที่ต้องทา หลาย
โครงการที่ มี ง บประมาณแล้ ว อย่ า งหมู่ ที่ ๕ หมู่ ที่ ๑๐ เราไม่ นิ่ ง เฉย ขอไปทุ ก
กระบวนการ แต่ จะตอบหรือ ไม่ อย่า งไร รอนิด หนึ่ ง ผมพยายามสอบถามไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง ว่าที่เราขอไปว่าอย่างไร ถ้าเขาไม่ตอบภายในเวลา จะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่า
สาหรับวันนี้มีภารกิจ ขอเชิญสมาชิกรับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากนั้นไปร่วมกัน
งานบาเพ็ญกุศลศพของคุณแม่มณี ซึ่งเป็นอาสะใภ้ของท่านจานงค์และญาติๆของเรา
และกาหนดวันอาทิตย์ ทางเทศบาลจะร่ว มเป็นเจ้าภาพ ช่ว งบ่ายสามโมงได้รับการ
ประสานจากสภ.พิปูน และสภ.ช้างกลาง ว่าจะแข่งขันฟุตบอลกระชับ มิตร ๓ ทีม ที่
โรงเรียนจุฬาภรณ์ ฯ ขอเชิญพวกเราเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และจากการแข่งขันฟุตบอล
เขาพระคัพ ครั้งที่ ๕ ซึ่งในปีนี้ได้เสร็จสิ้นในวันที่ 9 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องฟันรัน เป็นงานระดับจังหวัด ถ้าสถานที่พร้อม ทางเทศบาลมีความ
ยินดี แต่งบมีจากัดหนึ่งแสนบาท คิดว่าไม่มีปัญหา ถ้าอย่างไรจะประสานกับ อบจ. เขามี
ความพร้อมที่จะร่วมกับเราแค่ไหน เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่ง ขอบคุณ
ครับ

-๑๗ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนท่านประธาน ด้วยคุณสุ ธิณี บุญประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช เขตอ าเภอพิ ปู น ได้ ฝ ากประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การจั ด งานการ
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยคุณสุธีณี บุญประดิษฐ์ ได้ร่วมกับองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด จัดงานการท่องเที่ยว ในหมู่ที่ ๕ ตาบลเขาพระ จัด วันที่ 8-12
เมษายน 2562 ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะตามมาภายหลัง แต่ได้กาหนดวันจัดงานแล้ว
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ
มีท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกจะเสนอความเห็นในเรื่องอื่นเพิ่มเติม สาหรับวันนี้ ผม
ขอขอบคุณ โดยเฉพาะประธานประชาคมหมู่บ้านต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม โอกาสหน้า
ถ้ามีการประชุม ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งที่มีการประชุม สาหรับวันนี้ผมขอ
ปิดการประชุม สวัสดีครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑2.40 น.
(ลงชื่อ)

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

-๑๘ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒7 มี น าคม ๒๕62
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยสามัญครั้งแรก ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒1 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) พรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรัตน์ ราชมณี)
(ลงชื่อ) จานงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจานงค์ หนูเพชร)
(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)
(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)
(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 เมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

