
-๑- 
 

   
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญครั้งแรก  ประจ าปี ๒๕62 

 

************************************* 
 

   ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญครั้งแรก ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบล         
เขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖2 แล้ว  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น 
ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  12  เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

        (ลงชื่อ)       สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญครั้งแรก  ประจ าปี  ๒๕62  

 วันที่  21  กุมภาพันธ์  ๒๕62   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. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต  
๔. นายจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านงค์  หนูเพชร 
๕. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ ารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๘. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๙. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 
    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ ์
๒. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๓. นางสาวอรสุมา  สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ อรสุมา  สิทธิฤทธิ์ 
๔. นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง 
๕. นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ 
6. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล วสันต์  ไทรแก้ว 
7. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
8. นายจิระ  จันทวงศ์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 7 จิระ  จันทวงศ์ 
9. นายภูสิทธิ์  ริยาพันธ์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 12 ภูสิทธิ์  ริยาพันธ ์

10. นายชัยรัตน์  ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 10 ชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ 
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11. นายธรรมนูญ  บัวแก้ว ประธานประชาคม หมู่ที่ 3 ธรรมนูญ  บัวแก้ว 
12.  นายบุญฤทธิ์  ยับ ประธานประชาคม หมู่ที่ 4 บุญฤทธิ์  ยับ 
13. นางสาวนลนิรัตน์  เฮา่ตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นลินรัตน์ เฮ่าตระกูล 
14. นางสาวบุญฑริกา ศรีหมอกเมฆ นักศึกษาฝึกงาน บุญฑริกา ศรีหมอกเมฆ 
15. นางสาวธิดารัตน์ อินทรินทร์ นักศึกษาฝึกงาน ธิดารัตน์ อินทรินทร์ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะผู้บริหารตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี ๒๕62 
ซึ่งได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และ
ด าเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ แนะน าตัวนักศึกษาฝึกงาน 

ประธาน ขอเชิญแนะน าตัวครับ 
นางสาวบุญฑริกา ศรีหมอกเมฆ เรียนประธานสภา คณะบริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวบุญฑริกา            

ศรหีมอกเมฆ เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ค่ะ 
นางสาวธิดารัตน์ อินทรินทร์ เรียนประธานสภา คณะบริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวธิดารัตน์ 

อินทรินทร์ เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ค่ะ 
ประธาน ได้ท าความรู้จักกับท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกไปแล้ว ในนามเทศบาลต าบลเขาพระ

ยินดีต้อนรับทั้งสองท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเทศบาลต าบลเขาพระ เป็น
สถานที่ฝึกงาน ถ้าไม่มีภารกิจเร่งด่วน ขอเชิญร่วมฟังการประชุม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติภารกิจต่อไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
  ๒๕61 วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕61 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยค า  ขอเชิญท่านสมาชิก                
เจตนิพัทธ์ครับ 

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภา นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์  สมาชิกสภา เขต 1 ขอแก้ไข
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา หน้าที่ 15 ในช่วงที่ผมได้กล่าวกับสภาท้องถิ่น เป็น 
สปสช. ไม่ใช่ สกสจ. ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ท่านอ่ืนมีไหม ถ้ามีขอเชิญ ส าหรับของผม ขอแก้ไขในหน้าที่ 4 บรรทัดแรกที่เสนอ
โครงการขอใช้จ่ายเงินอุดหนุน  ข้อความที่ถูกต้องคือขอใช้จ่ายเงินสะสม ท่านอ่ืนขอเชิญ
ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
๒๕61 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน

ระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 หลักการ ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้อนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจ าปี ๒๕61 ตามโครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 406,000.- บาท 
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕61 วันที่ 
12 พฤศจิกายน ๒๕61 เหตุผล นั้นเนื่องจากงบประมาณของโครงการไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 316,000.- บาท เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างที่น าเรียนว่าโครงการ
ดังกล่าวอยู่ในวงเงินสามแสนบาท แต่ด้วยตอนนั้นเห็นว่ามียอดเงินคงเหลือที่จะต่อยอด
ไปได้ จึงเพ่ิมเติม แต่การลงในระบบของเจ้าหน้าที่ ท าไม่ได้ จึงต้องตัดออกไปเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเรา กระบวนการจึงต้องผ่านสภาอีกครั้งหนึ่ง 
รายละเอียดโครงการอยู่ในหน้าถัดไป ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายโครงการขยายประปาของหมู่ที่ ๑๑ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิก
ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม ผมขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการนี้
หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 316,000.- บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินสะสมรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 งบประมาณเงินสะสม 316,000.- บาท 
ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 
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 4.2 ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4.2

ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ในครั้งนี้ได้ตรวจสอบสถานะ
การเงินการคลังแล้ว จึงขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือใช้ใน
โครงการดังต่อไปนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE 
สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 0+187 ถึง กม.ที่ 0+350) หมู่ที่  1 ต าบลเขาพระ 
งบประมาณ ๔35,0๐๐.- บาท  ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาย
ยวด คเชนทร์ ถึง บ้านนายเสรี คงศักดิ์   หมู่ที่  9 ต าบลเขาพระ งบประมาณ              
201,4๐๐.- บาท  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสละ หมู่ที่ 10 
ต าบลเขาพระ งบประมาณ 492,4๐๐.- บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,128,8๐๐.- 
บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘7 วรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ ดังต่อไปนี้ (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ
สิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,128,8๐๐.- บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงสถานะการเงินการคลังครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วม

ประชุม ในญัตตินี้ระเบียบที่เกี่ยวข้องคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ ๔  พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
แก้ไขในข้อที่ 87 ก าหนดว่า ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุน
ส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณี
ดังต่อไปนี้ (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 
89 (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ให้ท่านสมาชิกได้เปิดไปดูเอกสารแนบท้ายแบบ
เสนอญัตติ แผ่นที่ ๓ ใน (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขอ
อนุมัติผู้ ว่ าราชการจั งหวัด สรุปเงินสะสม ณ วันที่  1 ตุ ลาคม 2561 จ านวน 
11,849,602.27 บาท ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2562 เมื่อกันค่าใช้จ่าย
แล้วจะ - 1,567,225.78 บาท  ยอดเงินสะสมคงเหลือร้อยละ - 13.23 ของเงินสะสม      
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ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ดังนั้น ในกรณีที่เงินสะสมเหลือติดลบ หรือไม่ถึง
ร้อยละสิบห้าการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมตาม (๑) ต้องขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นและขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เงื่อนไขเข้าข้อนี้ในการประชุมวันนี้ ส าหรับข้อ 
(๒) ได้ค านวณไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งไว้ 51,014,500.- 
บาท ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 7,652,175.- บาท ดังนั้นยอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมที่มีอยู่ตามบัญชี 7,931,612.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.55 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มียอดเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ 
15 ไปใช้จ่ายได้ตาม (๒) จ านวน 279,437.93 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อโครงการที่ท่าน
นายกฯได้เสนอต่อสภา จึงใช้ตาม (๑) ในการพิจารณาในครั้งนี้ จึงขออนุญาตน าเรียนสถานะ
การเงินการคลังก่อนที่จะพิจารณาเห็นชอบต่อไปขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้น าเรียนชี้แจงในระเบียบ และสถานะการเงินการคลังของเทศบาลใน
วันนี้ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบไหม เป็นระเบียบใหม่ อาจจะฟัง
แล้วไม่เข้าใจ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอ
เชิญสมาชิกพิจารณาโครงการตามที่ท่านนายกฯได้เสนอ โครงการแรกเป็นโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายโคกทราย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ 
435,000.- บาท ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายยวด คเชนทร์ ถึงบ้านนายเสรี คงศักดิ์ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 
201,400.- บาท โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสละ หมู่
ที่ 10 งบประมาณ 492,400.- บาท ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้ตรวจสอบรายละเอียด ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม อย่างที่ฝ่ายเลขาฯได้
ชี้แจงเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมมีกี่ประเด็น กี่เงื่อนไข  เงินทุนส ารองมีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่ง
เป็นอ านาจของสภา อีกส่วนใช้อ านาจของสภาและขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งสาม
โครงการจะเป็นอ านาจของสภาส่วนหนึ่งและผู้ว่าฯ อีกส่วนหนึ่ง สายโคกทราย จากหัวถนน
คอนกรีตถึงเขตหมู่ที่ ๔ ของต าบลกะทูน ระยะทางสี่ร้อยกว่าเมตร  เราจะด าเนินการเป็น
สองช่วง ช่วงแรกจะเป็นการขอใช้จ่ายเงินส ารองเงินสะสม อีกส่วนหนึ่งทางเทศบาลได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจากกรมส่งเสริมฯเงินเหลือจ่ายห้าแสนกว่าบาท สามารถต่อยอดได้
ตลอดเส้นทาง สมาชิกท่านใดที่ใช้เส้นทางสายนี้ จะเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นถนนลาดยางอยู่แล้ว 
แต่เป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากการใช้งานอย่างยาวนาน ท าให้ถนนช ารุดเป็นบางช่วงบางตอน 
โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายยวด ของหมู่ที่ ๙ ถนนสายนี้ได้รับความ
เดือดร้อนมาระดับหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ความต้องการของประชาคมหมู่บ้านมาอันดับหนึ่ง มีความ
จ าเป็นที่ต้องแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง มีงบประมาณอยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทที่
จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องผู้ใช้เส้นทางถนนสายนี้ อีกสายคือสายสวนสละ หมู่ที่ 10 ถนน
สายนี้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เราได้เห็นความส าคัญ ได้ส ารวจและท าประชาคมหมู่บ้าน 
ซึ่งเขาเห็นด้วยที่จะก่อสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป ในส่วนตรงนี้ผมยินดีที่จะชี้แจงท่าน
สมาชิกที่สงสัย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญท่านสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน โครงการที่ 3 สายสวนสละ ผมได้มีโอกาสลงประชาคมหมู่บ้านและ

หมู่บ้านอนุมัติให้สร้างเพ่ือแก้ไขความล าบาก วันที่เรามาปรับปรุงแผนระดับต าบล หลังที่
ได้รับอนุมัติจากหมู่บ้าน ถนนเส้นนี้ต้องผ่านที่ สปก. ผมได้มีโอกาสฟังประธานที่ประชุม
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ชี้แจงในวันนั้นในการปรับปรุงแผนว่า คือเจ้าของ สปก.ที่ถนนตัดผ่านเซ็นต์อุทิศให้เทศบาล
ต้องท าหนังสือขออนุญาตจากสปก. ผมไม่ทราบว่าเขาอนุมัติหรือยัง วันนั้นผมได้ฟังจากท่ี
ท่านประธานชี้แจงทั้งๆที่เจ้าของพ้ืนที่ที่เป็นสปก. เมื่อเราจะใช้พ้ืนที่ เราต้องขออนุมัติจาก 
ส านักงานใหญ่ สปก. ตอนนี้เขาตอบมาหรือยัง  ผมขอสอบถามเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณ ี เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เห็นด้วยทุก

โครงการ แต่สิ่งที่ผมอยากจะเพ่ิมเติม การสร้างถนนของเราสร้างเท่าไหร่ก็ไม่คงทน เราหา
วิธีการป้องกันที่จะใช้ถนนอย่างคงทนและใช้ได้นาน ถนนทุกสายน่าจะมีป้ายบอกการรับ
น้ าหนัก ปัญหามีให้เห็นอยู่แล้ว ถนนสาย อบจ. รถบรรทุกน้ าหนักเกิน ฝ่ายที่เขามีหน้าที่
ควบคุมด้านจราจร ไม่สามารถจับหรือด าเนินการตามกฎหมาย แต่ละสายรับน้ าหนักเท่าไหร่ 
เราน่าจะเพ่ิมป้ายในส่วนนี้คิดว่างบประมาณที่เพ่ิมคงไม่มาก ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมจะ
มากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ จะขอพูดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุน

ส ารองเงินสะสมของเทศบาล การก่อสร้างทาง ผมยกตัวอย่างให้เป็นอุทาหรณ์ในโครงการที่ 
๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยวด คเชนทร์ ถึงบ้านนายเสรี         
คงศักดิ์ ผมเปิดอ่านแปลกใจนิดหนึ่งว่าความจริงเราน่าจะท าให้จบส าหรับถนนสายนี้ ความ
ยาวสามร้อยเมตร แต่ผมถามฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารตอบว่าอยู่ในเขตป่า ที่จริงแล้วที่ดิน
นายประเสริฐ โอยสวัสดิ์ เป็น สปก. เพราะฉะนั้นเทศบาลสมควรน่าจะแก้ปัญหาให้จบ เพ่ือ
จะไปท าหมู่บ้านอ่ืน ที่ผมท้วงติงไม่ใช่ว่าผมจะมีประโยชน์สวนยางอยู่ตรงนั้น ไม่ใช่ หน้าที่
ของสมาชิกสภาก่อนจะให้ความเห็นชอบ ต้องท้วงติงฝ่ายบริหารได้ ว่าที่คุณท าสมควร
หรือไม่ สายอ่ืนๆผมก็ยกมือให้เกือบทุกสาย ประมาณ 3-4 สาย ที่ผมไม่ยกมือให้ แล้วเรามา
ดูว่าถ้าเรารอให้หน่วยงานอนุมัติ เราจะแก้ไขความเดือดร้อนให้พ่ีน้องได้หรือ จริงอยู่ทาง
รัฐบาลกลาง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อ าเภอพิปูนได้ท าหนังสือท้วงติงมายังนายกเทศมนตรี
ต าบลเขาพระ ผมขอดูหนังสือฉบับนั้นตั้งแต่การประชุมคราวก่อนว่าเขาแจ้งมาอย่างไร จะ
หาวิธีการแก้ไขหรือโต้แย้ง มติของสภาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องในพ้ืนที่ๆเดือดร้อน หน้าที่
ของท้องถิ่นก็เพียงเท่านี้ ถ้าชาวบ้านเดือดร้อน ขับรถเครื่องไปเกิดอุบัติเหตุ เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่เรามาตีประเด็นว่าท าไม่ได้ หน่วยงานไม่อนุมัติ เข้าเขตป่า 
จะเข้าเขตป่าหรือไม่เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น แต่สิ่งที่สมควรจะสร้าง
ให้แล้วเสร็จ สงสารเขา ที่ผมพูดเพราะสงสารพ่ีน้องชาวสวนยางผู้ใช้เส้นทางไปถึงบ้านนาย
เสรี คงศักดิ์ จะได้บรรทุกต้นยางไปขาย แต่นี่ความยาว 125 เมตร พอถึงช่วงท่อระบายน้ า
เพราะผมไปวัด ที่ผมท้วงติง ไม่ใช่เพราะผมไปวัด ผมว่าถ้าพ้ืนที่ที่มีปัญหา เราน่าจะสร้างให้
จบ แต่ในโครงการอ่ืนๆก็เห็นด้วยหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชน 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากจะเพ่ิมเติม ถนนคอนกรีต

ที่เราสร้างไป มีความแข็งแรง แต่สภาพปัญหาที่เจอ น้ ากัดเซาะดินขอบถนนบ้าง มีสถานที่
หลายแห่งที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะของน้ า ผมขอเพ่ิมเติมนิดว่าเวลาช่างออกไปส ารวจหน้างาน 
อยากให้น าปัญหาตรงนั้นมารายงานต่อฝ่ายบริหารเพ่ือป้องกัน ไม่ใช่สร้างถนนอย่างเดียว 
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ควรสร้างที่กั้นน้ า ป้องกันการกัดเซาะ อีกอย่างในเรื่องถนนที่เข้าป่าสงวนต่างๆ ผมไม่ค่อย
มั่นใจในตัวบทกฎหมาย อยากจะถามท่านเลขาสภาผ่านไปทางประธานสภาว่าการสร้างถนน
เข้าป่าสงวน หรือป่าอนุรักษ์ต่างๆ มีข้อแม้อะไรสักอย่าง ผมรู้สึกคุ้นๆว่าน่าจะมี ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ท่านนายกฯมีอะไรเพ่ิมเติมไหม จากที่สมาชิกได้ซักถาม ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของถนนสายสละ ตรงนี้เป็นที่ป่าเขต สปก. ขอเรียนว่ามีการด าเนินการทุกอย่าง ไม่

ว่าจะเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นหรือไม่ได้เป็น หรือเป็นที่ของส่วนตัวของเอกชน กรณีที่เป็น
ที่ สปก. เราต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือขออนุมัติให้ก่อสร้าง เราต้องส่งหนังสือ
ทั้งหมดส่งไปขออนุญาตกับเจ้าของพ้ืนที่เดิม คือ สปก. ซึ่งตรงนี้เราได้แจ้งไปแล้ว หนังสือ
พร้อมจุดที่จะก่อสร้าง เพ่ือให้ทางหน่วยงานเขาอนุญาต เราจะจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อเมื่อทาง 
สปก.หรือเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้ก่อสร้าง ดังนั้นตรงนี้เพ่ือให้รวดเร็วเราก็ท าควบคู่กับไป ขอ
เรียนว่าถ้าสภาอนุมัติในวันนี้ เราจะด าเนินการได้ต้องรอให้ สปก.แจ้งกลับมา จึงจะจัดซื้อจัด
จ้างได้ บางครั้งเรายังไม่ได้หนังสือตอบยืนยันจากเจ้าของพ้ืนที่เดิม  เราต้องท าควบคู่ไปกับ 
เอกสาร จุดจีพีเอส ในส่วนของป้ายบอกขนาดน้ าหนัก ถนนหลายสายโดยเฉพาะที่รถบรรทุก
วิ่งผ่าน ต้องยอมรับว่าถนนของเราไม่ได้รองรับในส่วนนี้ ตอนนี้ทางเทศบาลได้ท าหนังสือไป
ทางจังหวัดเพ่ือประกาศเป็นเขตทางหลวงท้องถิ่น ซึ่ง พรบ.ว่าด้วยทางหลวงท้องถิ่นว่า
อย่างไร ถ้าท่านสงสัย จะให้ทางฝ่ายเลขาฯได้น าเรียนชี้แจงอีกครั้ง จะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ว่ามีถนนกี่สาย ทางเทศบาลได้ด าเนินการไปแล้ว รอทางจังหวัดแจ้งมา หลักๆมี
สายหมู่บ้านจุฬาภรณ์ จากสายสามแยกพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้ า ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ 
จริงๆถนนสายนี้ ช่วงแรก 125 เมตร ถ้าสภาผ่าน เราสามารถท าได้เพราะเจ้าของอุทิศให้ 
เป็นของบ้านนายยวด มีเอกสารเป็นที่เรียบร้อย เราท าได้ตามงบประมาณที่มีส่วน ในส่วนที่
ท่านเจตนิพัทธ์สอบถาม เราต้องรวบรวมเอกสาร คิดว่าถ้าปีงบประมาณหน้าเอกสารพร้อม 
เราก็สามารถตั้งงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างได้ ขอฝากให้ท่านสมาชิกและผู้ที่
เกี่ยวข้องขอรบกวนรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ   

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ในส่วนที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่องการก่อสร้างในเขตป่า

หรือที่ดินที่หน่วยงานอ่ืนดูแล ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เทศบาลเองต้องขออนุญาตขออนุมัติให้
ถูกต้อง ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาพระ มีตั้งแต่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถัดจากนั้นลงมาจะเป็นที่ดิน สปก. และหลังจากนั้นจะเป็นที่ดินที่
มีเอกสารสิทธิ์ของประชาชน ในส่วนของแม่น้ า จะมีในส่วนของกรมเจ้าท่าดูแลอยู่ ในส่วนนี้
ถือว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญ มีหน่วยงานอ่ืนดูแลอยู่ ที่เขาดูแลป่า ที่ดินนี้อยู่ จะต้องถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานใดที่จะเข้าไปด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ โดยเฉพาะส่วน
ราชการต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเสียก่อน ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ เป็นประเด็นปัญหาว่าท้องถิ่น
เข้าไป ไม่ขออนุญาต ถือว่าผิดกฎหมาย ดังนั้นต้องด าเนินการให้ถูก ต่อไปพ้ืนที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการที่ป่าไม้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ ไม่ใช้เฉพาะของท้องถิ่น ของจังหวัด
หรือของอะไรก็แล้วแต่ จะด าเนินการในเขตน้ าต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า ถือเป็นหลัก
กฎหมายที่ต้องปฏิบัติ ถ้าใครละเมิดตรงนี้ต้องถือว่ามีความเสี่ยงที่จะท าผิดกฎหมาย จะต้อง
ถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงว่าเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่เป็น
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นโยบายหรือเป็นเรื่องใหม่ กฎหมายออกมานานแล้ว แต่เราไม่ได้ถือปฏิบัติ ขออนุญาตน า
เรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณ ี ขออนุญาตสอบถามท่านเลขาฯ เราเคยรวบรวมเอกสารในการก่อสร้างถนนทุกสายไปให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราเคยได้รับหนังสือตอบรับบ้างไหม หรือมีท านองข่าวดีสักนิด เขาได้
สนทนากับเราไหมครับ ขอบคุณครับ 

เลขานุการสภา ยังไม่มี มีการแจ้งขอเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเราบอกพิกัดตรงนี้ แต่เขาไปเปรียบเทียบแล้วขอ
พิกัดมาเพ่ิมเติมว่าจุดที่ก่อสร้าง เพราะพิกัดใช้พิกัดจีพีเอส ไปใช้เปรียบเทียบพื้นที่ป่า ไม่
ตรงกัน  ส่วนอนุมัติ อนุญาต ไม่มีความคืบหน้าเลยครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมไหมครับ ส าหรับโครงการขอใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมทั้ง ๓ 
โครงการ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมขอถามมติที่ประชุม
ว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมก่อสร้างถนนลาดยาง  PARA 
SPHALT CONCRETE สายโคกทราย หมู่ที่ 1 งบประมาณ ๔35,0๐๐.- บาท สมาชิก
ท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
PARA ASPHALT CONCRETE สายโคกทราย หมู่ที่ 1 งบประมาณ ๔35,0๐๐.- 
บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายยวด คเชนทร์ ถึง 
บ้านนายเสรี คงศักดิ์  หมู่ที่ 9 งบประมาณ 201,4๐๐.- บาท  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบใหใ้ช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนายยวด คเชนทร์ ถึง บ้านนายเสรี คงศักดิ์  หมู่ที่ 9 งบประมาณ 
201,4๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสละ หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 492,4๐๐.- บาท  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหใ้ช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสวนสละ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 492,4๐๐.- บาท  ด้วยคะแนนเสียง 
10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕62 และสมัยสามัญ           

สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 
ประธาน ในระเบียบวาระนี้ มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดสมัยประชุม คือพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตราที่ ๒๔ ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีให้สภาเป็นผู้ก าหนด และวรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนด
ไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
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ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยของ
ปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ขอให้ที่ประชุมได้หารือกันเพ่ือก าหนดสมัยประชุม สมัย
สามัญ ของปี 2562 และสมัยแรกของปี 2563 ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ  

นายจ านงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และประธานประชาคมทุกหมู่บ้าน กระผม
จ านงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ในการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัย
สามัญ ประจ าปี ๒๕62 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 ผมขอเสนอวันเริ่ม
ประชุมสมัยที่ ๒ ประจ าปี 2562 เริ่มจากวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕62 มีก าหนด 30 วัน 
สมัยที่ ๓ ประจ าปี 2562 เริ่มจากวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕62 มีก าหนด 30 วัน สมัยที่ 
๔ ประจ าปี 2562 เริ่มจากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕62 มีก าหนด 30 วัน และสมัย
แรกของปี ๖3 เริ่มจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  มีก าหนด 30 วัน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านสมาชิกจ านงค์ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ท่านน าไป
ปรึกษากันแล้ว มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอสรุปว่ามติ
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาชิกจ านงค์เสนอ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕62 สมัยที่ 
๒ เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕62 มีก าหนด 30 วัน สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑3 สิงหาคม 
๒๕62 มีก าหนด 30 วัน สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕62 มีก าหนด 30 
วัน และสมัยแรกของปี 25๖3 เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 มีก าหนด 30 วัน 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

 5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธาน ท่านสมาชิก ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๒53 ในการด าเนินงาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ ประกอบกับมาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกป ีเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล 
ประจ าปี 2561 ดังนี้ตามที่กระผม นายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ 
ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเขาพระ ต่อสภาเทศบาลต าบล
เขาพระ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 255๕  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตาม
กรอบแนวทางในการพัฒนา รวม 9 ด้าน ประกอบด้วย  นโยบายเร่งด่วน, นโยบายด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน, นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, นโยบายด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม, นโยบายด้านสาธารณสุข, นโยบายด้านเศรษฐกิจ, 
นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, 
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมราช และสิ่งแวดล้อม, นโยบายด้านการบริหารจัดการ
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องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล โดยได้น าไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ทุกโครงการและกิจกรรม เป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ี
น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้
ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็น
ที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้
ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
เทศบาลต าบลเขาพระ ประจ าปี ๒๕61 ดังต่อไปนี้ ๑. นโยบายเร่งด่วน  ในรอบปีที่
ผ่านมา เทศบาลต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนอย่างครบถ้วน ทั้ง ๑๑ 
ด้าน ซ่ึงด้านท่ีเทศบาลต าบลเขาพระให้ความตระหนักเป็นพิเศษก็คือการบริหารงานโดย
ยึดหลักบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  (ธรรมาภิบาล) ซึ่งประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ โดยทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่ส าคัญ คือ 
โครงการเสวนาประชาคมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2561 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ในการก าหนดโครงการ ทิศทางการบริหารท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณ 
11,๖20.- บาท ๒. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา 
สะพาน เขื่อนขนาดเล็ก แหล่งน้ าชุมชน สนามกีฬา ทางเท้า ท่อระบายน้ า ขยายผิวถนน
ให้กว้างมากขึ้น มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ ๓. นโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การ
เสียสละในการร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมของชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของ
ประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็น
เมืองน่าอยู่ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การ
สงเคราะห์และส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนสูงอายุ 
สนับสนุนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว เพ่ือลดปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 7  โครงการ ๔. 
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาทาง
การศึกษา เน้นการบริหารจัดการให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย 
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สติปัญญา อารมณ์และสังคมรวมทั้งความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน  รวมไปถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน สนับสนุนและส่งเสริม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมป้องกันและร่วม
แก้ไขปัญหา มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 10  โครงการ ๕. นโยบาย
ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้น
การป้องกันโรค จัดรถกู้ชีพฉุกเฉินไว้ให้บริการผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬา
ประจ าชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น  8  โครงการ ๖. นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการ
รวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอันที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ  
เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ ๗. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้มี ๑ ชุมชน ๑ กลุ่ม  อพปร. เพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในชุมชนของตนเอง รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้
พอเพียง ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่าง ๆ สามารถป้องกันภัย
เบื้องต้นได้เอง จะท างานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการเฝ้าระวัง
อาชญากรรมทุกช่องทาง  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 3  โครงการ ๘. 
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมราช และสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตส านึก ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริม
ให้คนรุ่นใหม่รู้คุณค่าของพลังงาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีส่วน
สาธารณะเพียงพอ มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น  -  โครงการ             
๙. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จะน าหลักการ
บริหารงาน โดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพ่ือให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการท างานของเทศบาล เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด มีมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างแท้จริง  เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอ านาจการตัดสินใจ ส่งเสริมและสร้าง
ขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบน
พ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย มีโครงการ/กิจกรรม
ที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น  7  โครงการ ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา 
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กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาพระ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ
ด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่
น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา 
ประจ าปี 2561 ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ด้าน แต่ละด้านมีโครงการประกอบ ดูได้จากเอกสาร 
ซึ่งท่านสามารถซักถามโครงการในด้านหนึ่งด้านใด จะเห็นว่าไม่ได้ท า หรือท าแล้วไม่แล้ว
เสร็จ ท่านสามารถอภิปรายซักถามได้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกสอบถาม เป็นอันว่าที่
ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามที่แถลงไว้ต่อสภา 
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5.3 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 
29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
ระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเขาพระ
ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับการจัดท าแผนครับ 

ประธาน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมครับ 
นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดถึงสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ปัจจุบันแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ ได้ก าหนดในส่วนของการ
ติดตามผลแผนไว้  ในระเบียบข้อ 19 การรายงานผล ให้คณะกรรมการติดตามรายงาน
ผลและเสนอความเห็นที่ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา รวมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศผลไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ซึ่งกระบวนการ คือคณะกรรมการติดตามฯ 1.จะต้องมีการก าหนดแนวทาง ก าหนด
วิธีการ ติดตามแผนพัฒนา ซึ่งได้มีการก าหนดแนวทางไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
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2561 มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๓ ท่าน ผู้แทน
ประชาคมของหมู่บ้าน ท้องถิ่นอ าเภอพิปูน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตาม  ได้ประชุมก าหนดแนวทางเมื่อวันที่    
๑6 ตุลาคม 2561 มีการพิจารณาร่าง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาล
ต าบลเขาพระ ส่วนสรุปผลตามยุทธศาสตร์และโครงการ ได้แยกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์แรกคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะและชุมชน โครงการที่อยู่ในแผนสี่ปี
ของเทศบาล ทั้งหมด 90 โครงการ ที่ได้ท า 25 โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
คนและสังคม มีโครงการปรากฏอยู่ในแผน 74 โครงการ โครงการที่ได้ท า 22 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 27 โครงการ เทศบาลได้
ด าเนินการไป 3 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการที่
ปรากฏในแผน จ านวน 18 โครงการ เทศบาลได้ด าเนินการไป ๑ โครงการ ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 6 โครงการ ในส่วนนี้เทศบาลได้ด าเนินการ แต่ไม่ ได้ใช้งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล มี
โครงการทั้งหมด 29 โครงการ ได้ด าเนินการไป 19 โครงการ รวมโครงการทั้งหมดทุก
ยุทธศาสตร์ 244 โครงการ จ านวนโครงการที่เทศบาลได้ด าเนินการ 70 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 28.68 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ส่วนรายละเอียดใน
การด าเนินการจะแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ เอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิกและท่าน
ผู้บริหารแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ ขอบคุณค่ะ 

ประธาน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน มีสมาชิกท่านใดสงสัย ซึ่งคณะกรรมการได้
ติดตามและได้น าเสนอต่อผู้บริหาร วันนี้ผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาเพ่ือจะได้ปิดประกาศ
ต่อไป สมาชิกท่านใดจะสอบถามว่าโครงการหนึ่งโครงการใดที่คณะกรรมการติดตาม
น าเสนอต่อผู้บริหาร และผู้บริหารน าเสนอต่อสภา ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือมีประการ
หนึ่งประการใดท่ีคลาดเคลื่อน สามารถจะซักถามได้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดติดใจ
หรือสงสัย เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
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 5.4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต ๒ วันนี้

ได้อนุมัติโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไป ๓ โครงการ ผมอยากฝากถึงท่านบริหารว่า
โครงการที่เราท ามาในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา เราได้ท าไปแล้ว แต่เราไม่ได้มองไป
ข้างหลังว่าโครงการที่เราได้ท าไป มีความช ารุดเสียหาย ผมเคยพูดในที่ประชุมแห่งนี้ไป
ครั้งหนึ่ง ถนนสาย ม. 12 ไป ม. 5 ที่แตกช ารุด เมื่อเกิดอุทกภัยในครั้งที่ผ่านมา น้ า
เซาะใต้ถนน รถเกิดอุบัติเหตุ ถนนหัก เราน่าจะมองไปข้างหลังว่าเราซ่อมบ้าง เพราะว่า
สองจุดที่เกิดน้ าเซาะ ผมเคยพูดว่าถ้าเกิดรถหนักวิ่งผ่าน ถนนทรุดได้ มีอยู่หลายเส้น 
สาย 4189 ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว มีการออกส ารวจ ไม่มีการแก้ไข เราท าถนนไป
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หลายสาย มีแต่ท าไปๆ แต่ที่ช ารุด ไม่ได้ด าเนินการแก้ไข ผมคิดว่าน่าจะส ารวจและ
ซ่อมแซมสักครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เสนอ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ในวาระอ่ืนๆ ผมจะสอบถามไปทางนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับ

โครงการการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลียบ ยับ 
หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ 9 ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ท าไมสร้างถนนแล้วไม่ให้
เชื่อมต่อกัน ผมมาจากกระบี่เมื่อคืน แล้วนอนไม่หลับ รุ่งเช้าผมไปถ่ายภาพมาให้ท่าน
นายกฯดู มีความยาว 4 เมตร ถ้ารวมพ้ืนที่ก็ 12 ตารางเมตร อย่างไรก็ให้สอบถามทาง
กองช่างดูว่า เขียนโครงการแล้ว ท าไมไม่เขียนให้ถึงจุดหมายปลายทาง ให้เสร็จ เราอย่า
ปล่อยให้เป็นช่องโหว่ ให้ชาวบ้านด่าทุกครั้ง ขอร้องเถอะ ไม่ได้นอนหลับดี มีความยาว 4 
เมตร ผมไปสร้างถนนสายโคกทราย ตั้ง 20 ตารางเมตร ผมยังท าให้ชาวบ้านได้ ท าให้
ชาวบ้านสักนิดเถอะ ขอบคุณครับ 

 ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของท่านโชคดี ขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมา หลายเส้นทาง โดยเฉพาะที่ได้ประสบ

อุทกภัยที่ผ่านมา เราได้เสนอไปทางจังหวัดทางอ าเภอ หลายโครงการ ถ้าเกินศักยภาพ 
เกินสถานะการเงินการคลัง เราก็ขอไป ส่วนโครงการจะได้หรือไม่ได้ ต้องรอดูทางอ าเภอ
กันไป ท่านปลัดก็เป็นคณะกรรมการของอ าเภออยู่  อ าเภอพิจารณาแล้วจะส่งไปจังหวัด 
บางโครงการเขาก็ตัด ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าการท างาน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าท้องที่ ท้องถิ่น อ าเภอ เขตป่า ถ้าเราไปท าเชิงถาวร แทบต้องขออนุญาต ซึ่งจะล่าช้า
ซึ่งการแก้ปัญหา ต้องขออ าเภอ เพราะอ าเภอมีวิธีการค่อนข้างท่ีจะมีระเบียบ  แต่ถ้าเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องขออนุญาต ผมได้ส่งรายละเอียดทุกโครงการที่ได้รับรายงาน
ข้อมูลจากท่านสมาชิก ได้รายงานมายังเทศบาล เราได้ส่งไปยังจังหวัด ทางอ าเภอ ใน
การของบประมาณ  ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ ขอเรียนว่าตอนที่เราไปวัดตลอดสาย 
จ านวนเท่านั้น แต่เวลาด าเนินการจริงๆ ระยะได้ แต่ถนนไม่จบ ผมพ่ึงทราบหลังจากเขา
ยกเครื่องจักรกลับกันแล้ว แต่ผมได้เรียนว่าจะท าให้จบโดยงบส่วนตัว ผมขออภัยด้วย 
ช่วงที่ไปวัด มีท่านพรรัตน์ด้วยไหม ผมจ าไม่ได้ ผมมาทราบหลังจากเขายกเครื่องไม้
เครื่องมือกลับแล้ว ถ้าผมทราบในเบื้องต้น ผมคิดว่าผมขอเขาได้ ผมมาทราบก่อนท่าน
เจตนิพัทธ์ไม่กี่วัน ในการวัด เราวัดตั้งแต่หัวคอนกรีตฝั่งนี้  จนถึงฝั่งหมู่  2 หมู่๙  
ผู้รับเหมาเขาก็ท าตามระยะทางในสัญญา แต่ในการวัดของเราอาจจะมีส่วนต่างเกิดขึ้น  
4 เมตร ก็ไม่มาก ผมจะรับไปแก้ปัญหา ให้ผู้ใช้เส้นทางได้ใช้อย่างต่อเนื่อง ผมรับปากจะ
แก้ปัญหาให้ในส่วนนี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เรื่อง

ทุกเรื่อง ถ้าเราได้พูดคุยกัน ก็จบ ยกตัวอย่างถนนรอบอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง ต้อง
ขอขอบคุณไปยังกรมชลประทานที่ให้งบประมาณมาหนึ่งแสนห้าหมื่นไปถมหลุมบ่อ และ
ทางเทศบาลโดยท่านนายกฯสนับสนุนไปอีกห้าพัน จากชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกห้า
พัน และมีประชาชนรวบรวม จะเป็นข้าวสาร เป็นเงินสด ประมาณพัน ต้องขอชมเชย 
และจะขอฝากไปยังประธานประชาคมท่ีมาประชุมในวันนี้ ช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยว่า
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ที่ถมหลุมบ่อเป็นงบประมาณของกรมชลประทาน และรวบรวมกับของพ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ และได้ออกปากพ่ีน้องในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ ผู้ใหญ่ ก านัน แพทย์ สารวัตท่าน
สมาชิกร่วมกันท าถนนให้แล้วเสร็จ แต่ก็ไม่แล้วเสร็จ จึงจัดงานวิ่งมินิมาราธอนไม่ได้ ยัง
เป็นหลุมเป็นบ่อ วันนี้อยากฝากท่านประธานไปยังท่านนายกฯว่า งานวิ่งมินิมาราธอน 
ฟันรัน เล กลาง เขา อย่าให้ขาดไป เพราะเป็นงานเปิดบ้านเปิดเมืองของอ าเภอพิปูน สิ่ง
ที่ระดมคนได้ราว 500-600 คน ต้องเป็นงานนี้งานเดียว และฝากไปยังท่านผู้บริหาร
และท่านทรงเกียรติทุกท่าน หากท่านต้องการติดต่อประสานงาน หรือส่วนตัวกับกรม
ชลประทาน  ช่วยเรื่องท่อน้ าเมนประปาของพ่ีน้องในพ้ืนที่ของต าบลเขาพระ ท่อน้ า ๑ 
เมตร ห่างจากอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง อยากจะให้ประชาชนได้น าน้ าตรงนี้ไปใช้  เพ่ือใช้
กับพืชผลทางการเกษตร ถ้าได้น้ าตรงนี้มา ขอฝากจริงๆ และในการประชุมวันนี้  มีคุณ
ป้าผมเสียชีวิตที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมวางพวงหรีดและร่วมรับประทาน
อาหาร ขอบคุณมากครับ 

 ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมมีอีกเรื่อง เรื่องโฉนดชุมชนในเขตป่า ไม่ทราบว่าตอนนี้ ฐานะทาง

เอกสาร เทศบาลต าบลเขาพระได้ด าเนินการถึงข้ันตอนไหน ผมเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน
ชาวต าบลเขาพระของเราอยู่ในเขตป่าสงวน เป็นโอกาสเดียวของจังหวัดนครฯ ที่เราได้
ด าเนินการจัดท าเรื่องโฉนดชุมชน ในปี 2553 ในขณะนั้นที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีได้ลง
มาส ารวจในพ้ืนที่จริงแล้ว เพราะฉะนั้นขอฝากไปยังฝ่ายบริหาร อย่าให้ชุมชนเทศบาล
ต าบลเขาพระหมดโอกาส ช่วยติดต่อในการท างานให้แล้วเสร็จ เผื่อรัฐบาลใหม่จะเห็นใจ 
ผมขับรถมา เห็นข้างทางติดป้ายผู้สมัครมาก เผื่อจะมีโอกาสให้ชาวต าบลเขาพระของเรา
บ้าง อย่านิ่งนอนใจ ของผมไม่มีในเขตป่าสักแปลง แต่ผมเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน
ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรื่องเอกสารโฉนดชุมชน ในส่วนของเทศบาลตอนนี้ได้ด าเนินการครบตามกระบวนการ 

รอแค่ทางโฉนดชุมชน ส านักนายกฯ จะแจ้งมาว่าอย่างไร เอกสารที่เกี่ยวข้อง การส ารวจ
พ้ืนที่ เราได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นภาระที่ส าคัญ เป็นภารกิจที่ต้องท า หลาย
โครงการที่มีงบประมาณแล้ว อย่างหมู่ที่  ๕ หมู่ที่  ๑๐ เราไม่นิ่ งเฉย ขอไปทุก
กระบวนการ แต่จะตอบหรือไม่ อย่างไร รอนิดหนึ่ง ผมพยายามสอบถามไปอย่าง
ต่อเนื่อง ว่าที่เราขอไปว่าอย่างไร ถ้าเขาไม่ตอบภายในเวลา จะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่า 
ส าหรับวันนี้มีภารกิจ ขอเชิญสมาชิกรับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากนั้นไปร่วมกัน
งานบ าเพ็ญกุศลศพของคุณแม่มณี ซึ่งเป็นอาสะใภ้ของท่านจ านงค์และญาติๆของเรา 
และก าหนดวันอาทิตย์ ทางเทศบาลจะร่วมเป็นเจ้าภาพ ช่วงบ่ายสามโมงได้รับการ
ประสานจากสภ.พิปูน และสภ.ช้างกลาง ว่าจะแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ๓ ทีม ที่
โรงเรียนจุฬาภรณ์ ฯ ขอเชิญพวกเราเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และจากการแข่งขันฟุตบอล 
เขาพระคัพ ครั้งที่ ๕ ซึ่งในปีนี้ได้เสร็จสิ้นในวันที่ 9 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องฟันรัน เป็นงานระดับจังหวัด ถ้าสถานที่พร้อม ทางเทศบาลมีความ
ยินดี แต่งบมีจ ากัดหนึ่งแสนบาท คิดว่าไม่มีปัญหา ถ้าอย่างไรจะประสานกับ อบจ. เขามี
ความพร้อมที่จะร่วมกับเราแค่ไหน เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่ง ขอบคุณ
ครับ 
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ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธาน ด้วยคุณสุธิณี บุญประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช เขตอ าเภอพิปูน ได้ฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานการ
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยคุณสุธีณี บุญประดิษฐ์ ได้ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จัดงานการท่องเที่ยว ในหมู่ที่ ๕ ต าบลเขาพระ จัดวันที่ 8-12 
เมษายน 2562 ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะตามมาภายหลัง แต่ได้ก าหนดวันจัดงานแล้ว 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกจะเสนอความเห็นในเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติม ส าหรับวันนี้ ผม
ขอขอบคุณ โดยเฉพาะประธานประชาคมหมู่บ้านต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม  โอกาสหน้า
ถ้ามีการประชุม ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งที่มีการประชุม ส าหรับวันนี้ผมขอ
ปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑2.40 น. 
           (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 

              (ลงชื่อ)          สง่า  บ้าง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสง่า  บ้าง) 
                           ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่   ๒7 มีนาคม ๒๕62              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล              
เขาพระ  สมัยสามัญครั้งแรก  ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  ๒1 กุมภาพันธ์ ๒๕62  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)   พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงชื่อ)    จ านงค์ หนูเพชร    กรรมการ 
                                                                        (นายจ านงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงชื่อ)    โชคดี  ศรีเปารยะ   กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)    เกียรติศักดิ์  จงจิต   กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ ์ จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)   สิทธิเดช  ละม้าย     กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่   12 กรกฎาคม ๒๕62                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
 
 


