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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘  

 วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
๓. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
๔. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 
๕. นายจํารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๘. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต 
๙. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 

๑๐. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
๑๑. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
๑๒. นายวสันต์  ไทรแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ วสันต์  ไทรแก้ว 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายจํานงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ลา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายสมหมาย  กรายแก้ว รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ สมหมาย  กรายแก้ว 
๓. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๔. นายวัชรพงค์  ละม้าย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ วัชรพงค์  ละม้าย 
๕. นายโสภา  หนูเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ โสภา  หนูเพชร 
๖. นางสาวเกศศิรินทร์ เลิศไกร นักวิชาการศึกษา เกศศิรินทร์ เลิศไกร 
๗. นางสัจจนา หนูรุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม ประธานตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  เมื่อครบ 
องค์ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลาการประชุม 

ประธาน  : สมาชิกสภาจํานงค์ หนูเพชร ได้ขอลาการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว 

๑.๒ แนะน าตัวพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบล                
เขาพระ 

ประธาน  : ขอเชิญพนักงานเทศบาลที่โอนมาใหม่ได้แนะนําตัวครับ 
นางสาวเกศศิรินทร์ เลิศไกร เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวเกศศิรินทร์                           

เลิศไกร โอนมาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่เรียกว่า 
ทบวงมหาวิทยาลัย จะดูแลเรื่องการศึกษาของระดับอุดมศึกษา นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้
โอนมาทํางานที่นี้ เพราะว่าเป็นบ้านเกิด จะใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่มี 
มาปฏิบัติงานที่นี้อย่างเต็มความสามารถและให้ดีที่สุดค่ะ 

ประธาน  : ในนามเทศบาลตําบลเขาพระ ยินดีต้อนรับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับ 
เทศบาลตําบลเขาพระ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของลูกหลานชาวตําบลเขาพระให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยคําในบันทึกรายงานการประชุม 
ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่
อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   ๓.๑ เรื่องการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกสภาเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ 
ประธาน   ผู้เสนอกระทู้ไม่อยู่ในที่ประชุม ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการยื่นกระทู้ถาม  

จะต้องยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้า ซึ่งได้ทําตามขั้นตอนหมด และได้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือได้เตรียมตอบ แต่เมื่อถึงวาระแล้ว ผู้เสนอกระทู้ยังไม่เข้าที่ประชุม ตามระเบียบ
เขียนไว้ว่า เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทู้ถาม ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น ถ้าจะถามใหม่ จะต้องถามในสมัย
ประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๔.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 
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ประธาน   ขอเชิญผู้บริหารครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผมนายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ ในวาระที่ ๔ เรื่องเสนอใหม่ 
๔.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ขออนุญาตท่านสมาชิกเปิดดูรายละเอียดของโครงการ
ที่คณะผู้บริหารได้นําเสนอต่อท่านประธาน ด้วยเทศบาลตําบลเขาพระมีความจําเป็นต้อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดทําโครงการดังนี้ ๑. แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน  ๒๘๗,๐๐๐.- บาท ๒. แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ า ง  ประ เภทค่ าก่อสร้ า ง                    
สิ่งสาธารณูปโภค จํานวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๖๘๓,๐๐๐.- บาท ส่วนรายละเอียดผมขออนุญาตอธิบายแต่ละโครงการ ขอให้ท่าน
สมาชิกเปิดไปหน้าที่ ๗ จริงๆแล้วทุกโครงการที่นํามาจ่ายขาดในครั้งนี้ ในการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาจะเป็นการเอางบประมาณในส่วนนี้ไปดําเนินการโอนลดงบประมาณ ในวัน
นั้นเรามีความจําเป็นที่ต้องงบประมาณในส่วนนั้น เพ่ือแก้ปัญหาความจําเป็น ซึ่งผมได้
เรียนในที่ประชุมแล้วว่า เมื่อถึงเวลาทางผมและทีมผู้บริหารจะพิจารณาเอาเงินสะสมมา
ทดแทนในงบประมาณที่ได้โอนลด โครงการที่ ๑ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๖ ตําบลเขาพระ จริงๆแล้วโครงการนี้
อยู่ในเทศบัญญัติ แต่ได้โอนลด ขออนุญาตท่านประธาน จะให้ผมชี้แจงทีละโครงการหรือ
ว่าชี้แจงภาพรวม ผมขอหารือ 

ประธาน เรียนท่านนายกฯ ขอให้ชี้แจงและให้สมาชิกพิจารณาไปทีละโครงการ 
นายกเทศมนตรี โครงการที่ ๑ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ หมู่ที่ ๗ 

- หมู่ที่ ๖ โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เฮ่า ถึงสวน
ยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลเขาพระ โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างทางเท้าจากบ้านนายมังกร ศรีเปา
รยะ ถึงสันเขาหินขาว หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๔ โครงการ
ก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนายอํานาจ ภิรมย์ ถึงสวนยางนายสมาน ละม้าย หมู่ที่ ๙
งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท นี่เป็นโครงการที่คณะผู้บริหารยังมองเห็นถึงความสําคัญ
ในการดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และเป็นความจําเป็นของพ่ีน้องชาว
ตําบลเขาพระ ทุกโครงการจะมีรายละเอียดอยู่หลังโครงการ ไม่ว่าประมาณการ สถานที่
และราคาต่างๆ ผมเชื่อเหลือเกินว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท่าน ได้ดูมาบ้างแล้ว วันนี้
ผมขอให้ท่านประธานและท่าสมาชิกช่วยตรวจสอบอีกครั้งว่าสิ่งไหนที่ยังขาดตกบกพร่อง
หรือผิดเล็กน้อย เพื่อจะแก้ไข เมื่อดําเนินการแล้วจะไม่มีผลกระทบในการดําเนินการ ผม
ขอเรียนเพียงแค่นี้ ขอบคุณท่านประธานครับ  

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ตามที่ท่านนายกฯได้เสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการ
ก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๓ โครงการ 
ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐.- บาท ที่
ประชุมมีข้อสงสัยหรือยังไม่แน่ใจในรายละเอียด ขอเชิญชักถามได้ ขอเชิญท่านสมาชิก
เกียรติศักดิ์ครับ 



-๔- 
 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน กระผมนายเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โครงการ
ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๖ มีบางช่วงที่มี
ท่อระบายน้ํา ท่อลอดทางถนนคอนกรีต ผมอยากทราบว่าฝ่ายบริหารมีวิธีการดําเนินการ
อย่างไร จะวางท่อเพ่ิมไปแล้วฝังดินรองรับหรืออย่างไร เพราะว่าหน้าฝน จะมีน้ํากัดเซาะ
ไหล่ทางตรงนั้นพังไปทุกครั้ง ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรง ผมอยากจะให้ถมดินแล้วก่อปูนทํา
เป็นปีกกันน้ํากัดเซาะ น้ําจะได้ไหลสะดวก ได้ไหม ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณสมาชิกเกียรติศักดิ์ มีสมาชิกท่านอ่ืนเพิ่มเติม ขอเชิญสมาชิกจํารูญครับ  
นายจํารูญ ละม้าย เรียนท่านประธานสภา กระผมจํารูญ ละม้าย สมาชิกสภา เขตที่ ๑ สังเกตดู จากที่ฝ่าย

บริหารขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี ๒๕๕๘ โครงการที่ ๑ ซ่อมแซมไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๖ ดูตามหลักการและเหตุผล เพ่ือ
ความสะดวกในการสัญจรไปมาของพ่อแม่พ่ีน้องชาวตําบลเขาพระ หรือพ่ีน้องใกล้เคียงที่
ผ่านเส้นทางดังกล่าว การใช้วัสดุที่ใช้ถมไหล่ทาง ใช้หินผุหรือกากยิปซั่ม ผมเห็นมาหลาย
สาย อันที่จริงแล้ววัสดุที่ เขานํามาถมไหล่ทางจะใช้หินคลุก ไม่ทราบว่าผู้บริหาร 
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ออกแบบ มองกันอย่างไร ผมมองว่าไม่คงทน หินผุ คุณภาพต่ํา และอีก
อย่างเอาดินไปรองรับไหล่ทาง เอากากยิปซั่มมานิดหน่อย มาถม ที่จริงการถมไหล่ทาง
จะให้หินคลุก ถ้ามองกันจริงๆแล้วเงินตั้ง ๒๘๗,๐๐๐ บาท น่าจะใช้วัสดุที่คงทนถาวร
กว่านั้น เหตุผลเพราะว่าถ้าปีนี้เราถมแล้ว ปีหน้าเราก้อต้องมาถมอีก การใช้วัสดุ ผมว่า
น่าจะใช้ที่คงทนกว่านิดหน่อย แล้วถนนหลายสายที่ทําเดี๋ยวนี้ที่ทําไหล่ทาง ส่วนมากจะ
ใช้ดิน การใช้ดินไปถมไหล่ทาง แล้วใช้หิน ถ้าระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร จะใช้หินไม่
เกิน ๒ รถหกล้อ ที่จริงถ้าจะทําไหล่ทาง ถ้ามีจิตสํานึกที่ดี ถ้าจะคืนประโยชน์ให้กับ
ประชาชน ทําให้ได้มาตรฐาน ไม่ใช่คิดว่าจะหาเงินทองอย่างเดียว ดินไม่ต้องใส่ ทางที่ดี
จะต้องใส่หินคลุก มีหินกับทราย ถึงแม้ว่าจะสิ้นเปลืองไปหน่อย แต่เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชน ถ้าใช้ดิน ฝนตกครั้งสองครั้ง ดินที่เป็นแป้งจะละลายไปหมดเหลือหิน ๒-๓ 
กะลามะพร้าวได้ ยกตัวอย่างถนนสายหนองบัวที่ไปชนกับหมู่ที่ ๕ ของตําบลกะทูน ไม่
ทราบว่าท่านประธานฯได้ผ่านไปบ้างหรือยัง บังเอิญผมผ่านไปเยี่ยมเพ่ือนแถวนั้น เลยได้
เจอแบบนั้น อย่างที่ได้อภิปรายของหมู่ที่ ๖- หมู่ที่ ๗ น่าจะใช้วัสดุที่แข็งแรงกว่านี้ ถ้าใช้
ดินกับหินผุนิดหน่อย ปีหน้าถ้าฝนตกสักครั้งสองครั้งก็จะละลายไปกับน้ําหมด ขอตั้งเป็น
ข้องสังเกต ผู้เกี่ยวข้องน่าจะเข้าไปดูหน่อย พูดถึงโครงการขอพูดถึงเรื่องการสร้างถนน
หนทาง ที่จริงท่านเจตนิพัทธ์ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลเขาพระ เนื่องมาจากโครงการเงินกู้ ๒๒ ล้าน ถนนหลายสายทําออกมาดี
บ้าง ไม่ดีบ้าง แต่เป็นความโชคร้ายของประชาชนหมู่ ๙ มีถนนสายหนึ่งที่ต่อจากสาย
คอนกรีตเดิมถึงหน้าบ้านนางสุดา ประวัติ ถ้าใครไม่รู้จักก็สายหนองผักชี ไม่รู้ทํากันท่า
ไหน ทําไป ทํามา ยกเลิกโครงการกันไปเฉย อยู่ๆผู้รับเหมาก็ไม่มาเทต่อ ผู้ใช้แรงงานก็ไม่
ทํา ระยะทางประมาณ ๕๐๐ ว่าเมตร ผมอยู่หมู่นั้นพอดี ได้ผ่านไปผ่านมา ได้ข่าวว่าการ
ทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ปูนซีเมนต์ จะใช้ทรายเป็นส่วนใหญ่ ถ้า
ใช้ทรายเยอะเกินไปก็ทําไม่ได้ ประหยัดเกิน คําว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องตระหนักว่า
ต้องใช้ปูนมากหน่อย ไม่ใช่ใช้ทรายมากกว่าปูน ผมว่าผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะ
ตระหนักและระมัดระวังในการที่เราจะทําโครงการใดสักโครงการ ต้องนึกถึงระเบียบ
วินัย การเงินการคลังให้มากหน่อย ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย ปล่อยให้เกิดการส่อเจตนา
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ทุจริตคอรัปชั่น อันนั้นท่านเจตนาส่อเจตนาทุจริตคอรัปชั่นชัดๆ และความผิดนั้นก็สําเร็จ
แล้ว เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องบอกมาว่าผู้บริหารให้ทําอย่างนั้น ทรายมารองครั้งหนึ่งแล้ว 
เกลี่ยเสร็จแล้ว เอาทรายมาถมใหม่ แล้วเอารถโม่ปูนมาลง อย่างนี้ก็ไม่มีที่ลงปูน 
ส่วนผสมของปูนน้อยนิด ทําให้ถนนหลายสายยุบไปบ้าง พังไปบ้าง แตกเป็นกระดองเต่า
ไปบ้าง ยกตัวอย่างถนนสายหัวสะพานคลองดินแดง นายบวร  บรรจาย ถึงที่พิทักษ์ป่า
ตําบลกะทูน หน้าบ้านนายเจริญ หักไปสองแผง สมาชิกได้ทวงถามไปแล้วว่าใคร
รับผิดชอบในการซ่อมแซม ทําได้ไม่ถึง ๓๐ วัน งบประมาณตั้ง ๙ แสนกว่าบาท หา
ผู้รับผิดชอบไม่ได้ ไม่รู้รับเหมาเองหรือเปล่า หรือผู้รับเหมาทํา ที่จริงต้องไปจ้ําจี้จ้ําไชว่า
ต้องไปซ่อมแซมให้ดี หลายสายที่ผ่านมา ถ้าไม่พูดบ้าง ก็หาว่าไม่รู้เรื่อง แต่เวลาพูด
อาจจะไม่สบายใจหาว่าไปล้วงลูก ดังนั้นขอฝากว่าจะทําอะไรสักอย่างสองอย่างหรือกี่
อย่างก็แล้วแต่มองให้เกิดประโยชนสูงสุดกับพ่อแม่พ่ีน้องชาวตําบลเขาพระบ้าง ไม่ ใช่ไป
เผื่อขาดเผื่อเหลือคนนั้นคนนี้ ขอฝากไว้ อย่าคิดว่าเป็นการอภิปราย เพราะว่าสังเกตมา
นานแล้ว ที่ไม่พูดเพราะอยากปล่อยให้ทําไป แต่ถ้าทําไปๆมองแล้วไม่ดีขึ้น อย่างพวกช่าง
เหมือนกัน ที่เอาเวลาราชการไปแข่งนก แทนที่จะไปดูหน้างานที่เขาเทถนนหนทางกัน 
ขอฝากไว้สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เสียน้อยนิดจะไม่มีความหมาย ที่ช่วยตักช่วยเตือน
เผื่อจะเข้าร่องเข้ารอยทําในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอฝากไว้ มีหลายอย่างแต่ไม่
อยากจะล้วงลูกกันมากเกินไป เพียงยกตัวอย่างให้ดู อย่างถนนสายหมู่ที่ ๑ –หมู่ที่ ๖ 
เหมือนกัน ท่านใช้วัสดุถมไหล่ทาง หินก้อนเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง อนุโลมให้ถือว่าตามสภาพ
ของสถานที่ แต่ถ้าเอาดินมารองแล้วให้หินผุ งบประมาณตั้ง ๒๘๗,๐๐๐ บาท ถือว่าไม่
เข้าท่า ปีหน้าคุณก็ทําใหม่อีก ขออนุมัติต่อสภาอีก มีเสียงข้างมาก ตามใจท่านอยู่แล้ว 
ขอฝากไว้และขอขอบคุณที่ให้โอกาส ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอขอบคุณสมาชิกจํารูญ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ถ้ามีขอเชิญครับ ผู้บริหารมีอะไร
ชี้แจงบ้าง ขอเชิญครับ 

รองนายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตนําเรียน
เพ่ิมเติมไหล่ทางหมู่ที่ ๖- หมู่ที่ ๗ เหตุผลที่ตั้งวัสดุ ๓ อย่างด้วยกันคือ ๑.ดิน ๒.หินผุ 
๓.ยิปชั่ม ผมเป็นคนที่เกิดหมู่ที่ ๖ รู้สภาพปัญหาหมู่ที่ ๖ น้ําท่วมหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ 
เป็นช่วงๆ ขอนําเรียนต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เหตุผลที่ตั้งวัสดุ ๓ อย่าง วันที่ลงไปสํารวจ ๑. ช่างเทศบาลตําบลเขาพระ ๒. ประธาน
ประชาคมหมู่ที่ ๖ และคณะอีก ๒-๓ คนคือผู้ใหญ่บ้าน นําเรียนและหารือก่อนที่จะใช้
วัสดุอะไรในแต่ละจุด เพราะแต่ละจุดมีปัญหาไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างหน้าบ้านนาย
วินัย ภิรมย์ ตรงหัวโค้งตรงนั้นน้ําเชี่ยวกราดและรุนแรงมาก เราต้องใช้วัสดุยิปชั่มหรือ
หินผุถึงจะอยู่ แต่บางช่วงบางตอนที่เกิดไหล่ทางชํารุด ซึ่งน้ําไม่ท่วมถึงมากนักเหมือนจุด
แรกที่ได้อธิบาย เรามาเปลี่ยนแปลงเป็นดิน ใช้ถมไหล่ทางเพ่ือประหยัดงบประมาณใน
บางส่วนในตรงนี้ได้ ถนนดังกล่าวที่นําเรียนต่อเพ่ือนสมาชิกเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสม ใช้
ให้หินคลุกหรือยิปซั่มทั้งสาย ต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้ นี่คือเหตุผลที่ผมคํานึงถึงจึง
นําเรียนให้เพ่ือนสมาชิกทราบ ถามว่าใช้ยิปซั่มทั้งสายได้ไหม ได้ แต่บางจุดบางช่วงผม
เล็งเห็นแล้วว่า ไม่ใช้วัสดุยิปซั่มหรือหินก็ได้ เป็นการต่อเติมไหล่ทาง หลายปีแล้ว ถนน
สายนี้เกิดไหล่ทางชํารุดต่ํากว่าถนนคอนกรีตหลายช่วง เมื่อไปสํารวจเส้นทางดังกล่าวก็มี
มติและขอความเห็นของผู้ไปร่วมว่าอย่างนี้ได้ไหม เขาบอกว่าได้ ขอนําเรียนท่าน
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ประธานผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกว่ามีเจตนาอย่างนี้ ไม่มีเจตนาเป็นอ่ืน สําหรับจุดที่เพ่ือน
สมาชิกเกียรติศักดิ์นําเรียนว่าท่อลอดถนนคอนกรีต ผมขอจุดว่าตรงไหน ขอนําเรียนให้ที่
ประชุมได้รับทราบด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านรองนายกฯครับ ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ    
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต จุดที่เป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อน้ํากัดเซาะทุกปี คือจุดที่ชาวบ้านเรียกว่าหนองปู ในช่วงที่

มีน้ํา น้ําจะไหลเชี่ยวมาก สามารถกัดดินที่ถมได้ ผมจึงอยากให้ก่อเป็นปีกปูนซีเมนต์เพ่ือ
ป้องกันน้ําเซาะ จะได้ไหม ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ 
รองนายกเทศมนตรี ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต ตรงนี้ผมขออนุญาตหารือต่อที่ประชุม  และขอ

นําเรียนว่าเดี๋ยวผมกับเพ่ือนสมาชิกเกียรติศักดิ์จะคุยนอกรอบเป็นการส่วนตัว เพราะ
เรื่องนี้ต้องหารือกันพอสมควร เพราะทิศตะวันตกทางด้านล่างของถนนเจ้าของไม่
อนุญาตในครั้งที่ผ่านมา ผมเคยประสานไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ถ้าครั้งนี้เพ่ือนสมาชิกเกียรติ
ศักดิ์พอจะหารือว่าเราทําอย่างนี้ได้ไหม เดี๋ยวคุยกันนอกรอบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามเพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมไหล่ทางหมู่ที่ ๗ – หมู่ที่ ๖ มีไหม 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๑๑ 
ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมควรอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ หมู่ที่ ๗ –หมู่ที่ ๖ ถ้าเห็นควรอนุมัติ กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านในไร่ หมู่ที่ ๗ –หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๘๗,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง 
๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๒ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประเภทค่าสาธารณูปโภค จํานวน๓ โครงการ รวม
เป็นเงิน  ๓๘๖,๐๐๐ บาท ไม่ทราบผู้บริหารมีอะไรเพ่ิมเติมไหม เมื่อไม่มี ขอเชิญท่าน
สมาชิกอภิปรายหรือซักถามโครงการของหมู่ที่ ๘ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานฯ ผมขอโทษที่วันนี้มาสาย เพราะติดธุระ โครงการขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสม ปะจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยสภาพพ้ืนที่ของตําบลเขาพระโดยประมาณ ๖๐
เปอร์เซ็นต์ จะเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน ราษฎรได้ขึ้นไปปลูกยางพารากันเยอะ แต่ใน
ประเด็นที่ผมจะกล่าวแนะนําเพ่ือนสมาชิกและฝ่ายบริหารตลอดถึงผู้ควบคุม พนักงาน
กองช่าง ให้ขึ้นไปดูตอนที่กําลังก่อสร้างการวางต้นโค้งหรือตัดแนวความลาดชันของภูเขา
ออกมาให้เป็นระยะสั้นๆ ทําได้ไหม เพราะถ้าหากปล่อยให้เป็นระยะยาว ๒๐ เมตร ๓๐ 
เมตร ที่มีความลาดชันเกิน ๓๕ องศา ทําให้เกิดอันตราย เพราะถ้าเกิดมีเม็ดทรายบนพ้ืน
คอนกรีตที่ทางเทศบาลจะอนุมัติผ่ านสภาเข้าไป จะทําให้ เกิดการหกล้มของ
จักรยานยนต์ ทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นขอให้เจ้าหน้าที่
กองช่างช่วยขึ้นไปดูแล ไปช่วยแสดงความคิดด้วย และฝากถึงฝ่ายบริหารด้วย ช่วยกําชับ
น้องๆหน่อย การทํางานจริงอยู่คนเยอะ ภารกิจเยอะ แต่การวางเทคนิค การวางทักษะ
ต้องให้เขาขึ้นดูแล เหมือนโครงการสร้างทางเท้าจากสวนยางของนางหนูเวียง ถึงสวน
ยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง ตอนออกประชาคม เขาบอกว่าอยากจะได้ทางเท้า เพราะขึ้นสวน
ยางลําบาก เส้นทางประมาณ ๓ กิโล ที่ชาวบ้านขุดขึ้นไปก่อนหน้านี้ และอีกประเด็น
โครงการทางเท้าต่างๆว่าด้วยเรื่องระเบียบพัสดุ แผ่นพ้ืนสําเร็จ ขอให้ได้มาตรฐาน มอก.
ไม่ใช่หล่อขึ้นมาบนพ้ืนที่ แล้วออกแบบกันเอง ค่าอัดแรง ไม่มี สิ่งที่เราผลิตเองไม่ได้ ถ้า
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ไม่ได้มีการร้องเรียนกันอีก ระเบียบมีอยู่แล้วอย่างปิดตา อ่านดูเสียบ้าง ระเบียบเขาว่า
อย่างไร ช่วยดูแลให้รอบคอบหน่อย ทุกสายที่ขอผ่านสภา ผมเห็นด้วยหมด แต่ก็มีปัญหา
หมด การลําเลียงแผ่นพ้ืนขึ้นไปถึงอันตรายสุดๆและลําบากสุดๆ เพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆ
แล้วกัน แต่ชาวบ้านก็รอให้พวกเราเข้าไปช่วยเหลือ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านสมาชิกเจตนิพัทธ์ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครบ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ขอ

แสดงความคิดเห็นนิดหน่อยเกี่ยวกับการสร้างทางเท้า เพ่ือนสมาชิกและผู้บริหารโปรด
สังเกตจํานวนเงินที่ก่อสร้าง ระยะทางที่ก่อสร้าง ทั้งหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๘ 
เท่าๆกัน เฉลี่ยแล้วเมตรละ ๔๔๐ บาท ๓๐๐ เมตร รวมเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ผมคิด
ว่าในการคํานวณงบประมาณในการก่อสร้างถนนแต่ละสาย ความยากลําบาก ความลาด
ชันของพ้ืนที่แต่ละแห่ง คงไม่เหมือนกัน บางพ้ืนที่การลําเลียงวัสดุไปได้ง่าย บางทีก็
ลําบากแสนเข็น ผมคิดว่าเราน่าจะบวกหรือลบในการขนส่งวัสดุ ในพ้ืนที่ที่ลาดชันหรือ
พ้ืนที่ลําเลียงวัสดุลําบาก เราก็เพ่ิมบวกเข้าไปในการขนส่ง ในส่วนที่ลําเลียงวัสดุได้ง่าย 
อาจจะลดลงมา จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกที ผมตั้งเป็นข้อสังเกตและเสนอแนะ
เพ่ือง่ายต่อการปฏิบัติ ขอบคุณครับ 

ประธาน  ขอบคุณสมาชิกพรรัตน์ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ขอเชิญสมาชิกธราธิป ครับ 
นายธราธิป  หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภา เขต ๒ ในฐานะที่

กระผมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ ก่อนดําเนินการ ขณะ
ดําเนินการและหลังดําเนินการ กระผมขอชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกเข้าใจว่าถนนสายหัว
สะพานบ้านนายบวร  บรรจาย ถึงอุทยาน สาเหตุที่เกิดการทรุดตัว ๒ แผงนั้น ไม่ได้เกิด
จากการส่อให้เห็นถึงการทุจริต สาเหตุมีอยู่ว่าผู้รับเหมาหรือผู้ใช้แรงงานในการก่อสร้าง
ไม่ทราบมาก่อนว่าที่ตรงนั้นมีท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บังเอิญท่อแตกแล้วมีดิน
ปกคลุมอยู่ ทางกองช่างที่ไปสํารวจก็ไม่เห็นท่อ แต่ในระเบียบของการดําเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องลงทรายก่อนถึงจะลงคอนกรีต แต่ทรายที่ลงต้องมี
ความหนาไม่ต่ํากว่า ๕ ซม. เมื่อลงทรายไปแล้ววางเหล็กแล้วเทคอนกรีต เทคอนกรีต
เสร็จบังเอิญฝนตก ท่อที่วางไว้ก่อนแตก น้ําไหลเข้าท่อ ท่อเกิดการกระทุ้งทรายนั้นออก 
ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างพ้ืนดินกับแผงคอนกรีตที่เราไปเทไว้ พอรถวิ่งหนักเกิดการกด
ทับ ไม่มีทรายทําให้การยุบตัว ในสายอื่นๆบางทีเกิดการบกพร่องในการวางท่อระบายน้ํา 
ผมคิดว่าจะคุยเป็นการส่วนตัวกับท่านนายกฯอยู่ เหมือนกัน ในฐานะที่ผมเป็น
คณะกรรมการติดตามประเมินผล ผมขอชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามโครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง ถึง
สวนยางนายชัยสิทธิ์ หมู่ที่ ๘ มีไหม ถ้าไม่มีสมาชิกผู้ใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม
ต่อ มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จํานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เฮ่า ถึงสวนยาง
นายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ ๘ หรือไม่ ใครเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยาง                   
นางหนูเวียง เฮ่า ถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท 
ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 
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ประธาน ต่อไปโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้ างทางเท้าจากบ้านนายมังกร               
ศรีเปารยะ ถึงสันเขาหินขาว หมู่ที่ ๑๒ ขอเชิญสมาชิกอภิปรายหรือซักถาม ขอเชิญท่าน
สมาชิกประสิทธิ์ครับ 

นายประสิทธิ์  ละม้าย เรียนท่านประธาน กระผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๒ กระผมรู้สึกว่าถนนทาง
เท้าจากบ้านนายมังกร ศรีเปารยะ ถึงสันเขาหินขาว หมู่ ๘ สร้างเป็นช่วงๆ แต่โครงการ
นี้ระยะทาง ๓๐๐ เมตร เหมือนกัน แต่ไม่เป็นช่วงๆ สภาพพ้ืนที่ของหมู่ ๑๒ ถนนบ้าน
นายมังกร บางช่วงสภาพยังใช้การได้อยู่ อาจจะเหมือนหมู่ที่ ๘ ที่รายละเอียดการ
ก่อสร้างเป็นช่วงๆ แต่ของหมู่ ๑๒ ไม่มีรายละเอียดเป็นช่วงๆ  แต่ถนนเส้นนี้ยังมีสภาพ
ใช้การได้ดี ผมไม่แน่ใจว่าช่างหรือผู้ที่เก่ียวข้องเขียนผิด ผมเคยถามหัวหน้ากองช่างว่าเรา
สร้างเป็นช่วงๆได้ไหม ช่างบอกว่าได้ แต่ผมไม่เห็นรายละเอียด จริงๆเส้นทางนี้ยังมี
ระยะทางที่ใช้การได้อยู่เยอะ ชํารุด พัง เป็นบางส่วน ผมคิดว่าอาจะเหมือนกับหมู่ที่ ๘ 
รายละเอียดอาจจะผิดพลาดไปบ้างก็ได้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ ครับ  
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ขอบคุณครับท่านประธาน ในกรณีหมู่ที่ ๑๒ ใช้มติของสภาแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยใน

วันนี้ โดยอํานาจหน้าที่ของสภาสามารถทําได้ เอาให้ชาวบ้านพอใจ อย่าให้แค่สภาของ
เราพอใจ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณสมาชิกเจตนิพัทธ์ที่แนะนํา ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ไม่ว่า

ทําอย่างไรก็แล้วแต่ ทุกเรื่องที่เกิดมาถือว่าประชาชนได้ผลประโยชน์มากที่สุด แต่มีเรื่อง
สังเกตนิดหนึ่ง คณะกรรมการติดตามผล ทําไมบอกว่าเป็นคณะกรรมการติดตามการ
ทํางาน แล้วทําไมทําถนนเสร็จถึงปักป้าย ทําไมไม่ท้วง พูดไม่ได้ใช่ไหม ไม่เป็นไร ผมก็นึก
ว่าพูดไม่ได้เหมือนกัน ผมไปหมู่ที่ ๑๐ ปลายคลองคันเถร ไปทักว่าทําไมทําอย่างนี้ เขาก็
ถามว่าเป็นใคร ผู้รับเหมาอย่างนี้ผมเป็นอิทธิพล แต่เวลาผมไป ปูนที่ผสมเหลวบ้าง
อะไรบ้าง ไม่ไปเสียดีกว่า แต่อย่าหาว่าไม่ไปแล้วจะไม่ดูดีดูดายชาวบ้าน ที่ท้วงติงวันนี้คือ
ต้องปักป้ายก่อนทํางาน ๑๕ วัน ไม่ใช่งานเสร็จ ๔ วันแล้วป้ายยังไม่ปัก ผมถือว่าผิดอยู่ที่
คณะกรรมการที่ติดตาม เขาไม่ท้วงติง เพราะได้มอบหมายให้ท้วงติงแล้ว โครงการของ
หมู่ที่ ๑๒ เป็นความต้องการของประชาคมที่ได้ไปทํามา การทําถนนแต่ละสายมีความ
อ่ิมอกอ่ิมใจของผู้ใช้เส้นทาง เส้นทางสายนี้มีผู้ใช้ประมาณ ๑๘ คน ถือว่าคุ้มทุนมาก แต่
ฝากผู้บริหารด้วยว่าช่วยดูผู้รับเหมาหน่อย ไม่ใช่ทักไม่ได้ พูดไม่ได้ ทํางานเสร็จแล้วป้าย
ไม่ปัก อย่างนี้ไม่ได้ ที่ผ่านมาให้อภัยกัน แต่ต่อไปขอร้อง เผื่อไม่ผิดหูผิดประชาชน ถ้าไม่
ปักป้ายก่อนไม่ต้องไปทํา ในกรณีหมู่ที่ ๙ ที่ท่านนายกฯสั่งหยุดทํางาน ท่านนายกฯก็ไม่
ผิดอะไร ป้ายก็ไม่ปัก ไม่บอกวันเวลาที่ทํา ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างทางเท้าจากบ้านนายมังกร                  
ศรีเปารยะ ถึงสันเขาหินขาว หมู่ที่ ๑๒ มีไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม
เพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จํานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติ ใครเห็นควรอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างทางเท้าจากบ้านนายมังกร ศรีเปารยะ ถึงสันเขาหินขาว หมู่ที่ 
๑๒ โปรดยกมือด้วยครับ 



-๙- 
 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างทางเท้าจากบ้านนายมังกร                      
ศรีเปารยะ ถึงสันเขาหินขาว หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง 
๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๒ ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนายอํานาจ 
ภิรมย์ ถึงสวนยางนายสมาน ละม้าย หมู่ที่ ๙ ตําบลเขาพระ ผู้บริหารมีเพ่ิมเติมไหม ขอ
เชิญท่านสมาชิกอภิปรายหรือซักถาม มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกประสงค์จะซักถาม มี
สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จํานวน ๑๑ ท่าน ผมจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็น
ควรอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนายอํานาจ ภิรมย์ ถึงสวน
ยางนายสมาน ละม้าย หมู่ที่ ๙ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนายอํานาจ 
ภิรมย์ ถึงสวนยางนายสมาน ละม้าย หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน
เสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มีงดออกเสียง ๒ ท่าน 

 

 ๔.๒ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธาน ขอเชิญผู้บริหารครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยเทศบาลตําบลเขาพระ มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน และประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน  ๓ รายการ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณไว้ ไม่สามารถจัดซื้อได้ และมีความ
จําเป็นต้องใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการให้เกิด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาร
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 
๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบลงทุน โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
ชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด มาตรฐาน มอก. ข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด มาตรฐาน มอก. ขนาด ๙๑๕ x ๔๕๗ x ๑,๘๓๐ ซม. 
ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. ขนาด ๙๑.๕ x ๔๕.๗ x ๑๘๓.๐ ซม. ต่อไปแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน คําชี้แจงงบประมาณ ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ราคาเท่าเดิม แต่รายละเอียดเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย รายละเอียดท่านสมาชิกสามารถตรวจดูได้ และสอบถามจากเจ้า หน้าที่
งบประมาณ ท่านปลัดอยู่ตรงนี้แล้ว พร้อมที่จะชี้แจงให้ทุกท่านทราบ และอีกรายการที่อยู่



-๑๐- 
 

 

ด้านท้ายของโครงการถัดไปของคําชี้แจง ซึ่งรวมแล้วเป็นสามรายการที่จะให้ทางสภาได้
ช่วยกันพิจารณาและอภิปรายในส่วนที่เหมาะสมในส่วนที่ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญ ในระหว่างรอท่านสมาชิกซักถามเพ่ิมเติม ขอ
เชิญท่านเลขาฯได้อธิบายในรายละเอียดของคําชี้แจงงบประมาณในเรื่องการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา ขอบคุณครับ เรียนท่านสมาชิก ขออนุญาตนําเรียนเพ่ิมเติมในส่วนของตู้ เปลี่ยนเฉพาะจุด
ทศนิยม เรื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากที่ตั้งตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อความเดิมเราลอกมาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เพราะช่วง
ที่ยังไม่ได้จัดซื้อ กระทรวงไอซีทีเปลี่ยนรายละเอียดใหม่ เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจัดซื้อ
ตามรายละเอียดเดิมได้ ต้องขอเปลี่ยนตามรายละเอียดไอซีทีที่กําหนดใหม่ระหว่างที่ไม่ได้
จัดซื้อ ซึ่งทําให้ลักษณะเปลี่ยนไปหลายประการ จึงขออนุมัติสภา ประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ ๑ เครื่อง รายละเอียดจะเป็นศัพท์เฉพาะทางเทคนิคต่างๆที่
กําหนดตามกระทรวงไอซีทีท้ังหมด ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ   

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ ขอเชิญสมาชิกอภิปราย ในระหว่างที่รอ ผมขอให้ท่านเลขาฯได้ชี้แจง
เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมี ๒ ส่วน ส่วนแรก
เป็นของกองคลัง เป็นการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ส่วนที่ ๒ เป็นของกองช่าง ประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ และตู้เก็บเอกสาร ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง จะขอ ๒ 
ครั้ง ขอทําความเข้าใจเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา ขอบคุณครับ ในญัตตินี้จะมีบัญชีขอแก้ไขอยู่ ๒ ส่วนตามที่ท่านประธานได้ชี้แจงคือ กอง
คลัง ๑ รายการ คือตู้เก็บเอกสาร ส่วนกองช่างคือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และตู้เก็บเอกสาร 
ขออนุญาตให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติ ๒ ครั้ง ในการลงมติ คือครั้งที่ ๑ บัญชีที่ ๑ ครั้งที่ 
๒ บัญชีที่ ๒ เพราะแต่ละกองจะแยกการทําบัญชีอนุมัติแบบต่างหาก ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอบคุณท่านเลขาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกซักถาม มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม มี
สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จํานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควร
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด มาตรฐาน มอก. โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธาน   ต่อไปของกองช่าง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล จํานวน ๑ 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด และค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมไหม  มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม มี
สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จํานวน ๑๑ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควร
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด และตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 
แบบ ๒ บานเปิด โปรดยกมือด้วย 



-๑๑- 
 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด และตู้
เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออก
เสียง ๒ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระและคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา ในระเบียบนี้ เนื่องจากว่าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลฯ ที่เป็นตัวแทนของเทศบาลได้สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสมาชิกท่ีจะดํารงตําแหน่งในอีก 
๒ ปี จึงได้เสนอญัตตินี้เพ่ือได้เสนอตัวแทนในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ 
ท่าน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ ท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณครับท่านเลขาฯ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการใช้แบบคัดเลือกครั้งละ ๑ ท่าน โดย
ครั้งหนึ่งเสนอกี่คนก็ได้แล้วให้ที่ประชุมยกมือเลือกคณะกรรมการคนที่ ๑ แล้วเสนอชื่อ คน
ที่ ๒ โดยเสนอก่ีคนก็ได้แล้วให้ที่ประชุมยกมือเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ เลือกครั้งละคน 
ขอให้ที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระ จํานวน ๓ ท่านก่อน 
ขอเชิญเสนอคณะกรรมการท่านแรก ขอเชิญท่านสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนประธาน กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ขอเสนอ
สมาชิกสถิตย์ สุคชเดชครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วย รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ก็ถือว่าสมาชิกสถิตย์ ได้เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์เสนอครับ 

นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช ขอเสนอท่านพรสิทธิ์ จันทร์ชุมครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วย รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิก

ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ก็ถือว่าสมาชิกพรสิทธิ์ ได้เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกสิทธิเดชเสนอครับ 

นายสิทธิเดช ละม้าย เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสิทธิเดช ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๑ ขอเสนอสมาชิก
โชคดี ศรีเปารยะครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วย รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนมาเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ก็ถือว่าสมาชิกโชคดี ได้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ ๓  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกพรสิทธิ์ จันทร์ชุม และสมาชิกโชคดี              
ศรีเปารยะ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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ประธาน ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระ 
โดยใช้วิธีการคัดเลือกเหมือนกับการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ขอให้ที่ประชุมคัดเลือก
คณะกรรมการท่านแรก ขอเชิญท่านสมาชิกสถิตย์ครับ 

นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช ขอเสนอท่านธราธิป หนูเพชรครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วย รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิก

ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนมาเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ก็ถือ
ว่าสมาชิกธราธิป หนูเพชร ได้เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
คนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คนที่ 
๒ ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 

นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานสภา กระผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสนอสมาชิกพรรัตน์ 
ราชมณี ครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วย รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน ก็ถือว่าสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี ได้เป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธานสภา กระผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสนอสมาชิกสิทธิเดช 
ละม้ายครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วย รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกไหม มีไหม เมื่อ
ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม ก็ถือว่าสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย ได้เป็น
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คนที่ ๓  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติคัดเลือกสมาชิกธราธิป หนูเพชร สมาชิกพรรัตน์ รามณี และสมาชิกสิทธิเดช 
ละม้าย เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระ 

 ๕.๒ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามขอเชิญ

ครับ ขอเชิญท่านเลขาฯครับ  
เลขานุการสภา ในระเบียบวาระนี้ ผมขออนุญาตนําเรียนข้อราชการให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ คือ

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลการเทศบาลตําบลเขาพระ และดูงานนอกสถานที่ ได้
ทําหนังสือแจ้งให้สมาชิกได้พิจารณาเข้าร่วมโครงการ โดยกําหนดให้แจ้งรายชื่อวันนี้ ขอ
ความอนุเคราะห์สมาชิกได้ร่วมพิจารณาเข้าร่วมโครงการ เพราะจะได้นําความรู้ที่ได้มา มา
พัฒนาในพ้ืนที่ โดยขอให้ท่านแจ้งรายชื่อในวันนี้ เพราะเจ้าหน้าที่จะได้ส่งรายชื่อไปให้เขา
ทําประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ถ้าท่านมีเหตุติดขัด ขอให้แจ้งด้วย ส่วนกําหนดการจะ
จัดในวันที่ ๔-๖ มิถุนา จํานวน ๓ วัน เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่แปดโมงครึ่งของวันที่ ๔ จะมี
พิธีฝึกอบรม จะออกเดินทางจริงเวลา ๑๑ นาฬิกา ดังนั้นในช่วงเช้าขอให้ท่านมาพร้อมกัน
ที่เทศบาลประมาณสัก ๑๐ โมง เพราะช่วงพิธีอบรมจะทําเฉพาะเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าท่านจะ
เข้าร่วมด้วยก็ได้ เพราะจะได้ซักซ้อมในการเดินทาง การเข้าศึกษาดูงานเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นหมู่คณะ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ขอตอบท่านจํารูญในเรื่องถนนต่างๆ โดยสภาพพ้ืนที่ ผมพยายามติดตาม ส่วนหนึ่ง

คณะกรรมการ ประชาคมหลายๆท่าน ได้ติดตามหลายๆขั้นตอน แต่บางครั้งต้องยอมรับว่า
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ไม่ทัน ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วยกันแนะนํา ผมยินดีรับฟัง ผมเชื่อว่าพวกเรามี
ประสบการณ์ มีศักยภาพกว่าผมแน่นอน ขอน้อมรับในการชี้แนะ การกล่าวตักเตือนจาก
พ่ีๆน้องๆทุกคน ผมมีจุดยืนว่าไม่เลือกปฏิบัติ ผมและทีมงานบริหารได้นําเรียนตลอดว่าไม่
ว่าอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่การเป็นพ่ีเป็นน้อง การเป็นผู้นํา จุดประสงค์เดียวกันคือการ
เห็นการพัฒนา การเจริญก้าวหน้าของเทศบาล ผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกเรามีศักยภาพ
เพียงพอและเป็นที่เคารพของชาวบ้าน ไม่อย่างนั้นพวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่ที่จุดนี้ ที่
สําคัญ ขอเรียนว่าถนนหมู่ที่ ๙ สายหนองผักชี ปัญหาผมได้ทราบจากท่านเจตนิพัทธ์ พ่ี
จํารูญ ท่านพรรัตน์ ช่วงที่มีปัญหา ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงได้ระงับการก่อสร้าง ไม่ให้ดําเนินการ
ใดๆทั้งสิ้น ไม่ใช่จะยกเลิกโครงการ ตอนนี้ทั้ ง ๓ ฝ่าย ทั้ งผู้บริหาร กองช่างและ
ผู้ประกอบการได้ลงไปตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยว่า จะมีการแก้ปัญหาในส่วนที่มีปัญหา ที่
ผ่านมากองช่างจะมีบุคลากรที่จํากัด ไม่สามารถควบคุมได้ ผมได้ชะลอ รอสายเงินกู้
เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะดําเนินการ เพราะถ้าปล่อยให้ดําเนินการเราไม่สามารถลงควบคุม
ได้ ได้บันทึกเป็นที่เรียบร้อยในการชลอการก่อสร้าง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของเราไดลงพ้ืนที่ ได้
ดูแลอย่างใกล้ชิด ผมไม่ได้ติดใจ ผมขอเรียนว่าผมเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ผู้รับเหมาจะให้ผมไป
บอกว่าให้ใส่ทรายเยอะๆ ใส่ปูนน้อยๆ ด้วยสามัยสํานึก ผมเป็นผู้บริหาร ผมเชื่อว่าสมาชิก
หลายๆคนคงจะเข้าใจในความรู้สึกของผม ผมพยายามเข้าใจ เน้น โดยเฉพาะกองช่าง
สําคัญ ท่านสมาชิกที่อยู่ใกล้ชิดหรือที่ติดต่ออยู่ ผมพยายามย้ําตลอดว่าสิ่งไหนที่เป็น
ประโยชน์ เราต้องคํานึงถึงว่าผลประโยชน์ต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผมพยายามเน้นตลอดใน
การดําเนินการทุกโครงการ ผมเชื่อ ผมยอมรับ ว่าจะต้องมีขาดตกบกพร่อง เป็นเรื่องที่ต้อง
ช่วยกันดูแล ท่านสมาชิกที่เป็นฐานะเป็นฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายติดตาม ผมได้เน้นยําตลอด 
ท่านเจตนิพัทธ์ได้ย้ํากับผมหลายครั้งในถนนดังกล่าว ผมยินดีขอชะลอไว้ก่อน จะ
ดําเนินการหลังจากที่มีความพร้อมมากว่านี้  กองช่าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
ประชาคม ผมได้นําเรียนขั้นตอนลําดับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะเป็นวันไหนผมจะ
เรียนท่านอีกครั้งหนึ่งในวันที่ลงดําเนินการ ให้พวกเราทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตา ส่วนถนนหมู่ 
๑๐ ท่านคณะกรรมการติดตามฯได้นําเรียนไปแล้วว่าเกิดจากปัญหาอะไรคงจะไม่ต้อง
ชี้แจง ส่วนถนนหินคลุกต่างๆ บางครั้งต้องยอมรับว่า บางสภาพพ้ืนที่ จากจํานวนลูกบากศ์
ที่ใส่มา บางครั้งถนค่อนข้างแคบ บางครั้งต้องใส่ดินเพ่ือให้ได้ถนนเพ่ิมเติมให้ได้ ๔ เมตร 
หรือ ๓ เมตร ตามโครงการ ดังนั้นจําเป็นต้องลงดินรองพ้ืนเพ่ือให้เสมอกัน ให้ยกระดับให้
ใกล้เคียงกันแล้วถึงลงไหล่ทางเพ่ือให้ได้มาตรฐาน ถนนค่อนข้างมีปัญหาหลายจุด จากการ
ออกแบบก็ดี บางครั้งมีปัญหาเยอะต้องแก้ไขไปตามสภาพและมีการบันทึกในส่วนของ
คณะกรรมการ ในส่วนของประชาคม เป็นที่ทราบกัน เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกส่วนมีส่วน
เกี่ยวข้อง ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณ
พ่ีๆทุกท่านที่ให้กําลังใจ กล่าวคําชี้แนะ กล่าวคําตักเตือน ถือว่าเราเป็นบุคลากรของชาว
ตําบลเขาพระ เป็นปากเป็นเสียงให้ชาวบ้าน ผมเชื่อว่าเราได้ทําดีที่สุด สิ่งไหนที่ขาดตก
บกพร่องก็ยินดี ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนไหม ขอเชิญท่านสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภาเขต ๒ ผมขอเป็นตัวแทน

ประชาชนหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ กล่าวขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วย ที่เห็นถึง
ความเดือดร้อนของประชาชน บุกเบิกเส้นทางหมู่ ๖ ไปออกคลองฉลอง แต่ตอนนี้เส้นทาง
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เส้นนั้นที่เป็นเส้นทางบุกเบิกใหม่ได้มีความชํารุดเสียหาย เนื่องจากเป็นดินถมใหม่ พอโดน
น้ําฝนหลายห่า ก็เป็นหลุมเป็นปลัก เริ่มเป็นโคลนแผ่ปริมาณมากขึ้น และเมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมา ฝ่ายบริหาร ท่านรองสมหมายได้ให้ทรายไปหนึ่งรถ ซึ่งปัญหาตรงนั้นได้ทุเลาลง แต่
บ่อใหม่ที่เกิดใหม่อีก ๓-๔ จุด กําลังจะขยายออกเป็นบ่อกว้างๆ ในฐานะที่เป็นตัวแทน
ประชาชนแถวนั้น จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากเทศบาล ฝ่ายบริหาร ขอทรายเพ่ือไปถม
ทางท่ีจะเสียหาย สัก ๔-๕ รถ เอาไปถม แล้วใช้แรงประชาชนในพื้นท่ีไปช่วยไกล่เกลี่ย เพ่ือ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในขั้นพ้ืนฐาน ขออบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเกียรติศักดิ์ ขอเชิญท่านเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภา กระผมเจตนิพัทธ์ ยังยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 

เขตที่ ๑ ในเรื่องอ่ืนๆ ผมมีเรื่องที่จะขอร้องฝ่ายบริหารสัก ๒-๓ เรื่อง ถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้
ผิดในวันนี้ แต่ด้วยความเป็นห่วงอนาคตของลูกหลานของตําบลเขาพระ เรื่องของพนักงาน 
ผมขอสักหนึ่งตําแหน่ง ท่านปลัดอยู่ ขอตําแหน่งครูภาษา  ไปดูกฏหมายว่าทําได้ไหม จ้าง
ให้ประจําที่สํานักงานเทศบาล เพราะต่อไปจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แม้ว่าเราจะไม่มี
อํานาจอุดหนุนให้กับโรงเรียนต่างๆ จะเห็นได้ว่าทั้งโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ โรงเรียนวัดหน้า
เขา โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ ต้องเก็บเงินจากผู้ปกครองค่าจ้างครูพิเศษมาสอนภาษา และ
ต่อไปท้องถิ่นต้องร่วมมือกับการศึกษา และนโยบายการศึกษา ว่าจะสามารถทําได้ไหม 
เห็นสอบพนักงานหลายตําแหน่ง ผมขอสักตําแหน่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับอนุชนคนรุ่น
หลัง โดยส่วนตัวผมจะไม่เข้าไปล้วงลึกการบริหารงาน ว่าจะเป็นการบริหารแบบมีน้ําใจไม่
ว่ากัน เพราะเป็นคนละยุคคนละสมัย แต่ด้านการศึกษาจะสําคัญมาก เด็กเยอะ โดยเฉพาะ
โรงเรียนวัดหน้าเขา โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯไม่เท่าไหร่ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ เก็บไปแล้วคน
ละพันสอง เราเทศบาลตําบลเขาพระ ในฐานะที่อยู่ในพ้ืนที่ให้ไปดูข้อกฎหมายว่าทําได้ไหม 
ผมเจตนิพัทธ์ได้ขอร้องในที่ประชุมสภาแห่งนี้ อยากให้เกิดประโยชน์ กรอบตําแหน่งที่สอง
คือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เฉพาะ เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดที่อยู่ในสํานักงาน
เทศบาลตําบลเขาพระ ยิ่งเราเปิดกรอบมากขึ้นเท่าใด ยิ่งมีวัสดุอุปกรณ์มากขึ้นเท่านั้น แต่
ถ้าเรามาช่างเทคนิคประจําอยู่สํานักงานเทศบาล จะทํางานคล่องตัว  สะดวกขึ้น ที่ผมพูด 
ผมไม่มีญาติพ่ีน้องที่ทํางานด้านนี้ ถึงมี แต่ผมจะให้ไปอยู่ที่ อ่ืน เพราะกลัวระบบการ
เมืองไทย ในส่วนเรื่องอ่ืนที่จะพูดต่อไป ตามนโยบายที่ท่านนายกฯได้แถลงไว้ในสภาเมื่อ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าจะบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ไม่ว่าหลักนิติธรรม คุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า ผมมองดูสภาพการ
ทํางานปัจจุบัน เราจะรับประเพณีท้องถิ่นอ่ืนเข้ามาในเขาพระ ช่วยหาทางป้องกันหน่อย 
เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ของตําบลเขาพระ เราเกิดที่นี้ คนงานเราเห็นประจักษ์ตาทุกวัน 
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจ ให้ลดน้อยลงหน่อย รักษาคุณภาพมาตรฐาน ไม่ใช่ว่าเทถนนเดือน
พฤษภา ไปมกราหน้าแล้ง ถนนร้าวแล้ว มาจากเหตุผลอะไร ประมาณการ สเปคตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เหล็กจอยซ์ก็ใส่แล้วครบไหม เหล็กตะแกรงไวท์แบทตาม
ขนาด ๔ มิล หรือ ๓.๒ สิ่งที่หนักที่สุดคือ คุณภาพของปูนซีเมนต์ เราอย่ามองว่า รถเพนท์
ปูนมาปล่อยปูนที่หน้างานถนนสายต่างๆจะมีสีเขียวคล้ําเชิงจะดําไปนิด แต่ความจริงไม่ใช่ 
ถึงจะบอกว่ามีใบตรวจคุณภาพปูนจากโยธาธิการจังหวัด แต่กว่าจะได้ใบตรวจคุณภาพ 
ผู้รับเหมาจ่ายซองขาวให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ได้กล่าวหา ผมเคยอยู่กับผู้รับเหมา และเคย
ทํางานร่วมกับผาทอง เขาเคยให้ตํารามา เอสซีจีเครือซีเมนต์ไทย ผมก็ประเภทครูพักลักจํา
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คอนกรีตเสริมเหล็ก อ่านดูเพ่ือผลประโยชน์ของชาวบ้าน เพ่ือผลประโยชน์ของการ
บริหารงานต่อไป ว่าเราจะกันผู้รับเหมาได้อย่างไร ด้วยเทคนิคอะไร เราจะไม่พูดว่าใคร
ได้ผลประโยชน์อะไร ผมไม่ทราบเพราะผมไม่เห็น ผมไม่รู้ ผมไม่ได้ยิน ผมไม่อยู่ ณ ที่นั้น 
แต่เห็นผลงานที่เกิดมาแล้วว่าจะเกิดต่อไป ถ้าเราไม่ยุติยับยั้ง ใช้มาตรการของของเทศบาล
เขาพระให้เป็นโมเดล ที่ สท.ธนาธิป เอ่ย ที่ถนนหมู่ที่ ๑๐ ลักษณะจะเป็นรอยแตกร้าวลาย
งา ใช่ น้ําท่วมถนน แต่พอเอาจริงๆผมก็รู้  ผมเป็นช่างก่อสร้าง ไม่ครบ ๑๕ ซม. แต่ทํา
อย่างไรให้เราอยู่ได้ทุกฝ่าย เพ่ืออะไร ตําบลเขาพระกว้าง ไม่ใช่ปีนี้คอนกรีต ๒๐ สาย ปี
หน้า ๓๐ สาย แล้วอีก ๔ ปีข้างหน้ามาซ่อมเส้นทางเดิม ยุคผมเป็น อบต. สายหนึ่งของหมู่ 
๑๒ ผมพาไปดูได้เลย ผู้ทรงอิทธิพลมารับเหมา มีเงินประกันสัญญา ๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่า
ซ่อมตลอดสาย ไม่ใช่ห้าหมื่น หลายแสน เขาด่าใคร ด่าพวกผม ด่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือ
ทํางานให้กับประชาชน แต่ต่อไปเราจะทําอย่างไรให้ถูกด่าน้อยที่สุด ให้ได้รับการไว้วางใจ
มากที่สุด ผมรู้ ทุกคนมีความหวังดีต่อการพัฒนาตําบลเขาพระทั้งนั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ทุกภารกิจที่เขาจะถ่ายโอนมาให้ตามรัฐธรรมนูญรอบใหม่ เยอะอยู่  แต่ว่าเรายกฐานะมากี่
ปีแล้ว ผมบอกได้เลยว่าสมัยที่ผู้ใหญ่บ้านวีระเป็นกรรมการอยู่ สายหมู่ ๑๒ เขาไม่ได้เสริม
ตะแกรงไวท์แบท เขาเสริมตะแกรงไม้ไผ่ คุณไปดูผิวคอนกรีตว่าหลุดกร่อนไปบ้างไหม ขี่รถ
ไปทุสาย ไม่ว่ายุคใครเป็นนายกฯ ขี่รถไปดูตรวจดูได้ว่าคุณภาพซีเมนต์เป็นอย่างไร แต่ละ
ยุคแตล่ะช่วง เราอย่ามองแต่สีเขียวคล้ํา ไม่ใช่ เพราะหินเกิดการเสียดสีในโม่ จะเกิดน้ําดํา
ออกมา ทําให้สีของคอนกรีตเขียวคล้ํา แต่การยึดเกาะของคอนกรีตระหว่าง เหล็ก ทราย 
น้ํา จะไม่แข็งแรง เรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอ เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน ผมได้ปรึกษากับท่าน
นายกนว่าจะทําอย่างไรให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาพระมีการขับเคลื่อนให้เป็น
โมเดลได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุพันสองร้อยกว่าคน เกือบจะพันห้าร้อยแล้วจนถึงรอบจด
ทะเบียนใหม่ แต่ถ้าเราไปมองการขับเคลื่อนงานสภาชุมชน ที่ทางเทศบาลได้อุดหนุนเงิน
ไป มีสมาชิก ๒๖๐ คน เราจะทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุดังกล่าวมีสวัสดิการ โดยเราส่วนหนึ่ง
เข้าไปดูแลกฎระเบียบ ผมขอฝากท่านปลัด เผื่อได้ปรึกษากับฝ่ายบริหาร ท่านนายกฯ ว่า
จะตัง้ขึ้นมาได้ไหม เหตุผลเพราะต่อไปกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะ
ถ่ายโอนภารกิจลงมา เราต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆไว้รองรับ จะดี เพ่ือสิทธิสวัสดิการของ
ชาวตําบลเขาพระทุกรุ่นทุกวัย ผมจะมอบรายละเอียดต่างๆไว้ที่ท่านปลัด เพื่อจะได้ปรึกษา
กับฝ่ายบริหาร ตัวผมเองรับผิดชอบอยู่ ๕ อําเภอ ลานสกา ช้างกลาง ฉวาง ถ้ําพรรณรา  
พิปูน เป็นรองประธานของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ เพ่ือจะขับเคลื่อนงานทุกอย่าง สิ่งใด
ดีก็ยอมรับ สิ่งไหนจะต้องติก่อบ้างก็ธรรมดา ผมสมาชิกสภามีหน้าที่ทวงถามตามหน้าที่ไม่
ว่าแผนงานพัฒนา การใช้เงินงบประมาณ การวางกรอบของพนักงาน ผมมีสิทธิ์ทั้งนั้น 
เพียงแต่เรารู้บทบาทหน้าที่หรือไม่เท่านั้น ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านรองนายกฯ 
รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอนําเรียนชี้แจง

รายละเอียดตามที่เพ่ือนสมาชิกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและฝากมาถึงฝ่ายบริหาร ขอบคุณ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ชี้แนะ ชี้นําให้ปฎิบัติ ด้วยความเป็นห่วงด้วยใจ ขอขอบคุณไว้ 
ณ ตรงนี้ ผมขอเรียนให้เพ่ือนสมาชิกที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้รับทราบ ตอนนี้
งบประมาณที่ได้กู้จาก กสท. เพ่ือมาซื้อรถหน้าตักหลังขุดและรถบรรทุกดิน ตอนนี้ทาง
เทศบาลได้รถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอนําเรียนเพ่ือนสมาชิกว่าจะมาต่อเนื่องจากเพ่ือน
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สมาชิกแจ้งความเดือดร้อนในเขตที่เพ่ือนสมาชิกรับผิดชอบดูแลอยู่ เรียนเพ่ือนสมาชิก
เกียรติศักดิ์ จงจิต วันนั้นท่านได้โทรศัพท์คุยเป็นการส่วนตัวว่าถนนหมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๖ ที่
บุกเบิกใหม่ ไปจรดคลองฉลอง มีความเดือดร้อน บวกกับประธานประชาคมได้บอกกับผม
ว่าขอทรายสักรถได้ไหม ผมขอเรียนเพ่ือนสมาชิกว่า ต่อไปท่านดูแลรับผิดชอบในเขตของ
ท่านที่มีความเดือดร้อน หรือถนนเป็นหลุมบ่อ ตอนนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขอให้เพ่ือนสมาชิกได้นําเรียนความเดือดร้อนให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ แล้ว
จะดําเนินการ ฝ่ายบริหารได้ทําหนังสือถึงกรมชลประทานอ่างเก็บน้ําคลองดินแดงเพ่ือขอ
วัสดุทรายถม ซึ่งตอนนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าเพ่ือนสมาชิกเห็นว่าถนน
หนทางในหมู่บ้านเป็นหลุมบ่อ ทําให้พ่ีน้องในหมู่บ้านไปกรีดยางหรือไปทํามาหากินได้รับ
ความลําบาก ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งมา ฝ่ายบริหารจะให้บริการดําเนินการ ที่กู้เงินมาซื้อรถ
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาให้พ่ีน้องในเขตตําบลเขาพระ เมื่อเทศบาลมีความพร้อมก็ขอ
แจ้งให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบเพ่ือได้ปัญหาให้พ่ีน้องต่อไป สําหรับท่านเกียรติศักดิ์ ขอให้
ท่านได้ทําหนังสือแจ้งกองช่าง จะให้ช่างลงไปดําเนินการให้ ต่อไปตามที่ท่านเจตนิพัทธ์  
ยับยงวิวัฒน์ ได้ให้ข้อคิดและให้คําแนะนํา มองเห็นด้วยประสบการณ์หรืออะไรต่างๆ ตรงนี้
ฝ่ายบริหารต้องขอน้อมรับและขอเรียนท่านเป็นเรื่องๆตามที่ท่านเสนอมา เรื่องที่ ๑ เรื่อง
สอบพนักงานตําแหน่งครูภาษา ๑ ตําแหน่งเพ่ือมาอยู่เทศบาล ในส่วนนี้ฝ่ายบริหารต้อง
มอบให้ท่านปลัดไปศึกษารายละเอียดถึงความเป็นไปได้และจะนํามาเรียนในการประชุม
ครั้งต่อไป ส่วนช่างเทคนิค นําเรียนว่าท่านปลัดไปศึกษารายละเอียด เรื่องกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ ก็จะให้ท่านปลัดไปดู ส่วนเรื่องการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมา ผมขอ
เรียนว่าด้วยนิสัยของผม ผมไม่เห็นด้วยตรงที่นิสัยผู้รับเหมาบางคนอ้างว่าได้ คุยกับท่าน
นายกฯแล้ว ได้คุยกับคนนั้น คนนี้แล้ว ผมหาคนนั้นอยู่ ช่วยโทรศัพท์มาหาผมก็ได้ ตําบล
เขาพระถนนหนทางเป็นโมเดลของตําบลอ่ืนของอําเภอพิปูน ผมแอบภูมิใจมาตลอดว่า
ตําบลเขาพระทําถนนดี มาตอนนี้ผมรู้สึกน้อยใจเล็กๆที่ข่าวนี้ออกมา ทําให้ตําบลเขาพระ
เสื่อมเสีย ในขณะที่ผมเขา้มาบริหารงาน ดังนั้นเรียนย้ํากับเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า พบ
เหตุการณ์อย่างนี้ แบบนี้อย่างนิ่งดูดาย ช่วยเก็บช่วยดูแลผลประโยชน์ของพ่ีน้องชาวตําบล
เขาพระให้มากที่สุด ไม่ต้องเกรงใจใครในส่วนที่ผิด ต้องขอขอบคุณท่านเจตนิพัทธ์ และพ่ี
จํารูญ ละม้าย ส่วนเรื่องอ่ืนๆที่ได้ฝากถึงฝ่ายบริหาร ผมต้องขอขอบคุณที่ท่านเป็นห่วง 
เหมือนกับที่ผมเป็นห่วง มีปัญหาช่วยกันได้หยุดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ผม
เรียนมาตลอดว่าเรามาทํางานร่วมกัน มาอยู่แบบพ่ีแบบน้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ ผมไม่มี
ความคิดว่าคนนั้นมาแบบนั้น คนนี้มาแบบนี้ ไม่เคยคิด ผมมาทราบข่าว มารู้เรื่องเมื่อเรื่อง
เกือบทุกเรื่องเกือบสายไปแล้ว ปัญหาเกือบระเบิดแล้ว ผมถึงจะรู้ ยกตัวอย่างหน่วยงาน
ชลประทานกับเทศบาลเป็นไม้เบื่อไม้เมามาตลอด ผมไม่ทราบว่าอยู่กันอย่างไร ผมเข้าไป
คุยกับหัวหน้า หัวหน้าถามว่าเปิดใจคุยกันได้ไหม ผมว่าได้ ผมขอทรายเพ่ือมาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวตําบลเขาพระ ตอนนี้ผมมีหน้าตักหลังขุด มีรถบรรทุก ผมขอ
วัสดุท่าน ทําหนังสือมาซิท่านให้ ให้เรียบร้อย แต่ข่าวออกมายังไงไม่รู้ เทศบาลกับ
ชลประทานเหมือนขมิ้นกับปูน ผมยังแปลกใจมาตลอดเทศบาลมีปัญหากับชลประทาน
ตลอด แต่เนื้อหาแก่นแท้ไม่ใช่ ปัญหาทุกปัญหาจบด้วยดีตลอด วันนั้นขอเรียนว่าที่งานศพ
อาจารย์ธรรมนูญ แก้วเกิด ผมได้ให้อํานาจกับคนขับรถเอาทรายมาถมข้างหน้า พ่ีสมพร
ถามว่าน้องสมหมายจะเอาทรายใช่ไหม ผมว่าใช่ ทําหนังสือไปเรียบร้อยแล้ว ท่านบอกว่า
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รับทราบแล้ว มีรถหกล้อขาววิ่งด้วยไหม ผมอกว่าไม่มี ท่านบอกว่าเขาแจ้งว่ามี ผมบอกว่า
จับไปเลย ผมไม่ได้จ้างใคร ไม่ได้ขอให้ใครไป มีบุคคลที่สาม ผมขอเรียนว่าเรากับ
ชลประทานไม่ได้มีปัญหากัน แต่มีบุคคลที่สามที่ทําให้เกิดขึ้นทุกครั้ง บางครั้งท่านนายกฯ
ไม่ได้รู้เรื่อง แต่มีเรื่องโผล่มาแล้ว ดังนั้นผมขอเรียนกับเพ่ือนสมาชิกว่าช่วยกันเถอะ ช่วยกัน
ดูแลพี่น้องชาวตําบลเขาพระ ตอนนี้มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ถนนที่ไม่ได้
เป็นคอนกรีต คงจะไม่มีหลุมบ่อในอนาคต เพ่ือนสมาชิกไม่ต้องเกรงใจ ขอมาที่ผม ผมมี
อํานาจตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวตําบลเขาพระ ขอบคุณท่านประธานครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกธราธิปครับ 
นายธราธิป  หนูเพชร เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร ที่ผ่านมาสองปีกว่าๆ โครงสร้าง

พ้ืนฐานทํากันมาพอสมควรและดีขึ้นตามลําดับ แต่ต่อไปผมขอแนะนําทํางบประมาณหรือ
เทศบัญญัติ ถ้าไม่ผิดระเบียบ ถ้าทําได้ ขอตั้งงบประมาณไว้ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้ 
ถ้าเราทําแต่โครงสร้างพ้ืนฐานโดยไม่ได้พัฒนาบุคคลเหล่านี้ก็ไปไม่รอด เพราะว่าผมได้ลง
พ้ืนที่ไปดูผู้พิการ เขาขอเตียงนอนมากับผม ไปปรึกษาหารือกับ รพ.สต. และโรงพยาบาล
มหาราช เขาบอกว่าไม่มีงบประมาณ เขาให้ไม่ได้ อันนี้มีความจําเป็นอย่ างยิ่งที่เราต้อง
ช่วยเหลือ เพราะบุคคลเหล่านนี้อีกไม่นานก็จะจากเราไปแล้ว ก่อนที่จะจากไปขอให้เขามี
ความสุขบ้าง แบ่งปันความสุขกัน ได้บุญ กับเด็กๆผู้ยากไร้ ไม่มีเลยที่เขาจะได้ไปเที่ยวทะเล 
ไปเที่ยวห้าง กินไก่เคเอฟซี เด็กพวกนี้ไม่เคย เพราะเป็นครอบครัวที่ลําบาก เราต้องพาพวก
เขาไปเที่ยวบ้าง ให้เขาได้มีอารมณ์ที่เบิกบาน โตขึ้นมาจะไม่เป็นบุคคลก้าวร้าว ขอฝาก
ช่วยกัน อันที่จริงแล้วท่านสมาชิกทุกท่านต้องมีหน้าที่ดูแลการทํางบประมาณ ครั้งต่อไป
ขอให้ปรึกษากันก่อน ต้องทํางานกันแบบบูรณาการ ดูแล เอาให้จริงๆ สละกันจริงๆ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์  ละม้าย ขอบคุณครับท่านประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเขต ๒ ได้ฟังคําชี้แจงของคณะ

ผู้บริหาร ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมหมาย เกี่ยวกับเรื่องทรายที่ขอจากชลประทาน จริงๆ
ผมทําหนังสือก็ได้ แต่ขอในที่ประชุมนี้ คือบริเวณหลังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ ระหว่าง
กําแพงกับถนนคอนกรีต ระดับต่างกันมาก ให้ได้ทรายมาถมไหล่ทางจะดี พ้ืนที่เยอะ
ระหว่างกําแพงกับถนนคอนกรีต ถ้าเราถมตรงนั้นจะมีความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนน ถ้า
เป็นไปได้ พอดีผมตกเม่ือวาน รถล้อเกือบแตก ถ้าเป็นไปได้ขอหินผุก็ได้ แต่เอาที่เราไม่ต้อง
ซื้อเป็นการประหยัดงบประมาณ ขอฝากไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านรองวีระศักดิ์ครับ 
รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการประชุมวันนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิก

จํารูญ ท่านสมาชิกเจตนิพัทธ์ ที่ได้ให้ข้อคิดมายังฝ่ายบริหาร โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก
เงินกู้ที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านสมาชิกหลายท่านที่ช่วยกันดูแล ไปอยู่หน้างาน โดย
เฉพาะสท.ธราธิป สท.พรสิทธิ์ ผมในนามผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ หลายสายที่ได้รับ
การติติง หลายสายที่ได้รับการเยินยอ ผมขอยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าบางสายผมอึดอัดใน
การดําเนินการของผู้รับเหมาเหมือนที่ ท่านสท.สถิตย์ เอ่ยว่าไปติติงไม่ได้ ที่ถามว่าเป็นใคร
ที่มาสั่ง อันมีจริงๆ โดยนิสัยของผู้รับเหมา ถ้าโกงได้ โกง ที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ 
เราควบคุมไม่ได้ เนื่องจากดําเนินการพร้อมกันหลายสาย เจ้าหน้าที่กองช่างน้อย บางสาย
ผมไดเ้ข้าไปดู บางสายไม่ได้เข้าไปดู ขอร้องน้องๆสมาชิกหลายๆท่านช่วยเข้าไปดูช่วยเป็นหู
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เห็นตา อันที่จริงการตรวจสอบการทํางานของผู้บริหาร การดําเนินงานโครงการต่างๆเป็น
หน้าที่โดยตรงของท่านสมาชิกอยู่แล้ว ขอนําเรียนโดยเฉพาะถนนสายหมู่ที่ ๙ ที่สั่งระงับ
การดําเนินการไป ผมเข้าไปวันแรก วันที่เทวันแรก ได้เรียกคนงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคน
ในพ้ืนที่ ผมได้เรียนกับคนงานฝนหลายๆสายว่าอย่างไรเสียให้รักษาผลประโยชน์ของ
เทศบาลไว้ก่อน อย่างไปรักษาผลประโยชน์ของผู้รับเหมา ผมพูดประจํา พูดเกือบทุกสายที่
คนงานเป็นคนในพ้ืนที่ ถนนสายหมู่ ๙ ที่เข้าไปวันแรก บอกตรงๆว่ายอมรับไม่ได้ จึงสั่งให้
คนงานวางพิมพ์ใหม่ แต่พอลับหลังผมกลับก็เอาเหมือนเดิม ผมมาปรารภกับท่านนายกฯ
ว่าผมเครียดกับคนงานที่เข้าไปดําเนินการ ผู้นําชุมชนติติงมากที่สุด ผมขอเรียนกับเพ่ือน
สมาชิกว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจกับสายนั้น ผมยอมรับว่าไม่ได้เป็นไปตามสเปคงาน ท่านนายก
ฯได้เรียกผู้รับเหมามาพูดคุยกันแล้ว บางสายทําดี ไม่ว่าสายหมู่ ๗ สายหมู่ ๖ ผ่านหลาย
สาย แต่บางสายยมรับไม่ได้ ผมขอนําเรียนท่านสมาชิกและขอขอบคุณท่านที่ช่วยเป็นหู
เป็นตา ช่วยดูหน้างาน ตามที่ได้เอ่ยชื่อไป ขอขอบคุณ ในประเด็นของหมู่ที่ ๙ ถ้าตกลงกัน
ได้น่าจะเสร็จหลังเพ่ือน ผมไม่เคยมีนอกมีในกับผู้รับเหมา ผมไม่เคยคุยอะไร ไม่เคยมีส่วน
ได้เสียกับผู้รับเหมา ขอเรียนท่านสมาชิกผมทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจ งานออกมาไม่ได้
ผมก็ยอมรับ เสียอย่างเดียวในการทํางานคือไม่มีบุคลากรในการควบคุมงาน งานต่อไปต้อง
ให้สมาชิกเป็นหูเป็นตา ขอร้อง เพ่ือเป็นผลประโยชน์ของเทศบาลตําบลเขาพระ ผมขอ
ชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภา ผมพรรัตน์ ราชมณี ได้ฟังรองนายกฯชี้แจง ความจริงผมไม่อยากจะ

อภิปราย แต่เมื่อได้ฟังคําชี้แจง ผมรู้สึกทะแม่งๆอยู่ในคําชี้แจง ท่านได้ฝากให้สมาชิกช่วย
ดูแล ความจริงฝ่ายบริหารมีอยู่ ๔ - ๕ คน อยากถามว่าฝ่ายบริหารเต็มที่หรือเปล่าในการ
ดูแล สละเวลากันเต็มทีห่รือเปล่า ฝ่ายสมาชิกไม่ขัดข้อง ท่านชี้แจงว่าบางสายท่านอึดอัดไม่
ค่อยสบายใจ ผมถามว่าในการตรวจงานผ่านทุกสายหรือไม่ ถ้าท่านรู้สึกอึด อัดใจ ท่าน
ขอให้แก้ไขหรือไม่ในสายที่ท่านบอกว่าไม่ได้สเปคและอึดอัด ท่านชี้ให้เขาแก้ไขหรือไม่ใน
ส่วนนี้ ความจริงหลักการทํางาน ประชาคมหมู่บ้านก็มีในแต่ละสาย คณะบริหารก็มี 
สมาชิกแต่ละเขตก็มี ทําไมเวลาลงไปดําเนินงานของผู้รับเหมา ทําไมไม่แจ้งให้ช่างหรือ
ประชาคมเข้าไปดูแล น่าจะเป็นปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับเหมา อย่างเช่นหมู่ที่ ๙ ผู้รับเหมา
อาศัยช่วงวันหยุด ไม่แน่ใจว่าเป็นวันพืชมงคลหรือเปล่า แล้วติดวันเสาร์อาทิตย์ ผู้รับเหมา
ถือโอกาสเขาไปดําเนินการตอนที่ไม่มีใครอยู่จริงๆ บังเอิญเป็นบุญของชาวตําบลเขาพระ มี
ชาวบ้านโทรบอกผมว่ามาดูถนนสายนี้หน่อย ทําไม่ทํากันแบบนี้ ผมสงสัยว่าทําไม เมื่อเข้า
ไปดูไม่มีผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าฝ่ายบริหาร ประชาคม หรือช่างลงไปอยู่สักคน สมาชิก
สภาเทศบาลก็ไม่มีใครอยู่ เพราะไม่รู้ว่าเขาทํางาน ตอนที่ผมเข้าไปดู มีเหล็กไวท์แบทอยู่
ข้างถนน มีชาวบ้านเจาะขุดดู ถนนไม่ได้สเปคจริงๆ ผมได้มาคุยกันท่านนายกฯและผู้ตรวจ
งาน ได้ลงไปดูพ้ืนที่ในวันนั้น ผมบอกว่าถนนสายนี้ถ้าใครตรวจผ่านผมเอาเรื่องแน่ เพราะ
มันฟ้องด้วยภาพที่เห็นด้วยตาเปล่า สเปคไม่ได้เลย ผมคิดว่าถนนหมู่ ๙ ท่านนายกฯทําถูก
แล้ว ได้ระงับการก่อสร้างไปยังผู้ที่รับเหมา ชาวบ้านสงสัยว่าเมื่อระงับแล้วทําไมไม่
ดําเนินการอะไรสักอย่าง เพียงแต่ระงับการก่อสร้างแต่เราขาดการประชาสัมพันธ์บอก
ชาวบ้านว่าขั้นตอนต่อไปจะทําอย่างไร วันนี้ได้คําตอบจากผู้บริหารว่าจะรื้นถอนและ
ดําเนินการสร้างใหม่ในส่วนที่มีปัญหา ต่อไปขอฝากกับทุกๆท่าน อย่างที่ท่านรองวีระศักดิ์



-๑๙- 
 

 

ได้ฝาก ผมขอฝากกับฝ่ายบริหารด้วยว่าต่อไปช่วงลงไปดูแลด้วย ช่วยชวนทีมงานลงไปด้วย
สมาชิกสภาก็พร้อมที่จะลงไปดูพร้อมฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านรองฯครับ 
รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงอีกนิด ตามที่ท่านสมาชิกพรรัตน์ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่าถ้าผมอึดอัดแล้วงานนั้น

ผ่านได้อย่างไร ที่ผมอึดอัดไม่ได้หมายความว่างานทุกงานทําผิดสเปคไป ผมไปตรวจเจอผม
ก็สั่งให้ทําตามสเปค แต่พอกลับหลัง ขอเรียนตรงๆว่าเราควบคุมงาน ๒๔ ชั่วโมงไม่ได้ เรา
ไปเพียงหนึ่งชั่วโมง จะไปอยู่ตลอดทั้งวันเป็นไปไม่ได้ อย่างที่ท่านพรรัตน์พูดเมื่อสักครู่ 
ผู้รับเหมาชิงช่วงในวันเสาร์อาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ ขอทําความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกด้วย 
ขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ มีอีกเรื่อง เรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กรมชลประทาน สํานักงาน

ชลประทานที่ ๑๕ นครศรีธรรมราช โครงการผันน้ํา ผมได้ทําหนังสือแจ้งท่านนายกฯแล้ว 
หลังจากไปทําประชาคมหมู่บ้านเขตที่ ๑ ชาวบ้านเดือดร้อน น้ําใช้เพ่ือเกษตรกรรม ผมพูด
เรื่องผันน้ําตั้งแต่ปี ๔๘-๔๙ ถามรองสมหมายดู เราได้แต่นั่งมองตาปริบๆ น้ําในอ่างมีเรา
เอามาใช้ไม่ได้ ชลประทานบอกว่าไม่ได้ออกแบบสําเร็จ แต่ผมว่ าไม่ใช่ ชลประทาน
ออกแบบมาสําเร็จแล้ว แต่มีการยักยอกงบประมาณจากกระทรวง ปัญหาจึงเกิด ปัญหา
ของอ่างเก็บน้ํา ขนาดฝายคลองผวน ผมส่งหนังสือให้คนที่ชื่อพ่ีต้นที่กระทรวง งบ ๑๖ ล้าน 
สมัยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ พร้อมอําเภอฉวาง เข้ามา ๓๙ ล้าน ทางกรุงเทพแนะนําว่าให้
หน่วยงานทางท้องที่ทําหนังสือประสานงานก่อนที่จะร้องเรียนไปถึงหน่วยงานของเขา ถาม
ว่าคุณจะทําไหม ถ้าไม่ทํา ผมจะรวบรวมรายชื่อของชาวบ้านยื่นประท้วงต่อรัฐบาล คสช. 
เราต้องเร่งรีบ ต้องพลิกวิกฎติมาเป็นโอกาสให้ได้ อย่าหวังว่างบประมาณของเทศบาล
ตําบลเขาพระจะไปแก้ไขได้ ช่วยหมู่ ๙ หมู่ ๒ ใช้โอกาสนี้ เร่งทําหนังสือหน่อย กับ
หน่วยงานภายนอก เร่งทําทุกเรื่องผมจะบอกชาวบ้านได้ว่าฝ่ายบริหารได้ทําหนังสือไปแล้ว 
แต่หน่วยงานข้างบนว่าอย่างไร ต้องเข้าใจด้วยระบบราชการ อีกเรื่องเห็นใจฝ่ายบริหาร
และกองช่าง รู้ว่ากําลังพลของกองช่างไม่พอ อย่ารีบประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ
ในคราวเดียวกัน เราเลื่อนได้ ไม่ใช่พ้ืนที่ลําบากร้อยเปอร์เซ็นต์  จังหวะ เวลา สถานที่ เรา
ต้องดูสถานการณ์และภูมิอากาศจะชนะยุทธวิธีของผู้รับเหมาได้ แต่ถ้าเกรงใจ ให้เกรงใจ
ชาวบ้านที่เลือกเรามา ขอบคุณครับ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงบ้าง ขอเชิญครับ ผู้บริหารมีอะไรชี้แจงบ้างครับ เมื่อไม่มีผู้ใดจะ
ชี้แจงเพ่ิมเติม วันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน รวมถึงท่านนายกฯและคณะผู้บริหารที่
เข้าร่วมการประชุม ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น. 

           (ลงชื่อ)     สัจจนา  หนูรุ่น         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

     
           (ลงชื่อ)       วสันต์  ไทรแก้ว               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 



-๒๐- 
 

 

     ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)   พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงชื่อ)    จํานงค์  หนูเพชร    กรรมการ 
                                                                        (นายจํานงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงชื่อ)     โชคดี  ศรีเปารยะ   กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)   เกียรติศักดิ์  จงจิต    กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)     สิทธิเดช  ละม้าย    กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 

    สง่า   บ้าง 
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
     


