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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘  

 วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   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. นายสิทธิเดช  ละม้าย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
๔. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 
๕. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๖. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๗. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต 
๘. นายจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านงค์  หนูเพชร 
๙. นายโชคด ี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 

๑๐. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
๑๑. นายวสันต์  ไทรแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ วสันต์  ไทรแก้ว 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 
๒. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายสมหมาย  กรายแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ สมหมาย  กรายแก้ว 
๓. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๔. นายโสภา  หนูเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โสภา  หนูเพชร 
๕. นายวัชรพงศ์  ละม้าย เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงศ์  ละม้าย 
๖. นางสาวยมนา  วรรณาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ยมนา  วรรณาการ 
๗. นางสัจจนา หนูรุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
๘. นางสาวศรีวิลัย  ไชยฤกษ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ศรีวิลัย  ไชยฤกษ์ 
๙. นางสาววิภาไล  จงจิตร์ ผู้ช่วยบุคลากร วิภาไล  จงจิตร์ 
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๑๐. นายนรินทร์  สุขมี พนักงานขับรถ นรินทร์  สุขมี 
๑๑. นายกิตติพงศ์  ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ กิตติพงศ์  ปรีชา 
๑๒. นางจุฑามาส  พิรุณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จุฑามาส  พิรุณ 
๑๓ นางสาวจารียร์ัตน์ อุบลกาญจน ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จารีย์รัตน์  อุบลกาญจน์ 
๑๔.  นายธีระศักดิ์  ธนากรรฐ์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ธีระศักดิ์  ธนากรรฐ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม ประธานตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อครบ 
องค์ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑  แนะน าตัวพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบล                
เขาพระ 

ประธาน   ขอเชิญเจ้าพนักงานได้แนะน าตัวครับ 
นางสาวศรีวิลัย  ไชยฤกษ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลเขาพระ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ชื่อนางสาวศรีวิลัย  ไชยฤกษ์ ต าแหน่ง           
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โอนย้ายมารับราชการที่นี้ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอ
รายงานตัวสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต้องขอ
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ขอฝากไว้ด้วยเพราะต่อไปต้องมีงานที่จะต้องพ่ึงพา 
ขอบคุณค่ะ 

ประธาน ขอบคุณครับ 

๑.๒ แนะน าตัวพนักงานจ้างท่ีบรรจุใหม่ 
ประธาน           ขอเชิญแนะน าตัวได้ตามล าดับครับ 
นางสาววิภาไล  จงจิตร์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาพระ ดิฉันนางสาววิภาไล

จงจิตร์ ต าแหน่งผู้ช่วยบุคลากร ขอบคุณค่ะ 
นายนรินทร์  สุขมี สวัสดีครับท่านประธานสภา ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภา กระผมนายนรินทร์  สุขมี 

ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ครับ 
นายกิตติพงศ์  ปรีชา สวัสดีครับ ผมนายกิตติพงศ์  ปรีชา  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา                  

สาธารณภัยครับ 
นางจุฑามาส  พิรุณ เรียนท่านสวัสดีค่ะ เรียนท่านประธานสภาและฝ่ายบริหาร ดิฉันนางจุฑามาส  พิรุณ 

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะ 
นางสาวจารีย์รัตน์ อุบลกาญจน์ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจารีย์รัตน์ อุบลกาญจน์ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกอง

ช่างค่ะ 
นายธีระศักดิ ์ ธนากรรฐ์ สวัสดีครับ ผมนายธีระศักดิ์  ธนากรรฐ์  ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้าครับ 
ประธาน   ในนามเทศบาลต าบลเขาพระ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศบาลต าบลเขาพระครับ 

   ๑.๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประธาน   ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน ซึ่งเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
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ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเขาพระ 
ขอให้ท่านได้ดูและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้ทราบถึงผลของการด าเนินงาน
ในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาด้วย เมื่อท่านสมาชิกได้อ่านเอกสารแล้ว ท่านมีความสงสัยมีปัญหา
ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของฝ่ายบริหาร สามารถถามได้ ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามการบริหารงานที่ผ่านมา ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี 
  ๒๕๕๗  วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยค า ขอเชิญครับ   ขอเชิญท่าน
สมาชิกเจตนิพัทธครับ 

นายเจตนิพัทธ  ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ ผมขอเพ่ิมเติมข้อความหน้าที่ ๒๒ ที่ผมได้
อภิปราย ตรง ๕-๖ ปีแล้ว จะมีหินโผล่ขึ้นมาเยอะ ให้เพ่ิมเติมว่าร่องเข้าไป เป็นร่องน้ า
ลึก ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ท่านอ่ืนมีไหม ที่ท่านได้อภิปรายไปแล้วเจ้าหน้าที่ได้บันทึกถ้อยค าผิดไป ท่านเพ่ิมเติมได้  
มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ประธาน ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน กระผมนาย

ชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ขออนุญาตอธิบายหลักการและความ
เป็นมา ด้วยงบประมาณตามเทศบัญญัติที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติไปแล้วนั้น มีบางโครงการ
บางหมวดที่มีความจ าเป็นที่ต้องขออนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม หลักการและเหตุผลอยู่ในแบบ
ขอเสนอญัตติที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้ว ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องโอนลดและโอนเพ่ิม 
ในส่วนที่โอนลดมีอยู่ ๔ โครงการและ ๕ โครงการที่โอนเพ่ิม ในส่วนที่โอนเพ่ิมด้วย
เหตุผลที่ว่าที่ผ่านมาในพ้ืนที่ของเรา ในงบกลางได้เกิดสาธารณภัยไม่ว่าภัยธรรมชาติหรือ
วาตภัยต่างๆ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องโอนมาตั้ง
เพ่ิม ในส่วนงานประปา ในปีนี้ได้ตั้งไว้ แต่ด้วยสภาวะปัจจุบันจะต้องใช้งบประมาณที่
ค่อนข้างสูง ไม่ว่าการดูแลระบบประปาก็ดี ที่ผ่านมาได้ดูแลในบางส่วนแล้ว แต่มี
แนวโน้มที่ต้องใช้เพ่ิมเติมเพราะมีความจ าเป็นจะต้องน าเข้าสู่สภา เพ่ือที่จะให้สมาชิกได้
ร่วมกันพิจารณา ร่วมกันตรวจสอบในการใช้จ่าย ไม่ว่าจะโอนมาตั้งใหม่ในส่วนที่โอนลดก็
อยู่ในเทศบัญญัติส่วนรายละเอียดต่างๆถ้าท่านสมาชิกสงสัย  ขอให้ท่านตรวจสอบ 
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ช่วยกันดู ตรวจสอบว่าโครงการหรือกิจกรรมเป็นอย่าไร ในภาพรวมมี ๕ โครงการในการ
โอนลดและมีรายละเอียดในการโอนเพ่ิม ขอเรียนท่านสมาชิกว่าช่วยกันตรวจสอบ
ช่วยกันดูแลว่าส่วนไหนที่มีความจ าเป็น ซึ่งในปัจจุบันเราอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนน้ า
พอสมควร ต้องดูแลกันอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการขยายเขตประปา บางเหตุการณ์ที่
เกิดโดยที่เราไม่คาดคิด แต่ได้เกิด ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ค่อนข้างที่จะขาด จึงน าเรียน
สมาชิกและผู้บริหารทุกท่านช่วยกันตรวจสอบ ขอบคุณครับ 

ประธาน           ขอบคุณท่านนายกฯ ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้ซักถาม ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบเรื่องโนงบประมาณให้ที่ประชุมได้รบทราบก่อน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน การโอนงบประมาณ
ครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เป็น
ส่วนของการโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย เป็นส่วนของรายจ่ายประจ า ที่เราตั้งจ่ายเป็นงบ
กลางหนึ่งแสนบาทและในส่วนของส านักปลัด จะมีงบของการซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์ที่
เป็นทรัพย์สินของส านักปลัด ในส่วนของกองช่างจะโอนในส่วนของกิจการประปาคือค่า
ซ่อมแซมประปา ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล เราได้ท าประมาณการไปให้ส านักทรัพยากร
บาดาลจังหวัดตรังได้ประมาณการเป่าล้างบ่อบาดาล เรื่องที่ ๒ คือ ซื้อเครื่องสูบน าแบบ
จุ่มน้ า ขนาด ๓ แรงม้า เพราะที่มีอยู่ตั้งไว้ ๒ แรงม้า ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ต้องซื้อ
เพ่ิมเติมอีก ๑ ตัว ตัวที่ใช้ที่หมู่ที่ ๗ เสีย อีกตัวคือวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับประปาประเภท
ท่อต่างๆ ต่อไปเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปาที่ผ่านมา
ได้ตั้งค่าจ้างผู้ดูแลประปา ที่ผ่านมาได้มีการขยายท่อ ได้จ้างเหมาขุดต่อท่อน้ าไปให้ชุมชน
ต่างๆ จึงต้องตั้งเพ่ิมเติม ส่วนการโอนลดที่เป็นอ านาจของสภา เนื่องจากหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งไว้ มีโครงการที่จะโอนทั้งหมดมีค่าซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านในไร่ หมู่ ๗-หมู่ ๖ ค่าก่อสร้างทางเท้าจากสวนยาง       
นายอ านาจ ภิรมย์ ถึงสวนยางนายสมาน ละม้าย หมู่ที่ ๙ ค่าก่อสร้างทางเท้าจากบ้าน
นายมังกร ศรีเปารยะ ถึงสันเขาหินขาว หมู่ที่ ๑๒ ค่าก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนาง
หนูเวียง เฮ่า ถึงสวนยางนายชัยสิทธิ์ ว่องหมู่ที่ ๘นี่เป็นรายการที่โอนลด เมื่อโอลดแล้ว
ท าให้ปริมาณงานเปลี่ยน เป็นอ านาจของสภา งบประมาณที่เหลือไว้ไม่สามารถที่จะท า
ได้ เพราะโอนลดเหลือเพียงหลักพัน จึงแจ้งให้สภาทราบว่าเป็นอ านาจของสภาในการ
โอนงบประมาณ ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้กรุณาชี้แจงถึงระเบียบ ข้อกฎหมายในการโอนงบประมาณ ไม่
ทราบว่ามีสมาชิกสงสัยในการโอนงบประมาณ ขอเชิญอภิปรายได้ ขอเชิญครับ มีไหม
ครับ ท่านที่มีข้อสงสัยหรือจะซักถามขอเชิญ มีไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกประสงค์จะ
อภิปราย ผมจะขอมติว่า ที่ประชุมท่านใดเห็นสมควรว่าควรอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๘ โปรดยกมือด้วยครับ 

ประธาน มีสมาชิกในห้องประชุมจ านวน ๘ ท่าน อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 
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สรุปว่าสมาชิกมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่
เสนอ 

 

๔.๒ ญัตติพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๕๗ 
โครงการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับเครื่องจักรกลของเทศบาลต าบล
เขาพระ หรือจากหน่วยงานอ่ืนในการซ่อมแซม บุกเบิกหรือก่อสร้างถนน เป็นเงิน 
๕๗๕,๐๐๐.- บาท 

ประธาน            ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายชวลิต  

สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ในญัตติ ๔.๒ญัตติพิจารณาอนุมัติยกเลิก
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๕๗ โครงการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับเครื่องจักรกลของเทศบาลต าบลเขาพระ หรือจากหน่วยงานอ่ืน เมื่อปี ๒๕๕๗ 
เราได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการน า
เครื่องจักรกลเข้ามาซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ แต่ในระยะเวลาต่อมาทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ยกเลิกการน าเครื่องจักรกลเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ และได้ยกรถกลับ 
โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แจ้งมาว่า มีสถานที่อ่ืนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่า 
ผมได้ติดต่อประสานตลอดว่า เมื่อไหร่จะได้น ารถกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เขาไม่มีค าตอบที่
ชัดเจนว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่หรืออย่างไร เมื่อเป็นอย่างนั้น งบประมาณที่ตั้งไว้ไปจมอยู่ 
เรื่องเงินสะสม ด้วยสถานการณ์ทางการคลังของเทศบาลในช่วงนี้มีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการปรับเปลี่ยนโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็น แต่ขาดปัจจัยใน
รายละเอียดต่างๆ ขอเรียนว่าเงินสะสมเป็นเงินเร่งด่วนที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ แต่ใน
ความเร่งด่วนตรงนั้นเมื่อไม่มีความพร้อมเรื่องเครื่องจักรกลจึงต้องโอนกลับมาอยู่ในเงิน
สะสมชุดเดิม เป้าหมายในแนวคิดผมจะน ากลับมาทดแทนในส่วนที่โอนลดครั้งนี้ 
เพราะว่าในการโอนลดต้องโอนในเทศบัญญัติงบประมาณอย่างที่ท่านเลขาฯได้น าเรียน 
เราไม่สามารถน าเงินสะสมมาโอนลดโอนเพ่ิมได้ เงินสะสมเรื่องน้ ามัน ผมได้หารือกับ
เจ้าหน้าที่งบประมาณว่าสามารถด าเนินการในแนวทางนี้ได้หรือไม่ แต่ต้องท าในคราว
ประชุมครั้งต่อไป ผมขอเรียนพอสังเขปกับท่านสมาชิกกับท่านผู้เข้าร่วมประชุมว่าแนว
ทางการบริหารงบประมาณ เราพยายามดูแลอย่างเต็มที่ ในส่วนของงบประมาณด้าน
น้ ามันทางเทศบาลมีอยู่เป็นบางส่วนในการใช้กับเครื่องจักรกลของเทศบาลโดยตรง ขอ
อนุญาตเรียนท่านประธานท่านสมาชิกด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญสมาชิกอภิปรายหรือซักถามในส่วนของพิจารณายกเลิกจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อน้ ามัน ขอเชิญสมาชิกครับ เมื่อไม่มีสมาชิกประสงค์ประอภิปราย
ผมขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ในญัตตินี้เนื่องจากสภาได้มีมติ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี ๒๕๕๗ ตามโครงการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๘๙ การใช้จ่ายเงิน
สะสมต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
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การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป คือเงินสะสมปี ๒๕๕๗ ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในปี ๒๕๕๘ คือหนึ่งปีถัดไป สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ถ้าไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ การพับงบประมาณตรงนี้ต้องรอให้สิ้นปีงบประมาณ การที่จะน าเงินมาใช้จ่าย 
ไม่สามารถที่จะท าได้ จะต้องกันไว้อย่างนั้นตามที่สภาอนุมัติ แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจง ดังนั้นจึงขอมติต่อสภาเพ่ืออนุมัติยกเลิกโครงการนี้ ไม่ต้องกัน
เงินสะสมไว้ถึงสิ้นปี ๒๕๕๘ จึงขอยกเลิกต่อสภาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเงินสะสม
จึงขอน าเรียนขอบคุณครับ 

ประธาน ต้องเรียนให้สมาชิกได้เข้าใจง่ายๆคือโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ถ้าสภาไม่มี
มติให้ยกเลิก ต้องกันไว้จนสิ้นปี ๕๘ แล้วเงินจะตกเป็นเงินสะสมเหมือนเดิม แต่ถ้าสภามี
มติยกเลิก เงินในส่วนนี้สภาสามารถน าไปใช้ด าเนินการได้หลังจากที่มีการยกเลิก ขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาว่าสมควรที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ซักถาม ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกประสงค์ที่จะอภิปรายหรือซักถาม ผมจะขอถามมติ
ที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะอนุมัติให้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเ พ่ือจัดซื้อ
น้ ามันหล่อลื่น ประจ าปี ๒๕๕๗ หรือไม่ ถ้าสมาชิกมีมติให้ยกเลิก ขอให้ยกมือด้วยครับ 

ประธาน มีสมาชิกในห้องประชุมจ านวน ๘ ท่าน อนุมัติให้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
จัดซื้อน้ ามันหล่อลื่น ประจ าปี ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออก
เสียง ๑ ท่าน สรุปว่าสมาชิกมีมติอนุมัติให้ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อ
น้ ามันหล่อลื่น ประจ าปี ๒๕๕๗ ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๘ และสมัยสามัญ           

สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในเรื่องการก าหนดสมัย

ประชุมเกี่ยวกับกฎหมาย ๒ ฉบับ ฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตราที่ ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย
ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การ
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยของปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยปะชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ
๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องก าหนดทั้งหมด คือจ านวน
สมัยประชุม ๔ สมัย ตาม พรบ. ไม่ต้องก าหนดแล้ว ระยะเวลาในการประชุม กฎหมาย
บอกว่าไม่เกินสามสิบวัน ฉะนั้นให้สภาได้ก าหนดว่า ระยะเวลาในการประชุมแต่ละสมัย
มีกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัยในปี ๕๘ ว่าจะเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่ และ
ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปด้วย ขอน าปรึกษาหารือต่อที่ประชุมและขอมติ
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ที่ประชุมด้วย เมื่อได้ข้อยุติแล้วจะได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ มีสมาชิกจะอภิปรายซักถามไหมครับ เราได้ท ากันมาทุกปี ถ้ามีอะไร
เพ่ิมเติมหรือสงสัยขอเชิญได้ ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอว่าในแต่สมัยจะให้มีการ
ประชุมกี่วัน แต่สมัยหนึ่งไม่เกินสามสิบวัน ขอเชิญสมาชิกน าเสนอ ขอเชิญท่านสมาชิก
ประสิทธิ์ครับ 

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเขต ๒ เกี่ยวกับเรื่องการก าหนด
สมัยประชุม ผมขอเสนอว่าคงไว้ทั้งเวลาสามสิบวันและสี่สมัยเหมือนเดิม โดยก าหนด
สมัยประชุม สมัยแรกตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม คือสมัยประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้
มีการก าหนดไว้แล้วในการประชุมเมื่อปี ๒๕๕๗ สมัยที่  ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ 
พฤษภาคม  สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ 
พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม และการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกประสิทธิ์เสนอสมัยประชุม ๔ สมัย รวมสมัยแรก วันประชุม
สมัยละสามสิบวันเหมือนปีที่ผ่านมา ขอผู้รับรองด้วย รับรองถูกต้อง สท.เจตนิพัทธ และ 
สท.พรสิทธิ์ รับรอง มีสมาชิกท่านใดจะประสงค์เสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอให้ท่านเลขาฯช่วยสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย ขอ
เชิญครับ 

เลขานุการสภา ขอบคุณครับท่านประธาน ผมขอสรุปว่ามีการเสนอให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวน ๔ สมัย สมัยแรกตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม คือ
สมัยประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้มีการก าหนดไว้แล้วในการประชุมเมื่อปี ๒๕๕๗ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม  สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน สมัยที่ ๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม และการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอบคุณครับ ตามที่ท่านประสิทธิ์ ละม้าย ได้เสนอเรื่องสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
๒๕๕๘ และสมัยแรกของปี ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ผมขอมติที่ประชุม ว่าที่
ประชุมเห็นชอบสมัยประชุมตามท่ีท่านประสิทธิ์ได้น าเสนอ ขอให้ยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

 ๕.๒ ชี้แจงข้อราชการ 
ประธานสภา ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภา ขออนุญาตท่านประธาน ปกติเรื่องอ่ืนๆ จะท าไว้เรื่องเดียว ที่ผ่านมาผมได้ซักซ้อมที่

ประชุมแล้วว่าในวาระอ่ืนๆ เรามักจะใช้ระเบียบกระทู้ถาม มาถามผู้บริหาร ถ้าไม่จ าเป็น
จริงๆอยากจะเรียนท่านสมาชิกว่า ในระเบียบอ่ืนๆอย่าน าเรื่องกระทู้ถาม มาถามฝ่าย
บริหาร เพราะว่าจะอยู่คนละระเบียบวาระกัน ถ้าจะถามให้ยื่นให้ถูกต้อง วันนี้มีเรื่อง
ด่วนที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบ คือโครงการของผู้ว่าราชการจังหวัด  โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนเพื่อลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ คืนความสุขให้แก่ประชาชน กิจกรรมการจ าหน่าย
ข้าวสารเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ ครั้งที่ ๒ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ที่จ าหน่ายข้าวสาร 
ทางพาณิชย์จังหวัด ทางสมาคมโรงสีจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้บันทึกความร่วมมือในการจ าหน่ายข้าวสารราคาถูก เพ่ือลดค่าครองชีพให้กับ
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ประชาชน และเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์ ได้ให้ทางท้องถิ่นได้ส ารวจ
จ านวนข้าวสาร เพ่ือแจ้งไปยังจังหวัดเพ่ือขอรับข้าวสารมาจ าหน่ายให้ประชาชน เป็น
ข้าวสารหอมปทุมเหมือนกับครั้งแรก ถุงละ ๕ กิโลๆละ ๒๐ บาท เป็นราคาถุงละ ๑๐๐ 
บาท ทางเทศบาลได้แจ้งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ไปประชาสัมพันธ์จ านวนข้าวสาร
ที่ประชาชนต้องการ และแจ้งมายังเทศบาล ตอนนี้เทศบาลได้รับแจ้งมาครบทุกหมู่บ้าน
แล้ว รวมข้าวสารทั้งหมด ๒,๔๒๒ ถุง เป็นเงินทั้งหมด ๒๔๒,๒๐๐ บาท เมื่อแจ้งจ านวน
ข้าวสารไปแล้ว ทางจังหวัดจะประสานมาในการส่งข้าวสาร ประมาณต้นเดือนมีนาคม – 
ต้นเดือนเมษายน ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบและช่วยเหลือในการ
แจกจ่ายข้าวสารด้วย ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ส าหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนคณะผู้บริหารที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
 
 
           (ลงชื่อ)      สัจจนา  หนูรุ่น        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

              (ลงชื่อ)     วสันต์  ไทรแก้ว        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘              

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จงึลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)   พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

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

(ลงชื่อ)    โชคดี  ศรีเปารยะ   กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)    เกียรติศักดิ์  จงจิต   กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)   สิทธิเดช  ละม้าย     กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่   ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
 
 


