-๑-

ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕62
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕62 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖2 แล้ว นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

-๒รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖2
วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
11.

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

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายสิทธิเดช ละม้าย

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

หมายเหตุ
ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์
นายวิรัตน์ นนทศักดิ์
นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
นายวสันต์ ไทรแก้ว
นางเนตรนภา บุญญาธิการ
นางสัจจนา หนูรุ่น

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา
รองปลัดเทศบาล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภูสิทธิ์ ริยาพันธ์
ประธานประชาคม ม.12
นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ ประธานประชาคม ม.10

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ ละม้าย
อรสุมา สิทธิฤทธิ์
วิรัตน์ นนทศักดิ์
สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
วสันต์ ไทรแก้ว
เนตรนภา บุญญาธิการ
สัจจนา หนูรุ่น
นลินรัตน์ เฮ่าตระกูล
ภูสิทธิ์ ริยาพันธ์
ชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์

-๓เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรี ย นท่ า นนายกฯ และคณะผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ตั ว แทนประธาน
ประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน บัดนี้ได้ถึงเวลา ผมขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖2 ซึ่งจะได้ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี
๒๕62 วันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕62
ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้ว สมาชิกท่านใด
มีความประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมถ้อยคาที่ท่านได้อภิปรายไว้ มีไหม ถ้า
มีขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือดูแล้วเห็นว่ารายงาน
การประชุมไม่มีข้อผิดพลาด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕62 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ท่าน
คณะผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนประชาคมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระ
ที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 4.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้ บริหาร
เทศบาลตาบลเขาพระ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภา
เทศบาลตาบลเขาพระอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเขาพระ จึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังต่อไปนี้ 1.
สถานการณ์คลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่
1 สิงหาคม 2562 เทศบาลตาบลเขาพระมีสถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จานวน 31,876,276.72 บาท 1.1.2 เงินสะสม จานวน 17,024,615.32 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 8,848,012.93 บาท 1.1.4 รายการที่ได้กัน
เงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มี 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไม่มี 1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 19,558,694.22 บาท 2. การ

ประธาน
นายกเทศมนตรี

-๔-

ประธาน
เลขานุการสภา

ประธาน

บริ หารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 (๑)
รายรับ จริ ง จ านวน 51,145,596.65 บาท (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โ ดยระบุ
วัตถุประสงค์ จานวน 2,191,848.- บาท (๓) รายจ่ายจริง จานวน 36,281,268.39
บาท (๔) รายจ่ า ยที่ จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลให้ โ ดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ านวน
2,191,848.- บาท (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 4,381,678.93 บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 2,974,300.- บาท (๗)
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ ไม่มี ในปี 2563 ส่วนรายละเอียดอื่นจะให้ทางท่านปลัดเป็นผู้
ชี้แจง ขอบคุณครับท่านประธาน
ขอเชิญท่านปลัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เราประมาณการ
รายรับอยู่ที่ 53,114,000.- บาท งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 53,114,000.- บาท ตั้ง
งบประมาณแบบสมดุล รายรับมาจากรายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น และรายได้ ที่รั ฐ บาลอุด หนุ นให้ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ส่วนรายจ่าย แยกเป็น รายจ่ายงบกลาง งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบ
รายจ่ายอื่น และงบเงิ นอุดหนุน การตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามหนังสือซักซ้อม
ของกระทรวงมหาดไทย เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทุกปีกระทรวงมหาดไทยจะซักซ้อมได้
ให้ท้องถิ่นทางบประมาณ ซึ่งส่วนแรกจะเป็นการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อเป็นการเร่งรัดให้งบประมาณรายจ่ายประจาปีมีผล
บังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายด้านรายรับ
และด้านรายจ่ าย การตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และการตั้งงบประมาณด้าน
รายจ่าย ให้กระทาตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อ บังคับ คาสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
รวมทั้งแนวทางนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ 2.การกากับดูแลการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดและนายอาเภอ กากับดูแลเพื่อให้การเสนอร่างต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวัน ที่ 15 สิงหาคม 2562 และเมื่อประกาศใช้แล้ว ให้ นาไปเผยแพร่
ในเว็ปไซต์ เพื่อประกาศให้ ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และสาหรับโครงการงาน
ก่อสร้าง ให้ทาประมาณการค่าจ่ายโครงการแยกไว้ต่างหาก เสนอพร้อมร่ างงบประมาณ
รายจ่าย ส่วนรายละเอียดอื่นๆจะมีไว้ว่ารายรับจะตั้งอย่างไร รายจ่ายจะตั้งจ่ายรายการ
ใดบ้าง จะเป็นไปตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทยที่ซักซ้อมมา ขออนุญาตเรียนชี้แจง
รายละเอียดเบื้องต้นเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจงการทางบประมาณ ท่านนายกฯมีอะไรเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่
มี ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 45
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ญัตติร่างข้อบัญ ญัติงบประมาณจะ
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นายกเทศมนตรี

ประธาน
นายโชคดี ศรีเปารยะ

ประธาน
นายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล

ประธาน
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามให้ลงมติ
ก่อนที่ส มาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ ว ในการพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ า ยของเทศบาล ผมขอแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก ได้ ท ราบว่ า ร่ า งงบประมาณ
รายจ่ายไม่สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ ท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปราย
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ ขอเชิญท่านนายกฯครับ
ขออนุญาตครับ ผมอยากให้สมาชิกทุกท่ านตรวจสอบเอกสารในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
เนื่องจากเมื่อประกาศใช้แล้วจะมีผลผูกพัน เมื่อจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไร ต้องเข้าสภา
อย่างเดียว ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตัวเลข จึงขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ
เริ่มจากหน้าที่ 17 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ และหน้าที่ 62 รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณสองล้าน จะไปอยู่ในส่วนของ
ผู้สูงอายุประมาณหนึ่งล้านสองแสน และอีกแปดแสนจะเพิ่มในรายจ่ายประจา เช่นค่า
น้ามัน ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ซึ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมด เราจึงเพิ่มเติมใน
ส่วนนั้น ท่านสมาชิกอาจสงสัยว่าทาไมงบเพิ่มขึ้นแต่การพัฒนายังน้อย จึงขอเรียนชี้แจง
ในส่วนนี้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรี ย นประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขต ๒ ผมขอ
สอบถามฝ่ ายบริ ห าร ในฐานะกรรมการของกองทุน สวั ส ดิ การชุ มชนเทศบาลต าบล
เขาพระ ว่าได้บรรจุงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับกองทุน สวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบล
เขาพระหรือไม่ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯตอบในข้อสอบถามของสมาชิกโชคดีครับ
ในส่วนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลเขาพระ ในหมู่ที่ 5 เรียนว่าจะไม่ได้
อุดหนุนมา 2 ปี แล้ว เพราะทางกองทุนไม่ได้รายงานสถานะทางการเงิน มาทางเทศบาล
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ขอชี้แจงในส่วนที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม
ดิ ฉั น และเจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เรื่ องการจั ด ท า
งบประมาณประจ าปี ง บประมาณ 2563 เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่ า นมา ซึ่ ง ได้
ประสานด้วยวาจากับท่านสมาชิกไปครั้งหนึ่งแล้วว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถ
จัดตั้งได้ แต่การเบิกจ่ายงบประมาณต้องจัดสรรมาจาก 3 ส่วน คือรัฐบาลอุดหนุน อปท.
อุดหนุน และกองทุนสวัสดิการชุมชนเขาพระ (ภาคประชาชน) ซึ่งตรงนี้เราสามารถโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายได้ใหม่ได้ต่อเมื่อมีเงินอุดหนุนมายังกองทุน และตอนนี้ทางเทศบาลได้
จัดทาแผนพัฒนาห้าปีรองรับไว้แล้ว ขอบคุณค่ะ
ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรสิท ธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เขตที่ 1 ขออภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ในภาพรวม ผมนั่งดูบาง
รายการบางหมวด โดยเฉพาะหมวดกีฬาและนันทนาการ ผมเห็นว่ายังตั้งประมาณการ

-๖อยู่สองหมื่นเหมือนเดิม แต่พอลงพื้นที่จริงๆจะมีปัญหาทุกครั้งในการแข่งขัน กีฬา ปีนี้ก็
ไม่ได้บอกเฉพาะว่าจะแข่งขันกีฬาประเภทไหน ตั้งไว้หกหมื่น ผมอยากบอกว่ามีทางออก
อยู่ แต่ ก ารตั้ ง งบประมาณไม่ ต รงเป้ า ไม่ ต รงจุ ด ที เ ดี ย ว เรื่ อ งการตั้ ง งบประมาณใน
ความคิดส่ ว นตัว อย่างการอุดหนุนงานประเพณีปีนี้ก็อยู่ที่เจ็ดพัน กลุ่ มชาวบ้านก็ยัง
ดาเนิ น การได้ แต่บางตัว น่าจะเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆ อย่างเจ็ดพันน่าจะขึ้นสั กแปดพัน
เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของแต่ละรายการมีการเพิ่มราคาขึ้น ส่วนโครงการที่ไป
อุดหนุนเรื่องการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เราตั้งไว้เล็กน้อยก็ได้ เพราะว่าตอบปัญหายา
เสพติดไม่ได้ ไม่ใช่จะชี้วัดว่ายาเสพติดจะลดน้อยถอยลงไหม แต่ภาพรวมผมว่าน่าจะเพิ่ม
ส่วนรายจ่ายประจาผมไม่แตะต้อง เพราะเป็นรายการที่ต้องจ่าย ในส่วนที่ผมได้เรียนไป
เบื้องต้น อย่างงบลงทุน เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ประกอบการ ตามประสบการณ์ที่
ผ่านมา ตอนที่ชาวบ้านอุทิศ แต่อยู่ๆมีหนังสือสั่งการจากหน่วยงานโน้น หน่วยงานนี้ มี
การลงระบบเยอะแยะหมด ทาให้ล่าช้าไปทุกโครงการ ขอฝากว่าการดาเนิน ต้องมีการ
วางแผนการดาเนินการที่ดี ความคิดเห็นของผมมีแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตที่ ๑ วันนี้เป็นโอกาสดี
ครั้งหนึ่งที่ได้ทาหน้าที่สมาชิก ที่ได้รับฉันทานุมัติมาจากชาวบ้าน มาประชุมเกี่ยวกับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี 63 เราในฐานะที่เป็นสมาชิก ต้องรู้บทบาทหน้าที่
ว่าเรามาทาหน้าที่แทนชาวบ้าน แต่ว่าเราไม่ใช่มาขวางผู้บริหาร แต่ว่าเรามี สิทธิ์ที่จะท้วง
ติง เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป เปรี ย บเทีย บการท างานในแต่ ล ะปี ข องฝ่ า ยบริ ห ารในการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของภาครัฐ ที่ผมจะได้เอกสารมา ผมได้เทียบเคียงย้อนหลังไปเกี่ยวกับ
งบประมาณบุ ค ลากร เพิ่ ม ขึ้ น มาก ท่ า นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นเปิ ด ไปหน้ า ที่ 4 ผมอยาก
เทียบเคียงให้ท่านดู เมื่อปี 2559 งบที่จ้างบุคลากรทั้งหมดทุกแผนก ทั้งลูกจ้างและ
พนักงานประจา อยู่ที่ 9,264,859.- บาท ปี 2563 อยู่ที่ 15,485,810.- บาท เกิด
อะไรขึ้น เกิดผลกระทบ เงินที่ รัฐบาลอุดหนุนเฉพาะกิจไปแตะต้องไม่ได้ เหมือนที่ท่าน
นายกฯชี้แจงให้สภาได้รับทราบว่าเงินเพิ่มไปล้านสอง ก็เพิ่ม ไปตามสัดส่วนของผู้สูงอายุ
แต่ที่นี้งบประมาณที่อุดหนุนไม่เฉพาะกิจบางส่วน จะต้องแยกโครงการไปตามส่วนด้วย
เหมือนสานักปลัดมีพนักงานมาก แต่ผมไม่ทราบว่าภารกิจจริงๆมีมากหรือครับ ผมเคยไป
รับหนังสือจากท้องถิ่นอาเภอเมื่อปี 2553-2554 มาเทียบเคียงว่าภารกิจของท้องถิ่น
หนังสือสั่งการมาสัปดาห์ละกี่ฉบับ กี่เรื่อง กี่ประเด็น ที่ต้องทางานอย่างเร่งด่วน ที่ต้อง
แก้ไข ไม่กี่เรื่องหรอก แต่ปี 2562 กระแสโลกาภิวัตน์ ยุคโซเชียล พนักงานตั้งแต่ปลัดลง
มายันถึงพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจเข้าไปดูในโลกโซเชียลได้ หาข้อมูล
หาหนังสือสั่งการจากโลกโซเชียลได้ ไม่จาเป็นเลยที่เราต้องเพิ่มจานวนพนักงานให้เกิน
ความจาเป็น ให้ตามกฎหมายที่เขาตั้งไว้ว่าไม่เกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณในแต่
ละปี ปี นี่ เรามาดูห นึ่ งปีมี สิ บ สองเดือ น มี เวลาท างานสองร้ อยสี่ สิ บสองวันไม่เกิ นนั้ น
อาจจะมีเกินบ้าง แต่ไม่เกินสองร้อยห้าสิบ ถ้าปีนี้ตั้งไว้ทั้งส่วนต่างๆ ทั้งประกันสังคม ทั้ง
บาเหน็ จ ข้าราชการทุกสิ่ งไปตั้งไว้ แล้ ว มาดูว่าทั้ง 12 หมู่บ้าน 37 ชุมชนของตาบล
เขาพระ ถนนหนทางที่เป็นถนนลูกรังอยู่ 56 สาย ไม่มีเงินงบประมาณไปสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานให้แล้วเสร็จอย่างควรที่จะเป็นได้ เพราะงบประมาณไปกองอยู่กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจก็ดี พนักงานจ้างทั่วไปก็ดี หรือที่เลี่ยงบาลีคือจ้างเหมาพิเศษ ซึ่งไม่สามารถใช้
นาย ก ไปทางานส่วนอื่นได้ เพราะเราจ้างเหมา เช่นพนักงานเก็บขยะ ถ้าเกิดไฟไหม้

-๗-

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

เราไม่มีสิทธิ์ไปใช้เขา ตามสิทธิ์ตามกฎหมาย อีกด้านหนึ่งที่เราสามารถเปรียบเทียบได้ ถ้า
เราไปพูดตามร้านกาแฟ ชาวบ้านจะพูดว่างบห้าสิบสามล้าน บริหารงานอย่างไร สมาชิก
เราทาหน้าที่ของเรา การใช้จ่ายงบประมาณ เราต้องดู ขอฝากไปยังพนักงานประจาทุก
ส่วนไม่ว่าส่วนการศึกษา กองคลัง สานักปลัด ถ้าภารกิจไม่มากบอกท่านนายกฯว่าไม่
สมควรเปิดกรอบ กรอบอัตรากาลังสามปีเขาให้มี แต่เราไม่ปฏิบัติก็ได้ เพื่อเราประหยัด
เงินงบประมาณ ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน เราจะดูว่าทาอย่างไร เราใช้จ่ายเงินเพื่อซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตที่เพิ่งก่อสร้างไม่ถึง 10 ปี เราไปตั้งงบประมาณไปซ่อมแซม ทาไม่ได้ เรา
แต่ ท างกฎหมายให้ ค วามเสื่ อ มทางสิ น ทรั พ ย์ ข องถนนคอนกรี ต 17 ปี ถ้ า เป็ น
ถนนลาดยาง 8 ปี ถ้าจะไปซ่อมแซมอะไรให้ระวังตัวไว้ด้วย เตือนด้วยความหวังดี ใน
สัดส่วนของถนน ผมจะพูดโยงในส่วนของหมู่ที่ 9 ที่ผมเคยถามท่านนายกฯว่าปีไหนเรา
จะสร้างถนน คสล.ให้หมู่ที่ 9 ในเขตพื้นที่ของ สปก. แต่แล้วนี้เกือบจะหกปี ที่ประชาชน
มาทาประชาคม 70 คนได้ รองวีระศักดิ์ก็ไป รองวัชรินทร์ รองปลัดในขณะนั้นก็ไป ผล
สุดท้าย 2563 ก็ไม่มีถนนสายดังกล่าวเข้ามาในการประชุมสภา แปลกใจ แต่ไม่เป็นไรปี
หน้าเราก็จะเลือกตั้งใหม่กันแล้ว ความพอใจต้องบวกคุณธรรมและจริยธรรม ทุกสิ่งทุก
อย่างถึงจะสวยงามขึ้นได้ ฉะนั้นการที่เราจะใช้งบประมาณแต่ละอย่างจงใคร่ครวญให้
หนัก ฝากทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อม ช่วยดูๆให้มีคุณธรรมสักนิด อย่าไปทา
ตามความต้องการของฝ่ายบริหารให้มากเกินไป ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเขตที่ ๑ ขอเสนอแสดงความ
คิดเห็นการเสนองบประมาณประจาปี ในหน้าที่ 14 บรรทัดสุดท้าย ผมจะเปรียบเทียบ
ให้ท่านประธานและท่านสมาชิกดู ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ผมนั่งคิดดูและอภิปราย
ทุกครั้ งที่ ผ่ านมา เกี่ยวกับรายรับค่าใบอนุญาตให้ จัดตั้ งตลาด โดยเฉพาะตลาดที่หั ว
สะพาน สัปดาห์หนึ่งมีตลาด 3 วัน คือวันพุธ วันศุกร์และวันอาทิตย์ คนมาก การจราจร
ติดขัด เรามาดูว่าเทศบาลได้อะไรจากการตั้งตลาดของเอกชนรายนี้ หนึ่งปีมี 52 สัปดาห์
52 คูณ 3 เท่ากับปีหนึ่งมีตลาดเปิด 196 วัน ปีหนึ่งจะได้สองพันบาท เอาสองพันบาท
ตั้งหารกับ 196 จะเท่ากับ 12 บาทกว่าๆ ผมเคยเสนอและตั้งข้อสังเกตในสภาแห่งนี้
ผมพูดประจาว่าเราเคยตั้งเงื่อนไข เคยขึ้นราคาหรือไม่ ก็ไม่มีคาตอบ ถ้าเราไม่สามารถ
ขึ้นราคาได้ เทศบาลตาบลเขาพระจะสามารถไม่ให้ตั้งตลาดได้หรือไม่ มีเหตุผลที่จะไม่
อนุมัติ ไม่ว่าจะด้านอาคารหรือ สิ่งแวดล้อม สิ่งสกปรกต่างๆ เราสามารถนามาใช้ แต่ผม
ถามว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคาสั่งของบริหารโดยตรงเคยไปดาเนินการบ้าง
หรือไม่ นี้คือข้อสังเกต วันนี้ผมขออภิปรายและตั้งข้อสังเกต ผมขอหลังจากนี้ 3 เดือน
ผมต้องขอคาตอบว่าได้ดาเนินการหรือมี วิธีการอย่างไรบ้างที่เราไปตรวจสอบ ผมคิดว่า
ผู้ประกอบการเอาเปรียบประชาชนทั่วไป รายได้ปีหนึ่งเท่าไหร่ จ่ายมาสองพันบาท ค่า
บรรทุกขยะเท่าไหร่ ปีละกี่ตัน นี่คือเทศบาลต้องใช้จ่ายโดยเอาเงินภาษีของชาวเขาพระ
ไปใช้จ่ายในส่วนนั้น ผมอภิปรายทุกครั้ง เพราะผมต้องทาหน้าที่รักษาผลประโยชน์ ให้กับ
ประชาชนที่เลือกผมเข้ามา นั้นคือส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สอง เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านนายกฯ
ท่านปลั ด และเพื่อนสมาชิก ได้ เข้าร่ว มกีฬาสี ของโรงเรีย นวัดหน้ าเขา ในฐานะที่เป็ น
สมาชิกตัวแทนของชาวบ้าน มีการเรียกร้องว่าเทศบาลตาบลเขาพระของเรา น่าจะจัด
กีฬาภายใน ผมมาดูงบประมาณในส่วนนี้ ก็ไม่มี ขอฝากด้วย ถ้าตั้งงบประมาณครั้งต่อไป
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ประธาน
นายจานงค์ หนูเพชร

ประธาน
เลขานุการสภา

ก็ขอความอนุเคราะห์ คงจะไม่มากเท่าไหร่ แต่ละหมู่บ้านเขาคงจัดการกันได้ ขอฝากฝ่าย
บริหารแค่นี้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
เรียนประธานที่เคารพ กระผมจานงค์ หนูเพชร สมาชิ กสภาเขตที่ 2 ท่านนายก คณะ
ผู้ บ ริ ห าร ท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ยรติ ตลอดจนผู้ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม ทุก ท่ าน และตัว แทน
ประชาคมทุ กหมู่บ้าน ผมในฐานะตั ว แทนของชาวบ้าน ในวันนี้อยากจะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่ายปี 63 หลายท่านที่มีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ
ตัวกระผมเองอยากจะอภิปรายในฐานะที่คลุกคลีกับสาธารณสุข ขอชี้แนะและขอแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ สืบเนื่องมาจากในขณะนี้ โรคไข้เลือดออก
มีการระบาดอยู่หลายท้องถิ่น มาดูในหมวดค่าใช้สอยเกี่ยวกับการจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
ตั้งไว้ 25,000.- บาท อยากจะเรียนสภาแห่งนี้ ว่าเวลาที่เกิดไข้เลือดออกจริงๆ เป็นทุก
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จะทางานหนัก งบประมาณรายจ่ายมีจากัด โดยเฉพาะช่วงที่มีการเปิด
เรียน ทางรพ.สต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 รับผิดชอบไป 9 หมู่บ้าน ทางรพ.สต.บ้านปาก
ระแนะที่รับผิดชอบหมู่ที่ 6,4,7 ต้องลงพื้นที่ ในขณะที่งบประมาณมีเ พียงน้อยนิด ผม
คิดว่าตัวเลขตรงนี้น่าจะเพิ่ม เนื่องจากว่าไม่เฉพาะที่จะเกิดไข้เลือดออก เวลาโรงเรียน
เปิ ด ตามวั ด ตามวา ที่ ส าธารณะ สถานที่ร าชการ ทางสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และทาง
เทศบาลได้ประสานไปยัง รพ.สต. ให้ ดาเนินการ ตามที่ผ มชี้แจง ผมคิดว่าน่าจะเพิ่ม
เพราะมีโรคระบาดในพืน้ ที่มาก ผมขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างงบประมาณรายจ่าย 63
เพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เรี ย นท่ านประธาน ท่านสมาชิก ผมในฐานะเจ้าหน้าที่ง บประมาณ ขออนุญ าตตอบ
คาถามของท่านสมาชิกที่อภิปรายเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่งบประมาณ เรื่องแรก เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 2,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบการบริการ
ของตลาดทั้งปีแล้วถือว่าน้อย แต่ 2,000.- บาท นี้มาจากไหน ขออนุญาตนาเรียนว่า
ใบอนุ ญ าตการจั ด ตั้ ง ตลาดเอกชน ออกตาม พรบ.สาธารณสุ ข เป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ข อง
เทศบาล เป็ น อัตราที่ กาหนดไว้ในเทศบัญ ญัติ ถ้าจะกาหนดให้ มากกว่านี้ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติหรือแก้ไขเทศบัญญัติ เป็ นการจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 คือเป็น
อัตราที่สูงที่สุดแล้ว ส่วนการเก็บขนขยะ จะมีเทศบัญญัติอีกตัวที่เราใช้บริการเก็บขนขยะ
บ้านเรือนรวมทั้งตลาดคือเทศบัญญัติเกี่ยวกับขยะ จะมีค่าบริการอีกตัวที่เก็บจากเจ้าของ
ตลาด ดูจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในตลาด แล้วจัดเก็บเป็นรายเดื อน เป็น 2 รายการที่
จัดเก็บ ในส่วนที่ฝากเกี่ยวกับการดาเนินการตลาด ตรงนี้การขออนุญาตจัดตั้งตลาด จะมี
การต่ออายุประจาปี ในส่วนที่เป็นข้อกาหนดต่างๆอยู่ในเทศบัญญัติทั้งหมด ถ้ามีอะไรที่
ไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติหรือเป็นไปตาม พรบ.สาธารณสุขที่เราอาศัยอานาจออกเทศ
บัญญัติ จะดูในขั้นตอนในการขออนุญาตว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ที่เรากาหนดใน
เทศบัญญัติ เช่น เรื่องอาคารสถานที่ เรื่องมาตรฐานอื่นๆที่กาหนดในข้อบัญญัติ ผมจะไป
ดูตรงนั้นเมื่อเขามาต่อใบอนุญาตการจัดตั้งตลาดในปีต่อไป ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงแค่นี้
ต่อไปตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายในเรื่องการพ่นหมอกควัน ตรงนี้เป็นรายจ่ายที่ตั้งเพิ่ม
ในปีนี้ ปีที่ผ่านมาเราก็มีการป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก แต่ปีนี้ปริมาณการเกิด
เกิดมาก งบประมาณที่เราจัดสรรให้ไปมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน ที่ผ่านมาเราจัดสรรให้เฉพาะ
ส่ ว นที่ ผ่ า นกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพส่ ว นเดี ย ว แต่ ปี นี้ ไ ด้ รั บ ความสนใจ จึ ง มี ก าร
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ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน
นายกเทศมนตรี

มอบหมายภารกิจ ว่าในภารกิจต่างๆต้องแยกให้ชัด การพ่นหมอกควันกาจัดยุงตัวแก่เป็น
หน้าที่ของท้องถิ่น ดังนั้นในการพ่นหมอกควันจะตั้งไว้ 25,000.- บาท ถ้าไม่พอสามารถ
โอนเพิ่มได้หรือใช้งบประมาณจากส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพก็ได้ มี อยู่ 2 ส่วน
ที่สามารถนาไปใช้ได้ การพ่นหมอกควันเป็นภารกิจที่เราตั้งเพิ่มในปีนี้ ขอชี้แจงในภาษีตัว
ที่หายไปในหน้าที่ 17 รายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีอาการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นรายการที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ท่านจะเห็นว่าภาษีที่หายไป คือภาษีบารุงท้องที่ และภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 2 ภาษีนี้ได้หายไปในปี 63 เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างได้ประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 ฉะนั้นภาษีที่เรา
เคยเก็ บ 2 ตั ว คื อ ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ถู ก ยกเลิ ก ไปโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ดั ง นั้ น ในการจั ด เก็ บ รายได้ ข องเทศบาลในปี 63 จะใช้
พระราชบัญญัติตัวนี้ ซึ่งจะจัดเก็บจากฐานมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากเจ้าของและผู้
ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้นในปี 63 เราไม่ทราบว่าจะจัดเก็บภาษีตัวนี้
ได้เท่าไหร่ เพราะเป็นภาษีตัวใหม่ที่เราจะดาเนินการจัดเก็บ ดังนั้นขอฝากประชาสัมพันธ์
กันด้วย ในเร็วๆนี้ทางเทศบาลจะออกไปสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ทั่วทั้งตาบล
เขาพระ เพื่อจะหามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อมาคานวณในการจัดเก็บภาษีในปี
63 จึงขอฝากประชาสัมพันธ์และขออธิบายในส่วนตรงนี้ ขอนาเรียนที่ประชุมเพียงแค่นี้
ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกพรรัตน์ครับ
ได้ฟังคาชี้แจงจากท่านเลขาฯ ก็รู้สึกมีความหวังในปีต่อไปความเปลี่ยนแปลงน่าจะเกิด
ขึ้นกับพื้นที่ตลาด ทาควบคู่กันไป ไม่ทราบพื้นที่ตรงนั้นเป็นของทางหลวงใช่ไหม ที่ผ่าน
มาปัญหาการจัดตั้งตลาดตรงนั้น ที่เห็นกันทุกวันคือการจราจร ผมคิดว่าน่าจะมีวิธีการ
แก้ไขหรือป้องกัน เมื่อก่อนผมเป็นคณะกรรมการตารวจ ได้หารือในที่ประชุม ได้รับ
คาตอบจากผู้กากับการตอนนั้นว่าเขาไม่สามารถกวดขันวินัยจราจรตรงนั้นได้ เพราะไม่มี
ป้าย เป็นข้อห้ามของตารวจ แต่เขาจะมีส่วนได้เสียอย่างไร ผมไม่ทราบ แต่ในฐานะเจ้า
ขอพื้นที่ที่ต้องดูแลคือเทศบาลตาบลเขาพระ เราได้ประสานไปยังทางหลวงบ้างหรือไม่
ถ้าประสานไปแล้วมีคาตอบมาบ้างหรือไม่ ขออบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมขอเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านสมาชิกได้สอบถามในการ
อุดหนุนเฉพาะกิจ ขอเรียนว่าเราต้องทาตามแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเขาพระ จะ
เห็น ว่าตอนนี้ ไม่ว่าจะทาโครงการหรือจะอุดหนุน ต้องผ่ านคณะกรรมการแผนระดับ
หมู่บ้าน ระดับตาบล โดยเฉพาะเงินอุดหนุนต้องผ่านคณะกรรมการแผนระดับจังหวัด ซึ่ง
ผู้ว่าฯเป็นประธาน ให้ความเห็นชอบ เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นก็จริง แต่เราต้องเปลี่ยนแปลง
ใหม่ทั้งระบบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล
และส่งไปยังจังหวัด ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้าเรามีความต้องการเพิ่มงบประมาณ เรา
ต้ อ งคิ ด ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ด าเนิ น การ ปี นี้ อ าจจะไม่ ทั น ปี ต่ อ ไปคิ ด ว่ า ตั ว แทนหมู่ บ้ า น
คณะกรรมการต่างๆ ถ้ามีความต้องการ ต้องวางแผนล่วงหน้านิดหนึ่งในกรณีเงินอุดหนุน
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4-5 เดือน กว่าจะอนุมัติเงินอุดหนุน ยกเว้นเงินรายจ่ายของเรา
ส่ว นงบดาเนิน การจัดการกีฬา ผมได้ประชุมนอกรอบกับผู้ บริห ารสถานศึกษา ไม่ว่า
โรงเรียนวัดหน้าเขา โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ซึ่งเขายืนยันว่าเขาจะจัดภายใน เทศบาลถือ
เป็นคนกลางในการดาเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งค่อนข้างลาบากที่จะรวมกัน ผมเคย

-๑๐-

ประธาน

เสนอแนวคิดว่าให้เทศบาลเป็นเจ้าภาพหลัก ขอความร่วมมือโรงเรียนเข้ามาร่วมกัน จัด
กิจกรรมร่วมกัน ปีนี้อาจจะหน้าเขาเป็นเจ้าภาพ ปีหน้าอาจจะจุฬาภรณ์ฯเป็นเจ้าภาพ
แต่เขายืนยันจะจัดภายในของเขา ซึ่งเราได้แต่มองและเข้าร่วมกิจกรรม จะเห็นว่าไม่ว่า
ที่ไหนจัดประชาชนพี่น้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เทศบาลไม่มีส่วนร่วม ผมได้แค่
แจ้ งให้ ส มาชิกและเจ้าหน้าที่ เข้าร่ว มกิจกรรม เราไม่ได้ให้ งบประมาณในการจัดการ
แข่งขัน ส่วนเรื่องงบประมาณที่ตั้งไว้ ถ้ามีไม่เพียงพอ เราสามารถโอนมาได้ เราได้ตั้ง
งบประมาณส่วนนี้ไว้ ถ้าเรามีความประสงค์จะจัดกิจกรรม จะดูว่าปลายปีมีงบส่วนไหน
เหลือ จะได้โอนมาจัดกิจกรรมแข่งขันภายใน ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ เรื่องงบบุคลากร
ขอเรียนว่า ถ้าเราเปรียบเทียบย้อนหลังปี 57 58 59 เราจะเห็นว่าเรามีการเติบโตไม่ว่า
ทางตัวเลข ทางการบริหารทุกอย่าง จากเมื่อก่อนเรามีเงินแค่เล็กๆ เรามีเพิ่มแบบเงาตาม
ตัว งบประมาณเพิ่ม รายจ่ายก็เพิ่ม ถ้าถามว่าตอนนี้เราใช้งบบุคลากรเท่าไหร่ อยู่ที่
ประมาณ 23.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เราตั้งงบประมาณไว้
ตามที่มีกรอบ ซึ่งกรอบก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่วนงบที่เพิ่มขึ้นได้เรียนแล้วว่าเพิ่มในส่วนของการ
กาจัดขยะ การจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราไม่ได้เปิดกรอบอัตรากาลัง ถ้าเปิด
กรอบอัตรากาลังของคนงานจัดเก็บขยะ งบประมาณจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ตอนนี้เรา
จ้างเหมาบริการ จะไม่มีข้อผูกพันกับเทศบาล ตอนนี้เทศบาลมีจ้างเหมาบริการเกือบ 10
คน ส่วนเรื่องถนน ผมเคยคุยนอกรอบกับท่านเจตนิพัทธ์แล้วว่า พื้นที่อยู่ในเขตป่า ผมมี
ความหนักใจมากๆ อย่างเส้นสวนสละ ผมไล่เอกสารไม่จบ ขนาดเอกสาร สปก. ตอนนี้ยัง
ไม่จบ ขอเอกสารเพิ่มเติม ส่งไป ติดตามกับเจ้าหน้าที่หลายรอบยังไม่จบ ดังนั้นถนนสาย
ใดที่จะก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต ผมขอให้ท่านสมาชิกช่วยประสาน เพราะไม่สามารถ
ดาเนิ น การตามกรอบเวลาได้ เพราะไม่ ได้ ตัด สิ น ใจแค่เ ทศบาลอย่างเดี ยว ต้ องผ่ า น
คณะกรรมการต่างๆของจังหวัด เอกสารต่างๆค่อนข้างจะยุ่งยาก บางครั้ง สปก.ก็ลงพื้นที่
ร่วมกับเทศบาล ถ้าท่านสมาชิกดูแล้วว่าถนนสายใดที่อยู่ในเขตป่า ขอให้ท่านรวบรวม
เอกสารเพิ่มเติมแล้วส่งให้เทศบาล เราจะได้หาทางออกร่วมกัน ผมเข้าในว่าพวกเราอยู่ใน
พื้นที่ค่อนข้างที่จะรู้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างเป็นอย่างดี บางครั้งมีงบประมาณ
แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ ผมขอขอบคุณที่ได้เป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชน
ผมยอมรั บ ในการอภิ ป รายของพวกเรา เพราะพวกเรารั บ ฟั ง ปั ญ หามาจากพี่ น้ อ ง
ประชาชน เทศบาลต าบลเขาพระไม่ใ ช่ข องคนหนึ่ งคนใด เป็ นของพี่น้ องชาวต าบล
เขาพระ เพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ขอเรียนว่าผมข่าวคราวจาก
ราชการอย่างไร ผมก็พยายามแจ้งให้พวกเราได้ทราบและได้มีส่วนร่วม ไม่ได้เลือกปฏิบัติ
กับพวกเรา ปีนี้เป็นอีกปีที่เราได้ทาเทศบัญญัติร่วมกัน แต่อย่าลืมว่าเทศบาลของเราต้อง
โตขึ้น จาได้ว่าในปีที่ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลมีงบประมาณแค่
20 ล้าน ซึ่งตอนนี้เติบโตถึง 53 ล้าน ทุกอย่างจึงมีค่าใช้จ่ายแบบเงาตามตัว ผมก็กลัวว่า
ท่านจะน้อยใจ งบมากแต่ทาไมมีการพัฒนาน้อย เราต้องกันเงินส่วนนี้ไว้เป็นรายจ่าย
ประจ า รายจ่ ายตามข้ อผู กพั นก่อน หลั ง จากนั้ นถ้ามี งบประมาณเหลื อ จ่าย ปลายปี
งบประมาณจะมีการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอปี 62 ผมได้ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ได้สารวจงบเหลือจ่าย มีงบส่วนหนึ่งที่สามารถนาไปดาเนินการได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอีก ว่าเรามีการวางแผนไว้หรือยัง จึงขอเรียนท่านสมาชิก ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมไหม ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่
หนึ่ง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะ
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อภิปรายเพิ่มเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจานวน 11 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕63 โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่ รับ ไม่มี งดออกเสียง ๑
ท่าน (รับหลักการเวลา ๑1.15 น.)
๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ก่อนที่จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอหารือกับที่ประชุมว่า เห็นควรมี
คณะกรรมการแปรญัตติกี่ท่าน ขอเชิญนาเสนอครับ ขอเชิญสมาชิกจานงค์เสนอครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอ ๓ ท่าน ครับ
สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ว่า
สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ ท่าน กรุณายกมือด้วย
ครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 ท่าน ด้วยคะแนน
เสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและคัดเลื อ กคณะกรรมการแปรญัต ติคนที่ ๑ ขอเชิ ญ
สมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสถิตย์ สุคชเดช ขอเสนอสมาชิกจานงค์ หนูเพชร
ครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย และสมาชิกจารูญ ละม้าย รับรองถูกต้อง
สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เพิ่มเติมไหม
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิกจานงค์ หนูเพชร เป็นผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือก
คณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
ผมขอเสนอสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี ครับ
ขอผู้ รั บ รองด้ว ย สมาชิก ธราธิป หนูเพชร และสมาชิก จารูญ ละม้าย รับรองถูกต้อ ง
สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพิ่มเติมไหม
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี เป็นผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและ
คัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอท่านเกียรติศักดิ์ จงจิตครับ
ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกธราธิป หนูเพชร รับรองถูกต้อง
สมาชิกท่านอื่น จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพิ่มเติมไหม
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต เป็นผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
ที่ประชุม มีม ติ ใ ห้ มีค ณะกรรมการแปรญัต ติจานวน 3 ท่า น ประกอบด้ว ยสมาชิ ก
จานงค์ หนูเพชร สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี และสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต
ผมขอพักการประชุม ๑0 นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้ประชุมคัดเลื อกประธาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

-๑๒พักการประชุม เวลา ๑1.20 น.
เริ่มประชุม ๑๑.30 น.
ประธาน
หลักจากที่พักการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ คือ
สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี และเลขานุการคณะกรรมการ คือสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิตครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
เลขานุการสภา

เลือกต่อไปเป็นการกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี ขอเสนอกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕62 เวลา ๑1.15 น. ถึงวันที่ 19
สิงหาคม ๒๕62 เวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และกาหนดให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๒2 สิงหาคม 2562 ครับ
ท่านสมาชิกพรรัตน์นาเสนอกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่
วัน ที่ ๑4 สิ ง หาคม ๒๕62 เวลา ๑1.15 น. ถึ ง วัน ที่ 19 สิ ง หาคม ๒๕62 เวลา
16.30 น. และกาหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันอังคาร
ที่ ๒2 สิงหาคม 2562 มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ มีสมาชิกอยู่ใน
ห้องประชุม 10 ท่าน เมื่อไม่มีส มาชิกเสนอเป็ นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุม ว่าท่าน
สมาชิกเห็นชอบตามทีท่ ่านสมาชิกพรรัตน์เสนอ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการตั้งแต่
วัน ที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕62 เวลา ๑1.15 น. ถึงวัน ที่ ๑9 สิงหาคม ๒๕62 เวลา
16.3๐ น. และมีมติกาหนดเวลาพิจารณาแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับ ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒2 สิงหาคม ๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ 1
เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน
เรื่องอื่นๆ
5.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระและคณะกรรมการ
ติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระ
ก่อนจะมีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการ ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธาน คณะบริหารและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาแทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ และการ
คั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลเป็ น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนแทน
คณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ สื บเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวข้องคือองค์กรจัดทาแผน
คณะที่ 1 ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล กาหนดให้สมาชิกจานวน 3 ท่าน
เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นา และอี ก คณะ ก าหนดให้ ส มาชิ ก จ านวน 3 ท่ า น เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในส่วนนี้แทนคณะกรรมการชุดเดิม
ซึ่งมีการดารงวาระ 2 ปี ตามคาสั่งเดิมหมดวาระไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ในส่วนของตัวแทนจากส่วนอื่นๆได้คัดเลือกไปแล้วเหลือแต่ตัวแทนที่มาจากสภา จึงได้
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เสนอเป็นญัตติเพื่อเสนอให้สภาได้คัดเลือกคณะกรรมการทั้ง 2 คณะกรรมการ ขอเชิญที่
ประชุมได้เสนอคัดเลือกครับ
ขอให้ ที่ป ระชุมได้พิจ ารณาคัดเลื อกคณะกรรมการชุ ดแรก คือ คณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลตาบลเขาพระ จานวน 3 ท่าน ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
ผมขอเสนอสมาชิกสถิตย์ สุคชเดชครับ
ขอผู้รั บรองด้วยครับ สมาชิกประสิ ทธิ์ ละม้าย และสมาชิกพรสิทธิ์ จันทร์ชุม รับรอง
ถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบล
เขาพระคนที่ ๑ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิก
สถิต ย์ สุ ค ชเดช เป็ นผู้ ที่ไ ด้รับ การเสนอชื่อ เป็ นคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลต าบล
เขาพระคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิก
สถิตย์ครับ
ผมขอเสนอสมาชิกจานงค์ หนูเพชรครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี และสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะรับรองถูกต้อง
สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระ
คนที่ 2 เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิกจานงค์
หนู เ พชร เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น คณะกรรมการ พั ฒ นาเทศบาลต าบล
เขาพระคนที่ 2 ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 3 ขอเชิญสมาชิก
พรสิทธิ์ครับ
ผมขอเสนอสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกธราธิป หนูเพชร และสมาชิกสถิตย์ สุคชเดช รับรองถูกต้อง
สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระ
คนที่ 3 เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิก โชคดี
ศรี เ ปารยะ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลต าบล
เขาพระคนที่ 3
ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระ จานวน 3 ท่าน
ประกอบด้ วยสมาชิก สถิตย์ สุค ชเดช สมาชิกจานงค์ หนูเ พชร และสมาชิกโชคดี
ศรีเปารยะ
ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
เขาพระ จานวน 3 ท่าน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
ผมขอเสนอสมาชิกพรรัตน์ ราชมณีครับ
ขอผู้ รั บ รองด้ว ยครับ สมาชิก สถิตย์ สุ ค ชเดช และสมาชิก พรสิ ท ธิ์ จั นทร์ชุ ม รั บรอง
ถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินและ
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระคนที่ ๑ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ
เพิ่มเติม ผมขอสรุ ปว่า สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี เป็นผู้ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ติดตาม
ประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและ
คัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 2 ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
ผมขอเสนอสมาชิกประสิทธิ์ ละม้ายครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี และสมาชิกเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ รับรอง
ถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินและ
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ผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระคนที่ 2 เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่ มีผู้ใดเสนอ
เพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ติดตาม
ประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระคนที่ 2 ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและ
คัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
ผมขอเสนอสมาชิกธราธิป หนูเพชรครับ
ขอผู้ รับ รองด้วยครับ สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย รับรอง
ถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินและ
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระคนที่ 3 เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ
เพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิกธราธิป หนูเพชร เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ติดตาม
ประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระคนที่ 3
ที่ประชุมมีม ติ คัด เลือกคณะกรรมการติดตามประเมิน และผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลเขาพระ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกประสิทธิ์
ละม้าย และสมาชิกธราธิป หนูเพชร
5.2 เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
ขออนุญาตนาเรียนประชาสัมพันธ์ว่าพรุ่งนี้มีการทาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเขาพระ ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลเขาพระ
เวลาฉันเพล ขอเชิญท่านสมาชิก ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย และเวลา
13.00 น. ได้กาหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง โดยกาหนดสถานที่แหล่งน้า
สาธารณะ เป็นสระน้าเหนือโรงงานเซรามิก หมู่ที่ 11 โดยกิจกรรมขุดลอกผักตบชวา
และวัชพืชอื่นๆ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมด้วย ขออนุญาตเรียนเชิญ
ประชาสัมพันธ์ครับ
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ ผมขอหารือเกี่ยวกับแผนที่ได้รับว่า
ในคราวประชุมที่ผ่านมา ผมเคยเสนอการติดตั้งไฟสาธารณะจากสันอ่างถึงหมู่ที่ 5 แต่ใน
แผน ไม่เห็นมี แล้วเราจะทาได้อย่างไรครับ
ในส่วนของไฟสาธารณะปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลแล้ว แต่ส่วนหนึ่งเราได้ตั้งใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 63 ไปแล้ว ในส่วนของการขอขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างจากสันอ่างหมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 10 แยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการ
พาดสาย ได้ทาหนังสือไปยังไฟฟ้าให้สารวจและประมาณการแล้ว ส่วนที่สองคือการซื้อ
วัสดุ การซื้อโคมไฟ ก็ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 63 แล้ว
ส่วนรายละเอียดของแผน ผมจะขอดูอีครั้ง เพราะเราจะเขียนไว้ครอบคลุมทั้งตาบล
ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มี ผมขอนัดประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่ 26 สิงหาคม
2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเขาพระ สาหรับวันนี้ขอขอบคุณ
ทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ

-๑๕ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ)

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

-๑๖ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม ๒๕62
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) พรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรัตน์ ราชมณี)
(ลงชื่อ) จานงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจานงค์ หนูเพชร)
(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)
(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)
(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตาบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

