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ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕62
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕62 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 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 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

-๒รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕62
วันที่ 23 กันยายน ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

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

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายจารูญ ละม้าย

ตาแหน่ง
สมาชิกภาเทศบาลตาบลเขาพระ

หมายเหตุ
ลา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ประธานประชาคม หมู่ที่ 10
ประธานประชาคม หมู่ที่ 3
ประธานประชาคม หมู่ที่ 12

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ ละม้าย
อรสุมา สิทธิฤทธิ์
วิรัตน์ นนทศักดิ์
วสันต์ ไทรแก้ว
สัจจนา หนูรุ่น
ธิดารัตน์ แก้วเรือง
ชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์
ธรรมนูญ บัวแก้ว
ภูสิทธิ์ ริยาพันธ์

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

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์
นายวิรัตน์ นนทศักดิ์
นายวสันต์ ไทรแก้ว
นางสัจจนา หนูรุ่น
นางธิดารัตน์ แก้วเรือง
นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์

นายธรรมนูญ บัวแก้ว
นายภูสิทธิ์ ริยาพันธ์

-๓11.

นายจิระ จันทวงศ์

ประธานประชาคม หมู่ที่ 7

จิระ จันทวงศ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรี ย นท่านสมาชิ กสภาผู้ ทรงเกีย รติ ทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะผู้ บริห ารตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนประชาคมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี ๒๕62 ซึ่งได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิด
การประชุม และดาเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562
ด้วยประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 7 ตุลาคม
2562 มีกาหนด 15 วัน เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม และญัตติอื่นๆต่อสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 ประกอบคาสั่ งจั งหวัด นครศรีธ รรมราช ที่ 170/2551 ลงวัน ที่ 30
มกราคม 2551 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยวิส ามัญ สมัยที่ 2
ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีกาหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 7 ตุลาคม
2562 จึ ง ประกาศให้ ท ราบโดยทั่ ว กัน ประกาศ ณ วัน ที่ 17 เดื อนกั นยายน พ.ศ.
2562 นายศิลปชัย เรือนสูง นายอาเภอพิปูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2
ประจาปี ๒๕62 วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕62
ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้ว สมาชิกท่านใด
มีความประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมถ้อยคาที่ท่านได้อภิปรายไว้ มีไหม
ถ้า มี ข อเชิ ญ เมื่ อไม่ มี ส มาชิ ก ท่ า นใดขอเสนอเพิ่ ม เติ ม แต่ อ ย่ า งใด หรื อ ดู แ ล้ ว เห็ น ว่ า
รายงานการประชุมไม่มีข้อผิดพลาด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕62 ด้วยคะแนน
เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการน้าเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.
2562
ก่อนที่ท่านนายกฯจะเสนอ ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบในการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติ ขอเชิญครับ

ประธาน

-๔เลขานุการสภา

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี
ประธาน
นายจานงค์ หนูเพชร
ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช
ประธาน
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม
ประธาน
นายโชคดี ศรีเปารยะ
ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน

เรี ย นท่านประธาน ผู้ บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน ในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการน้าเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.
2562 ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ ที่ป ระชุมสภาท้อ งถิ่ นจะอนุ มัติ ให้ พิจ ารณาสามวาระรวดเดี ยวก็ไ ด้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่ ง ในสามของจ านวนผู้ ที่อ ยู่ใ นห้ องประชุม จะเป็ นผู้ ที่เ สนอก็ ได้ เมื่อ ที่ป ระชุม สภา
ท้อ งถิ่ น อนุ มั ติใ ห้ พิ จารณาสามวาระรวดเดี ยวแล้ ว การพิ จารณาวาระที่ ส องนั้ นให้ ที่
ประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ เ ต็ ม สภา โดยให้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม เป็ น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ยกเว้นญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดี ย วไม่ ได้ ข้ อ 38 การเสนอญัต ติต้ องทาเป็ นหนัง สื อ ยื่น ต่อ ประธานสภา
ท้องถิ่น เว้นแต่ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจา (4) ขอให้พิจารณาร่า งข้อบัญญัติสาม
วาระรวดเดียวตามข้อ 45 ในการพิจารณาให้พิจารณาเป็นสามวาระ คือวาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ จึงเสนอต่อที่ประชุมว่าถ้าจะมี
การพิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ยวก็ใ ห้ เสนอก่ อนที่จ ะพิ จ ารณาร่ างเทศบั ญ ญัติ ฉบั บ นี้
ขอบคุณครับ
ขอให้สมาชิกได้คิดไว้ว่าจะมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือจะมีการพิจารณา 2
วาระ อย่างที่เราได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์
เสนอครับ
ผลขอเสนอสามวาระรวดครับ
ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
ผมขอเสนอสามวาระรวดครับ แต่ผมขอให้เจ้าหน้าที่หรือท่านเลขาฯช่วยชี้แจงสักนิด
เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ สมาชิกสภาโดยเฉพาะตัวกระผมเองยังงงๆอยู่เกี่ยวกับบ่อ
ดักไขมันครับ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
ผมขอเสนอ 3 วาระครับ
ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
ผมขอเสนอสามวาระรวดครับ
หนึ่งในสามของที่ประชุม น่าจะสี่คน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรียนท่านประธาน ผมขอเสนอสามวาระรวดเดียวครับ
ตอนนี้มีสมาชิกเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวสี่ท่าน ครบตามระเบียบที่กาหนดว่า
ต้ อ งมี ส มาชิ ก หนึ่ ง ในสามเสนอ ผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า สมาชิ ก ท่ า นใดจะมี ม ติ ใ ห้
พิจารณาสามวาระรวดเดียว กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการน้าเสียในอาคารโดยการติดตั้ง
บ่อดักไขมัน พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ให้พิจารณา
3 วาระ 1 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านนายกฯเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ขอเชิญครับ

-๕นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาที่ทรงเกียรติแ ละ
ประธานประชาคมทุกหมู่บ้าน ในระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องการ
จัดการน้าเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2562 หลักการ โดยเป็นการ
สมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเขาพระ เรื่องการจัดการน้าเสียในอาคารโดยการ
ติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อใช้เป็นกฎ กติ กา ในการควบคุมจากัดดูแลการติดตั้งระบบน้าเสีย
ในอาคารที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตเทศบาลต าบลเขาพระ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น รั ก ษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้าเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้าให้
ดีขึ้น เหตุผล อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50(3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 และมาตรา
18 มาตรา 20(3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
กาจัดสิทธิเสรีของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา
37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลเขาพระจึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ ขอบคุณ
ครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกอภิปรายในรายละเอียด ขอเชิญท่านสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตที่ 1 เป็นเรื่องที่สองที่ได้
ออกเทศบัญญัติ ผมขอเสนอแนะ เช่นที่เราออก พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.การจัดการน้า
เสียในครัวเรือน ผมอยากให้ฝ่ายบริหารทาเป็นจดหมายข่าวแนบรูปแบบของบ่อดักไขมัน
ทาเป็นแบบของเทศบาลตาบลเขาพระ ให้พนักงานตอนที่ไปจ่ายเงินผู้สูงอายุ เป็นการ
กระจายข่าวที่ครอบคลุมทั้งตาบล แต่ถ้าให้ไปประกาศตามหอกระจายข่าว ชาวบ้านไม่
เข้าใจหรอก เราจะต้องมีภาพ มีตัวหนังสือประกอบเพื่อให้เข้าใจในทิศทางที่ถูกต้อง ผม
อ่านแล้วก็เข้าใจว่าเราต้องทาอย่างนั้น เพราะถ้าให้สมาชิกไปอธิบายโดยไม่มีหนังสือ เรา
อาจจะตอบถูกบ้าง ผิดบ้าง ฉะนั้นหาทางออกให้เหมาะสมเกี่ยวกับการประกาศใช้ พรบ.
และอีกนัยยะ เรื่อง พรบ.การจูงสัตว์ด้วย บนถนน ไม่ได้ เราต้องดูให้รอบคอบ ขอฝาก
ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงในรายละเอียดครับ
เลขานุการสภา
ในวารที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเทศบัญญัติให้ทราบ
เรื่องแรกคือเรื่องฐานอานาจในการให้ออกเทศบัญญัติฉบับนี้ อาศัยอานาจของกฎหมาย
๒ ตัว กฎหมายแรกคือพระราชบัญญัติเทศบาล ตามมาตรา 50(3) คือให้เทศบาลตาบล
มีหน้าที่ดังนี้ (3) รั กษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายตัวที่สองคือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ในมาตราที่ 18 และมาตรา 20 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจในการกาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการกาจัดน้าเสีย สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในเขตเทศบาล นี่คือฐาน
อานาจที่ออกเทศบัญญัติฉบับนี้ ส่วนรายละเอียดของเทศบัญญัติมีอยู่ 11 ข้อ ข้อแรกคือ
ชื่อของเทศบัญญัติ ข้อ 2 คือวันที่ประกาศใช้ เมื่อที่ประชุม สภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
จะส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้วมาประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ ภายใน
เจ็ดวันนับจากประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาล ข้อ 3 เทศบัญญัติ ฉบับใดขัด
หรือแย้ง ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน ข้อ 4 คือคานิยามต่างๆ ในเทศบัญญัติฉบับนี้ ข้อ 5

-๖-

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

ถือเป็ นสาระสาคัญ คือให้ ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้าทิ้งหรือไหลลงสู่ แหล่ ง
ระบายน้า และยังไม่มีกฎหมายใดกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการน้าเสียโดยการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันสาหรับอาคารประเภทนั้น คือใช้บังคับกับอาคารในพื้นที่ของเราที่มี
การระบายน้าลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ
5 ติดตั้งบ่ อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด คือให้ ผู้ ที่
ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน สาระสาคัญคือ 1. แบบบ่อดักไขมัน
2. ผู้ ค รอบครองอาคาร ตอนนี้ มี อ ยู่ 2 ประเด็ น จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ต่ อ ไป เมื่ อ เทศบั ญ ญั ติ
ประกาศ คือเมื่อจะตรวจรับรองแบบในการก่อสร้างอาคาร จะต้องมีรายละเอียดบ่อดัก
ไขมันมาในแบบด้วย นี่คือประเด็นที่ต้องกาหนดต่อไป ว่าต่อไปในการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตก่อสร้างอาคารจะต้องมีแบบบ่อดักไขมันมาเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย ข้อ 7
ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารตามข้ อ 6 ท าการดู แ ลรั ก ษา เก็ บ ไขมั น และ
บารุงรักษาบ่อดักไขมันให้ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ ข้อ 8 การฝ่าฝืนตามเทศ
บั ญญั ตินี้ ต้อ งระวางโทษตาม พรบ.สาธารณสุ ข เพราะเราไม่ได้ กาหนดโทษในเทศ
บัญญัติ ต้องไปดูกฎหมายตาม พรบ.สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ข้อ9 ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจในการพิจารณาตามความ
เหมาะสม เช่น พื้นที่บนภูเขา ที่เกษตรกรรม ที่ชนบท สามารถยกเว้นได้ ข้อ10 ภายใต้
บังคับข้อ 5 อาคารที่มีการปลูกสร้างก่อนหรือหลังวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้
ติดตั้งบ่อดักไขมันสาหรับอาคารนั้นให้แล้ว เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้
มีผลบังคับใช้ คือมีผลสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างใหม่และอาคารที่ก่อสร้างมาก่อนด้วย
ข้อ 11 ให้นายกเทศมนตรี รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ นี่คือสาระสาคัญของ
เทศบัญญัติฉบับนี้ ส่วนมาตรฐานบ่อดักไขมันก็มีอยู่ สามารถที่จะติดต่อกับกองช่าง ซึ่งมี
แบบบ่อดักไขมันมาตรฐานอยู่ว่าเป็นอย่างไร ขออนุญาตที่จะนาเรียนก่อนที่จะลงมติแค่นี้
ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรี ย นประธานสภาที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี ตั้งข้อสั งเกตพร้อมตั้งคาถามว่าเทศ
บัญญัติที่นามาเสนอสภาในวันนี้ ไม่ทราบว่าเป็นคาสั่งหรือเป็นความต้องการของเทศบาล
เองที่ออกเทศบัญญัตินี้ ขึ้นมา เพราะจริงๆแล้วเทศบัญญัติสามารถที่จะออกมาได้หลาย
ฉบับ หลายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ แต่ต้องดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ละ
พื้นที่ไม่เหมือนกัน การติดตั้งบ่อดักไขมัน สงสัยว่ารูปแบบเป็นอย่างไร ความกว้าง ความ
ยาว ความลึก และเมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นน้าเสียหรือมลพิษ เพราะ
เครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่มีความพร้อม กฎหมายฉบับนี้ผมก็เห็นด้วยที่จะตั้งรองรับไว้
แต่ผมอยากให้พิจารณาสิ่งที่สาคัญในการออกเทศบัญญัติตอนนี้ เช่นมลพิษจากการเผา
ถ่าน เรื่องการฉีดยาฆ่าหญ้า และที่เป็นมลพิษอื่นๆในช่วงนี้ และอย่างที่ท่านเจตนิพัทธ์
อภิปรายก็น่าเป็นห่วง มีหลายๆเรื่องที่เราจะออกเทศบัญญัติได้ ขอฝากเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับ การดารงชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ผลกระทบต่ อ ชาวบ้า นหลายๆด้ าน ขอให้ พิ จ ารณา
ออกเป็นเทศบัญญัติด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
เรียนท่านประธาน ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเพระ นั่งศึกษาร่าง
เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการน้าเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นเรื่องสาคัญที่

-๗-

ประธาน
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ประธาน
นายประสิทธิ์ ละม้าย

ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช

ประธาน
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

สภาต้องให้ความเห็นชอบ ถือว่าเทศบัญญัตินี้เป็นเรื่องที่ดีได้มาควบคุมไม่ให้ไขมันลงสู่ลา
คลอง ถ้าไขมันลงสู่แม่น้าลาคลองหรือพื้นที่สาธารณะ ทาให้สัตว์น้ามีผล และประชากรที่
ใช้น้าจากลาคลอง จากน้าสาธารณะ ในข้อที่ 9 ที่เขียนไว้ว่าอยู่ในคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข พื้นที่อยู่บนภูเขาลักษณะนี้ให้อยู่ในการพิจารณา ในการติดตั้งบ่อ
ดักไขมัน ในส่วนของกฎหมาย ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ดี คงจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
ทางานของหน่วยงาน ตั้งแต่เรามี พรบ.ผังเมือง มาใช้ ชาวบ้านเข้าใจเป็นอย่างดี ในการ
ออกแบบก่อสร้ างบ้าน ก่อสร้างอาคาร ถมที่ ถมทาง ถมดิน ผมเห็ นด้ว ยกับร่างเทศ
บัญญัติฉบับนี้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ
เรียนประธานที่เคารพ กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขตที่ 2 เทศบัญญัติฉบับนี้
ผมมองว่าดี แต่เป็นการสร้างภาระให้ชาวบ้านหรือเปล่า เพราะต้องมีงบประมาณในการ
ขุดบ่อในการก่อสร้าง ซื้อวัสดุต่างๆ อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้ราคาสินค้าทางการเกษตร
ตกต่ามาก พูดตรงๆว่าบางบ้านข้าวยังไม่มีจะกิน ลาบาก เราไปบังคับใช้เทศบัญญัติฉบับ
นี้ และมีการตรวจสอบขึ้นมา ผมว่าสร้างภาระให้กับชาวบ้านพอสมควร ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ
เรียนท่านประธาน กระผมประสิทธิ์ ละม้าย ผมเห็น ด้วยกับร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมัน
แต่มีคานิยามของคาว่าอาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า
และเป็นอานาจของท้องถิ่นและสาธารณสุข เป็นตัวชี้วัดว่าตึกไหน บ้านไหน โรงเรือน
ไหนสมควรที่จะสร้างบ่อดักไขมันขจัดมลพิษ สมมุติว่าพอเราทาหนังสือแจ้งเจ้าบ้ านว่า
บ้านหลังนี้สมควรมีบ่อดักไขมัน แต่ถ้าเขาไม่ปฏิบัติ ผมมามองว่าโทษ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่านเลขาได้ชี้แจงแล้วว่าโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
นี้จะมีโทษตาม พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถ้ามีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ เรา
จะเอาโทษหรือความผิดเขาได้อย่างไร ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรี ย นท่ า นประธานที่ เ คารพ กระผมสถิ ต ย์ สุ ค ชเดช ผมเห็ น ด้ ว ยกั บ กฎหมายนี้ แต่
เหมือนกับที่ทุกคนอภิปราย คือจะสร้างภาระให้กับชุมชน บางบ้านเงินจานวนสองพัน
บาทไม่ใช่เรื่องนิดๆ บางบ้านไม่มีเงินเลย รอแต่เงินผู้สูงอายุ รอแต่เงินผู้พิการ และบาง
บ้านลูกให้มาเพียงเล็กน้อย ผมว่าในตาบลเขาพระมีไม่ต่ากว่าห้าร้อยคนที่ไม่มีรายได้เลย
เป็นคนจนจริงๆ แล้วจะให้ทาอย่างไร เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ มีตัวบทกฎหมายนะดี
แต่มีสิทธิ์ถูกด่า ขอให้พิจารณาให้ดี ตอนนี้ช่วง 4.0 ช่วงดิจิตอล เรื่องแบบนี้ต้องระวังให้
ดี ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
เรียนท่านประธาน กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม อยากจะเรียนท่านประธานว่า นิยามของคา
ว่า คนจน คนรวย ในข้อที่ 9 ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจาเป็น
และความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ชนบท เป็นต้น กรณีพี่น้องที่มีรายได้น้อยที่จะไปสร้างตึกสร้างอาคารใกล้ลาคลอง มี
ข้อยกเว้นตามข้อ 9 ในเทศบัญญัติที่ให้สภาให้ความเห็นชอบข้อกฎหมายเพื่อมาปฏิบัติใช้

-๘-

ประธาน
เลขานุการสภา

ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กระทรวงกาหนด ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เราไม่ใช่จะมาแต่พิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีอย่างเดียว ข้อบัญญัติท างกฎหมายที่เสนอให้สภาให้ความ
เห็นชอบ ในส่วนตัวผมยึดตามข้อ 9 เป็นหลัก ในการปล่อยน้าเสีย ถ้าเราไม่มีการทาบ่อ
ดักไขมัน เช่นกันกับ พรบ.ผังเมือง ตอนแรกเราคิดว่ายุ่งยาก แต่ตอนนี้ชาวบ้านรับกติกา
ตามกฎหมายตามที่กระทรวงกาหนด ตามที่เทศบาลของเรากาหนด ไม่เป็นเรื่องยากเลย
ตอนนี้ ในการสร้างอาคาร ในการถมที่ ในการถมดิน ในส่วนตัวคิ ดว่าข้อ 9 น่าจะให้การ
ยกเว้นหลายเรื่อง ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงในส่วนที่สมาชิกได้อภิปราย ขอเชิญครับ
ขออนุญาตตอบในข้ออภิปรายของท่านสมาชิก ประเด็นแรก ตามที่เทศบัญญัตินี้ออกโดย
อาศัยกฎหมาย 2 ฉบับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย ทาไมเทศบาลจึง
ออกเทศบัญญัติฉบับนี้ ปกติถ้าไม่ออกเทศบัญญัติฉบับนี้ ตาม พรบ.สาธารณสุขเองก็
เขียนไว้แล้วว่าห้ามอย่างไรบ้าง ในส่วนของเทศบัญญัติเป็นการลงรายละเอียด และจะ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการของจังหวั ดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
จั ง หวั ด แจ้ ง มาถึ ง ส านั ก งานท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานเทศบาลทุ ก เทศบาลว่ า ด้ ว ยจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราชได้ แ จ้ ง จากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ว่ า รั ฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชาให้สารวจเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ไ ด้ อ อกเทศบั ญ ญั ติ เ รื่อ งการติ ดตั้ ง บ่ อ ดั ก ไขมั น บ่ อ บาบั ด น้ าเสี ย ในอาคาร จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชจึงขอให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่งรายงานการออกเทศ
บัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บ่อบาบัดน้าเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยรายงานให้ทราบภายในวันที่ 4 กันยายน 2562 ถ้าพูดตามหนังสือฉบับนี้
คือข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสารวจท้องถิ่นที่ออกข้อบัญญัติเรื่อง
บ่อดักไขมัน เป็นนโยบายของรัฐบาล จะเห็นว่าตอนนี้มีหลายเรื่องที่ให้ท้องถิ่นปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะการออกเทศบัญญัติถือเป็นการกาหนดรายละเอียด ถามว่า
กฎหมายฉบับใหญ่ คือพระราชบัญญัติสาธารณสุข กาหนดไว้แล้ว แต่เทศบัญญัติเป็น
ข้อกาหนดที่ออกบังคับใช้ว่าอาคารจะต้องมีบ่อดักไขมัน แต่ปกติถ้าไม่ออกเทศบัญญัติ
ฉบับนี้ พรบ.สาธารณสุขกาหนดไว้แล้วว่าห้ามประชาชนทิ้งน้าเสีย ขยะลงบนที่หรือทาง
สาธารณะ เทศบั ญ ญั ติ นี้ อ อกมารองรั บ อี ก ที ในส่ ว นท่ า นสมาชิ ก บอกว่ า กระทบต่ อ
ประชาชน ส่วนหนึ่งในการออกเทศบัญญัติเป็นการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนส่วนหนึ่ง
ตามรัฐธรรมนูญ แต่กฎหมายก็ให้สิทธิ์ท้องถิ่นที่จะออกได้ในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็น
รูปธรรม ในส่วนของ พรบ.สาธารณสุข ให้อานาจไว้หลายเรื่องที่เราเคยผ่านสภานี้ไปแล้ว
เช่น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ ออกไปแล้ว เรื่องการเก็บ ขนขยะมูล
ฝอย ก็ออกไปแล้ว นี่ก็เป็นฉบับหนึ่งที่ออกตาม พรบ.สาธารณสุข ที่เราสามารถออกได้
ในการออกสารมารถที่จะไปควบคุมการปล่อยน้าเสีย สมมุติ ว่ามีการร้องเรียนสักกรณี
หนึ่งว่ามีการทิ้งน้าเสียลงในแหล่งน้าสาธารณะ นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นสามารถที่จะไปกาหนดเงื่อนไขให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัติฉบับนี้ได้ ถ้า
เราไม่ออก เขาจะบอกว่าเราไม่ได้มีรูปแบบกาหนดไว้ตอนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่
สามารถไปบังคับเขาได้ แต่ เมื่อมีเทศบัญญัติ เราสามารถบังคับได้ว่าบ่อดักไขมันเป็น
อันดับหนึ่งในการพิจารณา ถ้าหากว่าเราต้องมีบ่อดักไขมันเพื่อที่จะบังคับใช้เขาติดตั้งให้
ถูกต้อง จึงขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ

-๙ประธาน
นายโชคดี ศรีเปารยะ

ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ ผมขอสอบถามเรื่องการระบายน้า
ว่าตามสภาพพื้นที่ของตาบลเขาพระ การสร้างบ้านเรือนแล้วมีคู คลอง ท่อ ที่จะให้ลงลา
คลองมีอยู่หรือไม่ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานที่เคารพ สมมุติว่าสภาแห่งนี้ ผ่าน สมาชิกเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ
ให้ช่วยดูในข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลเขาพระ ตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลเขาพระแล้วเจ็ดวัน หลังจาก
ประกาศใช้แล้ว ขอให้ท่านเลขาฯใช้ข้อ 2 ช่วยทาตัวอย่างให้ดูในตลาดนัดในหมู่ที่ 7 เพื่อ
จะให้ชาวบ้านหรือผู้ที่มีอาคารได้ดูเป็นตัวอย่าง ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เลขานุการสภา
ในส่วนของท่านโชคดี ในข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างท่อระบายน้าว่า เราได้ก่อสร้างท่อ
ระบายน้าในส่วนตรงนี้หรือยัง ปกติน้าเสี ยที่เกิดจากอาคารทุกอาคาร ตามปกติตาม
สภาพทั่วไปจะมีการไหลลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติอยู่แล้ว อาจจะมีไหลตามทางธรรมชาติ
หรือไหลตามท่อระบายน้าที่เป็นการก่อสร้างขึ้นมา ปกติจะมีอยู่แล้ว แต่การออกเทศ
บัญญัตินี้เป็นการออกเพื่อแยกน้ากับไขมันออกจากกัน บ่อดักไขมันเราดักเฉพาะไขมัน
ส่วนน้าจะไหลไปตามธรรมชาติที่มีอยู่ ลักษณะของบ่อดักไขมันจะเป็น ลักษณะปกติที่
ไขมันลอยอยู่บนน้า เราก็จะดัก เอาส่วนที่เป็น ไขมันแยกออกจากน้า ส่วนน้าจะไหลไป
ตามปกติ เช่นบ้านไหนที่ไหลลงสู่แหล่งธรรมชาติโดยตรงก็จะไหลไปตามปกติ บ้านไหนที่
ไหลลงสู่ท่อก็จะไหลตามปกติ แต่เราจะดักเฉพาะไขมันในบ่อนี้ และสามารถที่จะตักเอา
ไขมั น ออกไปก าจั ด แหล่ ง อื่ น ได้ เจ้ า ของต้ อ งตั ก ออกเพื่ อ ให้ น้ าที่ อ ยู่ ด้ า นล่ า งไหลไป
ตามปกติ เอาเฉพาะไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้านั้น การไหลของน้าในครัวเรือนก็จะเป็น
ปกติ ขออนุญาตเรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมขอพูดถึงข้อ 8 ให้ใส่อัตราค่าปรับไปเลย ถ้าผิด เทศบาลจะคิด
เท่าไหร่ก็ใส่ไป แจ้งให้ประชาชนทราบ ให้รู้เสียก่อน ถ้าจะให้ดีที่ผมเสนอแนะใส่ในข้อ
12 ก็ได้ ทุกเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพของประชาชนตาบลเขาพระ ให้ทาง
เทศบาลตาบลเขาพระทาเป็นจดหมายข่าวแจ้งไป ให้ถือปฏิบัติ เราจะมีข้ออ้าง ถ้าจะว่า
ใช้กระดาษเปลือง ทาให้ชัดเจน ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน ตามที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าให้กาหนดบทลงโทษในข้อ 8 ให้เป็นที่
กระจ่างชัด แต่ผมได้อ่าน ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบาทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่ต้อง
กาหนด เราจะไปกาหนดได้อย่างไร สามร้อย ห้าร้อย ไม่ใช่การพนัน เราไม่รู้ ขอบคุณ
ครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน ผมเห็นด้วยกับท่านเจตนิพัทธ์ ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืน ผมคิดว่าท่านเลขาฯ
เอาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาใส่วงเล็บด้านท้ายว่ามีโทษอย่างไร
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นายโชคดี ศรีเปารยะ
ประธาน
เลขานุการสภา

ประธาน

ปรับเท่าไหร่ อย่างท่านเจตนิพัทธ์เสนอ วงเล็บว่าผิดมาตรานี้ มีโทษจาคุกร้อยปี อย่างนี้
ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมไหม ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ
เรียนท่านประธาน กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ในเทศบัญญัตินี้
เกี่ยวกับอาคาร อาคาร หมายความว่าตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น แล้วเราไปดูในข้อที่ 10 ภายใต้บังคับข้อ 5 บรรดาอาคารที่มี
การปลูกสร้างก่อนหรือหลังวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ติดตั้งบ่อดักไขมันสาหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ย้อนกลับไป
ข้อ 5 เทศบั ญญัติ นี้ให้ ใช้บัง คับแก่ อาคารที่มี การระบายน้าทิ้ง ลงหรือไหลไปสู่ แหล่ ง
ระบายน้าและยังไม่มีกฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการกาจัดน้าเสีย คือเทศบัญญัตินี้ เราควร
ยึดอาคาร ตึกรามบ้านช่องที่ได้สร้างขึ้นมาแล้ว ที่ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้า หรือเรายึดข้อ 5
สาหรับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แหล่งน้าและทิ้งน้าลงแหล่งน้า เราจะยึดอันไหนเป็นสาคัญครับ
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ ผมอยากให้แนบ พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ในข้อ 8 ด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงตามที่สมาชิก สงสัยบทลงโทษตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.
2535 ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธาน ตามร่างเทศบัญญัติฉบับนี้จะกาหนดโทษ ในส่วนนี้การกาหนดโทษถือ
ว่าเป็นไปตามกฎหมายหลัก คือ พรบ.สาธารณสุข ดังนั้นในเทศบัญญัติเราไม่สามารถจะ
ไปวางหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้ เพราะว่ากฎหมายสาธารณสุข ทาผิดทั้ง มาตรา20 (3) และ
มาตรา 44 เป็นการกาหนดโทษตาม พรบ.สาธารณสุข ถ้าเอามาใส่ ต้องใส่ทั้งหมดเลย
ทั้งมาตรา20 (3) และมาตรา 44 เพราะเราไม่แน่ใจว่าเขาไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติหรือ
ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ไม่สามารถดาเนินการได้ ฉะนั้นการกาหนดร่าง
เทศบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับรอง ดังนั้นการปฏิบัติต้องดูว่า คุณไม่ปฏิบัติตามเทศ
บัญญัติก็ผิดมาตรา 20 (3) การที่คุณไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขก็ผิด
มาตรา 44 ถ้าเราไปขยายความตรงนี้ ในเทศบัญญัติ ผมว่าจะยืด เยื้อกันเกินไป เพราะ
เขาไม่ได้ให้กาหนดถึงขนาดนั้น ในเทศบัญญัติ เราออกเฉพาะที่ให้ออกในเทศบัญญัติได้
ส่วนโทษเอาไปตาม พรบ.สาธารณสุข ซึ่งเป็นกฎหมายหลักอยู่แล้ว บางอย่างที่เขาให้
ท้อ งถิ่ น ก าหนด เช่น อั ตราค่ าธรรมเนีย ม เราก าหนดได้ แต่บ ทลงโทษน่า จะไม่ ต้อ ง
กาหนดในร่างเทศบัญญัติ เพราะความผิด บางทีต้องไปดูพฤติกรรมของผู้กระทาความผิด
ด้วยว่าเป็นความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติก็เป็นเรื่องหนึ่ง การไม่ปฏิบัติตามคาสั่งก็
เรื่องหนึ่ง ขออนุญาตนาเรียนแค่นี้ แต่ถ้าท่านสมาชิกยืนยันว่าจะกาหนดในวาระที่ 2 ก็
ใส่ในข้อนี้ว่าผิด พรบ.มาตราไหน ขอบคุณครับ
สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มี ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ใน
ห้องประชุม จานวน 11 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ว่า
สมาชิกท่านใดมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการน้าเสียในอาคารโดย
การติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2562 กรุณายกมือด้วยครับ

-๑๑มติที่ประชุม

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการน้าเสียในอาคาร
โดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่รับหลักการ
ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติในการพิจารณา 3 วาระรวดเดียว ให้มีกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา และประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอให้สมาชิกที่ประสงค์
จะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการน้าเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
พ.ศ. 2562 ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อเสนอคาแปรญัตติต่อที่ประชุมได้ ขอเชิญ ครับ มี
ไหม เมื่อไม่มีส มาชิกท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ผมจะขอมติที่
ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิม กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งด
ออกเสียง 1 ท่าน
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
ต่อไปเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ผมจะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติ เห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ
ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
4.2 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ตลอดจน
คณะผู้บริหาร ตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ
วาระที่ 4.2 เรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ด้วย เทศบาลตาบลเขาพระ มีความ
จาเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อใช้ในโครงการดังต่อไปนี้ ๑. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายรอบภูเขาพระ (จาก กม.ที่ 0+180
ถึง กม.ที่0+400) หมู่ที่ 1 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 496,000.- บาท 2. โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา (จาก
กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+220) หมู่ที่ 1 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 496,000.บาท 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายโคกทราย
(จาก กม.ที่ 0+699 ถึ ง กม.ที่ 0+969) หมู่ ที่ 1 ต าบลเขาพระ งบประมาณ
492,000.- บาท 4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE
สายหนองบัว 1/2 (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+270) หมู่ที่ 2 ตาบลเขาพระ
งบประมาณ 492,000.- บาท 5. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด
12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน หลังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ งบประมาณ
497,000.- บาท รวมงบประมาณทั้ ง สิ้ น 2,473,000.-บาท ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่

-๑๒ในอานาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
หรือกิจการเพื่อบาบัดความเดื อดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายกาหนด จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทาโครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป ก่อนอื่น
ต้องเรียนกับท่านสมาชิกว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท0808.2/ว5164
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการใช้
จ่ า ยเงิ น สะสมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยรั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะกระตุ้ น
เศรษฐกิจ โดยกาหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบ
ลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
สามารถนาเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กาหนดแนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้ าน ประกอบด้วย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้าน การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3.ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 4.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5.ด้านการศึกษา และอาศัยอานาจตามความ
ในข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ปลั ด กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
นาเงินสะสมไปใช้จ่ายในการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสารอง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นตามความจาเป็น โดยคานึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการ
เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น จึงเรียนมา
เพื่อทราบ และแจ้งให้นายอาเภอทุกอาเภอทราบ รวมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป ขอเรียนเพิ่มเติมถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล อย่างที่เรียนแล้วมีอยู่ 5 ประเด็นหลักๆ คือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายโดยผ่านสภา และให้ตรวจสอบยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน
ก่อนนาเงินไปใช้ กาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนา
เงินไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทาขึ้นเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
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และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนาเงินไปใช้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสร้างความเข้ มแข็งให้ชุมชน ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา เมื่อใช้เงินสะสมเพื่อดาเนินการ
ตามโครงการต่างๆแล้วให้ท้องถิ่นรายงานเป็นเอกสารให้ทางจังหวัด เพื่อจะได้รายงานให้
รัฐมนตรีทราบในลาดับขั้นตอนต่อไป ในรายละเอียดสถานะทางการเงินการคลังของ
เทศบาลตาบลเขาพระ ในช่องที่ 4 เมื่อก่อนเราจะสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จ านวน 3 เดื อ น ตอนนี้ เ รากั น ไว้ เ พี ย ง 1 เดื อ น ในช่ อ ง 5 กัน เงิ น ร้ อ ยละหก จาก
เมื่อก่อนกันไว้ร้อยละสิบ ซึ่งจะเหลือเงินสะสมมาใช้ได้ทั้งสิ้น 2,719,999.22 บาท ซึ่ง
เป็นยอดปัจจุบัน ณ วันที่ 9 กันยายน 2562 ถามว่าทาไมต้องรีบดาเนินการ เพราะ 1.
เป็นช่วงจะสิ้นปีงบประมาณ ทางท้องถิ่นจะต้องเร่งดาเนินการ ซึ่งมีห้วงเวลาที่จากัด
อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีงบประมาณ ทุกอย่างต้ องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
และกระทรวงมหาดไทยก็เร่งให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคมนี้ ขอเรียนว่า
เป็นเรื่องด่วนของรัฐบาล เราซึ่งอยู่ใกล้ชิดก็สนองต่อนโยบายรัฐบาลจะมีโครงการต่างๆที่
จะมากระตุ้นเศรษฐกิจ ท่านสมาชิกหลายๆท่านอาจจะติดตามข่าวตรงนี้อยู่ จะเห็นได้ว่ า
กระทรวงมหาดไทยได้ใ ห้ ท้ องถิ่ นน าเงิ น สะสมมาใช้ จ่ า ยในครั้ ง นี้ ถ้ าสมาชิ ก ท่า นใด
ประสงค์จะอภิปรายในรายละเอียดของโครงการหนึ่งโครงการใด ขอเชิญได้ ด้วยความ
ยินดีที่จะอธิบาย บางโครงการเพิ่ง เริ่มดาเนินการ บางโครงการเป็นการต่อยอด บาง
โครงการกาลังรอเงินจากรัฐบาล จึงเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เรี ย นท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดระเบียบที่
เกี่ย วข้ อง ระเบี ย บแรกคือ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรับ เงิน การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไขดั งต่อไปนี้ (๑) ให้ กระทาได้ เฉพาะกิ จการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ข ององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูน รายได้ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่ อบาบัดความ
เดื อ ดร้ อนของประชาชน ทั้ ง นี้ต้ อ งเป็น ไปตามแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หรื อ ตามที่ก ฎหมายกาหนด (๒) ได้ส่ งเงินสมทบกองทุ นส่ งเสริม กิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสารอง
จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรไม่ น้ อ ยกว่ า สามเดื อ นและกั น ไว้ อี ก ร้ อ ยละสิ บ ของ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี นั้น เพื่อ เป็ นค่า ใช้จ่ ายในการบริห ารงานและกรณีที่ มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจ
ตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐ บาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจาเป็นต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข
การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมหรื อ เงิ น ทุ น ส ารองเงิ น สะสมตามข้ อ 87
และข้ อ 89
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงิน
สะสมหรื อ เงิ น ทุ น ส ารองเงิ น สะสมได้ โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย นี่คือรายละเอียดของระเบียบ ส่วนหนังสือสั่งการตามที่ท่านนายกฯ
ได้ ชี้ แ จงไปแล้ ว ปลั ด กระทรวงมหาดไทยได้ ย กเว้ น การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของกันเงิน ตามระเบียบฯให้กันเงินสามเดือน ก็ยกเว้นว่าไม่
ถึงสามเดือนก็ได้ และกันร้อยละสิ บ ไม่ถึงร้อยละสิ บก็ได้ นี่คือส่ ว นที่ปลั ดกระทรวง
มหาดไทยได้ยกเว้นมา ส่วนของสถิติก็ตามที่แจกให้สมาชิกแล้วว่ากันเงินไว้ 1 เดือน เป็น
เงินเท่าไหร่ กันเงินร้อยละหกเป็นเงินเท่าไหร่ จานวนเงินที่ใช้ได้เป็นเงินเท่าไหร่ ได้แจ้ง
สมาชิกแล้ว นี่เป็นการยกเว้นระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของแผน ท่าน
สมาชิกอาจจะสงสัยว่าเป็นไปตามแผนไหม เนื่องจากเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นเทศบาลได้แก้ไขแผนโดยอานาจของผู้บริหาร ได้ประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1 เพื่อใช้ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ภายใต้
โครงการ 5 ประเภท ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงแล้วว่ามีด้านไหนบ้าง ได้มีการแก้ไข
แผนเรียบร้อยก่อนที่จะเสนอให้สภาได้พิจารณาในครั้งนี้ ขออนุญาตชี้แจงให้สมาชิกได้
เข้าใจเพิ่มเติม ขอบคุณครับ
ตามที่ท่านนายกฯและท่านเลขาฯได้ชี้แจงระเบียบการใช้จ่ายเงิน และข้อสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ให้สมาชิกได้รับทราบ ต่อไปขอให้สมาชิก
ได้ลงในรายละเอียดของโครงการใช้จ่ายเงินสะสมในแต่ละโครงการตามที่ท่านนายกฯได้
เสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกภาผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ และตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านทุกท่าน กระผมจานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเขตที่ 2 กระผมคงไม่
ล้วงลึกถึงสถานะทางการคลัง สืบเนื่องจากว่าทั้งผู้อานวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่สานัก
ปลัดและฝ่ายบริหาร คงได้แก้ไขแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงจะมีเสถียรภาพเพียงพอ
สาหรับสถานการณ์คลังของเทศบาล แต่ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภามีทั้งหมด 5
โครงการ ผมขออธิบายในภาพรวม โครงการที่มีความเร่งด่วนคือโครงการที่ 5 โครงการ
ก่อสร้างประปาหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน นอกจากนั้นบางโครงการต้องขออนุญาต คิดว่าไม่มี
ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น ยั ง มี ถ นนหลายสายที่ มี ความจ าเป็ น มากกว่ า มี ค วามเร่ ง ด่ ว น
ประชาชนไม่สามารถผ่านไปมาได้อย่างสะดวกในการขนผลผลิต ในการทาถนนแต่ละ
สาย มีข้อห้ามมาแล้วว่าในเขตป่าก็ทาไม่ได้ แต่ถนนบางสายไม่ได้อยู่ในเขตป่า มีเอกสาร
สิทธิ์เรียบร้อย ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้เข้าไปดาเนินการ มีอยู่หลายสาย โครงการที่ 1 ถนน
รอบภูเขาพระ ถือว่ามีความจาเป็นมาก เนื่องจากว่าภูเขาพระของเราเป็นสถานที่เชิด
หน้าชูตาต่อเขตตาบลอื่นๆ และเป็นสภาวัฒนธรรมของอาเภอด้วย ถือว่าน่า จะใช้ได้ แต่
โครงการสายหลังโรงเรียนวัดหน้าเขา การสัญจรไปมาของประชาชนใช้ไม่มากนัก ความ
จาเป็นเร่งด่วนตรงนี้น่าจะตั้งโครงการสายอื่นมากกว่าที่มีความจาเป็น สายโคกทราย ผม
เห็ น ด้ ว ย สื บ เนื่ อ งจากว่า เราต้ องต่อ เติ ม ให้ เสร็จ สิ้ น เพราะว่า ถนนเป็น หลุ มเป็น บ่ อ
สมาชิกหลายท่านคงผ่านไปมา ในส่วนของหมู่ที่ 2 ผมขี่รถผ่านไปผ่านมา ผมคิดว่า ใช้
คอนกรีตก็ใช้ได้แล้ว เราเอาเงินสี่แสนกว่าบาทนี้ไปทาถนนสายอื่น น่าจะชัดเจนกว่า นี้
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คือความเห็นและขอทาหน้าที่สมาชิกสภาเพื่อให้ความเห็นชอบผ่านงบประมาณ บาง
โครงการขออนุญาตไม่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย ขออนุญาตท่านประธานแค่นี้ ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขตที่ 2 ในการซ่อม
ถนน ผมได้พูดในสภาแห่งนี้มา 2-3 รอบแล้ว ผมเห็นด้วยในการซ่อม แต่ผมเห็นว่าซ่อม
ถนนที่มีความเสียหายเฉพาะเป็นจุดๆ ยกตัวอย่างถนนสายจากอ่างเก็บน้าคลองดินแดง
ถึงเขตอุทยาน ที่พังเสียหายไปครึ่งจาก 4 เมตรเหลือ 2 เมตร รถขี่ได้แค่ช่องเดียว เรา
น่าจะรื้อออกในส่วนที่เสียหาย และซ่อมสร้างใหม่ มีอยู่หลายจุด หลายสาย ที่เป็นแบบนี้
เช่น สายหมู่ 12-หมู่ 5 มี 2 จุดที่พัง ผมขอเสนอให้ทาแบบนี้ ให้ซ่อมเป็นจุดๆไป ผม
เห็นด้วยครับ อีกสายคือสายหลักไปโรงงาน น้าเซาะใต้ถนน ถนนยุบ ทรุดเสียหาย และ
สายหมู่ที่ 6 สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน ผมเห็นน้าเซาะไปครึ่งหนึ่งแล้ว ถ้ารถบรรทุกหนักวิ่ง
เกิดพังเสียหาย รถก็เสียหาย ผมอยากจะเสนอว่าให้ซ่อมเฉพาะจุดที่เสียหาย เรามองพื้ น
ข้างบนว่าดี แต่ว่าบางสายน้าเซาะข้างล่างเป็นโพรง ถ้ารถหนักเกิดวิ่งพัง รถไม่สามารถ
วิ่งได้ แต่ที่เรามาซ่อมทั้งสายแบบนี้ ผมอยากให้ซ่อมที่พัง หักและน้าเซาะด้านล่าง มีอยู่
หลายสาย ถ้าทาแบบนี้ผมเห็นด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเขตที่ 2 ทุกอย่างที่นายกฯ
เสนอในที่ประชุมสภาแห่งนี้ จ่ายขาดเงินสะสม ดีทุกเรื่อง แต่ให้พิจารณาด้วยเช่น ถนน
สายสามแยกพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้าคลองดินแดง ผู้รับเหมามาทา เราทักเขาไม่ได้ ว่า
ไม่ได้ บอกไม่ได้ว่าทาอย่างนี้ ไม่ได้ เวลาเป็นหลุมเป็นบ่อมา กว่าจะได้ซ่อมก็นาน แล้ว
ตอนนี้ก็เป็นหลุมเป็นบ่อแยะ ก็พูดไม่ได้ ป้ายที่ติดประชาสัมพันธ์ก็มีงบประมาณ ไม่ใช่ไม่
มี แต่เวลาทาเอาของเก่าไปใส่ โลกดิจิตอล โลก 4.0 ระวังด้วย นี่เป็นข้อสังเกตของ
ชุมชน เราเข้าใจว่าทาสีใหม่ เราเข้าใจว่าเขี ยนใหม่ แต่คนที่ไปถ่ายเขาไม่ได้เข้าใจว่าทา
ใหม่ เขียนใหม่ ป้ายใหม่กับป้ายเก่าคนละเรื่อง ให้เราระวังด้วย นี่คือเหตุผล และต้องปัก
ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 10 วัน ไม่ใช่ทาเสร็จจึงไปปักป้ายประชาสัมพันธ์ เป็น
ข้อคิดใหม่สาหรับเทศบาลตาบลเขาพระ และอย่างที่ท่านจานงค์ บอกว่าถนนสายหลัง
โรงเรียนวัดหน้าเขา คอนกรีตยังไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเลย แล้วเราจะไปทาทาไม ที่เหลืออยู่
56 สาย ทั้งตาบลเขาพระที่ยังเดือดร้อนอยู่ 56 สายที่ยังไม่ได้พัฒนาเลย แล้วไปพัฒนา
สายที่ดีอยู่แล้ว ผมไม่เข้าใจ รู้ว่ารัฐบาลเขาสั่งมาว่าให้เอาน้ายางพาราไปลาดยาง แต่ต้อง
ไปลาดที่ตรงอื่น ไม่ใช่ไปลาดทับ ผมเข้าใจว่าถ้าไปทาที่อื่นค่าใช้จ่ายคงจะมากกว่านั้น
และคงได้น้อย ผมคิดว่าอย่างนั้น เพราะอีก 56 สายที่ยังลาบากอยู่ ประชาชนยังลาบาก
อยู่ เก็บผลผลิตออกมาสู่ท้องตลาดยังลาบากอยู่มาก ผมว่าน่าจะเอาไปทาตรงอื่นบ้าง
หรือให้คิดใหม่ว่าถนนสายต่างๆ มีความจาเป็นสักขนาดไหน ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเขตที่ 2 ตามที่ผู้บริหาร
เสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม 5 โครงการ ผมไม่ติดใจ แต่ผมติดใจว่าจ่ายไม่หมด ท่านดู
เลยว่ า ทุ ก โครงการมี สี่ แ สนเก้ า เงิ น เหลื อ อี ก สองแสน เช่ น โครงการที่ 1 ก่ อ สร้ า ง
ถนนลาดยาง ถ้ามีเงินเหลืออีกสองแสน ทาไมไม่บวกระยะทางเข้าไปอีก ทุกโครงการ
เงินเหลืออีกสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบ ทาไมจึงเป็นสี่แสนเก้า สี่แสนเก้า ถ้าเงิน

-๑๖หมด ผมไม่ว่า ผมติดใจตรงนี้ ผมเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐ ผู้บริหารมีอานาจปรับแผน
โดยไม่ต้องทาประชาคม เป็นโครงการของรัฐและโครงการตามพระราชดาริ ความจริง
ถูกต้อง ก่อสร้างเพื่อผลประโยชน์ของตาบล ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย แต่ทาไม
นับได้แค่สี่แสนเก้าแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น ถือว่าเป็น
ญัตติที่ต้องมาพูดคุยกันในการใช้จ่ายงบประมาณ ถือว่าเป็นเรื่องที่สภาต้องมาขบคิ ด
ต้องมาต่างคิดต่างมุม ตรงนั้นไม่ว่า แต่ผลประโยชน์ต้องถึงประชาชน ตามที่เจ้าหน้าที่
งบประมาณได้ชี้แจงระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการเงินการคลัง แต่
ทางผู้บริหารได้นาปัญหาแต่ละชุมชน แต่ละหมู่บ้านมาให้สภาเห็นชอบ ตามที่ประชาคม
หมู่บ้านได้เสนอมา โดยเฉพาะของเราในช่วงปี 61 ปี 62 เราจะมีอุปสรรคเรื่องพื้นที่ใน
การก่อสร้าง ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เขตป่า พื้นที่ป่าสงวน ตรงนั้นตามที่เพื่อน
สมาชิกได้อภิปรายว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการขนผลผลิตทางการเกษตร ก็เข้าใจ แต่
ด้ว ยภาระข้ อกฎหมายก าหนด ระเบี ย บก าหนด ในส่ ว นการตั้ ง งบประมาณมี ห ลาย
รูปแบบ มีวิธีหลายวิธี แต่เฉพาะจ่ายขาดเงินสะสมเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
แก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ถ้าอธิบายตามแหล่งเงิน เงินทุนสารองก็ดี
จ่ายเงินสะสมก็ดี เป็นภาระที่ต้องเร่งรีบแก้ปัญหาให้ราษฎร ในส่วนที่เพื่อนสมาชิกแสดง
ความเห็นว่าน่าจะสร้างตรงนั้น น่าจะสร้างตรงนี้ เป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการ ในอนาคต
ต้องทาให้หมด แต่ในวันนี้โครงการต่างๆถือว่าเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลบ้าง ถือว่ามี
ความจาเป็น ที่ส ภาต้องมาพูดคุยกัน ส่ วนตัว กระผมไม่ได้ติดใจว่าจะก่อสร้างในพื้นที่
ตรงไหน ให้ถือว่ าอยู่ในบริบท อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตาบลเขาพระ โดยเฉพาะพื้นที่
หลังโรงเรียนวัดหน้าเขา ผมมาส่งบุตรชายทุกวัน ถามว่าในการปูทับเดี๋ยวนี้หลายสถานที่
หลายองค์กร หลายงบประมาณก็จะก่อสร้างในลักษณะนี้ในการปูทับ ผิวพื้นด้านล่างก็
คงทนอยู่ แ ล้ ว ส่ ว นมากตามที่ ไ ปเห็ น ไปพบมาจะใช้ วิ ธี ก ารปู ทั บ ถ้ า รื้ อ ทั้ ง ระบบ
งบประมาณไม่พอแน่ ถ้าใช้ระบบยางพารากิโลละเป็นล้าน ถ้าไปปูยกระดับการก่อสร้าง
ผมว่าวิศวกรคงกาหนดเรื่องงบประมาณแล้ว แต่ในส่วนที่ผมได้นาเรียนว่าบางครั้งในการ
ตั้ง จ่ ายงบประมาณตามความเร่ ง ด่ว น ที่ ผ มน าเรีย นว่ าเงิ น สะสมไม่ ใ ช่ เงิ น รายจ่ า ย
ประจาปี ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบการเงินการคลัง ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตที่ 1 วันนี้เป็น
อีกวันที่ได้ทาหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตาบลเขาพระด้วยการให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ของการเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ผมได้สารวจพื้นที่ทั้ง 5 โครงการที่
จาเป็ น เร่ งด่ว นที่สุ ด คือโครงการที่ 5 โครงการก่ อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง ร่อน หลั ง โรงเรี ยนสั งฆรักษ์ ฯ เนื่อ งจากได้ช ารุ ด
เสียหายมาตลอด ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ผมเห็นด้วยโครงการเร่งด่วนอย่างนี้
จริงๆ เพราะการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม เป็นคลังของส่วนท้องถิ่น แต่เรามาดูที่ฝ่าย
บริหารเสนอทั้ง 4 โครงการของถนน ก่อสร้างถนน PARA ASPHALT CONCRETE ผม
ขอนาเรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน บางท่านไม่รู้จักพื้นที่ดีพอ ลองตามมาดู โครงการที่ 1

-๑๗รอบภูเขาพระ ที่เป็นลาดยางเมื่อก่อนเราก็ยกมือให้ผ่านสภานี้ไปแล้ว แต่ที่นี้โครงการที่
1 เป็นการปูทับถนนคอนกรีตตั้งแต่บ้านของน้องสั้น วงศ์สวัสดิ์ ออกมาบ้านป้าเทือง ผม
นาเรียนไปยังเพื่อนสมาชิกว่าโดยปกติไม่มีหลุมสักนิดเดียว ถนนก่อสร้างยุคท่านรองเป็น
กรรมการบริหาร ใช้ปูคอนกรีตด้วยแรงงานคนทีละหนึ่งกระสอบ อยากรู้ว่าทาไมต้องทา
โครงการประเภทนี้ทั้ง 4 สาย ไม่มีที่ถนนจะเสียหายอย่างรุนแรง รถเครื่องหรือจักรยาน
ออกกาลังกายไม่สามารถผ่านไปได้ ไม่มี ของหมู่ที่ 1 ที่เป็นหลุมบ่อ เราก็ยกมือให้แล้ว
ให้ผ่านสภานี้ไปแล้ว ที่เลยบ้านของน้องเก๋ บ้านของผู้ใหญ่ ปราณีต สงเคราะห์ ตรงนั้น
เป็น หลุมพระจันทร์เลย เราก็เห็นควร ไม่ได้ไปขัดขวางกับฝ่ายบริห าร แต่ทีนี้มาดูว่า
สมาชิกก็ยกมือให้ตลอด แต่ครั้งนี้ขออภัยเจตนิพัทธ์รับไม่ได้ คงจะไม่ยกมือให้ และการ
ไม่ยกมือของผมห้อยท้ายในการงดออกเสียงด้วย บันทึกไปเลยว่าผมมีเหตุผลอย่างไร ให้
ฝ่ายเลขาไปประมวล ก็ไม่สมเหตุสมผล จริงอยู่ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้ใช้ได้ แต่
ท่านรู้ไหมว่าปัญหาการแก้ยางพารา เขาพบว่าเงินกองทุนสะสมทั่วประเทศมีสองหมื่น
กว่าล้าน เขาแก้ปัญหา5 เสือไม่ได้ เลยมาคิดว่าจะทาอย่างไร จึงมาถลุงของท้องถิ่น จึง
ออกนโยบายนี้มา ถามว่าที่ผ่านมาเราเคยปฏิเสธคาสั่งของรัฐมนตรีหรือไม่ ไม่ เทศบาล
ตาบลเขาพระดาเนินการมาแล้ ว 2-3 สาย แต่ที่นี้เรามาดูว่าสถานการณ์ต่อไปของ
เทศบาลตาบลเขาพระจะเป็นเช่นไร เราไม่อ าจรู้ ภัย พิบัติจะเกิดขึ้น เมื่อไหร่ เราไม่
สามารถคาดคะเนได้ แล้วทาไมเราไม่ยกเงินสะสมเอาไว้ และไปดูทั้ง 4 สาย หมู่ที่ 2 ก็ดี
จากหนองหญ้าปล้องไปเลียบคลอง 270 เมตร ท่านอยากรู้ไหมทาไมแพงอย่างนั้นสี
แสนเก้า เกือบห้าแสน ความจริงความยาวแค่ 200 กว่าเมตรเท่านั้นเอง ไม่ถึง 220
หรอก ถ้าทาถนนคอนกรีตเราจะได้ความยาว 200 กว่าเมตร และจะมีอายุการใช้งาน
มากกว่าถนนลาดยาง ถนนลาดยางมีอายุการใช้งานไม่เกิน 12 ปี แต่คอนกรีต ดูข้าง
เทศบาลทาตั้งแต่รองวีระศักดิ์เป็นกรรมการบริห าร เป็นกี่สิ บปีแล้ ว ยี่สิบกว่าปีแล้ ว
เพราะฉะนั้นผมมองดูว่าทุกสายที่ฝ่ายบริหารเสนอขึ้นมาไม่จาเป็นเร่งด่วน เพราะไม่มี
อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น ในรอบสิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา ไม่ มี ไปค้ น หาข้ อ มู ล จากโรงพั ก ก็ ไ ด้ ห รื อ
โรงพยาบาลพิปูนก็ได้ว่าเกิดเหตุที่ไหน แต่ว่าถนนที่สมาชิกบางท่านได้พูดมาก่อนหน้านี้
ว่าทาไมไม่ไปหยิบเอาใน 56 สาย ที่ไม่มีปัญหาเรื่องเขตป่ามาทา ในวงเงินของ 4 สายนี้
มาท าคอนกรี ต ได้ กิ โ ลกว่ า ที่ ผ มพู ด ไม่ ไ ด้ ห วงว่ า งบประมาณจะเกิ ด ขึ้ น ผมพู ด เพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนทั้งตาบลเขาพระ แล้วทาไมไม่จ่ายสิ่งที่จาเป็น ลดค่าครองชีพ
แล้วทาไมฝ่ายบริหารไม่ดาเนินการไปตามข้อ 2 เช่น โครงการปรับปรุงให้มีแหล่งน้าด้าน
การเกษตร อาทิเช่น ท่อส่งน้า ผมขอย้อนอดีตไปสมัยที่ท่านวุฒิชัย ถวาย ได้ต่อท่อจาก
หมู่ 12 ไปยังบริเวณตลาดนัดข้างอาเภอพิปูน แล้วทาไมเราไม่ตั้งงบประมาณสักแสน
สองแสนมาต่อน้าให้ชาวบ้านเอาไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม เพราะเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟ
เราลงทุนครั้งเดียว แล้วเราใช้ได้ตลอด เพียงเราซ่อมบางจุดที่ท่อเสียหาย แต่ทีนี้ดันมาทา
ถนน PARA ASPHALT CONCRETE ก็ได้จากที่ไปเห็นของเพื่อน ถนนของเราแตกลาย
งาคอนกรีต คือการทาไม่ถูกสเปกของการเขียนแบบ เราก็เดินรอยตามด้วย พี่ทาได้ น้อง
ก็ทาได้ เราเห็นตัวอย่างว่าในสมัยนี้เราเสียเงินสร้างถนนลาดยางหรือซ่อมแซมได้กี่ปี อ้ าง
ว่ารถบรรทุกน้าหนักเกิน ก็ใช่ แต่ความจริงอายุการใช้งานสั้น แต่คอนกรีตให้ทาถูกสเปก
17 ปี ในข้อกฎหมายการหาค่าเฉลี่ ย ค่าเสื่ อมราคาของคอนกรีต 17 ปี แต่ผ มเห็ น
ทางเข้าภูเขาพระ 20 กว่าปีแล้ว เพราะฉะนั้นให้สมาชิกทุกท่านใคร่ครวญกันนิด เป็น

-๑๘-

ประธาน
นายกเทศมนตรี

เรื่องที่เราต้องมองอนาคต ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ แต่สมเหตุสมผล ต้อง
ใช้คุณธรรมนาการพัฒนา อย่าใช้เผด็จการทางสภา อย่าอยู่แบบสภาใหญ่ของประเทศ
ไทย เราต้องอยู่แบบโครงสร้างเครือข่ายสันติพี่น้อง ผมไปปรึกษาหารือกับพี่น้องที่เขา
เป็นกลาง ถามหาเหตุผลว่าสมควรหรือไม่ ที่เราจะดาเนิน การช่วงนี้ ปรึกษาหารือเพื่อ
เป็นเครื่องเตือนใจในการทาหน้าที่ในการเป็นสมาชิกของตัวกระผม เพราะฉะนั้นเงินทุก
บาททุกสตางค์ที่เราได้ใช้พัฒนาเป็นเงินภาษีของทุกคน ไม่ใช่มาจากคนใดคนหนึ่ง ขอให้
ใช้ด้วยความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเป็นโครงการที่ใหม่
ที่แก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนและได้อย่างถาวรทั่วตาบลเขาพระ ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องนา
เรียนชี้แจง แต่ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของท่าน ผมทาตามหน้าที่ ที่ได้รับ
ตามฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชน หน้าที่ของผมคือกากับ ดูแล บริหารราชการของ
ท้องถิ่น และที่ส าคัญคือสนองนโยบายของรัฐ บาล พื้นที่ของเทศบาลตาบลเขาพระ
ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน 171 ตารางกิโลเมตร ประชากร ณ ปัจจุบันแปดพันหกร้อย
ต้นๆ ภารกิจทุกอย่างต้องทาควบคู่กันไป ไม่ได้คิดว่าจะทาในส่วนหนึ่งส่วนใด ขอเรียนว่า
ในพื้นที่ตาบลเขาพระที่สามารถดาเนินการได้เลย ณ ตอนนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน มีกี่
โครงการ ปัญหาที่มีหลักๆ ยกเว้นป่าสงวน เขตอุทยาน เขตรักษาพันธ์ฯ เป็นการรู้อยู่ว่า
ตรงนั้นไม่สามารถดาเนินการได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งผู้
ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็อย่างที่เรียนแล้ว เราได้ผ่านสภานี้ไป 2 โครงการ ผมสอบถามแล้ว
สอบถามอีก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเขตรักษาพัน ธุ์ฯก็ดี หรือหน่วยงาน สปก.
เขาก็ยังไม่ให้คาตอบเราสักทีว่าให้ดาเนินการหรือไม่ ดังนั้ นไม่ว่าคลองคันเถร หรือหมู่ที่
10 หมู่ที่ 5 อาจจะอยู่ใน 56 สาย ตามที่ท่านสถิตย์นาเรียน ผมยอมรับว่าที่ผ่านมาเรา
ทาคอนกรีตตลอด เราได้หนังสือจากอาเภอ จากจังหวัดเรื่องแนวทางการใช้พื้นที่ ขอ
เรียนว่าพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเท่ านั้นที่สามารถ
ดาเนินการได้ จริงๆแล้วผมคิดว่ามากกว่า 56 สายด้วยซ้า แต่ท่านก็เห็นอยู่ที่ผ่านมาเรา
ไม่เคยละเลย ในส่วนที่ท่านเป็นห่วงเรื่องถนนสาย 4189 ที่ได้รับจากทางหลวงชนบท
ทางเทศบาลได้ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี 63 อาจจะล่าช้าเนื่องจากรัฐบาลได้ทา
งบประมาณล่าช้า จะเห็นได้ว่าหลายโครงการเราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่นหมู่บ้าน
จุฬาภรณ์พัฒนา 2 ตรงนั้นถ้าท่านจาได้ผมขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป 8 ล้าน ถนนสาย
โรงรม หมู่ที่ 12 ตรงนั้นก็เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่ใช่งบประมาณของท้องถิ่น และอีก
สายคือ หมู่ 6-7 ตรงนั้นก็เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ซึ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถ้าโครงการ
ไหนที่เป็ น นโยบายรัฐ บาล ทางกรมส่ งเสริมฯจะอนุมัติให้ ดาเนินการได้เลย มีห ลาย
โครงการ ขอให้ท่านสมาชิกรอนิดหนึ่ง จะไปซ่อม ไปบารุง ก็ไม่ได้ เดี๋ยวจะทับซ้อนที่เรา
ขอไปกรมส่ ง เสริ ม ฯ ถ้ า เราอนุ มั ติ ซ่ อ มวั น นี้ อี ก 3-4 วั น กรมส่ ง เสริ ม ฯแจ้ ง จั ด สรร
งบประมาณมา เราก็ไม่สามารถดาเนินการได้ ที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณของเทศบาล
แต่ด้วยงบประมาณที่จากัด เราต้องทาตามสภาพของงบประมาณที่จากัด ความหนา
อาจจะไม่ได้ตามมาตรฐาน แต่เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราต้องรีบดาเนินการ ต้อง
ทาเป็น 2 ช่วง ในถนนสายนี้ผมเข้ าใจมีปัญหา และที่ผ่านมาเราก็พยายามดูแล ทั้งสภา
แห่งนี้ก็ให้ความเห็นชอบในการทาท่อเหลี่ยม ผมก็ได้คุยกับชาวบ้านว่าในส่วนของท่อ

-๑๙ลอดเหลี่ย มนี้ คิดว่าหลังจากงบประมาณปี 63 ผ่ าน ทางเทศบาลจะเร่งดาเนินการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระหว่างคลองร่อนให้แล้วเสร็จ ในส่วนที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ผม
ก็เห็น ก็เข้าใจ ได้ขี่ผ่าน แต่ต้องเข้าใจระบบการจัดสรรงบประมาณนิดหนึ่ง ถ้าเกิดไปทา
ในครั้งนี้ อาจจะซ้าซ้อนแน่นอน ถามว่าเราจะเอางบ 4-5 แสนไปลง แล้วคืนงบ 4-5
ล้ า น แต่ ผ มต้ อ งบริ ห ารจั ด การให้ ล งตั ว ที่ สุ ด ในส่ ว นของหมู่ 12 หมู่ 6 ตอนนี้
ผู้ประกอบการได้ทาสัญญาแล้ว รอเข้าดาเนินการ ในช่วงที่ท่านได้อภิปรายในครั้งที่ผ่าน
มา น้าเซาะ ถนนคอนกรีตพัง เรารื้อประมาณ 10 เมตร และก่อสร้างใหม่ ในส่วนป้าย
ของท่า นสถิตย์ จริงๆแล้ ว ค่า ป้ายเราไม่ได้ มีค่าใช้ จ่าย เราแค่เ อาป้ายเก่าไปปักบอก
น้าหนักที่บรรทุก แต่ยอมรับว่าเราไม่สามารถเอากฎหมายทั้งหมดไปกางได้ ได้แต่ปราม
ตรงนั้นมีอยู่ 2-3 สาย ที่พรบ.ทางหลวงท้องถิ่นได้ขึ้นทะเบียน แต่เรายังไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการ กฎหมายเอาผิดกับผู้กระทา เรายังทาไม่ได้ เราได้ดาเนินการไปยัง
จังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าฯลงประกาศในราชกิจจาแล้ว แต่ตอนนี้เราไม่ได้รับ ในส่วนนั้น เราแค่
เขียนปรามได้ส่วนหนึ่ง ว่าน้าหนักกี่ตัน แต่อย่างที่รู้กันว่าผู้ประกอบการใช้เวลาบางเวลา
ที่ เ ราพลั้ ง เผลอวิ่ ง บรรทุ ก น้ าหนั ก เกิ ด ขนาด ถนนจึ ง ช ารุ ด เพิ่ ม เติ ม และในช่ ว งที่
ชลประทานมีการก่อสร้าง ไม่ใช่สายนั้นสายเดียว สายของ อบจ. ซึ่งตอนนี้ อบจ.มาซ่อม
แล้ ว ส่ ว นโครงการอื่ นผมขอเรีย นในภาพรวมว่าโครงการทั้ง 4 โครงการ โครงการ
ยางพารา เป็ นโครงการที่ต่อยอด ซึ่งทางเทศบาลจะเอาโครงการนี้ไปขอเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจในปีถัดไป ซึ่งโครงการนี้จะต้องให้เห็นภาพว่าส่วนหนึ่งเทศบาลได้ดาเนินการ
มาแล้ว โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจเราต้องมีข้ อมูลเดิม ซึ่งที่ผ่านมาถนนรอบภูเขาพระ
ถนนสายนี้ ท่านจะรู้ว่าได้ก่อสร้างมาหลายสิบปี ยังไม่มีการปรับปรุง ถามว่าใช้ได้ไหม
ใช้ได้ แต่ความจาเป็นเพราะถนนสายเป็นถนนที่เข้าสู่ลานวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าช่วงที่
ผ่านมามีคนเข้าไปมาก บางทีฝนตก น้าแฉะ น้าอยู่เป็นหลุ มเป็นบ่อ เป็นจุดต่างๆก็มี
ความปรารถนาปรับปรุงถนนสายนี้ แต่จะได้ไม่ตลอดสาย ได้ประมาณสองร้อยกว่าเมตร
เริ่มจากข้างในออกมาข้างนอก แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ผมพยายามหางบประมาณ ผมไม่ได้นิ่ง
นอนใจ จะใช้งบประมาณของเทศบาลอย่างเดียวเท่านั้น รู้ว่าปัญหาต้องเกิด แต่ด้วย
ความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการต่อยอดให้ตลอดรอบภูเขาพระ ให้ได้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จ จะเห็นว่าตั้งแต่ปากซอย หน้าแล้งมีฝุ่นมาก หน้าฝนน้าจะขัง ท่านไปถามพี่น้อง
บริเวณใกล้เคียงว่าเขาตกลงไหมที่มีถนนลาดยาง ทางเข้าวัดหน้าเขาก็เช่นเดียวกัน ผม
คิดว่าก่อสร้ างตั้งแต่เริ่มสร้างเทศบาล สร้ าง อบต. ตอนนี้ผู้ ปกครองจะใช้เส้ นทางนี้
มากกว่าทางด้านหน้า เพราะสะดวกในการสัญจรไปมา ออกต้นหว้า ออกห้ว ยคุณฝั่งโน้น
เป็นการดาเนินการอานวยความสะดวก ที่ทาเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนที่ท่านจะเห็นด้วย
หรือไม่เห็น ด้วยผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้ว อีกสายหนึ่ง สายโคกทราย เราได้
ดาเนินการมา 2 ช่วง เป้าหมายถนนสายนี้ในอนาคตจะเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ผม
ได้ให้กองช่างสารวจแล้ว ในกรณีที่ทางกรมส่งเสริมฯ แจ้งให้เราขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ในปี 64 ผมจะนาเสนอสายนี้และสายต่างๆ ผมได้สอบถามพี่น้องประชาชนแล้ว ทุก
ท่านมีความพึงพอใจที่เราได้ดาเนินการก่อสร้าง ถนนสายนี้ก็หลายสิบปี ตั้งแต่เป็น อบต.
ใหม่ๆ สายหนองบัว หมู่ที่ 2 ผมยอมรับว่าสภาพยังใช้งานได้ แต่ในอนาคตอย่างที่ผม
เรียนแล้วว่าถ้าเป็นถนนลาดยางแล้ว นอกจากใช้งบประมาณของท้องถิ่นแล้ว เราจะขอ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีถัดไป เพราะการของบประมาณเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ เราต้อง
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มีรู ป เดิ ม โครงสร้ า ง การก่ อ สร้ า งที่ มี ลั ก ษณะงานประเภทเดี ย วกั น คื อ ถนน PARA
ASPHALT CONCRETE ในส่วนท่านประสิทธิ์ที่ถามว่าทาไมไม่ทาถึงยอด ขอเรียนว่า
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าระบบ ขอเรียนว่าผมไม่ได้หลีกเลี่ยงการเข้าระบบตรงนั้น
แต่ถ้ามีปัญหาอย่างเช่นประปาหมู่ที่ 3 เราขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 62 เราได้มาหก
แสนกว่าบาท ผู้ประกอบการฟันราคาไปเหลือสามแสนกว่าบาท สุดท้ายทิ้งงาน ต้องมา
เป็นภาระของเทศบาลอีก ถามว่าใครเสียหาย ท้องถิ่น พี่น้องประชาชนโดยตรงเลย และ
เทศบาลก็เสียหายด้วย จะต้องแจ้งทิ้งงาน แทงค์น้าที่ใช้ปัจจุบันก็รั่ว ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างหนัก ผมเข้าใจในความเป็นห่วงของท่าน แต่ถ้ามองที่ปัญหา ท่าน
จะเข้าใจว่าผมไม่ได้ทาเพื่อวันนี้วันเดียว ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้บริหาร เขาต้องมาต่อ
ยอดตรงนี้ ถ้าไม่มีโครงสร้างเดิมรองรับอยู่จะไม่สามารถของบประมาณได้ อย่างที่เรียน
ว่าถนนทุกสายดูที่ความจาเป็น ระยะเวลาใช้งานที่ผ่านมาไม่ต่ากว่า 15 ปี ทุกสาย ผม
ทาหน้าที่ดูแลสาธารณะ บริการพื้นฐาน น้า ไฟ ทุกโครงการต้องอยู่ในมาตรฐาน อยู่ใน
ระเบียบ ท่านบอกว่าให้ไปทาที่โน้นที่นี้ ผมก็ไปดูแล้ว บางครั้งผมก็อยากจะทา แต่ด้วย
ระเบียบด้วยกฎหมายไม่เปิดให้ เช่น เขตป่า เขตอุทยาน ต้องเรียนว่าไม่สามารถเข้า
ดาเนิ นการได้ จริงๆแล้ว ผมก็อยากทา ไม่ใช่ไม่อยากทา ถนนทุกสายที่อยู่นอกความ
รับผิดชอบของเรา อยู่ในพื้นที่ของเรา เป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกกัน ไม่ใช่ไม่ทา แต่เมื่อ
ทาแล้วผลประโยชน์สูงสุดต้องเกิดขึ้น จะเห็นว่าในพื้นที่ของเราในที่ ราบ หมู่ 1-6 คลอง
ฉลอง ผมขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 63 รออยู่ ไม่ใช่ไม่เห็น แต่ว่าในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่
ที่ 6 จะเห็นว่าที่ผ่านมาเราได้โอนงบประมาณไปบ้างแล้ว ตอนนี้เริ่มดาเนินการก่อหนี้
แล้ว คิดว่าต่อไปจะเชื่อมโยงทั้งหมดของหมู่ที่ 6 ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมแต่ละโครงการ ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งหมด
11 ท่าน ผมจะขอมติโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายรอบภูเขาพระ หมู่ที่ 1 งบประมาณ
496,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า งถนนลาดยาง PARA
ASPHALT CONCRETE สายรอบภูเขาพระ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 496,000.- บาท
ด้วยคะแนน 9 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน
ต่อไปโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สาย
หลังโรงเรียนวัดหน้าเขา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 496,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า งถนนลาดยาง PARA
ASPHALT CONCRETE สายหลั ง โรงเรี ย นวั ด หน้ า เขา หมู่ ที่ 1 งบประมาณ
496,000.- บาท ด้วยคะแนน 7 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 4 ท่าน
ต่อไปโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สาย
โคกทราย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 492,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมสาหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ

-๒๑มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า งถนนลาดยาง PARA
ASPHALT CONCRETE สายโคกทราย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 492,000.- บาท ด้วย
คะแนน 9 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน

ประธาน

ต่อไปโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สาย
หนองบัว 1/2 หมู่ที่ 2 งบประมาณ 492,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมโครงการก่ อ สร้ า งถนนลาดยาง PARA
ASPHALT CONCRETE สายหนองบัว 1/2 หมู่ที่ 2 งบประมาณ 492,000.- บาท
ด้วยคะแนน 7 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 4 ท่าน

มติที่ประชุม
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ประธาน
นายกเทศมนตรี

ต่อไปโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่
3 บ้านทุ่งร่อน งบประมาณ 497,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ กรุณายกมือ
ด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน งบประมาณ 497,000.- บาท ด้วยคะแนน
10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
4.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ
ในระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่เทศบาลตาบลเขาพระ ได้ประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕62 ไปแล้วนั้น เทศบาลตาบล
เขาพระมีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาเทศบาล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ย หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ ง ก่ อ สร้ า งไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
โครงการจั ดซื้อคอมพิว เตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล งบประมาณ 22,0๐๐.บาท ถ้าจากันได้ในครั้งที่ผ่านมาเราได้โอนงบประมาณไปครั้งหนึ่งแล้ว ในการจัดซื้อ
โน๊ตบุ๊คพวกนี้ แต่ในวันนั้นเราขาดไปส่วนหนึ่ง เป็นการเข้าใจผิด จริงๆรายการโอนนี้จะ
เป็นรายการโอนที่ผ่านมาแล้ว เป็นของงานการศึกษาของเรา เอกสารได้ตกค้างไป จึง
ต้องเข้ามาแก้ไขใหม่ เพื่อให้สภาได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ที่ผ่านมาเราจะใช้ของตัวเอง ซึ่ ง
บางครั้งถ้ามีการเสียหายก็มาสามารถที่จะซ่อมแซมจากงบประมาณของเทศบาลได้ จะ
เป็นปัญหาในการใช้จ่ายในส่ว นนี้เรื่องการซ่อมแซม การดูแลรักษาเราไม่สามารถเบิก
จากเทศบาลได้ ในกรณี ที่ ว่ า ของนั้ น เป็ น ของส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาค่ อ นข้ า งจะมี
ค่าใช้จ่ายตลอด แต่ว่าถ้าเป็นของส่วนราชการ การซ่อมแซมสามารถจะเบิกค่าใช้จ่ายได้
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ในส่วนนี้จึงมีความจาเป็นต้องมีให้ใช้ ถ้าเรามีเงินเหลือ จะพยายามดูแลเรื่องวัสดุอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือให้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จะได้สะดวกขึ้น
จึงเรียนให้ท่านประธาน ท่านสมาชิกได้พิจารณา ขอบคุณครับ
มีสมาชิ กท่ านใดประสงค์ จะอภิ ปรายในญัตติ นี้ ไหมครั บ มีไหม เมื่ อไม่ มี สมาชิ กท่านใด
ประสงค์จะอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล งบประมาณ 22,0๐๐.- บาท กรุณา
ยกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับ
งานประมวลผล งบประมาณ 22,0๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ
ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรี ย นประธานสภาที่ เคารพ ผมพรรัต น์ ราชมณี สมาชิ ก สภาเทศบาล เขตที่ 1 ขอ
อนุญาตนาเสนอปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในเทศบาล ท่านเลขาฯหรือท่านปลัด
อาจจะทราบดี ว่า อินเตอร์เ น็ต ของเทศบาลตาบลเขาพระที่ เจ้าหน้าที่ ใช้ง านอยู่ ไม่
สามารถใช้งานได้ เกิดความล่าช้า และเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ขอเสนอให้มี
การเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเขตที่ 2 พอดีเมื่อสักครู่
ได้อนุมัติการสร้างแทงค์น้าหลังสังฆรักษ์ฯ มีผู้ที่ไม่ได้ใช้น้าประปาหลายหลังคาเรือน แถว
บ้านอาจารย์ลัดดา แถวโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ ได้คุยนอกรอบกับผู้บริหาร ท่านนายกฯ
แล้ ว คือถ้าเราจะมีแทงค์ประปา เราน่าจะติดตั้ งให้ เขาได้ใ ช้ด้ว ยหลายหลั งคาเรือ น
ประมาณร้อยกว่าเมตร มีโอกาสแล้วน่าจะทาให้เขาได้ใช้ด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน
ฝากผู้บริหารช่วยขยายเมนประปาตามที่ท่านประสิทธิ์ได้เสนอด้วย เมื่อจะมีประปาตัว
ใหม่ ก็ขยายให้ครอบคลุมทั่วถึง ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ ผมขอเสนอให้จัดซื้อครุภัณฑ์ของ
เทศบาล เครื่องถ่ายเอกสาร เพราะว่าผมเข้าไปถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่บ่นว่าจะพังแล้ว
ใช้การไม่ค่อยได้ เราจะได้บริการประชาชนด้ว ย รอบหลั งถ้ามีงบประมาณ ขอให้ซื้อ
เครื่องถ่ายเอกสารด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานที่เคารพ ผมได้การร้องทุกข์จากชาวบ้านหมู่ที่ 11 ให้มาสอบถามว่าถนน
สายหลังวัดห้วยตรีด พ้นสัญญาความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือยัง ตอนนี้ถนนได้หัก
สะบั้นลงเป็นทางยาว รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
นายจานงค์ หนูเพชร เรี ย นท่ า นประธานและผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ๆท่ า น ผมมี ค วามเดื อ ดร้ อ น เพราะว่ า
ชลประทานปล่อยน้า บริเวณแถวนั้นเดือดร้อน น้าประปาผิวดินไม่สามารถที่จะสูบน้า
ขึ้นมาได้ จึงแจ้งความเดือดร้อนมายังเทศบาล สิบกว่าหลังคาเรือน โดยเรามีกลุ่มน้า มี

-๒๓ท่าน สท.โชคดี เป็นประธาน แต่ตอนนี้เดือดร้อน น้าสูบขึ้นไม่ได้ การแก้ไขคือการขอน้า
จากเทศบาล บางวันก็ได้ส่ง บางวันก็ไม่ได้ส่ง แต่ช่วงนี้รับน้าฝน ซึ่งไม่สะอาด ต้องกรอง
จึงได้รับความเดือดร้อน จึงแจ้งมายังเทศบาลว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยเหลือ อีกเรื่องมี
ถนนจากภูเขาพระไปถึงสวนปาล์มของนายเชาว์ ปรีชา ถนนเส้นนั้นประมาณสองร้อย
กว่าเมตร แต่เทศบาลไปดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตขาดช่วงไปประมาณ 50-70
เมตร ผมอยากเรียนท่านประธานว่าถ้ามีงบประมาณแล้วช่วยกรุณา เพราะถนนสายนี้มี
เอกสารสิ ท ธิ์ เ รี ย บร้ อ ย ผู้ ป ระกอบการได้ บ รรทุ ก ปาล์ ม ท าให้ ต รงนั้ น เป็ น โคลน
รถจักรยานยนต์แทบจะผ่านไม่ได้ ขอบคุณมากครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน หลังรับประทานอาหารเสร็จ ขอเชิญสมาชิกทั้งหมดไปเคารพศพของ
บิดาของผู้ใหญ่ดารงรัตน์ จันทวงศ์ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
นายสถิตย์ สุคชเดช
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช ผมไปหมู่ที่ 2 จากหัวคอนกรีตบ่อน้า
ร้อนไปยังบ้านน้าแดง น้าหวง เป็นหลุมเป็นบ่อแยะ เขาถามว่าซ่อมได้ไหม ผมจึงแจ้ง
ประธานผ่านไปยังผู้บริหารให้เข้าไปดูแลด้วย และอีกอย่าง ตามที่ท่านจานงค์บอกว่า
เดือดร้อนน้า ทาอะไรกันบ้างกับชลประทาน ไม่ว่าอะไร ทรายก็เอาไม่ได้ ถนนก็ทาให้เรา
ไม่ได้ ทาอะไรไม่ได้ทั้งหมด น่าหมั่นไส้เหลือเกิน เรามีอะไรที่จะมารวมตัวกันแล้ว คิดค้น
ว่าเราจะทาอะไรบ้าง มาอยู่บ้านเรา ต้องมาทาความเจริญให้บ้านเรา ไม่ใช้มาทาความ
เสียหายให้บ้านเรา อีกอย่างห้ามมาจับปลาเหนือเขื่ อนร้อยเมตร ใต้เขื่อนร้อยเมตร ผม
ถามในที่ ป ระชุ ม ว่ ามี ก ฎหมายไหม และอี ก อย่า งในอ่ า งเก็ บ น้ า ประชาชนทั้ง ต าบล
เขาพระพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าขอร้องอย่าไปเลี้ยงปลา เพราะจะทาให้เกิดมลพิษ เรา
ได้ตกลงกันหลายชุมชน สมัยกานันเสนอ ราชพิบูลย์ เป็นกานัน และไม่ มีใครเลี้ยงจริงๆ
จนถึงบัดนี้ แต่น้าที่สะอาด เรากลับใช้ไม่ได้ เราใช้อะไรไม่ได้กับชลประทานนี้ ถ้าเราเอา
ทรายมาได้ จะแก้ปัญหาให้ กับชุมชนได้แยะ เวลามีการงาน ฝากไปยังผู้บริห ารช่ว ย
ประสานงานด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรีย นท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้ บริห าร พี่น้องตัวแทนภาคประชาชนทุกท่าน
ตามที่ท่านสถิตย์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้กรุณาแจ้งความเดือดร้อนในส่วนของเขตที่ 1
บริเวณหัวคอนกรีตของหมู่ที่ 2 ไปยังบ้านน้าแดง น้าหวง ในส่วนตัวน้องชายได้มาคุยกับ
ผม ผมได้เรียนกับท่านนายกฯไปแล้ว ถึ งจะอยู่ในพื้นที่เขตชลประทานก็เครื่องจักรกล
ของเราทาได้ ตามสภาพปัญหา ตอนนี้ถึงทาก็ไม่ได้ดี เพราะว่าฝนตก ผมได้คุยกับลุงเซ่ง
เป็นการส่วนตัว ได้คุยกับท่านนายกฯแล้ว ลูกของน้าแดงน้าหวงก็ได้มาบอกมากล่าวแล้ว
ตรงนี้ก็ไม่ได้นิ่งเฉย ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
นายโชคดี ศรีเปารยะ ผมขอต่อเนื่องจากท่านสท.จานงค์ ขอหารือกับฝ่ายบริหารว่าเราจะพูดคุยกับผู้บริหาร
ของอ่างเก็บน้าคลองดินแดงว่าระดับน้าในอ่างว่าให้อยู่ในระดับไหน เพราะชาวบ้านที่มี
บ่อน้าตื้นรอบอ่าง ไม่สามารถสูบน้าขึ้นมาได้ ขอบคุณครับ
ประธาน
มีท่านใดจะอภิปราบเพิ่มเติมในวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มีสมาชิกจะ
เสนอความเห็ นในเรื่องอื่นเพิ่มเติม ส าหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณ โดยเฉพาะประธาน

-๒๔ประชาคมหมู่ บ้ านต่ างๆ ที่เ ข้ าร่ ว มประชุม ท่า นสมาชิ กสภา ท่ า นนายกฯและคณะ
ผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม ด้วยความเรียบร้อย ส าหรับวันนี้ ผมขอปิดการ
ประชุม สวัสดีครับ
ปิดการประชุมเวลา ๑2.50 น.
(ลงชื่อ)

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

-๒๕ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม ๒๕62
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) พรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรัตน์ ราชมณี)
(ลงชื่อ) จานงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจานงค์ หนูเพชร)
(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)
(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)
(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจ าปี ๒๕62 เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

