
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕60 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  18  เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

        (ลงชื่อ)       สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕60  
 วันที่  ๒4  กุมภาพันธ์  ๒๕60   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
ผู้เข้าประชุม 
 

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

๑๐. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
๑๑. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายจํารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๓. นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ อรสุมา สิทธิฤทธิ์ 
๔. นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง 
๕. นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ 
6. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล วสันต์  ไทรแก้ว 
7. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
8. นางสาวธิดารัตน์ ขวดทอง ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล ธิดารัตน์ ขวดทอง 
9. นายสุเทพ แก้วปะดิษฐ์ นายอําเภอพิปูน สุเทพ แก้วปะดิษฐ์ 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านนายกฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาสภาผู้ทรงเกียรติ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี ๒๕60 ซึ่งได้ตรวจสอบ
จํานวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และดําเนินประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ หนังสือด่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประธาน มีหนังสือด่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธี
สวดมาติกาบังสุกุลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เรียนหัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น  จั งหวัดนครศรีธรรมราช กองทั พภาคที่  ๔ ตํ ารวจภูธรจั งหวัด
นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดจัดกิจกรรม 
ประชารัฐรักสามัคคีทําดีเพ่ือพ่อ โดยจัดกิจกรรมสวดมาติกาบังสุกุลเพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช เพ่ือน้อมเหล้าน้อมกระหม่อน ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุยเดช จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากร
ในสังกัด จํานวน 10 ท่าน เข้าร่วมพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลโดย
พร้อมเพรียงกัน โดยมีกําหนดการดังนี้  เวลา 13.30 น. ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิ สาหกิจ  ภาคเอกชร ประชาชนทุกหมู่ เหล่ าพร้อมกันบริ เ วณหน้ า เมือง
นครศรีธรรมราช เวลา 14.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี และพิธีการ
จะเริ่มตามลําดับ จนเสร็จพิธี การแต่งกาย หัวหน้าส่วนราชการ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ 
ข้าราชการ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ชุดเครื่องแบบต้นสังกัด ชุดสุภาพไว้ทุกข์ ขอเรียนแจ้งให้
ที่ประชุม คณะผู้บริหารและสมาชิกทราบ รายละเอียดเพ่ิมเติมขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจง
ครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องนี้
ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งผ่านว่าในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเทศบาลจะได้จัด
ให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ฉะนั้นถ้าท่านสมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมกิจกรรมแจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่าย
เลขาฯ จะได้รวบรวมว่าไปกี่คน จะได้จัดพาหนะได้อย่างถูกต้อง แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์ 
ขอนําแจ้งเพื่อทุกทานได้รับทราบ ขอบคุณครับ 
1.2 แนะน ารองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

ประธาน   ขอเชิญแนะนําตัวครับ 
รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะบริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่

เคารพทุกท่าน ดิฉันชื่อ นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์ จบปริญญาตรีบริหารจัดการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้ามารับตําแหน่งรองนายกฯ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจ
เป็นอย่างยิ่งท่ีได้ร่วมงานกับท่านทั้งหลายในการพัฒนาบ้านเกิด ขอบคุณค่ะ 



ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านนายกฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย             
วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง สังกัดข้าราชการบํานาญ เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช 
กระผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้มาเป็นที่ปรึกษา เพ่ือที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้กําหนดเอาไว้ ในนามที่ปรึกษา ขอขอบคุณผู้ทรงเกียรติทุกท่านไว้ ณ 
โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุรินทร์   
สิทธิฤทธิ์ เข้ามารับตําแหน่งเลขานุการฯ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างมาก 
ได้เข้ามาร่วม ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจในพ้ืนที่ตําบลเขาพระตามนโยบายหลักของท่าน
นายกฯที่วางไว้ วันนี้ขอแนะนําตัวแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอขอบคุณทุกท่าน ในนามสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระยินดีต้อนรับทุกท่านเข้า
ร่วมงาน 
1.2 แนะน าตัวพนักงานจ้างท่ีบรรจุใหม่  

ประธาน  ขอเชิญครับ 
นางสาวธิดารัตน์ ขวดทอง เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสาวธิดารัตน์ ขวดทอง ชื่อเล่นเดือน ตําแหน่งผู้ช่วย

นักวิชาการสุขาภิบาลค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ประธาน เช่นกัน เทศบาลตําบลเขาพระยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 
  ๒๕59  วันที่  30 พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยคํา ขอเชิญท่านสมาชิก             
เจตนิพัทธ์ครับ 

นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน ์ เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกเขตที่ ๑ ผมขอแก้ไขหน้าที่ 8 
บรรทัดที่ 9 ที่ผมอภิปราย ที่ได้มีเงินทอน แก้ไขเป็น ที่ได้มีเงินงบประมาณ ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 

ประธาน ท่านอ่ืนมีไหม  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจาก
อุทกภัย 

ประธาน   ขอเชิญนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ คณะ 

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัย และภัย
พิบัติเกิดข้ึนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒ รอบ ในช่วงปีใหม่ ทําให้เกิดความเสียหายแก่



ชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของเทศบาลตําบลเขาพระ ได้รับความเสียหายในพ้ืนที่
ภาพรวมทั้ง 12 หมู่บ้าน ถนนและพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้งจังหวัด เทศบาลตําบล          
เขาพระได้สํารวจงบประมาณและสถานะการเงินการคลัง สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับ
หนึ่ง และส่งหนึ่งได้ของบประมาณจากที่ว่าการอําเภอพิปูน จากจังหวัดรอบหนึ่งแล้ว 
แต่งบประมาณที่ได้มายังไม่เต็มที่ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ จากการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นไหนที่มีเงินสะสมหรือมีเงินทุนสํารอง สามารถใช้จ่ายเงิน
ของท้องถิ่นได้ จากการสํารวจเทศบาลสามารถดําเนินการได้ล้านกว่าบาท ในการ
ประชุมครั้งนี้ ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ทั้งหมด 13 โครงการ เอกสารอยู่ในมือ
ท่านสมาชิกแล้ว บางพ้ืนที่ท่านอาจจะไม่ทราบ แต่ได้มีการรายงานและได้ลงพ้ืนที่ของ
ฝ่ายบริหารและสมาชิก ได้เห็นปัญหา ในส่วนต่างๆ ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูรายละเอียด
และอภิปราย เพราะบางครั้ง บางสาย บางช่วงเราต้องทําตามสภาพพ้ืนที่ แก้ไขปัญหา 
คือขอเรียนว่าไม่ได้ถาวร แต่สามารถใช้การได้ ให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น ทั้ง 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นหนึ่งล้ านหนึ่งหมื่นบาท และยังมี
โครงการที่ไม่ได้อยู่รวมใน 13 โครงการ เพราะมีงบประมาณจํากัด ผมได้ใช้งบกลาง ซึ่ง
อยู่ในอนุมัติดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ เจ้าหน้าที่กองช่างกําลังดําเนินการประมาณ
การอยู่ ขอบคุณครับ 

ประธาน ก่อนที่สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาแต่ละโครงการ ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงสถานะ
การเงินการคลังให้สมาชิกได้รับทราบ   

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก่อนจะพิจารณา ขออนุญาตชี้แจง
ถึงระเบียบที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ ๑ คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการ
ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่เก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการเพื่อบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งสองกรณีก็เข้ากับ เรื่องที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
เนื่องจากว่าโครงการเป็นการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัย 
เป็นเรื ่องด้านการบริการชุมชนและสังคม ในเรื ่องของสถานะการเงินการคลัง 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของท้องถิ ่น ซึ ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติ เรื่องการสํารองเงินไว้เพื่อใช้จ่าย
กรณีจําเป็น ซึ่งฝ่ายเลขาฯได้ทําสถิติส่งให้ท่านสมาชิกแล้วว่า ณ ปัจจุบันเงินสะสม
เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ที่จะฝากส่ง ก .ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้วเหลือ
สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์  เป็นการกัน
เงินไว้เนื่องจากได้รับการอนุมัติแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหก
ร้อยบาท ดังนั้นเงินสะสมที่เหลืออยู่ปัจจุบันสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปด
ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์ สํารองบุคลากรสองเดือน ซึ่งตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยให้กันไว้สามเดือน แต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ภัยพิบัติ จากการ
ประชุมที่จังหวัดบอกว่า ส่วนที่กันไว้ถ้าจําเป็น  สามารถที่จะนํามาใช้ได้ตามความ
เดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้กันไว้สองเดือนคิดเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น



หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท คงเหลือเงินสะสมแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
สามสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์ กันสาธารณภัยแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้เจ็ดแสนแปดหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ แต่ถ้าดูยอดเงินที่นําไปใช้จ่ายหนึ่ง
ล้านหนึ่งหมื่นบาท จะเกินจากเงินสะสมที่กันไว้ ดังนั้นตรงนี้สรุปว่าถ้าอนุมัติทุก
โครงการทั้งหมดจะใช้เงินไปหนึ่งล้านกว่าบาท ส่วนที่กันงบบุคลากรไว้สองเดือน ก็
จะเข้าใจร่วมกันว่ากันไว้ไม่ถึงสองเดือน ส่วนเอกสารที่แนบเป็นรายละเอียดต่างๆว่า
สถานะทางการเงินว่ามีเงินอะไรบ้าง เทียบยอดดู เงินฝากต่างๆ และโครงการที่
จ่ายเงินสะสมแล้วและอยู่ในระหว่างการดําเนินการ และรายละเอียดว่าแต่ละเดือน
มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเฉพาะฝ่ายประจําเท่าไหร่ นี่คือสถานะทางการเงิน ฉะนั้น
ขอชี้แจงให้ทราบว่าเงินสะสมมีพอ แต่การกันไว้ กันงบบุคลากรไว้ไม่ถึงสองเดือน
เท่านั้น เรื่องที่สาม เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย 
น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก ต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นมา 
เกิดเหตุการณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื ่อง การใช้งบประมาณมีอยู่
หลายส ่วน  ส ่วนแรกค ืองบสํารองจ ่ายที ่ทาง เทศบาลได ้ตั ้ง ไว ้ใน เทศบ ัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ใช้เมื่อการเผชิญเหตุคือ ช่วงขณะเกิดเหตุ เทศบาลใช้
ไปหมดและมีการโอนเพิ่มมา เป็นการแจกจ่ายถุงยังชีพ นี่คือก้อนแรกที่ใช้จ่ายไป 
ส่วนที่สองคือ เมื่อสิ้นสุดภัย ให้ท้องถิ่นสํารวจความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ตรงนี้
ทางเทศบาลได้เริ่มสํารวจตั้งแต่เริ่มเป็นต้นมา และส่วนหนึ่งขอความช่วยเหลือมา
จากอําเภอ แต่ส่วนหนึ่งใช้งบของเทศบาลในการซ่อมแซม และส่วนหนึ่งในหนังสือ
สั่งการให้ใช้งบปกติที่ตั้งอยู่ก่อนให้หมด ซึ่งตัวนี้ไม่ว่าเงินสํารองจ่ายหรืองบที่ตั้งไว้
เพ่ือซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆของเทศบาล ใช้ไปหมด จําเป็นต้องใช้เงินสะสม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ นี่คือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน เลย
นําเสนอโครงการที่สํารวจมาและได้ขอใช้งบของเทศบาลในส่วนของเ งินสะสมเพื่อ
ขออนุมัติต่อสภา เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงนี้ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ผมขออนุญาตสรุปสั้นๆเพื่อท่านสมาชิกจะได้เข้าใจก่อน
จะพิจารณาโครงการ ขอบคุณครับท่านประธาน       

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี ้แจง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมถึงสถานทาง
การเงินที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงว่าเงินคงเหลืออยู่เจ็ดแสนกว่าบาท แต่โครงการที่เสนอ
มาสิบสามโครงการเป็นเงินหนึ่งล้านกว่าบาท มีสมาชิกขอเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกติดใจเรื่องงบประมาณ ให้สมาชิกอภิปรายสําหรับโครงการที่ขอใช้จ่ายเงิน
สะสม โครงการแรก โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองฉลอง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตําบล
เขาพระ งบประมาณ 64,000.- บาท ขอเชิญสมาชิกอภิปราย ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์
ครับ 

นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยความห่วงใย ขออภิปรายในภาพรวมทั้งสิบสาม
โครงการ ผมเปิดดูในการตั้งงบประมาณ ตัวหนึ่งที่ผมสงสัยว่าจะไม่ได้มาตรฐานคือปรับ
ผิวจราจรโดยหินผุหรือกากแร่ยิปซั่ม ความจริงตรงนี้มีสองตัวเลือก ตัวเลือกที่หนึ่งคือหิน
ผุ ตัวเลือกที่สองคือกากแร่ยิบซั่ม ทีนี้ไม่ว่าหินผุหรือกากแร่ยิปซั่มมีคุณสมบัติหรือมีเกรด
อยู่หลายเกรด การตั้งงบประมาณจะตั้งไว้ลอยๆโดยระบุว่าหินผุหรือกากแร่ยิปซั่ม           



ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการไม่ทราบว่าจะนําหินผุหรือกากแร่ยิปซั่มชนิดไหนมาใช้ใน
พ้ืนที่ ด้วยความเป็นห่วง กลัวว่าจะไม่ได้มาตรฐาน ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 

เขต ๒ ด้วยความเป็นห่วงเทศบาลตําบลเขาพระในหลายๆเรื่อง ในเรื่องยิปซั่มหรือกาก
แร่ไม่สําคัญ แต่สําคัญที่เอาทรายมาผสม มายิปซั่ม มาดั้ม แล้วเอาทราย เอาเม็ดกอไป
ผสม นี่คือปัญหา ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นยิปซั่มหรือเป็นกากแร่ ขออย่าให้นําทรายไปผสม 
สองรถก็สองรถไป สิบรถก็สิบรถไป ด้วยความเป็นห่วงเพราะตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้ว 
คนเราหาเยอะ รู้ท่ง รู้ที่ รู้กฎ ทําอะไรผมขอร้องว่าช่วยกันสักนิดหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศกัดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน กระผมเกียรติศักดิ์              

จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ ผมขอต่อจาก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสมาชิกพรรัตน์ที่พูดถึง
วัสดุสองอย่างเมื่อสักครู่ ผมเห็นด้วยกับท่าน ควรจะลงไปเลยว่าใช้หินชนิดไหน ส่วนตัว
กระผมเองเห็นว่ากากแร่ยิปซั่มเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการซ่อมแซมถนนมาก แต่ปัญหาที่
ผ่านมาท่ีเห็นคือความหนาของหินยิปซั่มท่ีเอาไปลงบนถนน และวิธีการของผู้รับเหมาอีก
ด้วย คือเส้นทางๆหนึ่งไม่ได้ผุกร่อนตลอดทั้งเส้นทาง แต่ผู้รับเหมาเล่นเอารถไถไปไถ
เกลี่ยจุดแข็งส่วนบนที่ไม่ผุ เกลี่ยออกไป เหลือแต่ส่วนล่างที่นิ่มๆ พอถมกากยิปซั่มลงไป 
ถ้าไม่ได้ความหนาห้าเซนต์ ตามที่ต้องการ ก็บาง อยู่ได้ไม่นาน พอโดนฝน ฝนลงไปสู่ดิน
ชั้นล่าง ทําให้กลับกลายเป็นปลักโคลนอีกครั้งหนึ่ง ยิปซั่มไม่ถึงห้าเซนต์ ไม่อยู่หรอก 
เพราะปัญหาอย่างนี้เจอมาสองสามปีแล้ว เหมือนเส้นนายสมโชค มีแก้ว ถึงคลองฉลอง 
หมู่ที่ 6  มีการซ่อมแซมมาทุกปี แต่อยู่ได้ไม่นานทุกปี ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจํานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ใน

เรื่องของการขอใช้เงินสะสมทั้ง ๑๓ โครงการ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เข้าสภาแห่งนี้ สืบ
เนื่องจากว่าเราประสบอุทกภัย หลังจากอุทกภัย เราก็มาซ่อมแซม ต้องขอชื่นชม แต่
ประเด็นที่สําคัญ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยความเป็นห่วง เรื่อง
โครงการ เรื่องวัสดุที่จะมาดําเนินการ ตลอดจนการดําเนินการหลังจากผ่านสภา 
หลังจากการได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบตรงนี้อยากจะฝากไปทางฝ่ายบริหารทุก
โครงการ ที่ผ่านมาไม่ว่ากัน ต่อไปอย่าให้ผู้รับเหมาตัดเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่น่า
สังเกตแต่ละสายถึงแม้ว่าจะถูกน้ําป่าไหลหลาก หรือถูกกระทบจากการเดินทางของน้ํา 
แต่ว่าถ้ามีโครงสร้างที่แข็งแรง ตามที่นายช่างได้ประมาณการไว้ แต่ในกรณีตัวอย่าง
หลายๆสายที่มีไหล่ทาง มีความเข้มแข็งพอสมควร แต่ในการจะให้ตัดงบประมาณส่วน
โน้นส่วนนี้ ส่วนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะดําเนินการอย่างไร แต่อยากจะฝากให้ผู้ที่ดูแล
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูแลให้มากสักหน่อย เพราะจะเป็นเคสตัวอย่าง โดยเฉพาะสาย
หมู่ที่ 12 สายถนนเขาโพธิ์ ต้องเข้าไปดูแลเรื่องโครงสร้าง เพราะว่าถ้าตัดไปได้ ต่อไปจะ
เป็นปัญหาอีก นี่เป็นเคสตัวอย่างพอสังเขป ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธครับ 
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ จะพูดอภิปรายถึงภาพรวม

ของโครงการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมสิ่งที่เกิดจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น เอา



หลักๆสักสองโครงกร โครงการที่แปด อาจจะมีการก่อผนัง ป้องกันดินสไลด์ แต่จุดที่
ผิดพลาดไป ทางกองช่างอาจจะลืมไปนิดหนึ่ง จุดวางท่อพีวีซีรับน้ําผิวดิน เราไม่ได้
ออกแบบ เราอย่าลืมว่าผู้รับเหมาเจตนาทําตามแบบทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอยากให้ทํา
โครงการที่แปดแล้วทําโครงการที่สิบสอง ซ่อมถนนสายเขาโพธิ์ ขอร้องผู้รับเหมาด้วยว่า
ให้ใส่ท่อพีวีซีขนาดหนึ่งนิ้ว ป้ายมุมสี่สิบห้าองศาเพ่ือรับน้ําผิวดิน ที่สําคัญที่สุด ผมจะพูด
ที่สภาแห่งนี้ให้เป็นกรณีศึกษา โครงการที่สิบสอง ถนนคสล.สายเขาโพธิ์ หมู่ที่ 12 ผมจํา
ได้โครงการนี้ เราได้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ ผมได้เข้ามาเป็น
สมาชิกเป็นสมัยที่ ๑ ได้อนุมัติเงินงบประมาณไป แต่การก่อสร้าง การดําเนินงานของ
ผู้รับเหมาในอําเภอพิปูน ผมไม่ได้ปรับปรําว่าผู้รับเหมาท่านใดท่านหนึ่ง มีเจตนา มีนัยะ
ที่แอบแฝง ตอนไปลอกแปลน เราไปดูได้เลยท่านประธาน น้องสมาชิกรุ่นน้องทั้งหลาย 
ไปดูได้เลย ที่ในแบบบอกว่าความหนาสิบห้าเซนต์ ไปดูได้เลย ผมว่าไม่เกินเจ็ดเซนต์ที่ใจ
กลางถนน เพราะฉะนั้นเมื่อสภาเทศบาลอนุมัติให้ซ่อมแซมของหมู่ 12 ได้ ในปีต่อไปผม
ว่าจะเกิดลัทธิเอาอย่าง จะมีการซ่อมแซมถนนคสล.ที่ผ่านการใช้ไม่ถึงสิบปี จะเกิดขึ้น
ใหม่ ผมไม่ใช่จะปรับปรําผู้หนึ่งผู้ใด แต่ให้เป็นกรณีศึกษาว่าสมควรหรือไม่ การใช้
จ่ายเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่เราเป็นตัวแทนเข้ามา เราสังเคราะห์ได้หรือไม่ว่า
ผลงานมีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลหรือไม่ของผู้รับเหมา ดังนั้นผมอยากให้เพ่ือสมาชิก
ทั้งหลาย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ คิดหาช่องทางมาตรการเข้ามาควบคุมให้ได้กับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละโครงการ เราอย่าตกเป็นเบี้ยล่างของนักรับเหมาอีกเลย 
เพราะพ้ืนที่เทศบาลตําบลเขาพระ 171 ตารางกิโลเมตร เราก็รู้กันอย่าง พ้ืนราบ 95 
เปอร์เซ็นต์แล้วที่ทําถนนคอนกรีต แต่มีพ่ีน้องของเราที่ไปประกอบอาชีพการทําสวนยาง
ตามไหล่เขาที่สลับซับซ้อนตามหุบเขาต่างๆ ตั้งแต่หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๑๒ หมู่ ๑๐ 
หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑ บางส่วน เขาก็ยังรอคอยว่าให้ทางเทศบาลไปก่อสร้างถนน
คอนกรีตที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาที่ขึ้นไปประกอบอาชีพ แต่
ถ้าสองปีให้หลัง เรามาซ่อมถนนที่พึ่งก่อสร้างในพ้ืนราบ แล้วเขาจะถามว่าผมจะไม่แก่ไป
หรือที่จะไปสร้างถนน คสล. บนป่าเขาให้กับพ่ีน้อง ของชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ 
เพราะฉะนั้นอยากให้เพ่ือนสมาชิกและฝ่ายบริหารช่วยพินิจพิเคราะห์การทํางานอยากให้
สะเพร่ามากเกินไป ยุคเทคโนโลยี ราษฎรท่านใดท่านหนึ่งอาจจะถ่ายภาพลงเฟสบุ๊ค 
ลงไลน์ ผมก็โดนด้วย เพราะเป็นสมาชิก เกิดความสะเพร่า 157 โดนแน่นอน ร่วมกัน
แน่นอน อย่าให้รับไม่กี่คน แล้วผิดร่วมกัน ผมก็ชอบ แต่ 13 โครงการนี้ผมเห็นด้วย 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานและท่านสมาชิก ที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย ในนามผมดูแล รับผิดชอบ

งานกองช่าง ส่วนหนึ่งได้ให้คําปรึกษาในการสํารวจ ออกแบบ ประมาณการมาโดยตลอด 
ขอนําเรียนชี้แจงว่าโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมตรงนี้มีการดําเนิน
ด้วยกันสามลักษณะ ลักษณะแรกคือการซ่อมแซมทั้งสาย คือเสียหายชํารุดทั้งสาย เป็น
การซ่อมแซมทั้งหมด ไม่ได้ทําการปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่ เสียหายทั้งสายก็ต้องซ่อม
ทั้งสาย มีรายละเอียดอยู่ ผมขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียด ลักษณะที่สอง ซ่อมแซมจุด
ที่เสียหาย ถนนบางส่วนซ่อมจุดที่เสียหาย ให้ช่างไปวัดในส่วนที่เสียหายแล้วคํานวณ
ออกมาเป็นค่าวัสดุ และซ่อมแซม และอาจจะมีการปรับกรีดไหล่ทางกว้างตลอดสาย ซึ่ง



จะมีอยู่ในรายละเอียดโครงการ และลักษณะที่สามคือประเภทการใช้เครื่องจักรในการ
ซ่อมแซม คือไม่ใช้วัสดุ นี่คือสามลักษณะที่ทําการซ่อมแซม และจะมีซ่อมแซมในส่วนที่สี่
คือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เสียหายจากอุทกภัย คือถนนคอนกรีตในส่วนของเขาโพธิ์และ
หมู่ที่ 10 จุดรับซื้อน้ํายางสี่ลักษณะที่มีการซ่อมแซม รายละเอียดจะมีอยู่แล้ว ในการ
ซ่อมแซมจะมีค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งหมด ในส่วนของค่าวัสดุ ที่ได้
เลือกวัสดุหินผุหรือกากแร่ยิปซั่ม ได้ดูรายละเอียดแล้ว คือวัสดุที่ซ่อมแซม คือไม่มีการ
ปรับปรุง ใช้วัสดุเดิม ถ้าถนนดิน ให้ซ่อมดิน ถนนลูกรังให้ซ่อมลูกรัง ถนนหินผุให้ซ่อมหิน
ผุ นี่คือหลักการซ่อมแซม ไม่ปรับปรุง จากถนนดินเป็นลูกรัง ไม่ทํา ดังนั้นตรงนี้ได้ดูแล้ว
ว่าถนนส่วนใหญ่ของเทศบาล เราใช้หินผุไปซ่อมแซมแล้วเป็นส่วนใหญ่ ก็จะให้ใช้วัสดุหิน
ผุ ส่วนหินคลุก คิดแล้วว่าถ้าใช้หินคลุกในการซ่อมแซม หินคลุกเป็นวัสดุมาตรฐานงาน
ทาง ลูกบาศ์กเมตรละประมาณห้าร้อยบาท ดังนั้นงบประมาณจะสูงขึ้นประมาณหนึ่ง
เท่าตัว เทศบาลคงไม่มีงบสําหรับหินคลุก ซึ่งหินคลุกเป็นมาตรฐานงานทางที่จะนํามาใช้
สร้างถนนได้ หารือกันว่าจะใช้วัสดุที่อยู่ใกล้และใช้แล้วได้ประโยชน์มากที่สุด คือหินผุ
หรือกากแร่ยิปซั่ม ตรงนี้ถามว่ากองช่างมีมาตรฐานไหม ตรงนี้ไม่ใช่วัสดุงานทาง ไม่มี
มาตรฐาน สําหรับงานก่อสร้าง ตรงนี้ต้องดูแลให้ได้มาตรฐาน ในการซ่อมแซมของเราคง
จะให้ได้ความหนา ตามมาตรฐาน เพราะเราซ่อมแล้วให้ได้คงทน ขออนุญาตเรียนให้
ท่านสมาชิกได้ทราบว่าการซ่อมแซมตรงนี้ ซ่อมแซมภายใต้ข้อจํากัดเรื่องการนําวัสดุมา
ใช้ งบประมาณและวิธีการดําเนินงาน จะได้เข้าใจได้ตรงกัน ขอบคุณครับ   

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบเป็นแนวทางเดียวเรื่องวัสดุ และ
ความจําเป็นที่ต้องไปดําเนินการก่อสร้าง ซึ่งตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่าทําเป็นถนน
คอนกรีตอยู่แล้วเนื่องจากสาเหตุอุทกภัย ซึ่งมีความจําเป็นต้องก่อสร้างซ่อมแซม มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองฉลอง หมู่ที่ 1 – 
หมู่ที่ 6 มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย มีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง
ประชุม จํานวน 11 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือซ่อมแซมถนนสายคลองฉลอง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 งบประมาณ64,000.- บาท 
สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองฉลอง หมู่ที่ 1 – 
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 64,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี   
งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

ประธาน วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอําเภอพิปูน ท่านสุเทพ แก้วประดิษฐ์ ก่อนที่สภาจะได้
ดําเนินการประชุมและขออมติในโครงการต่างๆ ผมขออนุญาตให้ท่านนายอําเภอได้
พบปะกับท่านสมาชิก  และคณะผู้บริหารก่อน ขอเชิญครับ 

นายอําเภอพิปูน เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา  คณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายสุเทพ แก้ว
ประดิษฐ์ นายอําเภอพิปูน  วันนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ไม่มีข้อราชการอะไร เพียง
แวะมา และกะว่าจะมาหารือกับท่านนายกฯ ในข้อราชการสักเล็กน้อย ท่านนายกฯบอก
ประชุมสภาอยู่ ขอฝากสมาชิกด้วยแล้วกันคือสองสามวันแล้วที่ผมปั่นจักรยาน อยู่ใน
ตําบลเขาพระ เป็นตําบลที่ ถ้าผมให้คะแนน คะแนนจะเป็นลําดับหนึ่ง ทั้งสภาพพ้ืนที่ 
ทั้งข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง เช่น ข้อมูลอาชญากรรม ข้อมูลความไม่สงบใน
พ้ืนที ่ถือว่าเป็นตําบลที่มาอันดับหนึ่ง หรือถ้ารวมถึงการปกครองท้องถิ่น ถือว่ามาอันดับ



หนึ่ง อย่าลืมว่าในอําเภอพิปูนมีหลายเทศบาลตําบลเทศบาลตําบลเขาพระ เทศบาล
ตําบลกะทูน เทศบาลตําบลควนกลาง และเทศบาลพิปูนอีก เป็นสี่เทศบาล จริงๆมีข้อ
ราชการเยอะแยะมาก ที่สั่งลงมา แต่ผมระมัดระวังไม่อยากจะก้าวล่วงความเป็นท้องถิ่น 
แต่บางเรื่องเป็นเรื่องของส่วนรวม ก็ฝากไว้สักเรื่อง เรื่องความสะอาด อย่าลืมนะในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอ เรากําหนดทิศทางของอําเภอพิปูนว่า จะพัฒนา
อําเภอพิปูนเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชน ไม่มีเรื่องอ่ืนเลยนอกจากการท่องเที่ ยว เรื่อง
ผลิตผลทางการเกษตรก็ถึงจุด มีแต่การท่องเที่ยวที่จะมาเติมรายได้ได้ เพราะการ
ท่องเที่ยวผูกโยงกับอะไรหลายๆเรื่อง ท่องเที่ยวพอว่าพิปูน เขาไม่ไป อันนี้ฝากด้วย เรื่อง
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องทัศนคติของคน ที่บอกว่า ถือศักดิ์ศรีๆนะ บางยุคก็ไม่ใช่ ถ้าท่านไป
ดูที่ศาลทุ่งสง พิปูนเป็นคดีมาก และไม่ค่อยยอมกัน ทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองผิด สู้ไปก็แพ้ แต่สู้ 
สู้เพื่อศักดิ์ศรี เขาว่ากัน อันนี้คุยยากในทางปฏิบัติ เป็นรากภูมิสังคมของคนในพ้ืนที่ ฝาก
ไว้เรื่องแรก เรื่องที่สอง เรื่องความสะอาด ความสะอาดเป็นนโยบายของท่านนายกฯ 
ประยุทธ์เลย ที่บอกว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ ท่านไปว่าไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ประกอบด้วย
อะไรบ้าง มีเพ่ือนผมอยู่คนหนึ่ง นายอําเภอบางกรวย ทุกวันจัดกําลังออกเก็บป้ายเถื่อน 
ป้ายเถื่อนคือป้ายที่ติดตั้งโดยได้รับอนุญาต เก็บหมดทุกวัน เก็บมาสองเดือนแล้ว เก็บ
หมดแล้วเขามาติดใหม่ คิดดูบางกรวยเป็นเมือง ป้ายบ้านเช่า ป้ายโน้น ป้ายนี่ เยอะแยะ
ไปหมด ติดจนรําคาญตา  ทําให้บ้านเมืองไม่สวยงามไปเลย ของพิปูนคงไม่ขนาดนั้น ผม
บอกนายกฯว่าบอกป้องกันฯเช้าๆเอารถออกลาดตระเวนในเขตพ้ืนที่ เป็นอํานาจหน้าที่
อยู่แล้ว ถ้าเจอป้ายอะไรที่หมดอายุแล้ว เช่นทอดกฐินตั้งแต่ปีห้าเก้าโน้น นี่หกศูนย์แล้ว
ยังเกะกะอยู่ข้างถนน มีแต่คนติด ไม่มีคนเก็บ แล้วเป็นหน้าที่ใคร ของท้องถิ่นไหม ใช่  
เห็นไหม เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่าง ถ้าเกิดว่าตําบลนี้ทําได้ ผมจะนําไปขยับขยายไป
ตําบลอ่ืน เอาแค่นี้ก่อน เอาป้ายที่หมดอายุ ผมไม่ก้าวล่วงถึงป้ายเถื่อน ที่ จริงติดป้าย
อะไรต่างๆ ต้องขออนุญาตต่อท้องถิ่น ต่อท่าน และต้องเสียภาษีต่อท่านนะ อันนี้อาจจะ
กระทบกับการเมือง ผมไม่ก้าวล่วง เอาแค่นี้ก่อน จะทําให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น ผมว่าเช้าๆ
อากาศดี อากาศสดใส ผมยังชวนเพ่ือนผมเลย อยู่หน้าสังฆรักษ์ฯ ตอนนี้ไปทําธุรกิจที่
หาดใหญ่ ผมบอกว่าเกษียณแล้วมาอยู่บ้าน ใช่ไหม ใช่ ผมบอกว่าถ้างั้นมาอยู่ข้างอ่าง 
อากาศดีจะตาย มาทําเป็นบ้านพักตากอากาศ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทําได้นะ อ่างดิน
แดงภูมิทัศน์ดีกว่าอ่างกะทูนเยอะนะ ตอนนี้ชลประทานรับปากแล้วว่าจะสร้างถนน  
รับปากแล้ว งบมีแล้ว เขากําลังเริ่มดําเนินการ น่าจะหลายล้านอยู่ อยู่ในช่วงขั้นตอน
จัดซื้อจัดจ้าง ผมเชื่อว่าคงจะดีขึ้น นี่คืออีกเรื่องหนึ่ง ฝากด้วย ถ้าประเด็นว่าถนนติดขัด
ตรงไหน ฝากไปช่วยไกล่เกลี่ยด้วย ช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย อย่าลืมว่าอ่างเขาจ่ายชดเชย
ค่าท่ีดินคืนไปแล้ว แต่ว่าชาวบ้านเห็นว่าที่ว่างอยู่ เขาไปทํากิน ไม่ได้ว่าเรื่องทํากิน แต่เมื่อ
ทางราชการจะเอาไปทําประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์สาธารณะ ผมขอย้ํา สมควรคืน
พ้ืนที่ให้เขา แต่ถ้าไปรุกที่ ท่านไม่ต้องห่วง ผมเข้าข้างชาวบ้านอยู่แล้ว ผมอยู่ข้างคนพิปูน
อยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงเพราะผมเป็นคนพิปูน เรื่องสุดท้ายอาจจะบอกให้ท่ านฟัง และ
ยกตัวอย่างให้ด้วย ในที่ปะชุมรักษาความสงบเมื่อวาน มีท่านปลัดพูดเรื่องช้าง ปลัด
จังหวัดที่มาใหม่ พูดเรื่องช้าง เขาให้ขึ้นทะเบียนช้าง  ผมก็ถือโอกาสพาดพิง ผมบอกว่า
ที่พิปูนก็มีช้างป่า ผู้ว่าฯก็ถามว่าประมาณกี่เชือกได้ ผมบอกสามสิบ ผมไม่ได้ประมาณ
เลย ผู้ใหญ่ทุกคนเขามีอะไร เขาก็มาบอกผม อยู่ที่เหนือฟ้า อยู่ที่เหนือคลองแนะ ผู้ว่าฯ 



สวนกลับผมเลย คนรุกช้างหรือป่าว ท่านเข้าใจว่าช้างต้องอยู่ในป่า ผมบอกว่าไม่ทราบ 
ในเอกสารอาจจะเป็นป่าสงวน แต่สามชั่วอายุคนมาแล้วไม่มีป่าสงวนแน่ๆ ผมพูดอย่างนี้ 
ผมยังยืนยันว่า เขาบอกว่าในเขตป่าสงวนส่วนใหญ่จะคนทํากินอยู่แล้วทั้งนั้น ผมบอก
อย่างนั้น ผมเป็นข้าราชการอาจจะเสียเครดิตได้ แต่ผมทําไม่ได้ คนกับสัตว์ คนต้องมา
ก่อน ถูกไหม คนกับสัตว์ คนต้องมาก่อน ผมพูดเพ่ือให้ปศุสัตว์ เพ่ือให้กรมอุทยานหาวิธี
จัดการช้างป่า ไม่ใช่ พอพูดถึงคนพิปูนผิดหมดเลย หาว่าคนพิปูนไปบุกรุกป่า ผมนึกจะ
สวนกลับไปว่าสามชั่วอายุคนแล้วนะ ยางตัดรอบสองรอบสามแล้ว เขาอาจมองหน้าผม 
แต่ไม่เป็นไร ที่ผมพูหมายถึงว่าผมถือว่าไม่ได้รับเรื่อง ผมถือว่าผมเป็นตัวแทนของคน     
พิปูน ผมเข้าใจพิปูน สามสี่เรื่องนี้ฝากไว้ แล้วเรื่องอ่ืนๆฝากไว้นิด อาจจะไม่ ใช่ที่นี่ 
นายอําเภอมีหน้าที่กํากับดูแล แต่ผมไม่เคยใช้เพราะพรรคพวกกันทั้งนั้น แต่อย่าลืมว่า
นายอําเภอมีหน้าที่บําบัดทุกข์บํารุงสุขของประชาชน ท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่บําบัดทุกข์
บํารุงสุขของประชาน มีอยู่ท้องถิ่นหนึ่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนตั้งแต่อุทกภัย ผมไปทําให้ 
เขาไม่พอใจ ผมก็มึน ประการนั้นนายอําเภอไม่ไปหาเสียงแข่งกับท่าน ผมแค่จะไปดูแล 
ไปเติมช่องว่างให้กับท่าน เขาไม่สบายใจ เขาบอกนายอําเภอไปแย่งงานเขา ผมบอก คุณ
ก็ทําไปซิ หน้าที่คุณ คุณก็ทํา แต่ถ้าเลือกคนนี้ไม่เลือกกู กูไม่ทําให้ นั้นเป็นหน้าที่ผม นี่
เขาบอกไม่มีงบ ที่จริงงบมี นั้นเป็นหน้าที่ผม แต่ที่เขาพระไม่มีนะ ขอให้เข้าใจนายอําเภอ
ด้วย อย่างไรเสียนายอําเภอก็ต้องดูแลทั้งอําเภอ คําว่าอําคือคลุมทั้งอําเภอ ปฏิเสธไม่ได้ 
หวังว่าสมาชิกและผู้บริหารทุกท่านคงเข้าใจ เข้าใจบทบาทของนายอําเภอ และอ่ืนๆ
อะไรผมจะรบกวนให้น้อยที่สุด และฝากไปอีกเรื่องหนึ่ง งานของสถาบัน นายกฯติดภาพ
แบบนี้ ถูกต้อง ผมอยากให้ทุกๆท้องถิ่นตั้งข้อบัญญัติไว้ จริงแล้วอําเภอไม่อยากจะจัดเอง 
ถ้ามีหน่วยงานกลางจัด แต่ก็ทําไม่ได้ ที่ผ่านมาผมไม่ทราบ แต่รอบนี้จะฝากผ่านท้องถิ่น
อําเภอ อยากจะให้ตั้งข้อบัญญัติไว้ จัดงานให้สมพระเกียรติ งานอะไรที่เป็นภาพรวมใน
ลักษณะของอําเภอ แต่ถ้าท้องถิ่นไหนจะรับเป็นเจ้าภาพ ผมก็ไม่ว่า ไม่ขัดข้องนะ แต่ถ้า
เป็นเจ้าภาพแล้วต้องเป็นกลางได้ ไม่ใช่พอจัดที่เขาพระ ยางค้อมไม่มา อย่างนั้นไม่ได้ 
ตรงนี่คือบทบาทของอําเภอ ฝากด้วย เพราะเรามีงานชักพระ งานแห่พระขึ้นธาตุ งาน
โน้นงานนี่ พอถามถึง เขาบอกเขาไม่ตั้งอุดหนุนไว้ ผมก็ไม่รู้อย่างไง ที่จริงเป็นเรื่องของ
ท้องถิ่นอําเภอ พูดก็พูด ผมยังไม่เคยได้ประชุมข้าราชการท้องถิ่นสักตําบลเลย เขาไม่
เสนอแผนให้ เขาไม่นัดหมายให้ เรื่องที่สอง คณะกรรมการประสานแผนมีอยู่ไหม ยัง
ไม่ได้ทําเลย ไม่รู้นะเป็นโอกาส เรื่องสุดท้าย พอผู้ว่าฯ จะมาเลื่อนมารอบสองรอบแล้ว 
ผมเร่งให้ปลัดสํานักงาน ซึ่งแต่เดิมเป็นปลัดปราโมทย์ แต่ตอนนี้ย้ายไปแล้ว มาคนใหม่
แล้ว ผมบอกคุณไปเอาแผนท้องถิ่นมาทั้งหมดเลย ทุกตําบลนะ ไม่รู้ได้ครบยัง เอามายํา
เป็นแผนอําเภอ อย่าลืมนะประมาณการห้าพันล้าน นครได้พันสองร้อยล้าน พิปูนได้
อะไรบ้าง นิดเดียว ได้คุ้งวังวัวสามล้าน ผนังกั้นตลิ่ง แล้วได้ฝายมีชีวิตตัวหนึ่ง เราไม่
พร้อมให้เขาหมด ตอนนี้ผมให้ปลัดสํานักงานเอามายําแล้วเอามารวม ต่อไปไม่เอาแล้ว
โครงการเล็กๆ ปีหน้า เขาเริ่มสั่งแล้ว ปีหน้าจากห้าพันล้านจากยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
เป็นหมื่น ก่อนนายกฯประยุทธ์จะลง เขาจะให้หมื่นล้าน กลุ่มจังหวัดคือสี่จังหวัด คือ
จังหวัดนครฯอย่างน้อยสองพันห้าร้อยล้าน พอถึงเวลา ไหนโครงการ ไม่มี ทําไง ฝาก
ท่านปลัดฯช่วยทางช่างทําโครงการตั้งไว้เลย ออกแบบประมาณการตั้งไว้ ถนนสายไหนที่
สมควรทํา อย่าคิดว่าเกินงบสี่ห้าสิบล้าน ผู้ว่าฯจะเอางบแบบนั้น แบบใหญ่ๆไปทํา แล้ว



ท่านไม่ต้องคิดว่าไม่ได้เป็นหน่วยดําเนินการ ไม่เอา อย่าคิดแบบนั้น ถ้าคณะผู้บริหารคิด
แบบนั้น เป็นการตัดโอกาสของคนในท้องถิ่นนะ ผู้บริหารต้องเอางบจากข้างนอกมาให้
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตนเอง งบของตัวเองที่จัดเก็บหรือที่เขาส่งมาให้ อันนี้ของตายที่อยู่ใน
มืออยู่แล้ว ถูกไหม ผู้บริหารที่เก่งต้องวิ่งหางบจากข้างนอกมาเพ่ิมเติมเพ่ือพ้ืนที่เราจะได้
พัฒนา ฝากไว้ บางทีอาจจะเป็นภาระ อาจจะทําเป็นแผนสั้นๆ แล้วไม่รู้เมื่อไหร่ได้ทํา คง
จําได้ผู้ว่าฯสั่งเมื่อวานตอนประชุมนายอําเภอก็ย้ํา บอกว่าปีหน้าหมื่นล้าน นายอําเภอไป
รับปากชาวบ้านได้เลยว่าจะทํานั้นๆ แต่ถึงเวลาต้องพร้อม ต้องเป็นแพ็คเก็ต รูปแบบ 
รายการ ประมาณการ ผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ แล้วเขียนเชี่ยมโยงกับกลุ่ม
จังหวัดให้ได้ เรื่องเขียนโยงไม่เป็นไรมีคนเขียนได้อยู่แล้ว ฝากหลายเรื่อง คงจะมีเท่านี้ มี
ท่านใดจะซักถามผมไหม ถ้าไม่มีผมขออนุญาตเพียงแค่นี้ ขอบคุณท่านประธาน ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ในนามสภาเทศบาลตําบลเขาพระและผู้บริหาร ต้องขอขอบคุณท่านนายอําเภอที่ให้
เกียรติเข้าประชุมร่วมกับสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารในวันนี้ ขอบคุณสําหรับคําชม
และคําแนะนําครับ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือ
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัย โครงการที่สอง โครงการซ่อมแซม
ถนนสายจากสวนยางนายจรัญ สมทรัพย์  ถึงบ้านนายลาภ หนู เพ ชร หมู่ที่  2 
งบประมาณ 12,000.- บาท ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 

นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธาน ผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภาเขตสอง ผมดูโครงการที่สอง    
โครงการซ่อมแซมถนนสายจากสวนยางนายจรัญ สมทรัพย์ ถึงบ้านนายลาภ หนูเพชร  

          หมู่ที่ 2 ถนนสายนี้ผมเข้าไปดูสอง-สามรอบ ก่อนที่จะทําโครงการนี้ และเข้าใจท่าน
ประธานดี ถนนสายมีความยาวประมาณสี่ร้อยกว่าเมตรเอง แล้วทําไมไปทําร้อยห้าสิบ   
จะทําทําไม สมมุติว่าความลําบากมีตลอดสายสี่ร้อยห้าสิบเมตร แล้วเราทําให้เขาแค่ร้อย
ห้าสิบ ส่วนที่เหลืออีกสามร้อย เขาจะทําอย่างไร เขาเดินไปไม่ดีหรือร้อยห้าสิบ ไม่ต้อง
ไปทําหรอก บางโครงการผมไม่ยกมือให้เพราะผมไม่ตามใจ ผมไม่เอา ผมอาย อาย
ลูกหลานในอนาคตข้างหน้า พวกรุ่นพ่ีที่เข้ามาดูแล เขาทํากันอย่างนี้หรือ รับไม่ได้ ผม
ต้องการปกป้องตําบล หมู่บ้าน ชุมชนให้ลูกหลานเอาเป็นตัวอย่าง แล้วเราต้องบริการ
ดูแลดุจญาติมิตร ดุจบุคคลในครัวเรือน นี่คือความตั้งใจ แต่ผมดูแลแล้ว ที่จริงหมื่นสอง
เอง ถ้าตั้งไปอีก ไปลดตัวอ่ืนที่ไม่จําเป็น ไปตัดลดตัวอ่ืนดีกว่า สายที่ไม่จําเป็นก็มี ผมดู
แล้ว มี ผมไม่ยกมือให้ด้วย ไปตามใจไม่ได้ เป็นสมาชิกต้องเข้าใจด้วย ผมขอร้องเป็น
อย่างนี้ อายตาย อายคนรุ่นหลังตาย ผมบอกให้ เพราะเยาวชนรุ่นหลังเก่งทั้งนั้น ต้อง
มองแบบนก มองลงไปข้างล่าง มองแบบให้กว้าง บริการดุจญาติมิตรในครัวเรือน 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ 
นายวีระศักดิ์  ละม้าย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมขอตอบคําถามของ

ท่าน สท. ธราธิป เมื่อสักครู่ เกี่ยวกับถนนหมู่ที่สอง ถนนคอนกรีตเริ่มจากนายจรัญ     
สมทรัพย์ ถึงนายลาภ หนูเพชร ความยาวร้อยห้าสิบเมตร ที่จริงถนนสายนี้ผู้ใช้เส้นทาง
รายงานความเดือดร้อนมาหลายครั้ง เมื่อครั้งผมเป็น สท.เมื่อสมัยที่แล้ว ผมเคยขอให้
ช่วยซ่อมแซมถนนสายนี้ แต่ช่วงนั้นขอเรียนว่าช่วงนั้นเราไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพราะ
ติดขัดตรงการใช้พ้ืนที่  มาครั้งนี้ เมื่อวันก่อนผมและท่านประธานได้ไปสํารวจ และได้



เคลียร์ได้ตลอดสาย ได้ทําการวัด ความยาวสี่ร้อยกว่าเมตร จากหัวถนนคอนกรีตถึง
คลองดินแดง ได้เคลียร์พื้นที่ของนายศรัทธาและผู้ใหญ่กลับ ลาภ ทั้งสองคนยินยอมให้ใช้
แล้วแต่ทางเทศบาลจัดการ แต่ผมก็ยอมรับผิด ผมตั้งใจว่าจะแก้ปัญหาให้ถนนสายนี้
ได้รับการซ่อมแซม แต่ว่าผมมาพ่ึงพบเมื่อวาน ผมก็แปลกใจว่าทําไมร้อยห้าสิบเมตร 
ถามช่าง ช่างบอกว่าประมาณการไว้ร้อยห้าสิบเมตร ทําได้แค่นั้น ผมยอมรับผิดว่าผม
ไม่ได้พูดคุยกับกองช่าง ที่จริงทําได้ตลอด แต่ว่าผมรับปากแล้ว ผมได้คุยกับนายกฯเมื่อ
สักครู่  ขอซ่อมแซมให้ตลอดสาย โดยใช้วิธีการเดิมของเราคือซื้อวัสดุหินผุและใช้
เครื่องจักรกลของเรา ผมยอมรับว่าหลายปีแล้วที่เขาขอร้องสายนี้ เคลียร์เส้นทางได้ผม
คิดว่าจะทําตลอดออกคลองดินแดง ผมขอเรียนแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 
จํานวน 10 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือซ่อมแซมถนนสายจากสวนยางนายจรัญ สมทรัพย์ ถึงบ้านนายลาภ หนูเพชร หมู่ที่ 
2 งบประมาณ 12,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายจากสวนยางนายจรัญ             
สมทรัพย์ ถึงบ้านนายลาภ หนูเพชร หมู่ที่ 2 งบประมาณ 12 ,000.- บาท ด้วย
คะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

ประธาน ต่อไปโครงการที่สาม โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านายทวี ศรีเปารยะ ถึงสวนยางนาย
ประสิทธิ์ นนทศักดิ์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 50,000.- บาท มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือซักถาม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 10 
ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซม
ถนนสายบ้านายทวี ศรีเปารยะ ถึงสวนยางนายประสิทธิ์ นนทศักดิ์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 
50,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านายทวี ศรีเปารยะ 
ถึงสวนยางนายประสิทธิ์ นนทศักดิ์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 50,000.- บาท ด้วย
คะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออก เสียง ๑ ท่าน 

 

ประธาน ต่อไปโครงการที่สี่ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมโชค มีแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่
ที่ 6 งบประมาณ 27,000.- บาท ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมขออภิปรายโครงการที่สี่ 
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมโชค มีแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 6 โครงการนี้
ได้รับการซ่อมแซมมาสอง-สามครั้งแล้ว ผลที่เกิดขึ้นมาคือซ่อมแล้วเสีย ซ่อมแล้วเสีย 
ปัญหาที่เกิดไม่ใช่ผมคนเดียว ประชาชนผู้ใช้พ้ืนที่และประชาชนที่อยู่แถวนั้น และ
ประชาชนของหมู่บ้านที่มาตรวจงาน เขาไม่กล้าพูด ไม่กล้าคุย แต่มีความเห็นอย่าง
เดียวกันว่าไม่จําเป็นต้องเกลี่ยพ้ืนผิวจราจรเดิม เพราะพ้ืนผิวจราจรเดิมแข็งอยู่แล้ว 
สามารถทนทานน้ําได้ยู่แล้ว พอเราเกลี่ยข้างบนไปหมด ข้างล่างดินอ่อน อยากให้ใช้
กากยิปซั่มถมตลอดเส้นทาง ไม่มีการเกลี่ยถนนเดิม อย่างนี้จะได้ไหม ผมคิดว่าน่าจะได้
และประชาชนเห็นพ้องต้องกันด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 
10 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ



ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมโชค มีแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่ที่  6 งบประมาณ 
27,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมโชค มีแก้ว 
ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 27 ,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่
อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่ห้า โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ ถึงสวนยางนาย
จําเนียร จงจิตร หมู่ที่  6 งบประมาณ 46 ,000.- บาท สมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือซักถาม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 10 
ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซม
ถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจําเนียร จงจิตร หมู่ที่ 6 งบประมาณ 
46,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกุศล เพชร
ชนะ ถึงสวนยางนายจ าเนียร จงจิตร หมู่ที่  6 งบประมาณ 46,000.- บาท ด้วย
คะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่หก โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังศูนย์ประชุม หมู่ที่ 9 งบประมาณ 
30,000.- บาท  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามไหม ขอเชิญ มีไหม 
เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 10 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมถนนสายหลังศูนย์ประชุม หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 30,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายหลังศูนย์ประชุม หมู่ที่ 
9 งบประมาณ 30,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 
๑ ท่าน 

 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่เจ็ด โครงการซ่อมแซมหัวสะพานข้ามคลองดินแดง จุดสวนปาล์มนาง
บุญมี ริยาพันธ์ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 20 ,000.- บาท สมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือซักถามไหม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 
10 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ซ่อมแซมหัวสะพานข้ามคลองดินแดง จุดสวนปาล์มนางบุญมี ริยาพันธ์ หมู่ที่  10 
งบประมาณ 20,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมหัวสะพานข้ามคลองดินแดง จุด
สวนปาล์มนางบุญมี ริยาพันธ์ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 20,000.- บาท ด้วยคะแนน
เสียง 9 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่แปด โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยสาย หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
49,000.- บาท สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามไหม ขอเชิญ มีไหม เมื่อ
ไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 10 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุม
จะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมถนนสายห้วยสาย หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
49,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 



มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยสาย หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 49,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 
๑ ท่าน 

 

ประธาน   ต่อไปโครงการที่เก้า โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองชันระเริ่มจากหัวถนน คสล. ถึง
สวนยางนายสุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 51,000.- บาท ขอเชิญท่านประสิทธิ์
ครับ 

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน มีโครงการที่เก้า จากถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนยางนายสุรินทร์ ว่อง 
หมู่ที่ 10 ก่อนหน้าที่ผมเคยเกริ่นมาแล้วว่าถนนเส้นนี้ลําบากเยอะ ตอนเกิดอุทกภัยน้ํา
มากลางถนน แต่ปัญหาที่เกิดมา ถ้ามีการวางท่อ ผมดูแล้วไม่มีเลย เป็นลําห้วยบ้าง เป็น
ห้วยเล็กๆ ชาวบ้านวางไปจุดหนึ่งแล้ว ผมไม่มั่นใจว่ากองช่างหรือใครไปสํารวจ จะข้าม
ลําห้วยไปถึงบ้านนายสุรินทร์ ไม่มีท่อเลย ตรงนั้นมีจุดหนึ่งเคยทําน้ําล้นไว้ ที่บ้านนายชล 
ปรีชา แต่จุดอ่ืนไม่มีเลย นี่คือจุดที่ผมรออภิปราย แต่เมื่อสภาด้วยว่าอภิปรายแต่ละ
โครงการแล้วค่อยโหวตรวมกันเลย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช จากโครงการที่สองถึงโครงการที่

สิบสาม บางสถานที่ บางเรื่อง บางตัว เช่นถนนโครงการที่เก้า ถนนจากหัวคอนกรีตถึง
สวนยางนายสุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ 10 ถนนเส้นนี้มีน้ําที่ไหลบนถนนสามสิบเมตร ในลํา
คลอง ลําห้วยไม่มากเท่าไหร่ ไม่จําเป็นต้องวางท่อ ถ้าเป็นได้ วางคอนกรีตประมาณ
สามสิบเมตร แล้วลาดคอนกนรีตในน้ําไปเลย พอน้ําเยอะก็เอ่อล้น พอน้ําแห้ง มอเตอร์
ไซต์ ก็ขับสบาย เป็นการแก้ปัญหาไม่ต้องงบเยอะเป็นสองสามแสน ถ้าเป็นไปได้โครงการ
ที่เก้าให้ลาดคอนกรีตประมาณสามสิบเมตรหรือห้าสิบเมตรประมาณนี้ จะเป็นการ
แก้ปัญหาระยะยาวเลย และโครงการอ่ืนๆ เช่น โครงการซ่อมแซมเขาโพธิ์ หมู่ที่ 12 
ซ่อมแซมคอนกรีตอย่างนี้ผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่ เพราะใช้รถแบ็คโฮไปตีแล้วซ่อม แบบ
ซ่อมคอนกรีต เหมือนกับท่านเลขาฯพูด อันนี้ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่ โครงการที่สิบสามซ่อม 
คสล. จุดรับซื้อน้ํายาง ตรงนี้มีปัญหามานานแสนนาน ทั้งซ้ายทั้งขวา นําเซาะเกือบจะ
หล่น ถ้าเหมือนท่านเลขาฯพูด ไม่แข็งแรง ตรงนี้อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ พอเราทําเสร็จ 
คนขับเข้าใจว่าทําเสร็จแล้ว ขี่ลงไป มันไม่แข็งแรงพอ น่าจะเป็นไปได้ ต้องดูแลเป็นพิเศษ  
โครงการที่สิบคลองชันระ คอนกรีตสาวนนายสมเกียรติ ตรงนี้ก็มีลําห้วยอยู่ จะต้องใส่
ท่อ ท่อไม่จําเป็นต้องท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้ท่อพีวีซีสิบนิ้วก็ได้ บางที่ใช้ท่อพีวีซีสิบนิ้ว
ก็ได้ จะได้เลยไปข้างล่าง  จะไม่กัดเซาะดิน ดีกว่าท่อหกสิบ ท่อสี่สิบ เพราะจะยาวไปเลย 
ยาวไปข้างล่าง แต่ต้องขอร้องคนที่ใช้พ้ืนที่ เห็นยาวไปเดี๋ยวตัดไปทําอย่างอ่ืนอีก และอีก
โครงการ ไม่อยู่ในแผนนี้คือโครงการซ่อมถนนที่ไปสวนยางนายประสิทธิ์ ละม้าย ที่คลอง
ชันระถ้าเป็นไปได้เราไม่ต้องทําสะพาน ทําถนนในน้ําไปเลยก็ได้ ด้วยความเป็นห่วงทุกที่ 
กลัวว่าเวลาไปซ่อมแล้วจะไม่ได้ดั่งใจท่านสมาชิก ท่านประธาน ต้องมาดุ มาด่า มาว่ากัน
อีก เพราะฉะนั้นทําอย่างไรก็แล้วแต่ทําให้อย่างดีที่สุด ถ้าวางท่อน้ําน้อย ให้วางท่อพีวีซี
สิบนิ้วแล้วกัน เพราะจะได้ยาวไป สองถ้าพ้ืนที่ น้ําไหลบนถนน เช่นหมู่ที่สิบ ของนาย
สุรินทร์ ว่อง ลาดคอนกรีตก็จบ ไม่ต้องปีหน้าปีไหน ขอบคุณครับ 

ประธาน นําเรียนท่านสมาชิกที่นําเสนอเรื่องท่อ ตามที่ท่านเลขาฯชี้แจง ท่านสมาชิกน่าจะเข้าใจ
ว่าซ่อมแซม ไม่ใช่ปรับปรุง ถ้าปรับปรับสามารถนําท่อไปใส่ที่ไม่มีท่อได้ แต่ซ่อมแซม



ตามท่ีท่านเลขาฯชี้แจงคือถ้าเป็นวัสดุหินคลุกหรือหินผุ ก็ต้องเอาหินคลุกหรือหินผุไปใส่
การปรับปรุงคือ เอาสิ่งที่ไม่เคยมีไปใส่ได้ ส่วนการซ่อมแซม เอาสิ่งที่ไม่เคยมี คงไม่
สามารถเอาไปใส่ในการซ่อมแซมได้ ถูกต้องไหมครับท่านเลขาฯ  ขอเชิญสมาชิก           
เกียรติศักดิ์ 

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนประธานที่เคารพ กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภาเขตสอง ผมมีข้อเสนอแนะ
อย่างหนึ่ง หรือข้อนําปรึกษา ณ ที่นี้ก็ได้ ก่อนที่เราจะดําเนินการแต่ละโครงการ ขอให้มี
การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในพ้ืนที่นั้น ไม่ว่าผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใช้เส้นทาง กรรมการตรวจ
งานของเทศบาลและหมู่บ้านมาคุยกันก่อนทํางานได้ไหม เพราะว่าจริงไม่ว่าช่างของ
เทศบาลหรือช่างของผู้รับเหมาไม่รู้จักพ้ืนที่ๆไปทําเท่ากับผู้ใช้เส้นทางและประชาชน
บริเวณนั้น ผมจึงขอเรียนนําปรึกษากับทุกท่านว่า จะดีไหม ถ้าก่อนจะทําแต่ละโครงการ 
ให้ทุกคนมาคุยกันก่อนว่าจุดอ่อน จุดแข็ง ตัวนี้จะทําอย่างไร ความหนาเท่าไหร่ ได้
เท่าไหร่ คุยรายละเอียดให้เข้าใจกันเสียก่อน ก่อนลงมือทํา อย่านี้จะได้ไหม ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน เป็นความคิดที่น่าจะนําไปใช้ ฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วย หลายพ้ืนที่เป็นเหมือนท่าน
เกียรติศักดิ์เสนอ คือเราเป็นสมาชิกสภา ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จะไปแนะหรือท้วงติง
ผู้รับเหมา เขาไม่ฟัง เขาฟังแต่กรรมการตรวจงานหรือประชาคม แต่ประชาคมไม่ได้รู้ว่า
ผู้รับเหมาได้ดําเนินการ รู้ต่อเมื่อโครงการใกล้เสร็จ ลักษณะนี้มีปัญหามาเรื่อยๆ เป็น
ข้อเสนอที่ดีมากๆ ฝากผู้บริหารพิจารณาดําเนินการตามที่ผู้นําเสนอจะเป็นทางออกที่ดี 
ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม นั่งฟังท่านเลขาฯชี้แจงก็เข้าใจ พวกเราสมาชิก
สภาเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันว่าซ่อมแซม ส่วนที่ผมจะมาสนับสนุนความคิดของ สท.
เกียรติศักดิ์ โครงการแต่ละโครงการ งบประมาณมีหมื่นสอง  สองหมื่นมี สามหมื่นมี สี่
หมื่นมี วิธีที่สมาชิกเกียรติศักดิ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม เป็นความคิดที่ดี อย่าให้แต่พวกผม
ไปชี้แจงกับชาวบ้านว่าหมื่นสองทําได้แค่ไหน ฝ่ายนายจ้างสมควรลงอย่างอย่างยิ่งเลย 
สมควรลงทําความเข้าใจ เพราะว่าวันนี้สภาคงไม่มีปัญหาเรื่องอนุมัติจ่ายขาดเงิน
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัย แต่ว่าเม็ดเงินแต่ละโครงการหมื่น
กว่าบาท หมื่นสอง สองหมื่น กลัวชาวบ้านจะมองเทศบาลในทางกลับกัน ความคิดที่ผม
ส่งเสริมท่านเกียรติศักดิ์คิด ลงทําความเข้าใจว่า บางคนบอกว่าเทศบาลทําอะไร เงิน
หมื่นสองก็ทําได้แค่นั้น แต่อย่างน้อยให้ชาวบ้านเข้าใจเราด้วยว่า วันนี้เรามีงบประมาณ
แค่นี้ จะไปปูกากยิปซั่มตลอดสายคงเป็นไปไม่ได้ พวกเราทั้งสิบสองคนเข้าใจไปแนวทาง
เดียวกันว่า งบประมาณเรามีน้อยนิด อย่างโครงการที่หมื่นสองพัน ถึงโครงการที่ถึงบ้าน
นายชุมชอบ มีแก้ว ที่เพ่ือนสมาชิกเกียรติศักดิ์ว่าถ้าเป็นไปได้ปูกากยิปซั่มตลอดสาย 
เป็นไปไม่ได้ ทําไม่ได้แน่ ผมว่าแนวทางที่เพ่ือนสมาชิกเกียรติศักดิ์เสนอเป็นวิธีการที่ดี 
ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 
จํานวน 10 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ซ่อมแซมถนนสายคลองชันระเริ่มจากหัวถนน คสล. ถึงสวนยางนายสุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ 
10 งบประมาณ 51,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 



มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองชันระเริ่มจากหัว
ถนน คสล. ถึงสวนยางนายสุรินทร์ ว่อง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 51,000.- บาท ด้วย
คะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่อนุมัติ  ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่สิบ โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองชันระแพรกกลาง เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสวนยางนายสมเกียรติ จันทร์ชุม หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
54,000.- บาท ขอเชิญสมาชิกอภิปรายหรือซักถาม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 10 ท่าน ผมจะขอ
มติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมถนนสายคลองชัน
ระแพรกกลาง เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสวนยางนายสมเกียรติ จันทร์ชุม 
หมู่ที่ 10 งบประมาณ 54,000.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองชันระแพรกกลาง 
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสวนยางนายสมเกียรติ จันทร์ชุม หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 54,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 
๑ ท่าน 

 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่สิบเอ็ด โครงการซ่อมแซมถนนสายจากบ้านนายอวยพร ทรายแก้ว ถึง
บ้านนายชัยยศ ริยาพันธ์ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 14 ,000.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 10 ท่าน
ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมถนนสาย
จากบ้านนายอวยพร ทรายแก้ว ถึงบ้านนายชัยยศ ริยาพันธ์ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 
14,000.- บาท สมาชิก ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายจากบ้านนายอวยพร 
ทรายแก้ว ถึงบ้านนายชัยยศ ริยาพันธ์ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 14 ,000.- บาท ด้วย
คะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่สิบสอง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาโพธิ์ หมู่ที่ 
12 งบประมาณ 371,000.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหม มีไหม เมื่อ
ไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 10 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุม
จะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาโพธิ์ หมู่ที่ 
12 งบประมาณ 371,000.- บาท ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา
โพธิ์ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 371,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ  
ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่สิบสาม โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองดินแดง จุดรับซื้อน้ํายาง 
หมู่ที่ 10 งบประมาณ 222,000.- บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหม มี
ไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 10 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า 
ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองดินแดง จุด
รับซื้อน้ํายาง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 222,000.- บาท ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยก
มือด้วยครับ 



มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองดินแดง จุด
รับซื้อน้ ายาง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 222,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่
อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

 4.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระที่ 4.2 ญัตติขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอํานาจของสภาที่
ต้องให้ความเห็นชอบ ให้การอนุมัติ เพราะเป็นครุภัณฑ์ สืบเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ลงมาตรวจสอบสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง 
มีการให้คําแนะนําในส่วนที่ต้องเพ่ิมเติม เพราะว่าในส่วนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯได้รับ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมฯ ในรูปแบบจะไม่มี แต่ถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตราย
กับเด็ก ทั้งสองที่ ทั้งศาลาทรงงานและศูนย์ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการดูแล
เด็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผมได้ให้กองช่างลงสํารวจ ออกแบบ 
ประมาณการงบประมาณที่จะลงไปดําเนินการก่อสร้างเป็นรั้วเหล็ก ตามรายละเอียดที่อยู่
ในมือของท่านแล้ว เป็นเรื่องใหม่ที่เราได้รับการท้วงติงจากหน่วยงานตรวจสอบ 
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการเพิ่มคือการปรับปรุงต่อเติมรั้วเหล็กดัดของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 อาคารใหม่ และค่าปรับปรุงต่อเติมรั้วเหล็กดัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อาคารทรงงาน รวมเงินงบประมาณที่ขออนุมัติต่อสภาทั้งสิ้น 28 ,000.-
บาท ในส่วนเพ่ิมเติมจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณหรือท่านปลัดฯชี้แจงในส่วนที่ท่าน
สมาชิกสงสัย หรือสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ 

ประธาน ก่อนที่ท่านสมาชิกจะให้ความเห็นอนุมัติให้โอนงบประมาณ ผมขอให้ท่านเลขาฯได้ชี้แจง
เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องเสนอเป็นการเร่งด่วนต่อสภา ณ วันนี้ ถ้าสภามีความเห็น
เป็นอย่างไร ก็จะเป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิก จะให้โอนหรือไม่ จะให้เข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ 
ลองฟังเหตุผลจากท่านเลขาฯก่อนครับ 

เลขานุการสภา ในการโอนครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 27 เป็นการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งโอนไปเป็นค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 28 ,000.- บาท โอนลดจาก
ค่าบํารุงรักษาและและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล ซึ่งโอนลดไป 28,000.- บาท จึง
ขออนุญาตนําเรียนขอเสนอท่านสมาชิกสภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และ
ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดขอสอบถามเพ่ิมเติมไหม ขอเชิญสมาชิกจํานงค ์ครับ 
นายจํานงค ์หนูเพชร เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจํานงค์ หนูเพชร สมาชิภาสภาเขตที่สอง ตามที่ฝ่าย

บริหารได้เสนอญัตติใหม่ ตามระเบียบวาระการประชุม 4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือปรับปรุง
หรือก่อสร้างรั้ว ลําดับแรกคิดว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียน สืบเนื่องจากความปลอดภัย
ของลูกหลานชาวตําบลเขาพระ ที่ได้ฝากไว้กับเทศบาลตําบลเขาพระในศูนย์พัฒนาเด็ก



เล็ก เป็นเรื่องท่ีดี มีความปลอดภัยและในเรื่องของการผ่านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลา
ตรวจสอบจากส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม 
ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาที่อยู่ในห้องประชุม จํานวน 10 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า 
ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายจํานวน 28,000.- บาท เพ่ือปรับปรุง
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ 
โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา ๒ (อาคารทรงงานและอาคารหลังใหม่) งบประมาณ 28,000.- บาท ด้วย
คะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕60 และสมัยสามัญ           

สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖1 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตราที่ ๒๔ กําหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย 
สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเป็นผู้กําหนด 
และวรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยของปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยปะชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี 
นี่คือระเบียบที่เก่ียวข้อง ขออนุญาตให้ที่ประชุมได้หารือกันเพื่อกําหนดสมัยประชุม สมัย
สามัญ ของปี 2560 และสมัยแรกของปี 2561  ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ ขอเชิญสมาชิกนําปรึกษาว่าสมัยประชุมสภาประจําปี 2560 ที่ยัง
เหลืออีก ๓ สมัย จะกําหนดกันอย่างไร ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์
ครับ 

นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ เขตที่ ๒ ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยที่ ๒ วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60 ถึง
วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕60 สมัยที่ ๓ วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 13 
กันยายน ๒๕60 สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕
60 สมัยแรกของปี ๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖1 ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ท่านสมาชิกพรรัตน์เสนอ 
สมัยที่ ๒ วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60 ถึงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕60 สมัยที่ ๓ วันที่ ๑
5 สิงหาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 13 กันยายน ๒๕60 สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน 



๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมัยแรกของปี ๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 
ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖1  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับท่านสมาชิกพรรัตน์เสนอ ขอให้
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

 ๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 
ประธาน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) มีสมาชิก

ท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ เมือ่ไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่า
ที่ประชุมรับทราบรายงานรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.3 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธครับ 
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ มีเรื่องจะ

ฝากสองสามเรื่อง เพื่อการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้ครบบทบาท ครบวงจร กว่าจะ
มีการประชุมครั้งหนึ่งประมาณสามเดือนเศษ เรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับน้ําประปา ของหมู่ที่ 
11 ตําบลเขาพระ ช่วยไปดูคุณภาพของน้ําในการใช้จ่ายของการจ่ายน้ําประปาจากโรง
สูบน้ําแห่งใหม่ ว่าระบบการบําบัดได้มาตรฐานหรือติดกับเทคนิคประการใด เพราะ
ชาวบ้านหมู่ที่ 11 รอบใน มีปัญหาออกมาฝากให้ผมถามฝ่ายบริหาร ไม่ว่าคุณลักษณะสี
น้ํา กลิ่น ช่วยไปดูด้วย ส่วนที่สอง อยากให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขึ้นไปร่วมกันพัฒนา
เส้นทางสู่การท่องเที่ยวของตําบลเขาพระ ที่ไม่ใช้งบประมาณมากเกิดไป น้ําตกห้วยสูง
ใต้ จะเห็นว่ากับปีที่ผ่านมา ผมขึ้นไปปรับปรุง มีเพ่ือนสมาชิกไปช่วยด้วย มียอด
นักท่องเที่ยวขึ้นไปประมาณสี่ห้าร้อยคนในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นสภาพ
เส้นทาง บางจุดต้องเทคอนกรีตเพ่ือให้รถมอเตอร์ไซต์ข้ามไปได้ จะเห็นว่าในพ้ืนที่ตําบล
เขาพระ ในพ้ืนที่เชิงภูเขาจะมีน้ําตกหลากหลาย ครอบคลุมพ้ืนที่ แต่ว่าสภาพเส้นทาง 
เรายังไม่มีสิ่งที่อํานวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว อยากให้ผู้บริหารที่มีทั้งกําลังเงิน 
กําลังพล บุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมด้วยกับสมาชิกสภาท้องถิ่น ขึ้นไปพัฒนาแผ้วถาง
และซ่อมแซมถนนให้ไปสู่น้ําตก ซ่อมแซมไม่มาก วันเดียวคงจะแล้วเสร็จ เป็นภาพรวม
ของเทศบาลตําบลเขาพระว่าเรามีการพัฒนา มีส่วนร่วม โดยไม่ใช้เงินงบประมาณจาก
ภาครัฐ เป็นสิ่งอยากเสนอนําเรียนในสภาแห่งนี้ให้รับทราบ ในปะเด็นสุดท้าย เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ฝากไปยังท่านนายชวลิต สิทธิฤทธิ์ ในการเปิดกรอบรับพนักงาน
เข้ามา ไม่ว่าลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงาน ข้าราชการประจํามาสังกัดกรมกอง ให้ดูถึงเงิน
งบประมาณนิดหนึ่ง ว่าสอดคล้องกับภารกิจหรือไม่ ผมมาเทศบาลเห็นอยู่  พนักงานบาง
คนทํางาน บางคนไม่มีงานให้ทําเพราะหน้าที่ภารกิจไม่มี เราก็รู้อยู่ว่าเทศบาลตําบล             
เขาพระของเราคงจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ 245 ภารกิจของกรมส่งเสริมฯที่เขากําหนดไว้ 
เพราะเงินงบประมาณไม่เพียงพอ เราจะไปเปิดกรอบมากก็ไม่ได้ พอปัญหาขอประชาชน 
ที่จริงแล้วเขาให้เรามาบําบัดความเดือดร้อนเหตุการณ์เฉพาะทางในพ้ืนที่ เราจะแก้ไข
ปัญหาระดับไหน ผลการประเมินจากหน่วยงานที่ขึ้นมาประเมินเป็นเครื่องชี้วัด ผมว่า       
ในยุคนี้พนักงานมาก แต่ไม่รู้ว่าได้กระจายกําลังภารกิจต่างๆครอบคลุมหรือไม่ บางส่วน
จะสร้างความร้าวฉานภายในองค์กรได้ พูดง่ายๆการทํางานดี ไม่มีขั้น นี่แหละปัญหา
หนึ่งภายในองค์กร ผมได้รับรู้มาจากครั้งก่อนที่ผมเข้ามาช่วยฝ่ายบริหาร เราได้เห็น



สภาพปัญหาว่าในฐานะการเงินของเรามีน้อย เราเปิดกรอบเยอะ ปัญหาภายในองค์กรก็
เยอะ คนหนึ่งทํางาน อีกคนหนึ่งนั่งสบาย หายหัวไปก็มี เที่ยวเดินเตร่ก็มี เพราะฉะนั้น
ขอใช้คําพูดของฝ่ายสภานิติบัญญัติ เพราะการจะอนุมัติเงินเทศบัญญัติ ใช้จ่ายบุคลากรก็
ต้องขอสภาท้องถิ่น ให้ช่วยโยนภารกิจหรือปรับปรุงสายงานให้มีความรัดกุมและอย่าให้
เกิดเลือกที่รักมักที่ชังภายในองค์กรให้เกิดขึ้น การบริหารงานบุคคลต้องปรับปรุงแก้ไข
นิดหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 
นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมธราธิป หนูเพชร  สมาชิกสภาเขต ๒ คือภาพถ่ายที่ผมถือ

อยู่ในมือนี้ ผมจะเอาไปรายงานความเดือดร้อน ไม่ได้รายงานอําเภอตอนเกิดภัยพิบัติ 
กับเทศบาลก็ไม่ได้รายงานมา พ้ืนที่หมู่ที่ ๔ ก่อนถึงศาลา เมื่อว่าผู้ใหญ่ได้โทรให้ผมเข้าไป 
ว่าช่วยดูให้หน่วย จะทําอย่างไรได้ จะเกิดสภาพอย่างภาพนี้ จะให้ช่างออกไปดู จะทํา
อย่างไร ตามความเหมาะสม ฝากท่านนายกฯช่วยดูแลด้วย เพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่า
ทางเข้าหมู่บ้านพี่มีทางเดียว ถ้าขาดไป ผมก็เข้าใจ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผมขอ ของบ

ซ่อมแซมฝายมีชีวิตสักหนึ่งหมื่นบาท เพราะยังไงฝายตัวนี้ถึงน้ําจะเยอะก็ไม่ไป ยังคงอยู่ 
แต่ต้องซ่อมแซมประมาณหนึ่งหมื่นบาท และส่วนที่สอง ขอซ่อมไฟฟ้าที่เวที หมู่ที่ ๓ 
หน้าโรงสี เวลาจัดงานสาธารณะต่างๆหรืองานวันสําคัญต่างๆ จะดูดี เรื่องที่สาม ขอดูแล
ไฟฟ้าสาธารณะหน้าวัดหน้าเขา ไฟไม่ติดนานแล้ว ตามที่ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา บอก
ว่าไทยแลนด์ 4.0 ความสะอาดต้องมาก่อน และท่ีนายกชวลิต สิทธิฤทธิ์ เข้ามาทํางานปี
นี้เป็นปีที่ห้า ที่ท่านบอกว่า น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ท่านยังทําไม่ครบ ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเพ่ิมเติม สําหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกฯตลอดจน
คณะผู้บริหารที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑2.20 น. 
           (ลงชื่อ)      สัจจนา  หนูรุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
                นักจัดการงานทั่วไป 
 

              (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 
 



ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕60              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี ๒๕60  เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕60  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)   พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงชื่อ)    จํานงค์ หนูเพชร    กรรมการ 
                                                                        (นายจํานงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงชื่อ)    โชคดี  ศรีเปารยะ   กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)    เกียรติศักดิ์  จงจิต   กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)   สิทธิเดช  ละม้าย     กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจําปี ๒๕60  เมื่อวันที่   1๘  พฤษภาคม ๒๕60                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 
 


