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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี ๒๕60 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕60 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  23  เดอืนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

        (ลงชื่อ)       สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

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

๑๐. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายจํารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ลากิจ 
๒. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ลากิจ 
 
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 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ วีระศักดิ์  พงศ์ทองเมือง 
๕. นายสุรินทร์  สิทธิฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ สุรินทร์  สิทธิฤทธิ์ 
๖. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วสันต์  ไทรแก้ว 
๗. นายพูนพล  อุดมศรี ผู้อํานวยการกองช่าง พูนพล  อุดมศรี 
๘. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน   เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุก 

ท่าน บัดนี้ได้ถึงเวลา ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยสามัญ        
สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้
ท่านสมาชิกทราบตามลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   ๑.๑ แนะน าตัวพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบล 
                              เขาพระ 
ประธาน   ขอเชิญพนักงานแนะนําตัวเองครับ 
นายพูนพล  อุดมศร ี เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก

สภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพูนพล อุดมศรี ผู้อํานวยการกองช่าง สิ่งใดที่
ท่านต้องการความช่วยเหลือ ให้ไปติดต่อที่กองช่างได้ ขอบคุณครับ 

ประธาน   ในนามเทศบาลตําบลเขาพระ ขอกล่าวว่ายินดีต้อนรับ เทศบาลตําบลเขาพระโชคดีที่ได้
มีผู้อํานวยการกองช่างที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ หวังว่าเทศบาลตําบล
เขาพระคงมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ขอบคุณท่านอีกครั้งครับ ถ้าท่านมีภารกิจ ขอเชิญ
ตามอัธยาศัยครับ  

 1.2 การลาประชุม 
ประธาน วันนี้มีสมาชิกแจ้งลาประชุม จํานวน 2 ท่าน คือ 1. สมาชิกเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ ไป

ทําธุระที่อําเภอทุ่งสง ๒. สมาชิกจํารูญ ละม้าย  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี  ๒๕60     
                    วันที่  18 พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ประธาน  บันทึกรายงานการประชุมในมือท่านมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ขาดตกบกพร่อง หรือจะเพ่ิมเติม
รายละเอียด  ขอเชิญท่านสมาชิกโชคดีครับ 

นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขตที่ 2 ขอแก้ไข
หน้าที่ 19 จากหมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 2 เป็นหมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 12 ขอบคุณครับ  

ประธาน ท่านอ่ืนมีไหม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
บันทึกเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑8 พฤษภาคม  ๒๕60 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 

 วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ  
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ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่าน

คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหาร
เทศบาลตําบลเขาพระ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖1 ต่อสภาเทศบาลตําบลเขาพระอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบลเขาพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
ตามรายละเอียดหน้าที่ ๒ ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูในรายละเอียด ในปี 2561 ทาง
เทศบาลตําบลเขาพระได้ตั้ งประมาณการรายรับอยู่ที่   49 ,927,500.- บาท 
งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่  49 ,927,500.- บาท ตั้งงบประมาณแบบสมดุล ส่วน
รายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายปรากฏอยู่ส่วนที่ ๒ และส่วน
ที่ ๓ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งส่งให้
สมาชิกทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว และได้ตั้งงบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จึงขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบและพิจารณาต่อไป 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้อภิปราย ขอเชิญท่านเลขาสภาฯได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนร่างเทศ
บัญญัติครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้บริหาร ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2๕61 ผมได้แนบหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณปี 2561 สาระสําคัญ คือ 1.
รูปแบบงบประมาณที่เสนอสภาทํามาจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ e-LAAS ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นถือปฏิบัติตาม
นี้ และให้เสนอสภาท้องถิ่นภายใน 15 สิงหาคม ถือว่าเราทําเสร็จตามกําหนดได้เสนอ
ก่อนหน้านี้แล้ว วันที่ 15 เราได้เสนอในวาระแรก แยกเป็นดังนี้ 1.1 ด้านรายรับ ได้
ซักซ้อมมาว่า 1.1.1. รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ให้ประมาณการให้
ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา ให้ท่านดูหน้าที่ 4 ประกอบด้วย ในหมวดภาษีอากร ของเราในปี 
59 60 61 เปรียบเทียบให้ดู ๓ ปี ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบไปด้วย จัดเก็บเองได้
ล้านกว่าบาท  1.1.2. รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทําเทศบัญญัติ ให้ตั้งครบทุก
หมวดรายรับ 1.1.3 ท่านจะเห็นว่ามีรายการมาก ซึ่งกระทรวงหาดไทยได้ซักซ้อมว่า
ตั้งแต่เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การจัดการ
ศึกษา เงินเดือนครู ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การจัดการศึกษาเด็กด้อย
โอกาส เบี้ยยังชีพ สนามกีฬา ค่าใช้จ่ายต่างๆ 22 รายการ กระทรวงมหาดไทยให้เราตั้ ง
รับไว้ ดังนั้นการตั้งงบประมาณ ต้องตั้งรับไว้ทั้งหมด เมื่อก่อนบางรายการเป็นเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ตอนนี้ให้ตั้งเป็นรายรับทั้งหมด พอไปดูในร่างเทศบัญญัติ อยู่ใน
หน้าที่ ๔ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวมสามสิบล้านหกแสนกว่าบาท 1.2ด้านรายจ่าย 
ซักซ้อมว่าจะต้องจ่ายอะไรบ้าง เงินสํารองจ่าย เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบต่างๆ  2.แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย กําหนดแนวทางไว้ว่าท้องถิ่น
ควรจะตั้งงบประมาณในเรื่องใดไว้บ้าง ซึ่งกําหนดไว้หลายๆเรื่อง และแต่ละเรื่องจะมี
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หนังสือสั่งการกํากับอยู่ว่าท้องถิ่นจะตั้งอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต การตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองและความสมานฉันท์ของคนในชาติ การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การตั้งงบประมาณ
ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการของท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมมา
ว่ากรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างให้มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาของสภาท้องถิ่น 
ซึ่งก็จะจัดทํารายละเอียดประกอบอีกเล่มหนึ่งเสนอให้ท่าน ประกอบโครงการพัฒนา 
ท่านจะเห็นว่าจะมีประมาณการค่าก่อสร้างประกอบให้ท่านไปอีกเล่ม การตั้งงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบริหารงานบุคคล การตั้งงบประมาณตามภาระผูกพัน ส่วนมากจะมีการซักซ้อมมา
ทุกปี ดังนั้นในส่วนที่ท่านสมาชิกจะพิจารณาในรายละเอียดรายรับ และรายละเอียด
รายจ่าย ซึ่งในร่างนี้จะปรากฏตั้งแต่หน้า 52 เป็นต้นเป็น ท่านจะดูว่าเป็นค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง จะแยกเป็นแผนงาน เป็นงาน ขออนุญาตซักซ้อมทําความเข้าใจก่อนที่ท่าน
สมาชิกจะอภิปรายแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ ขอเชิญอภิปรายได้ ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธานที่ เคารพ ผมประสิทธิ์  ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๒ เกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ผมสํารวจแล้วคล้ายคลึงกับปี 2560 แต่ผมติดใจ
แผนงานงบกลาง เงินสํารองที่เกี่ยวกับกรณีฉุกเฉิน เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือบรรเทา
ความเดือดร้อน ท่านประธานที่เคารพ ตําบลเขาพระจะเกิดสาธารณภัยเยอะที่ท่านตั้งไว้
ประมาณสองแสนบาท ผมคิดว่าน้อยไปสําหรับสาธารณภัยของเขตตําบลเขาพระ 
บางครั้งเกิดเยอะ น้ําท่วม ถนนหนทางชํารุด เจ้าหน้าที่งบประมาณอาจจะมองว่าสอง
แสนบาทอาจจะสมดุล แต่ผมคิดว่าน้อยเกินไป มีฝนตกบ้าง เกิดเยอะในตําบลเขาพระ 
ผมมองในจุดนี้ จะแก้ไขอย่างไรบ้างขออภิปรายสอบถาม ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมสถิตย์ สุคชเดช ตามแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม

การเกษตร งบประมาณที่ดําเนินการปี 59 ปี 60 และปี 61 ก็หนึ่งหมื่นบาท ผมไปดู
แผนการใช้จ่ายของตําบลอ่ืนๆเอามาเปรียบเทียบเขาตั้งไว้สองหมื่น สามหมื่น 
ยกตัวอย่างที่ลานสกาตั้งไว้ถึงสามแสน ตอนเช้าสอบถามกับท่านปลัดมา ปีนี้ปี 60 ผม
ขอส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงผึ้ง ทําไปทํามาบอกว่าโอนไปแล้ว ผมก็ตกกระได ทั้งๆที่
ติดต่อประสานงาน ยังไม่ได้อีก หมายถึงว่าตั้งตุ๊กตาให้ดูอย่างเดียว แล้วโอนไปอ่ืนหรือทํา
อย่างอ่ืน อย่างนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้อง และอีกอย่างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลเขาพระ เป็นหน้าตาของตําบลเขาพระ ไม่ใช่หน้าตาของประธานศูนย์ฯ 
ยกตัวอย่างโอกาสข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เกิดขึ้นกับศูนย์ถ่ายทอด ถ้าผู้บริหาร
ไม่มองถึงการตั้งรองรับ ถ้าเกิดอะไรขึ้น จะทําอย่างไร โอนมาก็ไม่ได้ ถ้าโอนมาได้ปีนี้กลุ่ม
เลี้ยงผึ้งก็เกิดขึ้นมาแล้ว หรือสนับสนุนกิจการอันใดให้เกิดกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เมื่อมีกลุ่มเลี้ยงผึ้ง จะต้องขยายไปถึงว่าคนจะต้องไม่ฉีดยาทุเรียน เพราะกลุ่มเลี้ยงผึ้งต้อง
รักธรรมชาติ ไม่ฉีดยาทุเรียน ซึ่งเป็นเรื่องรักษ์ธรรมชาติไปในตัว ในพ้ืนที่ ในชุมชน นี่คือ
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เหตุการณ์ที่เขียนไว้และฝันไว้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ ขอฝากท่านประธานที่เคารพ ถ้าเป็นไป
ได้ขอสักสองหมื่น ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภา ขออนุญาตตั้ง

ข้อสังเกตในหน้า 16 ของร่างเทศบัญญัติ  เรื่องที่ผมจะอภิปรายค่าใบอนุญาต
ประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งรายรับไว้ 5,000 บาท ผม
สงสัยว่าอย่างร้านซ่อมรถ ซ่อมไฟฟ้า สถานประกอบการพยาบาล ไม่ทราบว่าอยู่ในส่วน
นี้หรือเปล่า เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าสถานประกอบการพยาบาล มีอยู่หลายที่ และร้าน 
ร้านซ่อมรถ ซ่อมไฟฟ้า ก็มีอยู่หลายที่ เข้าประเด็นว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายจัดเก็บได้ลงไปสํารวจตรวจตรากันเรียบร้อยหรือยังว่าร้าน
ไหนบ้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บภาษี และเรื่องที่สอง เรื่องเดิมๆที่ผมจะอภิปรายทุกครั้ง เรื่อง
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ทุกๆปี ผมจะตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ เทศบาลตําบลเขาพระได้
มีเทศบัญญัติเกี่ยวกับตลาด ไม่ทราบว่าเราได้ลงไปตรวจสอบหรือตั้งประมาณการรายรับ
ไว้เหมาะสมกับที่เขาประกอบการหรือไม่ เพราะจริงๆแล้วอย่างหมู่ที่ ๗ อาทิตย์หนึ่งก็มี
หลายวัน เดือนหนึ่งเท่าไหร่ อาทิตย์หนึ่งไม่ต่ํากว่าสามวัน เราได้ใช้ข้อบังคับของเทศ
บัญญัติตลาดหรือไม่ เพราะดูแล้วไม่น่าจะเข้า คูระบายน้ําไม่มี ความสะอาดไม่มี ห้องน้ํา
ห้องส้วมไม่เข้าลักษณะ การตั้งแผงขายไม่ว่าของบริโภคหรือผัก เนื้อ ดูแล้วไม่น่าจะเข้า
สุขลักษณะเท่าไหร่ ทีนี้ไปดูรายได้ที่เทศบาลได้ ปีละสามพันบาท คิดว่านิด น้อยเกินไป 
ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปทบทวนดูแลใหม่อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของงท่านสมาชิกที่ได้สอบถามในเรื่องงบกลาง ถ้าเราไปดูในปีงบประมาณ 2560 

อยู่ที่แสนแปด ปีนี้ เพ่ิมมาสองหมื่น จริงๆแล้วในรายละเอียด ตรงนี้ไม่สามารถจะ
คาดคะเนได้ แต่เราก็วางไว้ในส่วนที่จําเป็น แต่ถ้าตรงนั้นมีความจําเป็นจริงๆ จะมีอีก
ส่วนหนึ่งที่เราสามารถนํามาใช้ได้ สามารถโอนมาใช้ได้ แต่ตั้งไว้สองแสนเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ เพราะว่าเราไม่ไปหยั่งรู้ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิด แต่ด้วยความเป็นจริง เรา
ต้องอิงกับปีที่ผ่านมา มีบวกเพ่ิม ในส่วนของท่านสถิตย์ ในการตั้งงบประมาณของ
แผนงานการเกษตร เราดูแผนเป็นสําคัญ ในกรณีที่ท่านขอตั้งงบเพ่ิม ผมมองว่าเรา
สามารถทําได้ แต่เราต้องดูรายละเอียดที่ตั้งโครงการใหม่ขึ้นมา ถ้าเป็นการเพาะเลี้ยงผึ้ง 
ถ้าไม่มีในแผน จะไม่เหมือนเมื่อก่อนในการตั้งงบประมาณ ผมจะได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ถ้าท่านสมาชิกได้ดูในหนังสือซักซ้อม ในการตั้งงบประมาณค่อนข้างที่จะ
ละเอียด เราพยายามให้ทุกมิติในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณ ถ้าท่านประสงค์จะจัดตั้ง
จริงๆ ในขั้นตอนต่อไปผมขออนุญาตคุยกับคณะกรรมการแปรญัตติหรือดูกรอบแนว
ทางการดําเนินงานได้ไหม ในวงเงินที่ท่านขอมา ถ้าอยู่ในแผนสามารถดําเนินการได้ หรือ
ไปตั้งรายการใหม่ ต้องไปดูอีกทีในรายละเอียด ในส่วนของท่านพรรัตน์ ในส่วนจัดเก็บ 
ผมจะให้ท่านเลขาฯ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่จะสามารถชี้แจงรายละเอียดของการจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ในส่วนของผมขออนุญาตชี้แจงแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ 

ประธาน    ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเรื่องรายรับจากตลาดนัดที่สมาชิกได้ซักถามครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้มีเกียรติทุกท่าน ในส่วนของรายได้ เกี่ยวกับ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผมขออนุญาตที่จะรับไปและกําชับเจ้าหน้าที่ให้ไป
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ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่ามีส่วนไหนบ้างที่เข้า
เงื่อนไขกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีอยู่หลายกิจการ ที่ท่านสมาชิกสอบถามมา 
บางส่วนก็เข้า เช่นร้านซ่อมรถ ร้านตัดผมเข้าหมด จะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและ
เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ในส่วนของใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ปีนี้ลดไป เหตุที่ลดไป
เพราะว่ามีผู้ประกอบการหยุดไป 1 ราย และที่เก็บได้คือตลาดพุธ ซึ่งจะเก็บได้ ๑ ตลาด 
คือใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน เราดูเป็นสถานที่ ไม่ได้ดูเป็นวันว่าขายกี่วัน อนุญาตเป็น
สถานที่ไป ส่วนที่กําหนด 1 2 3 ว่าถูกสุขลักษณะ ทุกปีเราจะทําหนังสือแจ้งให้เขา แต่
เจ้าของตลาดค่อนข้างลําบาก คือเรียกมาหลายครั้ง รับปากแต่ไม่ทําตามที่เราต้องการ มี
อย่างเดียวคือเราไม่อนุญาต แล้วให้เขาปรับปรุงแค่นั้นเอง คือใช้มาตรการทางกฎหมาย
ไปบังคับให้ได้มาตรฐานตามตลาด แต่ตลาดตรงนี้ส่วนหนึ่งไม่ได้มีลักษณะอาคาร คือ
ตลาดประเภทที่ ๑ จะต้องมีอาคารด้วย แต่ตลาดนี้ไม่มีอาคาร จะมีแผงขาย ต้องไปทํา
หนังสือเรียกมาและพูดคุยให้ปรับปรุงให้ได้เรื่องของสาธารณสุขให้ได้ นอกนั้นเรายอมรับ
กันได้ ขออนุญาตเรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์เพ่ิมเติมครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี ขออนุญาตเรียนถามท่านเลขาฯ สิ่งที่ท่านพูดเมื่อไหร่จะปฏิบัติ เมื่อไหร่จะลงมือ ถามว่า

จะมีปัญหาหรือไม่ ในเมื่อเทศบาลตําบลเขาพระเป็นผู้เซ็นอนุญาตใบประกอบการ 
เงื่อนไขถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามที่ เราเสนอไป ที่ เราขอไป เราจะไม่ เซ็นใบอนุญาต
ประกอบการก็ได้ เรื่องนี้เราไม่ได้เสียเปรียบ จริงๆแล้วเขาน่าจะทําได้ ท่านไปดู ขายของ
กิน ตั้งอยู่กับพ้ืน ห่างจากพ้ืนเท่าไหร่ ความปลอดภัยก็ไม่ค่อยมี เช่นสายไฟฟ้าที่ใช้กัน ไม่
เป็นระเบียบ เป็นอันตรายต่อผู้คนที่สัญจรไปมาได้ และอีกอย่างสถานที่จอดรถก็ไม่มี 
จอดบนถนน ทําให้ผู้ใช้เส้นทางมีความลําบาก บางทีน้องๆที่ขับรถส่งผู้ป่วยฉุกเฉินบอกว่า
ติดที่ตรงนั้นตรงนี้ ดูแล้วไม่มีอะไรเข้าท่าสักอย่าง ป้ายจราจรไม่ทราบว่าแขวงการทางมี
หนังสือตอบมาหรือยังในการติดป้ายควบคุมการจราจรที่ทางเทศบาลตําบลเขาพระขอไป 
ถ้าอย่างไร ขอคําชี้แจงด้วยว่าทางแขวงการทางตอบรับมาอย่างไร จะได้ประสานไปทาง 
สภ.พิปูนต่อ ขอบคุณครับ   

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์  สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช เรื่องรับหลักการ รับอยู่แล้ว แต่ว่า

กรณีก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ 3 – หมู่ 12 ข้างบนหน้าบ้านผู้ช่วยเชษฐ์ แต่ข้างล่างต้องใส่
อีกหนึ่งตัว เพราะว่าข้างล่างจะไปปิดตันที่บ้านอาจารย์พงศ์ ศรีเปารยะ จะไปปิดตันแล้ว
น้ําจะขึ้นถนน ตรงนั้นมีปัญหาทุกที ต้องเอารถหน้าตักหลังขุดไปใช้ทุกที แล้วขึ้นไปเอ่อ
ล้นไปถึงสวนชาวบ้าน ตรงนี้ผมว่าถ้าแก้ปัญหา แก้ทั้งสองที่ แก้ข้างล่างก่อนหรือแก้
ข้างบนก่อน ถ้าให้ดีต้องแก้พร้อมกันทั้งสองที่เลย ไม่เยอะเท่าไหร่ ท่อพอๆกันกับส่วน
ข้างบนหรือน้อยกว่า ข้างล่างวางท่อคดแล้วน้ําไม่ไหล เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากจะ
แก้ปัญหาใส่ท่อเหลี่ยมหมู่ 3 – หมู่ 12 น่าจะใส่ข้างล่างด้วย ในลําห้วยเดียวกัน นี่คือ
เป็นข้อสังเกต และอีกอย่างหนึ่งหลายปีแล้วประปาหมู่ที่ ๖ ไม่มีในโครงสร้างที่จะ
ซ่อมแซมหรือบูรณะเลย ประปาหมู่ที่ ๖ ที่ตั้งเป็นตุ๊กตา เป็นเจดีย์หรือเป็นพระธาตุให้
ประชาชนได้กราบไหว้ เพราะไม่ได้ใช้อะไรเลย อย่างนี้ผมคิดว่าไม่รื้อออกหรือทําอะไร 
สักอย่าง ไม่ใช่ตุ๊กตาที่จะไปอยู่ตรงนั้น ไม่ใช้อะไรเลย ถ้าเกิดบ่อทรุดบ่อพังหรือจะเจาะ
ใหม่ ผมคิดว่าคงจะเจาะได้ในโรงเรียน ไกลไม่เท่าไหร่ แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นอันใดที่
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ผู้บริหารไม่มองเห็นถึงประปาของชุมชนตัวนี้ เพราะท่อที่ใต้ถนนวางแล้ววางอีก จน
ชาวบ้านคิดว่าเป็นท่อลม ผมขอวอนต่อท่านผู้บริหาร วอนต่อท่านประธานสภาผ่านไปถึง
ผู้บริหารช่วยดูแลประปาตัวนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของท่านสมาชิก ในส่วนของท่อเหลี่ยมว่าเบื้องต้นคิดว่าจะแก้

ทั้งสองจุด แต่พอมาดูในแผนพัฒนา ไม่มีแผนของหมู่บ้าน ผมไม่ได้โทษหมู่บ้าน เทศบาล
ไม่ได้ดําเนินการจัดอยู่ในช่องปี ซึ่งการก่อสร้างทุกอย่างสําคัญที่สุดคือมาจากหมู่บ้านหรือ
มาจากคณะกรรมการแผนของตําบล ซึ่งแผนดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ ผมเข้าใจ แต่ เอาเข้า
จริงๆไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะการทําโครงการทุกโครงการ ๑. ต้องมาจากที่
ประชุมชาวบ้าน ประชาคมหมู่บ้าน ท่านสมาชิกจะเห็นว่าทุกโครงการ ประมาณการ
ก่อสร้าง ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่สามารถหยิบยกจากช่องโน้นมาใส่ช่องนี้ได้ ซึ่งการลง ระบบ 
e-LAAS หรือระบบทําข้อมูลจะต้องโชว์อยู่ในระบบของกรมส่งเสริมฯ เราไม่สามารถ
หยิบตัวอ่ืนมาใส่ได้ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้น ผมเข้าใจว่าต้องแก้ปัญหาพร้อมกัน แต่ด้วย
ความที่เราไม่ได้ดําเนินการเบื้องต้น เราจะหยิบยกมาในวันที่จะดําเนินการ เราไม่
สามารถทําได้ในปีงบประมาณ แต่ผมจะพยายามหาช่องทางอ่ืนๆในการดําเนินการ         
ต้องไปประชุมระดับหมู่บ้านใหม่หมดเลย จึงจะสามารถดําเนินการได้ ขออนุญาตเรียน
ท่านสมาชิก ส่วนประปาหมู่ที่ ๖ ท่านสมาชิกคงจําได้ ครั้งหนึ่งเราเคยใช้สภาแห่งนี้
จ่ายเงินสะสมในการเจาะบ่อ จะมีปัญหาเรื่องของสถานที่ ที่ของเอกชนที่เราก่อสร้างตรง
นั้นอยู่ ซึ่งเจ้าของที่ไม่อนุญาตให้ดําเนินการ ไม่มอบที่ตรงนั้นให้ดําเนินการ เลยมีปัญหา 
ซึ่งในการขออนุญาตเจาะบ่อ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน และมอบให้เข้า
ดําเนินการ รู้สึกจะเป็นของลูกของน้าพลไม่ยินยอม ไม่สามารถไปขออนุญาตให้เขา
ดําเนินการได้ ตรงนั้นมีปัญหา ส่วนที่ท่านบอกว่าให้ใช้ที่โรงเรียน เบื้องต้นจะมีปัญหาอยู่
เหมือนกัน เราจะต้องทําหนังสือขออนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้อํานวยการไม่สามารถ
อนุญาตให้ดําเนินการใดๆได้ เพราะที่ยังอยู่ในความดูแลของสํานักงานปฐมศึกษาผู้มี
อํานาจตามขั้นตอน ผมเคยทําหนังสือสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการมอบต้องทํา
เป็นลายลักษณ์อักษรวาดแผนที่ให้เรียบร้อย ถ้าท่านสมาชิกสามารถจะพูดคุยขอใช้พ้ืนที่ 
ซึ่งพ้ืนที่จะมีหลายจุด แต่ต้องดูว่าแต่ละจุดเมื่อเจาะแล้วจะมีปัญหาหรือไม่ เช่นที่โรงเรียน
จะมีปัญหาว่าดินข้างล่างจะทรุดตัว หมู่ 6 น้ําจะท่วมบ่อย เลยมีปัญหาค่อนข้างจะ
ต่อเนื่อง ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกพอเป็นแนวทางพอสังเขป ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนไหม ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม
ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของเทศบาล
ตําบลเขาพระ ผมขอปิดการอภิปรายในวาระท่ี ๑ และจะขอมติในวาระที่ ๑ มีสมาชิกอยู่
ในห้องประชุม ๑0 ท่าน  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕61 ของเทศบาลตําบล              
เขาพระ ในวาระท่ี ๑ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่รับ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 
(รับหลักการเวลา ๑๐.45 น.) 

 

 ๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
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ประธาน ขอเชิญเลขาฯชี้แจงครับ 
เลขานุการสภา เรียนประธานสภา เรียนท่านสมาชิกสภา ในระเบียบวาระที่ 4.2 การคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ ก่อนจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขออนุญาต
อธิบายชี้แจงระเบียบกฎหมายในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕61 ในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๕ วรรคสาม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น สภามีมติรับร่างฯเวลา 10.45 น. ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คือต้องมีผู้รับรองอย่าง
น้อย 2 คน ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้
เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดตาม
ข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง ในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อ 
๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่ เกินเจ็ดคน ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นคณะกรรมการสามัญ และข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 
๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ข้อ 109 การนัด
ประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
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ประชุม ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม ข้อ 116 หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ดําเนินการไม่เสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนด ให้ประธานกรรมการรายงาน             
ต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน นี่คือกรณีพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกําหนด และการ
คัดเลือกคณะกรรมการจะใช้ตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม คือเลือกทีละตําแหน่ง 
นี่คือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแปรญัตติและการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ          
ขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่กําหนดให้สภาต้องปฏิบัติในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขั้นต่อไป ผมจะให้สมาชิกในที่ประชุมได้
เสนอจํานวนของคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ว่าจะเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ             
กี่ท่าน ระหว่าง ๓ – ๗ ท่าน ขอเชิญที่ประชุมเสนอ ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 

นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจํานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผมขอเสนอ   
๓ คน ครับ      

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอ 5 คน ครับ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 
นายธราธิป  หนูเพชร ผมขอเสนอ 5 คนครับ 
ประธาน สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่า 

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ท่าน โปรดยกมือด้วยครับ  
ที่ประชุม ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง 
ประธาน สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ท่าน โปรดยกมือด้วยครับ  
ที่ประชุม ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน ด้วยคะแนน

เสียง 5 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง ๑ ท่าน 
 

ประธาน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ขอเชิญ
สมาชิกสมาชิกโชคดีครับ 

นายโชคดี  ศรีเปารยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต 2 ขอเสนอท่าน
สมาชิกพรรัตน์  ราชมณี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 

ประธาน  ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกสมาชิกธราธิป หนูเพชร และสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย 
รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 
๑ เพ่ิมเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกพรรัตน์  ราชมณี 
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและ
คัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 

นายธราธิป หนูเพชร เรียนประธานสภา ผมธราธิป หนูเพชร ขอเสนอสมาชิก โชคดี ศรีเปารยะ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย และสมาชิกพรสิทธิ์ จันทร์ชุม รับรองถูกต้อง 
สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพ่ิมเติมไหม 
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ เป็นผู้ที่ได้รับ
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การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและ
คัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 

นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอท่านธราธิป  หนูเพชรครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกพรสิทธิ์ จันทร์ชุม รับรองถูกต้อง 

สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพ่ิมเติมไหม         
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกธราธิป หนูเพชร เป็นผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและ
คัดเลือกกรรมการคนที่ 4 ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 

นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม ขอเสนอสมาชิกสถิตย์ สุคชเดชครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกธราธิป  หนูเพชร และสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย รับรองถูกต้อง 

สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 เพ่ิมเติมไหม            
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกสถิตย์ สุคชเดช เป็นผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและ
คัดเลือกกรรมการคนที่ 5 ขอเชิญท่านสมาชิกพรรัตน์ครับ 

นายพรรัตน์ ราชมณี ขอเสนอสมาชิกสิทธิเดช ละม้ายครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต และสมาชิกธราธิป หนูเพชร รับรองถูกต้อง 

สมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 เพ่ิมเติมไหม           
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกสิทธิเดช ละม้ายเป็นผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยสมาชิก          
พรรัตน์ ราชมณี สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกธราธิป หนูเพชร สมาชิกสถิตย์ 
สุคชเดช และสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย 

ประธาน ผมขอพักการประชุม ๑0 นาที เพ่ือให้คณะกรรมการได้ประชุมคัดเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

พักการประชุม เวลา ๑1.0๐ น. 
  

เริ่มประชุม ๑๑.1๐ น. 
ประธาน ต่อไปเป็นการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตามท่ีท่านเลขาฯได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่

ว่าช่วงเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เวลาทําการ คือนับตั้งแต่เวลารับหลักการวันนี้ เวลา 
10.45 น. นับต่อไปไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ขอให้ท่านพิจารณาว่ากําหนดเวลาเสนอคํา
แปรญัตติสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาด้วย 

นายพรรัตน์  ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และฝ่ายบริหารทุกท่าน ผมเสนอ
ดังนี้  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันนี้ วันที่ ๑๕ 
สิงหาคม  ๒๕60 เวลา ๑๐.45 น. ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๑๖.๐๐ น. 
และกําหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๒1 
สิงหาคม ขอบคุณครับ 

ประธาน  ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม  
มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑0 ท่าน สมาชิกเห็นด้วยกับที่สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี  เสนอ
ขอให้ยกมือด้วยครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๑๐.45 น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๑๖.๐๐ น. 
และมีมติก าหนดเวลาพิจารณาแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับให้แล้วเสร็จภายใน
วันที ่๒1 สิงหาคม ๒๕60 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี       
๒๕60 ในวันพุธที่ ๒3 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 14.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต ๒ ผมขอ

สอบถามเรื่องถนนสายสามแยกพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้ําคลองดินแดง การก่อสร้างของ
เทศบาล ตอนนี้มีปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีป้ายกําหนดว่าบรรทุกได้ไม่เกิน 21 ตัน 
แต่ที่เห็นเกินไปทั้งนั้น ทําให้ถนนทรุดโทรม การซ่อมแซมเป็นอํานาจของผู้รับเหมา
หรือไม่ หรือว่าเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ต้องซ่อมแซมแน่นอนเพราะทรุดโทรมมาก 
ก่อสร้างมาปีกว่าๆไม่ถึงสองปี มีป้ายห้ามบรรทุกเกิน 21 ตัน แต่ที่เห็น 23 -24 ตัน
ทั้งนั้น การบรรทุกเกินเราแจ้งให้ผู้ดูแลบ้านเมืองไปห้ามปรามได้หรือไม่ หรือเราปล่อยไป
อย่างนี้ ผมขอเรียนถามไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 
นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภา เขต 2 ถนนสายสาม

แยกพรุเถี๊ยะถึงเขตชลประทาน ที่จริงแล้วถนนสายนี้เราเพ่ิงงสร้างเหมือนท่านโชคดีบอก 
แต่สภาพตอนนี้ผมคิดว่าซ่อมไม่ได้แล้ว เพราะแตกตลอดสายแล้ว เกิดจากการบรรทุก
เกินน้ําหนัก ประชุมคราวที่แล้วผมก็พูดเรื่องนี้เช่นกัน ผมเป็นห่วง หากกลับไปสู่สภาพ
ก่อนที่เราจะทําเป็นถนนลาดยาง เป็นถนนที่ใช้งานเป็นสายหลักและทางเราไปกําหนด
น้ําหนักต้องวิ่งบรรทุกไม่เกิน 21 ตัน แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ บรรทุกเกินเยอะ ไม่ว่าเป็น
ทราย หินหรืออะไรก็แล้วแต่ เกินเยอะ แล้วถนนเกิดเสียหาย หากว่าเราจะทําแจ้งไป
ผู้รับเหมา ความผิดก็ต้องอยู่ที่เรา เมื่อเราไปดูแลถนนไม่ได้ ไปบังคับการใช้อย่าให้เกิน
น้ําหนัก เราบังคับไม่ได้ เราต้องหาวิธีการว่าจะทําอย่างไร ในการประชุมครั้งก่อนผมพูด
ว่า ถ้าหากว่าถึงช่วงฤดูฝนตกเยอะ หากถนนมีรอยแตกแล้วน้ําซึมลงไปได้ ผมบอกว่าจะ
เสียหายหมด ตอนนี้เกิดตามท่ีผมพูดไว้ และครั้งต่อไปหากว่าเรามีงบประมาณลงไปแก้ไข
ปัญหาหรือไปทํา ผมเป็นผู้ใช้ถนนเส้นนี้เข้าออกบ้าน ผมอยากจะได้ถนนคอนกรีต เพราะ
ความคงทน และต้องรับรองน้ําหนักให้ได้ เพราะถ้าไปกีดกั้นเรื่องน้ําหนัก จะไปส่งผลถึง
ระบบขนส่ง ไม่ว่าไม้ยาง หรือกรมชลประทานจะต้องบรรทุกหิน ดิน ทราย ไปซ่อมแซม
บํารุงรักษาอ่างเก็บน้ําอะไรก็แล้วแต่ เราห้ามไม่ได้ จริงๆป้ายห้ามบรรทุก 21 ตัน เรา
ควรเอาออกด้วยซ้ํา เรามองหลักการการใช้ ความจําเป็นในการใช้ จําเป็นจริงๆ สมมุติ
เราห้ามไม่ให้เกิน 21 ตันอย่างนี้ แล้วเขาจะขนสิ่งของภาระที่จะไปซ่อมอ่างเก็บน้ํา เขา
จะขนไปทีละ 10 20 19 ตันอย่างนั้น ไม่ใช่ ต้องหางบประมาณ ไปลง ไปทํา ไปแก้ ให้
รองรับกับการสัญจรไปมาให้ได้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
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นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต 2 ผมนึกขึ้นได้ว่าสภา
แห่งนี้เคยอนุมัติโครงการสร้างสะพานหมู่ 8 คลองผวน ตอนนี้อยู่ที่จุดไหน เป็นอย่างไร 
ชาวบ้านสอบถามผม ผมตอบไม่ถูก แต่ผมจําได้ว่าผมเคยอนุมัติในสภา อยากเรียนถามว่า
ผู้บริหารหรือใครที่รับผิดชอบโครงการนี้ สะพานคลองผวน หมู่ 8 ไปถึงไหน ขั้นตอน
อย่างไร งบประมาณอยู่ตรงไหน เพราะชาวบ้านแจ้งผมว่ายังไม่ดําเนินการ ขอเรียนถาม
ผู้รับผิดชอบว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว ผมจะได้ไปอธิบายชาวบ้านได้ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เขตที่ ๑  

เฉกเช่นเดียวกับเพ่ือนสมาชิกที่ได้กรุณาเป็นห่วงที่เทศบาลได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรณี
ถนนสาย 4189 ในความคิดของผม ผมเคยหารือกับท่านนายกฯว่า เมื่อก่อนผมไม่แน่ใจ
ว่าเรารับมาจากทางหลวงแผ่นดินหรือว่าทางหลวงชนบท ด้วยภารกิจ ด้วยงบประมาณ
ผมว่าเทศบาลตําบลเขาพระของเรา โครงการดังกล่าวผมได้ไปถามทางฝ่ายกองช่างว่า 
ผู้รับจ้างได้มาก่อหนี้ประกันสัญญาในห้วงระยะ ๑ ปี ตอนนี้น่าจะถึงแล้ว อีกไม่นานฝ่าย
บริหารสัญญาคงจะให้หนังสือไปยังผู้รับจ้างของถนนสายดังกล่าว ขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการคืนเงินประกันสัญญา น่าจะยุ่งยากสักนิด เพราะต้องแต่งตั้งจากส่วน
ราชการ แต่ด้วยความเป็นห่วง อย่างที่เพ่ือนสมาชิกได้พูดว่าถนนดังกล่าวชํารุดเร็วเกิน 
ไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุอันใด แต่ว่าตอนที่ก่อสร้าง ฝ่ายตรวจงานจ้างได้ ลงตรวจการ
จ้าง งานเป็นไปตามสเปกอย่างดี แต่ว่าการบรรทุกน้ําหนักเกิน ทางเทศบาลตําบล      
เขาพระได้ทําเพียงป้ายประชาสัมพันธ์ว่าห้ามบรรทุกน้ําหนักเกิน 21 ตัน เราได้
ดําเนินการเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ถึงปัญหาในอนาคตเมื่อผู้รับจ้างมาถอนเงิน
ประกันสัญญา ที่ทราบมาไม่ได้วางเงินสดไว้ด้วย ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการให้ธนาคารอายัด
บัญชีไว้หรือสุดแล้วแต่ นี่คือปัญหาที่เราต้องแก้ ร่วมกันแก้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายประจํา 
ส่วนโครงการต่างๆที่ประกาศหาผู้รับจ้างได้แล้ว บัดนี้หลายๆโครงการเลยเวลาที่ฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้างได้กําหนดระยะเวลา ไม่ว่าถนน หมู่ที่ 11 ตอนนี้ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหาร
สัญญาจะบันทึกงานจ้างไปถึงไหนแล้ว ทราบอีกทีว่าวันนั้นจังหวัดได้เรียกไป ของเราได้
เอารถกรีดเข้าวันเดียว ได้สิบเปอร์เซ็นต์รายงานให้จังหวัดทราบไปแล้ว ตรงนี้ต้อง
ช่วยๆกันดูแล เพราะว่าเป็นปัญหาตามมากับเทศบาลเราแน่นอน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมเกียรติศักดิ์             

จงจิต สมาชิกสภา เขต 2 ผมมีปัญหาหนึ่งที่อยากจะคุยให้ท่านประธานและที่ประชุม
ได้รับทราบ สืบเนื่องจากการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 เราได้มีโครงการแก้ไข
ซ่อมแซมถนนที่เกิดอุทกภัยน้ําท่วม ณ ตอนนั้น และมีถนนอยู่สายหนึ่ง อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ 
ถนนจากบ้านนายสมโชค มีแก้ว ออกตัดถนนคลองฉลอง จากการประชุมสมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๑ มาถึงการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ รวมแล้วหลายเดือน ตอนนี้ยังไม่ได้
แก้ปัญหา ถนนเส้นนั้นเป็นถนนที่ประชาชนใช้ขนผลิตผลทางการเกษตร เป็นหลุมลึกมาก 
ลําบากในการขนส่งน้ํายางหรืออะไรก็แล้วแต่ ปุ๋ยบ้าง น้ํายางบ้าง ลําบากมาก ประชาชน
ก็รอไม่ไหว ได้เรี่ยไรเงินกันคนละสามร้อย ห้าร้อย ตามมีตามเกิด ใครมีเยอะให้เยอะ ใคร
มีน้อยให้น้อย ซื้อทรายมาใส่เพื่อบรรเทาไปก่อน และรอให้เทศบาลเข้าไปแก้ไข โครงการ
นี้มีการอนุมัติตอนประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว แต่ว่าไม่มีการดําเนินการ และเมื่อ
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ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีผู้รับเหมา ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้รับเหมารายใดเข้าไปกรีด
ครั้งหนึ่งแล้วหายไปเลย ผมได้เข้ามาถามฝ่ายกองช่าง กองช่างบอกว่าหมดสัญญาไปแล้ว 
ผมอยากทราบว่ามีวิธีการแก้ไขหรือดําเนินการอย่างไร เพ่ือให้ถนนเส้นนี้ใช้งานได้
ตามปกติ ใช้งานได้ดีขึ้น ประชาชนได้มีความเชื่อถือเทศบาลได้มากขึ้น เพราะตอนนี้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเอือมระอากับเทศบาลมากพอ ผมได้ยินคําพูดมาหลายคํา ผมก็พูด
ไม่ถูกว่าเป็นเพราะสาเหตุมาจากอะไร ผมบอกได้อย่างเดียวว่าเขาจะทําให้ แต่ว่าเมื่อไหร่ 
ตอบไม่ถูกเหมือนกัน ตอนนี้อยากจะสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยตอบคําถามเรื่องนี้ด้วยจะได้ไหม ผมจะได้นําคําตอบนี้ไปสื่อสารกับประชาชนได้
เข้าใจถูกต้อง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็น

ห่วง ไม่ว่าจะเป็นถนนสายสามแยกพรุเถี๊ยะถึงเขตชลประทาน ประมาณเก้าร้อยเมตร ผม
ก็เห็นสภาพปัญหาอยู่ เบื้องต้นได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการ คู่สัญญา ช่วงนี้ยังอยู่ในห้วง
ประกันสัญญาอยู่ ผมเร่งให้ดําเนินการตามระเบียบเงินหลักประกันสัญญาอยู่ ได้แจ้งครั้ง
หนึ่งแล้ว เบื้องต้นเราได้ดําเนินการตามระเบียบทุกอย่าง การประมาณการ การตรวจรับ 
เราอยู่ ในกรอบ แต่อย่างที่ เรียน เราขึ้นป้าย บางครั้ ง เราเคยไปแจ้งกลางคืน
ผู้ประกอบการขนทราย รถพ่วง เทรลเลอร์ วิ่งผ่าน พอจะทราบปัญหากันอยู่ ผมคิดว่า
ท่านสมาชิกหลายๆท่านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวค่อนข้างรู้ เคยหารือกับผมเป็นการส่วนตัว 
พูดนอกรอบก็หลายครั้ง แต่อย่างที่เรียนผู้ประกอบการบ้านเราบ้าง ต่างพ้ืนที่บ้าง และที่
สําคัญของชลประทานจะหนักในช่วงที่บรรทุกหินไปก่อสร้าง ผมได้ไปหารือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายท่าน ด้วยความจําเป็นของเขา แต่ด้วยความเดือดร้อนของเราก็ต้องว่ากัน
ไปในส่วนนี้ ในส่วนของสะพาน คสล. หมู่ที่ 8-9 ขณะนี้เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดําเนินการหา
ผู้ประกอบการรายใหม่อยู่ในการบริหารสัญญา เราต้องว่ากันไปตามระเบียบ มีกรอบอยู่
แล้ว ในครั้ งแรกเราได้ สอบราคา ครั้ งนี้ก็สอบราคาใหม่เ พ่ือหาผู้ประกอบการ 
งบประมาณยังอยู่ที่เดิม ด้วยความจําเป็นผมยอมรับว่าล่าช้า เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการ
บริหารสัญญาของเขา ในเมื่อเราก่อหนี้แล้วก็ต้องว่ากันไป ส่วนของท่านเกียรติศักดิ์ หมู่ที่ 
๖ เหลือยู่สามโครงการ สายคลองฉลอง สายอนามัย และสายของนายมีโชค เส้นนี้ผมก็
คุยกับผู้ประกอบการตลอด มีช่วงหนึ่งกําลังเข้าดําเนินการ ฝนตก ช่วงนี้ยังมีปัญหาอยู่อีก 
อย่างที่ท่านเรียนว่าในเมื่อเราก่อหนี้กับเขาแล้ว การบริหารสัญญาเราได้พยายามทําตาม
กรอบที่เรากําหนดอยู่ เราจะเร่งแต่ปัญหาของเขา แต่ปัญหาของเราผมขอเรียนท่าน
สมาชิก เมื่อเราก่อหนี้ไปแล้วต้องว่าไปตามกฎกติกา ปรับเท่าไหร่ถึงจะยกเลิกสัญญาได้ 
แต่เราได้แจ้งอย่างต่อเนื่องตามกรอบ แจ้งเป็นหนังสือ ผมก็โทรไปคุยด้วยวาจาหลายครั้ง
อยู่ อีกตัวหนึ่งถนนลาดยางแปดล้านกว่าบาท ในหมู่ที่ ๑๑ มีอยู่ครั้งหนึ่งได้เข้ามา
ดําเนินการ และช่วงนี้ได้รับทราบว่าจะเข้ามาดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง อย่างที่เรียนว่าเมื่อ
เราบริหารสัญญา ก็ต้องว่ากันไปตามสัญญา งานปรับ ค่าใช้จ่าย ค่าปรับก่อสร้างวันละ
เป็นพัน เราก็อยากจะให้เสร็จเร็วๆ ผมพยามเร่งอย่างเต็มที่ อย่างหมู่ที่ 6 เขาเอาหินมา
กองเอาไว้ แต่ด้วยฝนตก เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้โทรไปสอบถามอยู่ ด้วยความเป็นห่วง
ทุกโครงการซึ่งทางสภาแห่งนี้เป็นผู้อนุมัติ แต่ดําเนินการล่าช้า เรียนว่าเราได้เร่งเต็มที่ 
ส่วนเงินกู้  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางกองทุนได้อนุมัติ ในหลักการมาแล้ว และให้เรา
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ดําเนินการตามระเบียบอยู่ คิดว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติของกองช่างและเจ้าหน้าที่
พัสดุกําลังเรียบเรียงเอกสารอยู่ เตรียมความพร้อมในการหาผู้ประกอบอยู่  และในเทศ
บัญญัติ ปี 2560 กําลังเข้าสู่สิ้นปีงบประมาณ ถนนทุกสายทุกโครงการกําลังดําเนินการ
อยู่ ผมเคยให้ท่านปลัดไล่ดูว่าตรงไหนอย่างไร มีงบประมาณแล้วยัง ถ้ามีงบประมาณก็ให้
ดําเนินการหาผู้ประกอบการ อยู่ในช่วงจะสิ้นปีงบประมาณ อาจจะล่าช้า แต่จะก่อหนี้ให้
เสร็จภายในปีงบประมาณ ขอเรียนท่านสมาชิก เมื่อท่านอนุมัติงบประมาณมาแล้วให้
ดําเนินการก่อสร้าง ในส่วนที่ยังล่าช้าก็ต้องขออภัย เพราะว่าผมต้องมีส่วนรับผิดชอบ ขอ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกด้วยความเคารพว่าหลายๆโครงการ บางครั้งผมก็จําไม่ได้
หมด แต่พอท่านพูดถึงก็คิดขึ้นมาได้ทุกโครงการ แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ขอฝากพวกเราที่เป็น
ฝ่ายตรวจสอบ สอบถามข้อมูลทั้งหมดด้วยความยินดี ยินดีน้อมรับที่จะนํามาปฏิบัติใน
ส่วนนี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช ด้วยความเป็นห่วง ถนนอีกหลายสายที่

ประชาชนบุกเบิกเองก็ดี ที่เทศบาลไปบุกเบิกเองก็ดี ขาดการซ่อมแซมอีกหลายสายขอให้
ผู้บริหารคิดถึงการขนส่งการเกษตรเป็นหลักบ้าง โดยเฉพาะหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ 12 ที่บุกเบิก
แล้วไม่ได้รับการซ่อมแซมเลย เช่นแยกไปทางสวนยางนายอุดม หนูเพชร ประมาณแปด
ร้อยเมตร ชาวบ้านบุกเบิกเอง และขาดการซ่อมแซมมาตั้งแต่บุกเบิก อย่างนี้ยื่นมือไป
ช่วยสักนิดก็ยังดี  ให้นึกถึงการขนส่งการเกษตร และอีกสายแยกจากถนนสาย 4189 
แยกไปสวนยางนายสมพร สุขเกิด ไม่ได้รับการซ่อมแซมเลย อีกแยกหนึ่งสวนยาง       
นายด้วน สุขเกิด หัวคอนกรีตที่มีอยู่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นร่องน้ําเยอะ ผมว่าให้มีการ
ซ่อมแซมบ้าง หรือจะเป็นถนนจากห้วยคดถึงบ้านผู้ใหญ่มโน ศรีเปารยะ ขาดการ
ซ่อมแซมมานานแล้ว โดยเฉพาะถนนสายคลองชันระถึงสวนยางหมวดชาติ  ตอนนั้นเอา
รถ อบจ.มาทํา ให้แต่ขาดการซ่อมแซมจากบ้านพ่ีสุรินทร์ถึงสวนยางหมวดชาติ และอีก
สายจากบ้านน้าเชิญน้าชูไปถึงสวนยางห้วยตรีดก่อสร้างก็ขาดการซ่อมแซม และอีกที่
หนึ่ง คลองดินแดง ข้ามคลองดินแดงไปสวนยางนายประสิทธิ์ ละม้าย ตรงนี้เวลาฝนตก
น้ํานอง จะต้องรอให้น้ําลดจึงจะมาได้ และวิธีแก้ปัญหาคือสร้างสะพานเล็กให้มอเตอร์
ไซต์หรือทําอะไรก็ได้ ไม่ใช่ไปดูทีหนึ่ง ถ่ายรูปทีหนึ่ง ขอความกรุณาสักนิดหนึ่ง ฝากท่าน
ประธานถึงท่านนายกฯ และอีกอย่างหนึ่งสะพานเก่าที่สร้างเหลือสองช่วงตอหม้อจะ
เสร็จแล้ว เขาเลิกไป อย่างนี้เราซ่อมแซมได้ไหม นานายบวร บรรจาย ส่วนล่าง มีสะพาน
อยู่ตัวหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้น่าจะต่อเติม โดยใช้งบของส่วนกลางหรือส่วนไหน รายงานไปยัง
ภัยพิบัติ แล้วเอางบประมาณมาทําสะพาน ยังขาดการซ่อมแซมอยู่ ๓ ตัวผมขอฝากท่าน
ประธานไปยังฝ่ายบริหารว่าเรื่องแบบนี้ เรื่องเล็กๆน้อยๆ ให้นึกถึงการลําเลียงการเกษตร
สู่ชุมชน ให้คิดว่าเมื่อก่อนยางสอบหนึ่งได้ตั้งหลายร้อย แต่เดี๋ยวนี้ยางสอบหนึ่งได้แค่สี่
ร้อยบาท ฉะนั้นเส้นทางที่ไปมาต้องสะดวกกว่าเดิมนิด ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทฺธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน พอดีเห็นท่านสมาชิกสถิตย์ได้อภิปราย ผมเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่ง วัน

ก่อนผมได้เข้าไปพูดคุยกับพ่ีน้องกลุ่มบุกเบิกถนนใหม่ ผมได้ชี้แจงผู้ใช้เส้นทางว่า ถ้าเป็น
กรณีที่ใช้เครื่องจักรกลเราน่าจะใช้ได้อยู่ เพราะว่าอย่างที่สมาชิกสถิตย์ได้อภิปรายมาใน
ส่วนของคลองดินแดง หรือคลองห้วยคุณก็ดี ผมเป็นห่วง ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องจะเข้าสํารวจรังวัดในพ้ืนที่ดังกล่าว พยายามระวังหน่อย ถ้าหลังจากปี 40          
ปี 50 ผมว่าน่าจะมีปัญหาได้ แต่ถ้าใช้เครื่องจักรกลที่มีอยู่น่าจะใช้ได้  วันก่อนผม
พยายามอธิบายพี่น้องกลุ่มบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 10 ว่า ถ้าพ่ีน้องจะให้ดําเนินการก่อสร้าง
คอนกรีต นอกจากพ่ีน้องจะทําแผนประชาคมจากหมู่บ้านมาแล้วก็จริง แต่การลงสํารวจ
รังวัดจับค่าจีพีเอสต่างๆ เพราะยุคนี้เป็นยุค คสช. และรัฐบาลเอาจริงเอาจัง ผมเองก็
ไม่ได้ไปเตะถ่วงความเจริญของพ่ีน้องในการลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร แต่ว่าถ้า
เป็นไปได้เครื่องจักรกล หน้าตักหลังขุดของเรา ดินโคลนถล่มที่มาทับเส้นทางก็น่าจะใช้ได้ 
ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 
นายธราธิป หนูเพชร  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภา เขต 2 เมื่อเช้าผมมา

เทศบาลตอนเช้าพร้อมส่งลูก ส่งลูกเสร็จเดินไปนั่งข้างๆเทศบาล เขาฝากถามว่าเทศบาล
มีคนบ้าไหม เจ้าหน้าที่ พนักงานที่อยู่ตรงนี้ ผมงงเลย บอกว่าไม่มี เขาว่ามี ผมก็เข้าใจว่า
เขาพูดเล่น ก็ถามว่าเป็นไง เขาจึงบอกว่าตั้งแต่พูดจา จับเครื่องมือ พูดจาด่าพ่อล่อแม่มั่ว
ไปหมด เขาบอกผมว่าฝากถึงผู้บังคับบัญชาให้กําชับในคําพูด ผมนึกภาพออกว่าอะไรเป็น
อะไร แล้วเป็นความจริงด้วย เราอยู่ตรงข้ามโรงเรียน ครูอาจารย์เห็น ได้ยิน เป็นภาพที่
ไม่สวย ฝากถึงผู้บังคับบัญชาช่วยแก้ไขบุคลากรของเราด้วย แต่ไม่ใช่ทุกคน ท่านเลขาฯ
คงรู้ ช่วยแก้ไขด้วย เพราะเป็นเรื่องไม่ดี การด่าพ่อล่อแม่ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มี ต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้ และขอนัดประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่ 23 
สิงหาคม 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลเขาพระ สําหรับวันนี้          
ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น. 
  
           (ลงชื่อ)      สัจจนา  หนูรุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
                นักจัดการงานทั่วไป 
 

              (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ๒1 สิงหาคม ๒๕60              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําปี ๒๕60  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 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 3 ครั้งที่ 2  ประจําปี ๒๕60  เมื่อวันที่  23 สิงหาคม ๒๕60                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
               


