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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕60 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕60 ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  29  เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

        (ลงชื่อ)       สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕60  
 วันที่  ๒3 สิงหาคม  ๒๕60  เวลา  14.0๐ 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. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๖. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
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. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ลา 
๒. 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 
๖. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วสันต์  ไทรแก้ว 
๗. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
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เริ่มประชุมเวลา  14.0๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน  เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕60 เพ่ือพิจารณาเทศบัญญัติในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งสมาชิกเข้า
ร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลําดับต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕60    
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕60 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕60 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
  ๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 
   - วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
ประธาน  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุม

ทราบครับ 
นายพรรัตน์  ราชมณี รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
ตามที่สภาเทศบาลตําบล เขาพระ ได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๑๐.45 น. ถึงวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒560 เวลา ๑๖.๐๐ น. และกําหนดระยะเวลาการประชุมพิจารณาคําแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติภายในวันที่ ๒1 สิงหาคม ๒๕60 นั้น ปรากฏว่า
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอคําแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 แต่อย่างใด 
และคณะกรรมการแปรญัตติได้นัดประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๑0.0๐ น. 
ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม จึง
ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ที่
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  ลงชื่อ นายพรรัตน์  ราชมณี 
ประธานกรรมการ นายโชคดี  ศรีเปารยะ กรรมการ นายธราธิป  หนูเพชร  กรรมการ
นายสถิตย์ สุคชเดช กรรมการ นายสิทธิเดช ละม้าย กรรมการและเลขานุการ ขอบคุณ
ครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติ สําหรับวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เมื่อสมาชิกไม่มี
การเสนอแปรญัตติ และที่ประชุมไม่มีการเสนอแปรญัตติ  ตอนนี้มีจํานวนสมาชิกในห้อง
ประชุม จํานวน ๑0 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ทีป่ระชุมจะมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตาม
ร่างเดิมตามที่ท่านนายกฯเสนอต่อสภาหรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตาม
ร่างเดิม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี         
งดออกเสียง ๑ ท่าน  

- วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
ประธาน  ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ เมื่อที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ตอนนี้มีจํานวนสมาชิกใน

ห้องประชุม จํานวน 10 ท่าน ผมจะขอถามมติ ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลตําบล             
เขาพระหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  
๑ ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
   ๕.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
                              เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เทศบาลตําบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕60 ไปแล้วนั้น เทศบาลตําบลเขาพระมี
ความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 7 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 151,800.- บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
รายการที่หนึ่ง แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รายการค่าจัดซื้อชุดปั๊มน้ําบาดาล 
พร้อมตู้ควบคุม ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ําแบบ
ชุดปั๊มน้ําบาดาล ขนาด 3 แรงม้า ขนาดท่อส่งน้ํา 2 นิ้ว ชุดใบพัด จํานวน 16 ใบพัด 
ขนาดมอเตอร์ ๔ นิ้ว ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลล์ 50 เฮิร์ต กําหนดราคาตามมาตรฐาน
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ท้องตลาดภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนเงินที่ขอโอน 57,000.-บาท ต่อไป 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา รายการค่าจัดซื้อชุดปั๊มน้ําบาดาล พร้อมตู้ควบคุม 
ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ําแบบชุดปั๊มน้ํา
บาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า ขนาดท่อส่งน้ํา 1.5 นิ้ว ชุดใบพัด จํานวน 16 ใบพัด ขนาด
มอเตอร์ ๔ นิ้ว ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลล์ 50 เฮิร์ต กําหนดราคาตามมาตรฐาน
ท้องตลาดภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนเงินที่ขอโอน  35,000.-บาท ต่อไป
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายการค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จํานวน ๑ ตู้  ราคาตู้ละ 5,500.- บาท โดยกําหนด
ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 2560 จํานวนเงินที่ขอโอน  
5,500.-บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท 
โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐาน เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จํานวนเงินที่ขอโอน 21,000.- บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายการ
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,300.- บาท โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐาน เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จํานวนเงินที่ขอโอน 4,300.- บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รายการค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จํานวน 3 ตู้  
ราคาตู้ละ 5,500.- บาท โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 
2560 จํานวนเงินที่ขอโอน 4,000.-บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รายการค่าจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบสีน้ําเงิน-แดง แบบ 
LED พร้อมสัญญาณไซเรนและกล่องควบคุมพร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ 
25,000.-บาท โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานท้องตลาดภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวนเงินที่ขอโอน 25,000.-บาท รวมโอนเพ่ิม ๗ รายการ เป็นเงิน 
151,800.-  บาท  โดยโอนลดจากงบ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
บุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจํา ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน จํานวน 
เงิน 151,800.- บาท เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณเหลือจ่าย คิดว่าท่านสมาชิกได้
ตรวจดูในเอกสารมาบ้างแล้ว ซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ บางรายการสามารถ
โอนได้ สามารถนํามาซื้อได้ ไม่ว่า  Submers  ขนาด 3 แรง หรือ 1.5 แรง จะเห็นได้ว่า
ประปาของเราซ่อมบ่อย เสียบ่อย โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าของเราพ้ืนที่อําเภอพิปูน ค่อนข้าง
จะมีปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงเตรียมความพร้อม ในกรณีที่เกิดการซ่อม ซึ่งในบางรายการ
ไม่สามารถซ่อมได้ มีความจําเป็นต้องมีสํารองไว้ บางรายการมีความจําเป็นต้องใช้เลย ใน
ส่วนของตู้เก็บเอกสาร จะเห็นได้ว่าเอกสารมีเพ่ิมขึ้น ส่วนของโน๊ตบุ๊คมีความจําเป็น เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการจัดทําแผนที่ภาษี  จึงขอนําเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกพิจารณาตาม
เอกสารที่แนบมาด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ตามที่ท่านนายกฯได้นําเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 151,800.- บาท มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ ทั้งหมด ๗ รายการที่ขอโอน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ  
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นายพรรัตน์ ราชมณ ี เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ตามที่คณะ
ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติทั้งหมด ๗ โครงการ เห็นด้วยกับญัตติที่เสนอ คิดว่าโครงการที่ ๑ 
การจัดซื้อชุดปั๊มน้ําบาดาล คิดว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสม เพราะว่าอย่างที่ท่านนายกฯได้
กรุณาเรียนชี้แจงเรื่องปัญหาของการใช้ไฟฟ้าของอําเภอพิปูน มีปัญหาอยู่บ่อย ปัญหาที่
เกิดกับการใช้น้ําประปาของเทศบาลตําบลเขาพระ คือ ประการที่ ๑ เครื่องเสียบ่อย ปัญหา
เกิดจากกระแสไฟฟ้าไม่สม่ําเสมอ บางครั้งต่ําเกินไป ทําให้เครื่องเสียหายได้ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาตลอด ตั้งแต่เกิดระบบการใช้น้ําประปาของเทศบาลตําบลเขาพระ คือเรื่องเครื่องปั๊ม
เสีย ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าเราน่าจะซื้อตั้งไว้สํารอง ขนาดไม่ว่าจะ 3 แรงม้าหรือ 1.5 
แรงม้า หรือ ๒ แรงม้า น่าจะตั้งสํารองไว้อย่างละตัว เหตุผลเพราะว่าขณะที่เราพาไปซ่อม 
ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่ได้ใช้น้ําประปา ถ้าเรามีตัวสํารองไว้ ตัวไหนระยะเวลาที่เสียหาย เอา
ไปซ่อม เราเอาตัวสํารองนี้ไปใช้งานก่อน จึงขอแสดงความคิดเห็น ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ มีไหมญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณฯที่ท่านประสงค์จะอภิปรายในรายการหนึ่งรายการใดที่ท่านนายกฯเสนอทั้ง ๗ 
รายการ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ที่ห้องประชุม จํานวน 9 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่าที่ประชุม
จะมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณหรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ
ดังกล่าว กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งด
ออกเสียง 2 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ขออนุญาตนําเรียนต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากเทศบาล

ตําบลเขาพระ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในโครงการระบบประปา หมู่ที่ ๓ และ
หมู่ที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ทางคณะกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งมีผม ปลัดวสันต์ได้รับทราบ
ข้อมูล คิดว่าท่านสมาชิกได้ทราบบ้างแล้ว ในส่วนของหมู่ที่ 5 สามล้านหกแสนกว่าบาท 
ในหมู่ที่  ๓ ประปาในโรงเรียน หกแสนกว่าบาท เมื่อคืนค่อนข้างที่จะดึก เพราะมี
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อคืนค่อนข้างจะไม่เรียบร้อย ระบบใหม่ในการจัดซื้อ
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กําหนดให้ใช้ในวันนี้วันแรก เมื่อคืนได้เร่งดําเนินการถึงสี่ห้า
ทุ่ม ไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ นําเรียนท่านประธาน 
ท่านสมาชิก ด้วยระบบกลไกของภาครัฐ คือกรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบใหม่ ต่อไป
อาจจะล่าช้า ซึ่งจะสามารถดําเนินการได้ แต่ล้าช้าหน่อยในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอ 
กฎหมาย พรบ.จัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่ออก สําหรับงบประมาณ ตอนนี้สํานักงบประมาณได้
อนุมัติงบประมาณมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่
สามารถดําเนินการได้ในตอนนี้ เพราะไปติดที่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
วันนี้ ถามว่าทําไมล่าช้า เพราะเราเองได้รับหนังสือจากกรม จากจังหวัดวันจันทร์ที่ ๒๑ 
และมีประชุมบ่ายโมงครึ่งที่นคร มีผมกับปลัดเข้าร่วมประชุม จังหวัดแจ้งว่าให้ก่อหนี้ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 วันเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ถ้าถามว่าทําได้ไหม สามารถ
ดําเนินการได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรา ไม่ว่ากองช่างทุกคนเต็มที่ เมื่อคืนถึงสี่ทุ่มหน้าทุ่ม แต่
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ด้วยระบบ e-LAAS หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะเมื่อ
คืนระบบล่ม จึงมีความล่าช้าอย่างน้อยอีกสี่เดือน จึงจะได้ผู้ประกอบการ  ต้องรอ
กฎหมาย รอ พรบ.ฉบับใหม่ของกรมบัญชีกลาง จึงนําเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านทราบว่ากระบวนการเป็นอย่างไร เดี๋ยวเห็นว่ามีได้งบประมาณแต่ไม่ดําเนินการ จึง
นําเรียน อย่างน้อยผมคิดว่าปีใหม่จะมีการประกาศหาผู้ประกอบการได้ ในส่วนของ
ท้องถิ่นจั งหวัดให้ เร่ งดํ า เนินการ แต่ด้ วยเวลาที่ จํ ากัด  โดยเฉพาะในจั งหวัด
นครศรีธรรมราชเมื่อคืนไม่มีท้องถิ่นใดดําเนินการได้เลย ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ไม่ว่าประปา ถนน เพราะเวลาค่อนข้างจํากัด นําเรียนท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เราได้งบประมาณ แต่อยู่ในช่วงรอ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างตัวใหม่ออก 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้นําข่าวมาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่เทศบาลตําบลเขาพระได้รับการจัดสรรมา เราจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามระเบียบเก่า พอ
เข้าการใช้ระเบียบใหม่ ระบบยังไม่ลงตัว เลยทําให้โครงการที่จะได้ดําเนินการ ได้ล่าช้า
ออกไปตามช่วงระยะเวลา มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธานที่เคารพ ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๒ ต้องขอขอบคุณท่าน
ผู้บริหาร ขอบคุณทุกท่าน เรื่องประปา พอดีประปาที่อยู่หมู่ที่ ๓ หลังโรงเรียนพิปูน            
สังฆรักษ์ฯ ผมเคยประสานกับผู้บริหาร ท่านนายกฯ เรื่องขอแทงค์ประปา เพระประปา
ลูกนี้ใช้มานานหลายปี เป็นประปาแทงค์ลูกบอล คือแทงค์เกิดชํารุด เป็นสนิม ไม่รู้จะพัง 
ไม่พัง แต่ตรงอ่ืนยังใช้ได้ ช่วงนี้ยังใช้ได้อยู่ แต่ต้องขอบคุณท่านผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน จริงๆเป็นสิ่งที่ผมดีใจกับชาวบ้านผู้ใช้ประปาหลังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ ช้าไม่
เป็นไร ได้ ถึงแม้จะช้า แต่เราได้มา อยากจะถามผู้บริหารว่าการก่อสร้างทั้งระบบเลยไหม 
หรือแบ่งเป็นอาคาร เป็นแทงค์น้ํา บ่อประปาลูกนี้ เป็นบ่อที่สุดยอดที่สุดในเขตเขาพระ 
ต้องขอขอบคุณ จะไปแจ้งกับชาวบ้านต่อ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต 2 วันนี้ทางสมาชิก

ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 61 ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ผมเป็นห่วงในส่วนของ
งบประมาณในการก่อสร้างต่างๆ เวลาซื้อซองเปิดการประมูลงานต่างๆ ประวัติของผู้ที่มา
ทําสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ที่ผ่านๆมาผู้รับเหมาบางรายทําสัญญาไป
แล้ว ปล่อยไป 2-3 เดือน ไม่มาดําเนินการ ชาวบ้านก็รอ บางโครงการหมดสัญญา 
โครงการที่ได้อนุมัติผ่านไปแล้ว ทําสัญญาไปแล้ว ไม่ได้ทําตรงตามสัญญา ในปี 61 นี้มี
ระเบียบในการทําสัญญาว่า ประวัติในการทํางานก่อสร้างที่ผ่านมามีแบบไหน ผมอยาก
ทราบว่าเรามีระเบียบในการให้เขาทําสัญญาการก่อสร้างต่างๆ ถ้าเขาไม่ทําตามสัญญา 
ล่าช้า เรามีระเบียบอะไร ผมขอถามแค่นี้ครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกและผู้บริหารทุกท่าน ในส่วนของข้อซักถามของท่าน

สมาชิกประสิทธิ์ ระบบประปาที่ได้ของหมู่ที่ ๓ หลังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ ได้ทั้งระบบ 
คือทั้งหอถังสูง ระบบกรอง ระบบสูบน้ํา ยกเว้นบ่อบาดาลใช้บ่อเดิม การเดินท่อใช้ระบบ
เดินท่อแนวใหม่ทั้งหมด ได้ออกแบบใหม่ทั้งระบบ ส่วนของท่านโชคดี ขอชี้แจงเป็น
ประเด็น ประเด็นแรก การจัดซื้อจัดจ้าง การหาผู้รับจ้าง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี 
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2560 มีผลบังคับใช้ในวันนี้ สรุปสาระสําคัญคือ ยกเลิกระเบียบฯที่หน่วยงานราชการ
ปฏิบัติอยู่ทั้งหมดแล้วถือปฏิบัติตาม พรบ. ฉบับนี้  การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี 1. วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 2.วิธีการคัดเลือก 3.วิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่างๆยังไม่ประกาศหลักเกณฑ์ออกมาใช้ การหาผู้รับจ้าง
จะมีความโปร่งใสมากข้ึน ผู้รับจ้างต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ในส่วนของการบริหารสัญญา บางครั้งลําบาก 
บังคับอะไรได้ไม่มาก ส่วนราชการถ้าทําสัญญาแล้วถ้าเขาไม่ผิดเงื่อนไขในสัญญา จะบอก
ยกเลิกเขาไม่ได้ เขามีสิทธิ์ฟ้องร้องว่าเขาจะทําอยู่ แต่อาจจะช้าไปหน่อยอะไรแบบนี้ ของ
เราจะเจอบ่อย บางครั้งเขาล่าช้าไปมาก ชาวบ้านขาดโอกาสในการพัฒนา แต่ เราจะ
ยกเลิกเขาทันทีทันใดได้ ต้องไปตามขั้นตอน รูปแบบการบริหารสัญญาจะเป็นแบบเดิม  
ส่วนที่ไม่เป็นตามสัญญาจ้างหรือผิดสัญญาจ้าง เราก็ว่าไปตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
เราทําได้ตามนั้น บางอย่างเราอยากจะทําเร็วๆ แต่ว่าทําหนังสือทวงไปก็แล้วเขายังไม่
ยอมเข้ามาทําการก่อสร้างและยินยอมให้ปรับก็เลยไม่ยกเลิกสัญญา ซึ่งหากมีระบบที่คอย
กลั่นกรองผู้ขาย ผู้รับจ้างที่ไม่มีผลงานหรือทิ้งงานของทางราชการ ก็จะทําให้เทศบาลมี
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ได้ผู้รับจ้างที่สามารถทํางานแล้วเสร็จได้ตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญามากยิ่งข้ึน นี่คือการบริหารสัญญา ขออนุญาตนําเรียนท่านสมาชิกเพียงแค่นี้ครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเป็นแนวทางเดียวกัน สําหรับผู้รับ
จ้างที่ล่าช้า มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมใน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ สําหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุม ตลอดจนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่เข้าประชุม ผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑4.๕๐ น. 
           (ลงชื่อ)      สัจจนา  หนูรุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
                นักจัดการงานทั่วไป 
 

              (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  31 สิงหาคม ๒๕60              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจําปี ๒๕60  เมื่อวันที่  23 สิงหาคม ๒๕60  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ 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  สมั ยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  ๒๕60  เมื่อวันที่  29 กันยายน ๒๕60                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 


