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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕61 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕61  เมือ่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม ๒๕๖1 แล้ว  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  30  เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

        (ลงชื่อ)       สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕61  

 วันที่  ๒8  กุมภาพันธ์  ๒๕61   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. นายจํารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๘. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๙. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 

๑๐. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
๑๑. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
12. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๓. นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง 
๔. นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ 
๕. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล วสันต์  ไทรแก้ว 
6. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
7. นายจิระ  จันทวงศ์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 7 จิระ  จันทวงศ์ 
8. นายภูสิทธิ์  ริยาพันธ์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 12 ภูสิทธิ์  ริยาพันธ ์
9. นายสิรวิชญ์  ทินกร ประธานประชาคม หมู่ที่ 11 สิรวิชญ์  ทินกร 

10. นางสาวอาภรณ์  หนูเนียม เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อาภรณ์  หนูเนียม 
11. นางสาววรรณิสา  ถาพร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วรรณิสา  ถาพร 
12.  นางสาวทักษอร  คะเณย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทักษอร  คะเณย์ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะผู้บริหารตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี ๒๕61 
ซึ่งได้ตรวจสอบจํานวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และ
ดําเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ประธาน ประกาศเทศบาลตําบลเขาพระ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ ได้
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้ว  นั้น ในการนี้ จึงอาศัยอํานาจ
ข้อ 22 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 
ของเทศบาลตําบลเขาพระต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ 

 1.2 แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ 
ประธาน ขอเชิญแนะนําตัวครับ 
นางสาวอาภรณ์ หนูเนียม เรียนประธานสภา คณะบริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวอาภรณ์              

หนูเนียม สังกัดกองคลัง ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ขอบคุณค่ะ 

1.3 แนะน าตัวพนักงานจ้างท่ีบรรจุใหม่  
ประธาน  ขอเชิญครับ 
นางสาววรรณิสา ถาพร เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ดิฉันนางสาววรรณิสา ถาพร สังกัดกอง

ช่าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ขอบคุณค่ะ 
นางสาวทักษอร คะเณย์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ดิฉันนางสาวทักษอร คะเณย์ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกอง
คลัง ขอบคุณค่ะ 

ประธาน ในนามเทศบาลตําบลเขาพระยินดีต้อนรับทุกท่าน และขอขอบคุณทั้ง 3 ท่าน ที่ให้ความ
ไว้วางใจเทศบาลตําบลเขาพระ มาปฏิบัติงานที่นี่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของชาวตําบลเขาพระ ขอขอบคุณอีกครั้ง ถ้าท่าน
มีภารกิจ ขอเชิญตามอัชฌาสัยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
  ๒๕60 วันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕60 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
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มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยคํา ขอเชิญท่านสมาชิกประสิทธิ์             
ครับ 

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธานสภา ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต 2 ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา หน้าแรกขออนุญาตเอ่ยนาม สท.พรรัตน์ ราชมณี ที่ขอแก้ไข
รายงานการประชุม ท่านจะรายงานตัวผิดหรือถูกไม่ม่ันใจ แต่ในรายงานการประชุม สท.
พรรัตน์ สมาชิกสภา เขต 2 แต่ที่ผมจําได้ท่านพรรัตน์สมัครเลือกตั้งในเขตที่ ๑ ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนที่ประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณท่านสมาชิกประสิทธิ์ 

ละม้าย ที่ได้เปิดดูและได้เห็นความผิดในการบันทึกการประชุม จริงๆก็เขต ๑ และอีก
อย่างบรรทัดล่างลงมา ตัว ง ไม่ใช่ ย ๒ ตัว ขอให้แก้ไข ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ในหน้าที่ 10 ในวาระของผมที่ได้อภิปราย สอบถามไปยังฝุายบริหาร ขอแก้ใน
บรรทัดที่ 5  มีผู้ประกอบลงเฟสบุ๊คบ้าง ขอแก้เป็น มีผู้ประกอบการ กลัวว่าความหมาย
จะเพ้ียนไป ขอบคุณครับ 

ประธาน ท่านอ่ืนมีไหม  ตามที่ท่านได้อภิปรายไว้ในบันทึกการประชุม ถ้าถ้อยคําของท่านมี
ความผิดพลาด มีความประสงค์จะแก้ไข ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕60 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธาน ผมขอเรียนท่านสมาชิกว่า ต้องขอเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จะเสนอต่อสภาเล็กน้อย เนื่องจาก

ได้รับการประสานจากท่านนายกฯว่า ในระเบียบวาระ 4.1 ญัตติขอความเห็นชอบ
โครงการขอรับเงินอุดหนุน 4.2 ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม 
4.3 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ได้รับการประสานจากท่านนายกฯว่า สําหรับเรื่องที่
เสนอใหม่ 4.1 เหมือนเดิม แต่ระหว่าง 4.2 กับ 4.3 ให้นําเรื่อง 4.3 มาพิจารณาก่อน 
จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

 

4.1 ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ตัวแทนประชาคม ผู้ เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ในระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ตาม
หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว6008 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว6679 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
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2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทําโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 โครงการ โดยจัดทําโครงการขอรับ
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ข้อ 67 (ทวิ) การจ่ายเงินตาม
มาตรา 67 (๘) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงขอเสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนจํานวน 13 โครงการ รายละเอียดตาม
เอกสาร ขออนุญาตกล่าวความเป็นมานิดหนึ่ง โครงการนี้ทางจังหวัดให้ทางท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณรายจ่ายอุดหนุน ปี พ.ศ. 2560 ในแนวทาง เทศบาลของเราต้องทําให้แล้ว
เสร็จในเดือนสิงหาคม หนังสือตัวนี้มาเดือนตุลา ซึ่งสวนทางกันกับการที่เราจะ
ดําเนินการ เพ่ือให้ดําเนินการถูกต้องตามระเบียบ หนังสือตัวนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล 
ตามโครงการแนวทางพระราชดําริ ผมเลยทบทวน กลับไปเริ่มโครงการใหม่หมด ตั้งแต่
เริ่มทําประชาคมหมู่บ้าน เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านมาประชุม เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการดําเนินการก่อนถึงวันนี้ ผ่านมาทั้งหมด 12 เวที 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 
โครงการเป็นอย่างน้อย หมู่บ้านละ 20,000 บาท กว่าจะได้ทั้งหมดถึงวันนี้ ใช้การ
ประชุมมา 3-4 เวทีแล้ว รายละเอียดท่านสมาชิกคงได้ตรวจดูมาบ้างแล้ว ขอให้ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติช่วยกันพิจารณาและดูรายละเอียดอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญท่านสมาชิกมีท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม 
ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 

นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมจํานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ตามโครงการ
แต่ละโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการในเรื่องของสาธารณสุข ตามที่ฝุายบริหารได้ชี้แจง 
เราทําเวทีไปหลายเวทีแล้ว หลังจากนี้จะได้เรียนว่าหลังจากเราผ่านสภาไปแล้ว อย่าง
น้อยที่สุดเราต้องตั้งคณะกรรมการกันอีก ในเรื่องของการดําเนินการ โดยมีฝุาย
สาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั้ง 2 โรงพยาบาล 
ทั้งปากระแนะ และจุฬาภรณ์ ตลอดไปถึงโรงพยาบาลพิปูน และที่ขาดไม่ได้คือสมาชิก 
อสม. ต้องเป็นผู้ที่ดําเนินการในเรื่องสาธารณสุขตามหมู่บ้านต่างๆ ในเรื่องนี้มีความ
จําเป็น เป็นอย่างยิ่ง สืบเนื่องจากว่าเป็นโครงการตามพระราชดําริในพระบรมวงศานุวงศ์ 
ไม่ว่าจะเป็นพระเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลปัจจุบัน หรือสมเด็จย่า ตรงนี้ผม
อยากจะเรียนท่านสมาชิกว่าทุกคนคงจะเห็นด้วย และอีกอย่างคงเป็นเรื่องที่เราคงทํากัน
ทุกๆหมู่บ้าน สมาชิกท้ัง 12 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารคงจะผ่านสายตามาแล้ว ผมคิดว่าเพ่ือ
ไม่ให้เสียเวลาอยากจะให้ท่านประธานได้ดําเนินการในลําดับขั้นตอนต่อไป ขอบคุณครับ 

 ประธาน มีสมาชิกท่านจะประสงค์จะอภิปรายเ พ่ิมเติมโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริ และโครงการอุดหนุนให้กับท้องถิ่น คือ
เทศบาลตําบลพิปูน มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม 
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกท่านได้เห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน กรุณา
ยกมือด้วยครับ 



-๖- 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่
เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

 4.2 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระท่ี 4.2 ญัตติขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสม ด้วยเทศบาลตําบลเขาพระ มีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
เพ่ือใช้ในโครงการดังต่อไปนี้ ๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.จุดปลายร่อน
บริเวณท่ีดินนายพีระพงศ์ ศรีประพันธ์ หมู่ที่ 3 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 126,6๐๐.- 
บาท ๒. โครงการขยายท่อเมนประปาด้านทิศตะวันตกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน           
จุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 11 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 17,2๐๐.- บาท 3. โครงการ
ก่อสร้างสะพานทางเข้าบ้านนายสุกรี หมู่ที่ 11 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 42,5๐๐.- 
บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 186,3๐๐.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕58 ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการ
ชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการเพื่อบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกฎหมายกําหนด จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม จํานวน 186,3๐๐.- บาท เพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป 
รายละเอียดโครงการท่านสมาชิกสามารถเปิดดูได้ด้านหลัง จํานวน 3 โครงการ บาง
โครงการเป็นความเดือดร้อนต่อเนื่องจากการทํางาน จากการวางระบบ เป็นความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา บางโครงการเป็น
เรื่องเร่งด่วน ถ้าปล่อยไปจะเกิดความเสียหาย ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันดูอีกครั้ง 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้อภิปราย ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงสถานะการเงินการคลังของ
เทศบาล ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกฯ ในส่วนของยอดเงินสะสมที่
นํามาใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 7,693,097.28 บาท จ่ายขาดเงินสะสมไป
แล้ว 91,000.- บาท สมทบเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 263 ,072.73 บาท 
สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากรท้องถิ่นตามความ
จําเป็น ตามสถานะการเงินการคลัง 3 เดือน 3 ,371,625.- บาท สํารองจ่ายกรณีที่
ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ปุวยเอดส์ ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน เป็นเงิน 3,130,800.- บาท สํารองจ่ายกรณีสาธารณภัยร้อยละสิบ
ของวงเงินสะสมคงเหลือ จํานวน 83,747.96 บาท เงินสะสมที่สามารถบริหารจัดการ
ได้ นําไปใช้จ่ายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว 753,731.60 บาท จึงขออนุญาตนํา
เรียนสถานะเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ ขอบคุณครับท่านประธาน  
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ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจงสถานะการเงินการคลังของเทศบาล ขอเชิญสมาชิก 
ประสงค์จะซักถามในโครงการหนึ่งโครงการใดหรือทั้งหมด ทั้ง ๓ โครงการตามที่ท่าน
นายกฯได้เสนอ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 

นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ทุก
โครงการมีดีทุกโครงการ แต่มีที่ติดใจอยู่ ที่ติดใจไม่ใช่จะไม่ให้ ให้ แต่เกิดอะไรขึ้นกับ
เทศบาลตําบลเขาพระ ทําคูน้ําของหมู่ที่ 11 ตั้งนานแล้ว แต่อยู่ดีๆ วันที่ ๑๑ กุมภา นาย
สุกรีทําหนังสือแย้งมาว่าไม่มีทางเข้าบ้าน ผมไม่ใช่ไม่ยกมือให้ ยกมือให้ เพราะถือว่าผู้ที่
ไม่มีทางเข้าบ้าน ถือเป็นความเดือดร้อนและมีความจําเป็นที่สุดในชีวิตในการดํารงชีวิต 
แต่หมายถึงว่าสํานักงานแห่งนี้หรือผู้บริหารแห่งนี้ แก้ปัญหาเหมือนนักฟุตบอล นัก
ฟุตบอลแก้อย่างไร แก้เมื่อลูกฟุตบอลมาถึงตีน จะส่งให้ใครหรือจะตัดสินใจยิงเข้าประตู 
นี่คือภาพมองของผมที่ผมมอง ผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น อยู่ดีๆนายสุกรีบอกว่าไม่มีทางเข้า
บ้าน แล้ววันที่ไปทําคูน้ํา ท่านประธานที่เคารพ ช่างไปดูแล้ว ผมถ่ายรูปไว้ นายสุกรีไม่ได้
เข้าทางนั้น ผมถ่ายไว้ วันวางท่อผมก็ถ่าย นายสุกรีไม่ได้เข้าทางนั้น แต่เกิดอะไรขึ้น ผม
อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่เป็นไร ไม่ต้องตอบก็ได้ ให้คนทุกคนได้ตอบ ได้รู้ว่าเกิด
อะไรขึ้น ว่านายสุกรีเกิดอะไรขึ้นที่อยู่ๆเข้าบ้านไม่ได้  ผมเห็นด้วยกับโครงการที่ทําทุก
โครงการ ดีเกิดกับประชาชนชาวตําบลเขาพระทั้งนั้น ไม่ได้เกิดกับประชาชนชาวกรุงเทพ 
เพราะฉะนั้นท่านนายกฯก็ดูแล้วว่าเป็นเรื่องดี แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอะไร ผมไม่รู้ แต่ต้อง
เข้าใจว่าคนที่เดือดร้อนไม่ทีทางเข้าบ้าน เดือดร้อนหนัก ต้องทําให้ แต่ที่พูดนี้หมายถึงว่า
เกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องทางเข้า

บ้านนายสุกรี คือถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาพูด ให้สอดคล้องกับที่ท่านพูด เพราะผมอยู่ในพ้ืนที่ 
ตามข้อเท็จจริง ก่อนหน้าที่ที่ทางเทศบาลได้ดําเนินการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีต ซึ่ง
เป็นคูถาวร ตามสภาพพ้ืนที่บ้านนายสุกรีนั้น มีสะพานข้าม มีท่อลอด บ้านนายสุกรีอยู่ติด
กับบ้านกํานันสุพล คเชนทร์ กํานันตําบลเขาพระ ตามที่นายสุกรีได้ทําหนังสือแย้งมายัง
สํานักงานเทศบาลตําบลเขาพระ ได้รายงานถึงผลกระทบ ความเดือดร้อน ถูกต้องตาม
ระเบียบ ให้สํานักงานเทศบาลตําบลเขาพระดําเนินการแก้ปัญหา ตามที่ผมเรียนว่าตาม
สภาพข้อเท็จจริงบ้านนายสุกรีติดกับบ้านกํานันสุพล คเชนทร์ ปัจจุบันนายสุกรีใช้
เส้นทางผ่านข้างบ้านท่านกํานัน ไม่ใช่ว่าท่านกํานันจะขัดข้องแต่ประการใด ด้วย
ความรู้สึกท่ีสัมผัสมา แล้วที่ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาล ฝุายบริหารเห็น
ว่างบประมาณไม่มาก น่าจะให้การแก้ไข ซึ่งไม่ใช่เฉพาะบ้านนายสุกรีเพียงหลังเดียว 
เดี๋ยวเพ่ือนสมาชิกเกิดการเข้าใจไม่ตรงกัน นั่งดูงบประมาณก็สามสี่หมื่น แต่ในความเป็น
จริงนายสุกรีกับท่านกํานันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ประการใด ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภา ขอเพ่ิมเติมในส่วนของท่านสถิตย์กับท่านพรสิทธิ์ ความจริงทุก

โครงการอย่างที่ท่านสถิตย์ได้เรียนท่านประธานสภาไปว่าเห็นด้วยทุกโครงการ ในส่วนที่
สมาชิกได้อภิปรายไปเรื่องก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคูระบายน้ําทางเข้าบ้านนายสุกรี 
โครงการนี้ผมก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่สิ่งที่ต้องนําเสนอใหม่ในวันนี้ต้อง
ขอทบทวนไปยังฝุายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝุายสํารวจออกแบบสร้างคูระบายน้ําที่ผ่าน
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มา เป็นส่วนที่บกพร่อง ไม่สํารวจให้ดี และต้องเสนอญัตตินี้เข้ามาในวันนี้ จึงเป็น
อุทาหรณ์ว่าครั้งต่อไปที่จะทํางาน จะเป็นการสํารวจหรือออกแบบ ขอให้ครอบคลุมไปทุก
ส่วน ไม่ว่าเป็นท่อระบายน้ําหรือเป็นคู ต้องขอฝากท่านประธานผ่านไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกองช่าง ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเพ่ิมเติมไหม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์
จะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอมติทีละโครงการ โครงการแรกเป็นโครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.จุดปลายร่อนบริเวณที่ดินนายพีระพงศ์ ศรีประพันธ์ หมู่ที่ 3 ตําบล       
เขาพระ งบประมาณ 126,6๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
สําหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.จุด
ปลายร่อนบริเวณที่ดินนายพีระพงศ์ ศรีประพันธ์ หมู่ที่ 3 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 
126,6๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่สอง โครงการขยายท่อเมนประปาด้านทิศตะวันตกของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 11 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 17,2๐๐.- บาท  
สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมสําหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขยายท่อเมนประปาด้านทิศตะวันตก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 11 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 
17,2๐๐.- บาท  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่สาม โครงการก่อสร้างสะพานทางเข้าบ้านนายสุกรี หมู่ที่ 11 ตําบล          
เขาพระ งบประมาณ 42,5๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
สําหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างสะพานทางเข้าบ้านนายสุกรี 
หมู่ที่ 11 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 42,5๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง           
ไม่อนุมัติ 1 เสียง งดออกเสียง 2 ท่าน 

4.3 ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระที่ 4.3 ญัตติขอความ

เห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ด้วยเทศบาลตําบลเขาพระ มีความจําเป็นต้องขอ
ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือใช้ในโครงการดังต่อไปนี้ ๑. โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายรอบภูเขาพระ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้แอส
ฟัลท์คอนกรีตผสมยางพาราซ่อมผิวจราจร หมู่ที่  1 ตําบลเขาพระ  งบประมาณ                
๔92,6๐๐.- บาท ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสวนยางนายไสว 
ศรีเปารยะ หมู่ที่ 5 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 411,๐๐๐.- บาท 3. โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายนาตลิ่งซองใต้ โดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพาราซ่อมผิวจราจร หมู่
ที่ 7 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 494,7๐๐.- บาท 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองคันเถร เริ่มจากหัวถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนยางนายสุรพล อุ่นใหม่ 
หมู่ที่ 10 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 495,4๐๐.- บาท 5. โครงการก่อสร้างสนาม           
ฟุตซอลพ้ืนยางพารา หมู่ที่  11 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 2 ,555,0๐๐.- บาท         
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดห้วยโก (ห้วยตรีด) เริ่มจากแยก
ถนนลาดยางทางเข้าวัด หมู่ที่ 11 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 496,1๐๐.- บาท รวม
งบประมาณท้ังสิ้น 4,944,8๐๐.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕58 ข้อ ๘7 วรรคสอง 
การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอ
ต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน                
4,944,8๐๐.- บาท เพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป สําหรับโครงการนี้อาจจะ
เป็นโครงการใหม่ ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ ไม่เคยสัมผัสกับเงินทุนสํารอง
เงินสะสม ครั้งนี้เป็นครั้งแรก มีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรู้จักกับเงินทุนสํารอง มีหนังสือ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด ให้ตรวจสอบเงินทุนสํารอง เงิน
สะสมทุกประเภทที่จะดําเนินการได้เพ่ือจะกระตุ้นเศรษฐกิจและใช้วัตถุดิบ ยางพารา เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าในส่วนของยางพารา ซึ่งในตอนนี้ทางเทศบาลได้รายงานให้จังหวัดได้ทราบว่า
กระบวนการและขั้นตอนดําเนินการอยู่ในขั้นตอนไหน ทุก 15 วัน ทางเทศบาลจะต้อง
รายงานให้จังหวัดทราบในกระบวนการใช้จ่ายเงิน ที่สําคัญที่สุดคือนโยบายของรัฐบาลให้นํา
เงินสะสม เกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม จะให้ท่านปลัดซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณรายงานสถานะการเงินการคลังกรณีใช้จ่ายเงินทุนสํารอง ในส่วนที่มี
สมาชิกสงสัยในแนวทางการใช้จ่ายเงินว่าสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาความเดือนร้อน
ของพ่ีน้องจริงหรือไม่ จะนําเรียนชี้แจงอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ของเชิญท่านเลขาฯชี้แจงสถานะการเงินการคลังและเงินทุนสํารองเงินสะสมให้สมาชิกทราบ
ครับ 

เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของ
เงินทุนสํารองเงินสะสม ได้กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ. ๒๕58 ข้อ ๘7 ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงิน
สะสมไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสํารองเงินสะสม วรรคสอง การจ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสมจะกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าเงื่อนไขต่อการขอ
อนุมัติในวันนี้ วรรคสาม ในกรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงิน
สะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนํายอดเงินส่วนที่เกิดไปใช้จ่ายได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (๑) คือการใช้จ่ายมีได้ 2 กรณี คือกรณีเกินร้อยละยี่สิบห้า ตาม (๓) 
ซึ่งขออนุญาตนําเรียนสถิติว่าทําไม่ไม่ใช้จ่ายตามข้อ 87 (๓) คือสภาท้องถิ่นสามารถอนุมัติ
ได้เลย ยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของเทศบาลตําบลเขาพระ 
มี 11,086,765.85 บาท มีรายการหักทั้งหมด ดังนี้ จ่ายเงินทุนสํารองที่จ่ายไปแล้วและ
ต้องกัน คือโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 284,000.- บาท เหลือเงินทุนสํารองเงินสะสม 
10,802,765.85 บาท งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 49,927,500.- บาท คิด
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เป็นร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณประจําปี 2561 เท่ากับ 12,481,875.- บาท ดังนั้น
งบประมาณที่เหลือเกินเงินทุนสํารองที่เหลืออยู่ ส่วนที่เกินร้อยละยี่สิบห้า คือติดลบอยู่ 
1,679,109.14 บาท คือไม่สามารถใช้จ่ายได้ ดังนั้นใช้จ่ายเข้ากับวรรคสอง คือเงินสะสมมี
อยู่ไม่เพียงพอต่อการบริหาร โดยขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่นและขออนุมัติต่อผู้ว่าฯ 
เพ่ือผู้ว่าฯอนุมัติให้ใช้จ่ายตามโครงการตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ขออนุญาตนําเรียนชี้แจง
แคนี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมในส่วนของระเบียบการ
ใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม เมื่อไม่มีสมาชิกจะเพ่ิมเติมในส่วนของระเบียบการใช้จ่าย
เงินทุนสํารอง ให้สมาชิกพิจารณาโครงการที่ท่านนายกฯเสนอทั้งหมด โครงการหนึ่งโครงการ
ใดที่ท่านสงสัย ไม่ชัดเจนในรายละเอียดต่าง ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายได้ ขอเชิญสมาชิก
พรรัตน์ครับ 

นายพรรัตน์ ราชมณ ี เรียนท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตอภิปรายในภาพรวม ทั้ง 6 โครงการ ตามที่ฝุาย
บริหารได้เสนอเข้ามายังสภา ทั้ง 6 โครงการ เห็นด้วย เพราะแต่ละโครงการสามารถบรรเทา
ความเดือดร้องของพ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลตําบลเขาพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ ๕ 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพ้ืนยางพารา หมู่ที่ ๑๑ โครงการนี้รู้สึกยินดีกับเยาวชน หรือผู้
ที่มีใจรักในการออกกําลังกาย มีสนามฟุตซอลที่ทันสมัย สามารถฝึกซ้อมและแข่งขันได้ 
โครงการนี้เยาวชนได้ตระหนักและเรียกร้องมาเป็นเวลานานที่จะมีสนามที่มั่นคง ถาวรและ
ทันสมัย ขอขอบคุณไปยังฝุายบริหารที่เห็นความสําคัญของเยาวชน ให้มีพ้ืนที่ในการออก
กําลังกาย และมีสนามฝึกซ้อมที่จะไปแข่งรายการต่างๆ ไม่ว่าจะในพื้นที่อําเภอพิปูนหรือ
พ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะวันนี้ เยาวชนได้ฝากผมมาว่าช่วยยกมือให้ด้วยโครงการนี้ เขาฝาก
โครงการเดียวนี้ โครงการอ่ืน เขาไม่สนใจ แสดงว่าโครงการนี้เป็นหัวใจหลักของเขาเลย 
ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

สายคลองคันเถร ผมมองถึงภาพการวางท่อ ท่อขนาด 30 ซม. คูณ 100 ผมมองว่าไม่
น่าจะพอ คือตามสภาพ ผมสัมผัสอยู่เรื่อย ไม่น่าจะพอ 3 จุด ถูกต้อง แต่เล็ก น่าจะน้อยไป 
ฤดูน้ําหลาก น่าจะแก้ไขเป็น 60 ซม. คูณ 100 มองสภาพน้ําหลากเยอะคลองคันเถร ตัวอ่ืน
ถูกต้อง รายละเอียดสํารวจใช้ได้ แต่ท่อขนาดเล็กไปนิด ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต    เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นการดีที่ได้

ซ่อมแซมถนนให้ประชาชนได้ใช้อย่างปลอดภัยและมั่นคง แต่ผมเป็นห่วงอยู่นิดหนึ่งที่เป็น
ถนนลาดยาง ไม่ว่าลาดยางรอบภูเขาพระ ลาดยางนาตลิ่งซองใต้ เป็นห่วงเรื่องความแข็งแรง 
เพราะบางครั้ง บางเส้นมีรถน้ําหนักมาก น้ําหนักเกิน เช่นบรรทุกไม้ยางพาราหรือบรรทุก
อะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้ผมอยากเพ่ิมเติมอีกนิดว่าให้เราติดตั้งปูายกําหนดน้ําหนักไว้ได้ไหม 
เพราะว่าที่ผ่านมา ยกตัวอย่างถนนอ่างเก็บน้ํา อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากรถหนักวิ่ง ก็พังไป เป็น
ประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าควรจะมีปูายกําหนดน้ําหนัก ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต ๒ ขอบคุณฝุายบริหาร

ที่เห็นความสําคัญของพ่ีน้องประชาชน แต่ผมเป็นห่วงอยู่ ๒ โครงการ โครงการถนนคอนกรีต 
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ที่ผ่านมาผมเห็นว่าเรื่องไหล่ทางไม่จําเป็นเท่าไหร่ แต่คู ผมเห็นหลายสายที่ผ่านมา ถนนที่มี
ความลาดชัน พอฤดูน้ําหลาก จะเซาะข้างถนน ทําให้ถนนทรุดได้ ถ้าเราบวกเรื่องคูลงไปแทน
เรื่องไหล่ทาง ผมติดว่าถนนจะคงทนมากกว่า ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตที่ ๑ ตามญัตติของฝุายบริหาร

ที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม โดยต้องผ่านสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ผมมี
ประเด็นสงสัย ๒ ประเด็นด้วยกัน ประเด็นที่ ๑ ๖ โครงการที่เสนอผ่านสภา ณ วันนี้ ขอให้
สมาชิกตั้งขอสงสัยว่าทําไมงบประมาณของแต่ละโครงการไม่เกินห้าแสนบาท เพราะระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนอยู่เรื่อย อาจจะมีนัยยะอะไรซ่อน
เร้นอยู่ก็ได้ ให้สังเกตดู สี่แสนเก้า สี่แสนหนึ่ง สี่แสนเก้า และโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 
สองล้านกว่าไม่มีปัญหา แต่โครงการที่ ๖ ผมสงสัยที่ให้เข้าประเด็นที่สอง ว่าทําไมเราต้องรีบ
ก่อสร้าง เพราะถนนพ่ึงบุกเบิกเมื่อเดือนที่แล้ว อยู่ในแผนสี่ปีไหม ที่ต้องมายัดเยียดให้สมาชิก
ต้องมาลุกขึ้นพูด ความจริงผมมายกมือให้ผ่านหมดทุกโครงการ แต่ผมมีข้อสงสัยว่าทําไม ให้
ไปเปิดดูแผนพัฒนาสี่ปี สามปี ผ่านประชาคมไหม เราก็รู้ 171 ตารางกิโลเมตร เส้นทางบน
ภูเขาทุกสายมีปัญหา แต่สี่ห้าปีเลือกทําเส้นทางที่สบายไปแล้ว มีหลุมบ่อ แต่พ่ึงบุกเบิกไป
เมื่อเดือนที่แล้ว ขอให้ความจริงปรากฏกับสภาแห่งนี้ ว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ มีความจําเป็น
เร่งด่วนหรือ ทางขึ้นวัดห้วยตรีด ทําถนนลาดยางแล้ว ประชาชนที่ขึ้นไปทุกวันพระ เทศกาล
ขึ้นปีใหม่ เทศกาลเดือนเมษายน คํานวณได้ การจราจรไม่ติดขัด การจะก่อสร้างถนนสายใหม่
เพ่ือลดการจราจรติดขัด ไม่ใช่ว่าจะทําตามอําเภอใจ ผมก็รู้ สมาชิกทุกคนยกมือให้หมด ถ้า
ผ่านสภา ถ้าไม่ฝืนใจจนเกินไป แต่นี่ผมดูแปลก ทําไมเราต้องใช้งบประมาณของเทศบาล เรา
มาจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ว่าฯ ต้องระวังไว้นิด อ้างหนังสือ อ้างได้
ว่าจะช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ํา อ้างได้ ตีคลุมได้ ถ้าเกิดใครร้องเรียนขึ้นมา สภาแห่งนี้
ต้องถูกรับผิดชอบไปด้วย ผู้ให้ผ่านสภา เรานั่งดูได้อย่างไร เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าทําไม
โครงการที่ ๖ ผมสงสัย เปิดดูตั้งแต่เมื่อคืนและไม่ได้ติดต่อกับใครทั้งสิ้น ผมทํางานด้วยจิตใจ
มุ่งมั่นว่าจะพัฒนาตําบลเขาพระให้มีมาตรฐานถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็สักเจ็ดสิบห้า แปดสิบ
ห้าก็ยังดี แต่นี่ท่านคิดดูว่าสมควรแล้วหรือ ถนนบุกเบิกเม่ือปีที่แล้ว เราไปสร้างคอนกรีต 
ขณะที่เส้นทางที่เกษตรกรของเราขึ้นไปกรีดยางพารายังไม่ไปแก้ปัญหาให้เขาเลย โปรด   

ไตร่ตรองด้วย ผมขอโครงการเดียวในทั้ง ๖ โครงการนี้ ขอให้สมาชิกช่วยไตร่ตรองด้วยและขอความเห็นด้วย ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เขตที่ ๑ ได้

ศึกษาวิธีงบประมาณการนําเข้าเสนอต่อสภาของฝุายบริหาร มีความเห็นคล้ายคลึงใน
แนวทางเดียวกัน สภาพปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในความรู้สึกผม ดีใจ
สุดๆ โครงการที่คณะบริหารเสนอต่อสภาแห่งนี้ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้
งบประมาณซึ่งเป็นเม็ดเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชน ไม่ใช่ สท.ดํา สท.เอฟ คลั่งใคร่กีฬา 
แต่เทศบาลตําบลเขาพระ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องครอบคลุม ไม่ว่าปัญหา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าการสร้างถนน นั่งดูรายละเอียดแบบแปลนโดยเฉพาะสนามฟุตซอล 
เราก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง ใช้เม็ดยางพาราเพ่ือกระตุ้นเม็ดเงินเกษตรกรที่ปลูกยางพารา 
ผมศึกษาดูก่อนที่เราจะใช้เม็ดยางพารานั้น จะใช้พ้ืนยูนิแทน หรือตัวย่อ พียู ผมได้ติดต่อให้
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เพ่ือนฝูงดูว่าเม็ดยางที่เทศบาลออกแบบมา เขาบอกโอเคเลย ปัจจุบันมีหลายที่ ช้างกลางก็ใช้ 
คงไม่มีปัญหา เรื่องการตั้งงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง บางครั้งการตั้งเม็ดเงินภาครัฐ
ท่านไม่ต้องเป็นห่วง งานประเภทเดียวกัน แบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ ตามระเบียบพัสดุตัวใหม่ ต้อง
ลงระบบ ท่านสมาชิกไม่ต้องเป็นห่วงต้องเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยรูปแบบวิธีการใหม่ 
อาจจะตั้งงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ตามแต่ ตรงนี้ท่านสมาชิกวางใจได้เลย ฝุาย
บริหารจะไม่รู้ต่อไปว่าใครได้โครงการนี้ เพียงฝุายประจําเสนอให้ลงระบบและผู้รับจ้างเข้ามา
เสนอราคา เมื่อคุณสมบัติ นาย ก นาย ข ไม่ได้ ท่านต้อง bidding maket นี่คือระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบใหม่ ให้สบายใจได้ และขอชื่นชมแทนพี่น้องชาวเทศบาลตําบลเขา
พระ ในการดําเนินการก่อสร้างโครงการ ไม่ว่างบประมาณรายจ่ายประจําปี ผมเองรับฟัง 
รับรู้ถึงการดําเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ชาวบ้านก็เป็นที่พอใจ แต่อย่างว่าการสร้างถนน
คอนกรีตที่ลาดชัน อย่างที่ท่าน สท.โชคดีว่าน้ํากัดเซาะ น่าจะมีปัญหาอยู่ เพราะไม่รู้ว่าน้ําจะ
มาทิศหนึ่งทิศใด เป็นอุปสรรคในการออกแบบ ความหนาได้ ความยาวตามสเปก ผ่านหมด 
ไม่ใช่จะมายอเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน ไม่ใช่มายอฝุายบริหาร แต่ด้วยความที่รับรู้จาก
ประชาคม ไม่มีปัญหา รับได้ ในการลงประชาคมแผน อัปแผน อาจไม่อยู่ในสี่ปี สามปี อัปมา
อยู่ที่ 1 ที่ ๒ ผมไม่มีโอกาสลงประชาคม ไม่ใช่ขี้เกียจ แต่จะบอกว่าไม่ว่าก็ไม่ได้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจํารูญครับ 
นายจํารูญ ละม้าย ผมขออนุญาต ผมมีภารกิจครับ 
ประธาน อนุญาตครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ท่านนายกฯเพ่ิมเติมอีกไหม ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี เพ่ือเป็นแนวทาง ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ ท่านเป็นสมาชิก 

ตั้งแต่ อบต. เป็นคณะผู้บริหารครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้ท่านเป็นสมาชิก ผมไม่ทราบว่าท่านเปิด
อ่านดูรายละเอียดทุกโครงการหรือเปล่า ท่านพูดเหมือนกับว่าทางเทศบาลนั่งเทียน หารู้ไม่
ว่าท่านไม่ได้เปิดหนังสืออ่านหรือเปล่า เพ่ือความเข้าใจของท่านสมาชิก ท่านต้องไปดูแผนผัง
ในโครงการที่ ๖ ผมคิดว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนจริงๆ ท่านต้องรู้พ้ืนที่ ท่าน
ไม่ได้พูดเพ่ือความสะใจ ท่านต้องเปิดไปดูว่าถนนที่เข้าสภาวันนี้ สายไหน ซ่อมแซม บุกเบิก
จากจุดไหนถึงจุดไหน ถ้าท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ลงพ้ืนที่ ไม่ทําอะไรสักอย่าง เรื่องแผน 
ผมไม่เข้าใจว่าท่านได้ลงทําประชาคมกับพ่ีน้องในหมู่ที่ 11 ด้วยหรือเปล่า ถนนก่อสร้างจุด
ตรงไหน ผมคิดว่าถ้าท่านเปิดดูแผนผัง ท่านจะได้รู้ ท่านก็อยู่ใกล้เคียงกันไม่ถึง ๒ กิโล ถนน
สายนี้อยู่ตรงไหน ในส่วนที่ท่านบอกว่าเพ่ือสะดวกในการดําเนินการสี่แสนแปด แน่นอนที่สุด
ผมต้องยอมรับว่าในการบริหารจัดการในการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญที่สุดคือสะดวกรวดเร็ว  
และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เมื่อก่อนหนึ่งแสน ตอนนี้อัปเป็นห้าแสน ในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้รวดเร็ว ถ้าเกินห้าแสน แน่นอนที่สุดสอง
เดือนยังไม่ได้ผู้ประกอบการ สร้างความเสียหายให้ท้องถิ่น เสียหายต่อหน่วยงานรัฐ 
กระบวนการ e-bidding ในการจัดหาผู้ประกอบการ ถ้ามีความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆ ที่สําคัญ
คือเป็นเงินเร่งด่วน เงินทุนสํารองเงินสะสมต้องขออนุมัติจากผู้ว่าฯอีก ใช้เวลาอีกเป็นเดือน 
กลับมาจัดซื้อจัดจ้างอีกสองเดือน ถ้าเกิด e-bidding ขบวนการล่าช้าอีกสามเดือน สี่เดือน 
เดี๋ยวเข้าสู่ฤดูฝน ขบวนการเปลี่ยนแปลงไปอีก ในส่วนของถนนเหมือนกัน ถ้าท่านดูในพ้ืนที่
ท่านจะรู้ว่าตรงไหน สร้างไหม หรือต่อจากถนนเดิมตรงไหน ผมขอฝากท่านสมาชิก กรณีที่ทํา
ประชาคม ผมอาจจะไม่เข้าร่วมทุกโครงการทุกหมู่บ้าน ท่านในฐานะที่เป็นตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชน ท่านต้องรู้เช่นกันว่าวันนี้จะทําประชาคม ท่านบอกว่าไม่มีแผน ผมขอบอกว่าอยู่



-๑๓- 
 

ในแผนปรับปรุงเพ่ิมเติม ไม่ใช่แผนประจําปี ซึ่งกระบวนการจัดทําแผน กระบวนการกว่าจะ
ได้มาแต่ละโครงการ ต้องผ่านกี่เวที ผ่านกี่ประชาคม ท่านคงรู้ โดยเฉพาะท่านเจตนิพัทธ์ 
ท่านเคยเป็นที่สมาชิก เป็นคณะผู้บริหาร เป็นมาครบ กระบวนการเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ไม่
เหมือนกัน หนังสือสั่งแต่ละฉบับแต่ละส่วนมาเปลี่ยนแปลงเรื่อยอย่างต่อเนื่อง ถ้าไป
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยที่ไม่มีแผน ทุกคนตั้งแต่นายกฯ ปลัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ต้องชดใช้ส่วนนั้นเอง เราต้องกลับไปดําเนินการทั้งหมด แผนแทบจะเรียกได้ว่าร่าง
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่จะใช้จ่ายได้ต้องผ่านสภาเท่านั้น ถ้าเราสร้างโดยไม่ผ่าน
เวทีประชาคม สตง. ตรวจสอบพบ เรียกเงินคืน ในส่วนของท่านประสิทธิ์ในเรื่องของท่อ ผม
ได้มอบหมายให้กองช่างดําเนินการสํารวจออกแบบ ถ้าเกิดผิดพลาดวันนี้คงจะไม่สามารถ
แก้ไขอะไรได้มากนัก แต่ในระยะต่อไปต้องว่าอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคูน้ําที่ท่านโชคดีได้นําเรียน 
ต้องเข้าใจว่าทุกโครงการของบ้านเราอยู่ที่ลาดชัน น้ําไหล น้ําเซาะ บางครั้งจํากัดด้วยสถานที่ 
ซ้ายของชาวบ้าน ขวาของชาวบ้าน จะไปขุดเพ่ิมเติมจะเป็นข้อพิพาทกันอีก ปัญหาแยะ ผม
พยายามบริหารจัดการให้ลงตัวที่สุด ผมเข้าใจในความเป็นห่วงของท่าน เข้าใจอํานาจหน้าที่
ในการตรวจสอบต่างๆ ผมและเจ้าหน้าที่ประจําพยายามทําให้ตรงระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายทุกอย่าง ทุกโครงการทั้ง ๖ โครงการ เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งเราจะทําก็ได้ ไม่ทําก็
ได้ แต่ถ้าไม่ทําเราต้องมีข้ออ้างไปแก้ต่าง มีเงินสะสมไม่ใช้จ่าย มีหนังสือซักซ้อมการใช้จ่าย
และมีหนังสือให้รายงานสถานะการเงินการคลังให้จังหวัดทราบ ทุก 15 วัน เร่งรัดการ
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ท่านสามารถสอบถามเป็นการส่วนตัวได้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเพ่ิมเติมไหม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์
จะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สําหรับโครงการขอใช้เงินทุนสํารองเงิน
สะสม  ซึ่งมีทั้งหมด 6 โครงการ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 11 ท่าน ท่านสมาชิก
จํารูญ ขออนุญาตไปทําธุระข้างนอก มีไหม สมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมเมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
โครงการขอใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม โครงการแรกโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายรอบภูเขาพระ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตผสม
ยางพาราซ่อมผิวจราจร หมู่ที่ 1 ตําบลเขาพระ งบประมาณ ๔92,6๐๐.- บาท สมาชิก
ท่านใดมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายรอบภูเขาพระ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้แอสฟัลท์
คอนกรีตผสมยางพาราซ่อมผิวจราจร หมู่ที่  1 ต าบลเขาพระ  งบประมาณ             
๔92,6๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่สอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสวนยางนายไสว 
ศรีเปารยะ หมู่ที่ 5 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 411,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสวนยางนายไสว ศรีเปารยะ หมู่ที่ 5 ต าบลเขาพระ 
งบประมาณ 411,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก
เสียง 1 ท่าน 



-๑๔- 
 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่สาม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาตลิ่งซองใต้ โดยใช้แอสฟัลท์
คอนกรีตผสมยางพาราซ่อมผิวจราจร หมู่ที่ 7 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 494,7๐๐.- 
บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายนาตลิ่งซองใต้ โดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพาราซ่อมผิว
จราจร หมู่ที่ 7 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 494,7๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 
เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่สี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองคันเถร เริ่มจาก
หัวถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนยางนายสุรพล อุ่นใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 
495,4๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับ
โครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองคันเถร เริ่มจากหัวถนนคอนกรีตเดิมถึงสวนยางนาย             
สุรพล อุ่นใหม่ หมู่ที่ 10 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 495,4๐๐.- บาท ด้วยคะแนน
เสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่ห้า โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพ้ืนยางพารา หมู่ที่ 11 ตําบล          
เขาพระ งบประมาณ 2,555,0๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายกมือด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างสนาม              
ฟุตซอลพื้นยางพารา หมู่ที่ 11 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 2,555,0๐๐.- บาท ด้วย
คะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน  ต่อไปโครงการที่หก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดห้วยโก              
(ห้วยตรีด) เริ่มจากแยกถนนลาดยางทางเข้าวัด หมู่ที่ 11 ตําบลเขาพระ งบประมาณ 
496,1๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดห้วยโก (ห้วยตรีด) เริ่มจากแยกถนนลาดยางทางเข้า
วัด หมู่ที่ 11 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 496,1๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 9 
เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕61 และสมัยสามัญ           

สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖2 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ

วาระนี้ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดสมัยประชุม ระเบียบตัวแรก
คือพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตราที่ ๒๔ 
กําหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเป็นผู้กําหนด และวรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่งๆให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาต
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จากผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี
ของแต่ละสมัยของปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยปะชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาใน
ที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี นี่คือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาตให้ที่
ประชุมได้หารือกันเพื่อกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ของปี 2561 และสมัยแรกของ
ปี 2562  ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ ขอเชิญสมาชิกนําปรึกษาว่าสมัยประชุมสภาประจําปี 2561 ที่ยัง
สมัยสามัญเหลืออีก ๓ สมัย จะกําหนดกันอย่างไร ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ ขอเชิญ
สมาชิกจํานงคค์รับ 

นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมจํานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม ๒๕61 สมัยที่ ๓ เริ่ม
วันที่ ๑4 สิงหาคม - 12 กันยายน ๒๕61 สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ - 30 พฤศจิกายน   
๒๕61 และสมัยแรกของปี ๖2 วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖2 ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช เห็นด้วยกับท่านสมาชิกจํานงค์ แต่

ขอเสนอว่าให้ประชุมสัญจรสักครั้งหรือสองครั้งในปีหนึ่ง ณ วันนี้ เวลานี้สถานที่ประชุม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประชุมของหมู่ที่ 11 ศูนย์ประชุมของหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 8 สถานที่ประชุมหรูทั้งนั้นเลย เราไปนั่งประชุมได้ หรือที่วัดก็ยังได้เลย ผมขอ
เสนอประชุมสัญจรบ้าง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอคุณสมาชิกสถิตย์ที่แสดงความคิดเห็น มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมจะขอเปลี่ยนแปลงจาก
ที่ท่านสมาชิกจํานงค์เสนอ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอ
สรุปว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบตามที่สมาชิกจํานงค์เสนอ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕61 สมัยที่ 
๒ วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕61 ถึงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕61 สมัยที่ ๓ วันที่ ๑4 
สิงหาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 12 กันยายน ๒๕61 สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕
61 ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕61 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖2 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖2  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

 ๕.๒ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับ

ที่ผมเป็นคณะกรรมการ แล้วไปประชุมเป็นตัวแทนของชาวตําบลเขาพระ ของโครงการ
ทรัพยากรแหล่งน้ํา ทรัพยากรน้ํา เจ้าหน้าที่อยากได้บ่อบาดาล แต่ว่าปีไหนได้ ๒ ปีนับ
แต่วันที่ทําโครงการส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 14 แล้ววันที่ 16 สภาเกษตรกรจะนําไปถึงมือ
นายกรัฐมนตรี ทําทั้งจังหวัด ทั้งภาคใต้ จึงนําเรียนให้ที่ประชุมทราบว่ามีใบโครงการ แต่
ทุกเรื่องนายกเทศมนตรีต้องเป็นผู้ลงนาม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เขาจะมอบให้เป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เสนอโครงการมายังสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลที่ 6 ตรัง ผู้ใดต้องการน้ําบาดาล น้ํา
บาดาลหมายถึงไม่ได้ติดมิเตอร์ แต่ให้ใช้รดต้นไม้ อีก 2 ปีข้างหน้าเขาพยากรณ์ว่าจะแล้ง
มากในจังหวัดนครศรีธรรมราช เลยคิดค้นว่าทําอย่างไรให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ผมได้
สอบถามไปว่า สมมุติว่าถ้าท่ีโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯท่ีทางคณะกรรมการเขาส่งไป จะได้
วันไหน เขาบอกว่าคอยอีก ๒ ปี พ้ืนที่ที่เจาะต้องมีถนนที่รถใหญ่เข้าได้ และต้องมีใบ
อุทิศที่ดิน ท่านสมาชิกท่านใดที่ต้องการเอกสาร ผมได้มอบที่ท่านปลัดไว้แล้ว เพราะท่าน
นายกฯต้องลงนามด้วย ส่งคืนวันที่ 10 เดือนหน้า ไม่อย่างนั้นจะทันในการส่งให้
สํานักงานเกษตรจังหวัด ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผมสอบถาม

ด้วยความสงสัยเรื่องโครงการน้ําล้นของหมู่ที่ ๑๒ คือผมเองจากที่ผมดูจากแบบที่อนุมัติ
โครงการตัวนั้นที่เป็นกระดาษเป็นแบบนี้ แต่เป็นของจริงเป็นระดับนี้ ผมสงสัยว่าตรงจุด
หรือไม่ ถ้าสร้างเสร็จแล้วน้ํามาเซาะด้านข้าง ตอนเราทําประชาคมหมู่ที่ 12 ชาวบ้านมา
บอกว่าน้ําเซาะข้างล่างเป็นโพรงถนน ตอนนี้ถ้ารถใหญ่วิ่ง วิ่งไม่ได้ ข้างล่างไม่ดีแล้วเป็น
โพรง ถ้าดูที่เขาก่อสร้างน้ําล้น ดูตามแบบในเล่มนี้ ถ้ามีลักษณะนี้ผมว่าต้องใช้ความเอียง
ลง แต่ของจริงเสมอกัน ตามที่ผมมองตอนที่ผมอนุมัติน่าจะลงมาเสมอกับคลองและน้ํา
ลอดข้างล่าง เวลาน้ําน้อยละไปข้างล่าง พอน้ําเยอะขึ้นบนบ้าง น้ําจะไม่เซาะด้านข้าง แต่
นี่ระดับแบบนี้น้ําจะเซาะด้านข้าง พอน้ําเซาะจะเป็นโพรงแบบนี้ ตอนนี้ถ้ารถบรรทุกไม้
ยางผ่านจะเสียหาย จะหักทันที อีกอย่างเราไปสร้างถนนบนภูเขา หินไม่ได้เอาออก เรา
ไปเทปูนบนหินนั้น เมื่อรถใหญ่ ถนนหัก ลักษณะเป็นแบบนั้น นี่คือการก่อสร้าง
ปีงบประมาณ 60 สายแพรกส้าน หักแล้วตอนนี้ชาวบ้านเอากระสอบทรายไปทับเพ่ือให้
รถขึ้นไปวิ่งได้ อีกสายหนึ่ง สายหนานนกยูง ลักษณะเดียวกัน ไปเทปูนบนหิน ถนนหัก 
รถใหญ่วิ่งลําบากแล้วตอนนี้ ที่จะลําเลียงปูนขึ้นไปทําถนนของงบประมาณเงินกู้ จะ
ดําเนินการแก้ไขอย่างไร ผมเรียนถามฝุายบริหาร ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร ผมขอเสริมของท่านสมาชิกโชคดี ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสถิตย์ สุคชเดช ด้วย คือ

สมาชิก 3 คน วันนั้นไปดูตามแบบและไปดูการก่อสร้าง ปรากฏว่าเหมือนกับที่ท่าน            
โชคดีถ่ายรูปมา ท่านสถิตย์ถ่ายรูปมา และส่งมายังเทศบาลแล้วด้วย ในเรื่องการก่อสร้าง
ผิดแบบไป และ ๒ สาย ที่ท่านโชคดีเสนอไป ไม่ว่าสายห้วยแพรกส้านหรือหนานนกยูง 
เป็นจริงตามที่กล่าวบอก ผมได้ชี้แจงด้วยวาจากับท่านผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งในวันที่เรา
ประชุมประชาคมตําบล ท่านก็รับปากว่าจะไปดําเนินการ ตอนนี้การก่อสร้างเกือบจะ
แล้วเสร็จในถนนแต่ละสาย แต่ถนนก็ชํารุดทรุดโทรม นั้นคือการสนับสนุนการอภิปราย
ของท่านโชคดี อีกเรื่องหนึ่ง สําหรับคืนนี้ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
ทางสํานักงานเทศบาลได้เข้าร่วมงานบุญงานกุศลงานที่พักสงฆ์ คืนนี้มีกิจกรรมบนเวที 
ตอนกลางวันจะมีการสงน้ํารูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ สงน้ํารูปเหมือนอาจารย์
พลอย อนุโม และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จึงของประชาสัมพันธ์เชิญชวนบอกกันต่อๆว่าคืน
นี้หากท่านไม่มีภารกิจอ่ืนใด ขอให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการตั้งแต่พลบค่ํา มีการแสดงบน
เวทีหลายรายการ และภาคกลางวันจะมีการสงน้ํา รดน้ําดําหัวผู้สงอายุดังกล่าว ขอบคุณ
ครับท่านประธาน 
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ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สืบเนื่องจากที่ประชุมได้มีมตินําเสนอต่อสภาแห่งนี้เพ่ือจ่ายเงินสํารอง เรื่องที่อยากจะ

สอบถามในส่วนของโครงการที่ได้ประกาศ ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ไม่
ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนไหน โครงการก่อสร้างสะพานคลองผวน ผมว่าช่วงนี้บรรยากาศ
ค่อนข้างดี น้ําไม่แยะ ถ้าผู้รับจ้างเข้าไปดําเนินการในช่วงนี้ ผมว่าน่าจะดี ผมว่าโครงการ
นี้ฝุายประจํา ท่านนายกฯช่วยกําชับหน่อย ระเบียบมีให้ว่าหนึ่ง สอง สาม ต้องทํา
อย่างไร เช่นเดียวกันรายจ่ายครั้งนี้  ในการศึกษาระเบียบต่างๆอย่าให้นานมาก รีบนิด
เพราะจะได้ดําเนินการเลย อย่านั่งศึกษาโน้นนี่นั้น บุคลาการเราส่วนมากชํานาญการ
พิเศษ วิชาการก็แยะ ต้องเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แก้ความเดือดร้อน 
เนื่องจากงบประมาณบ่งชัดแล้วว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อย่าให้ชาวบ้าน พวกผม 
สมาชิกต้องมาถามว่าโครงการนี้ได้เมื่อไหร่ เราช่วยๆกัน ฝากท่านประธานถึงท่านปลัด
ช่วยกําชับเรื่องสะพานคลองผวนด้วย น่าจะประกาศหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ผมว่า
ตอนนี้ฝนแล้ง น้ําไม่แยะ อยากเห็นสะพานเต็มทีแล้ว ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช ผมลืมบอกไปว่าเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อบาดาล ผมขอสนับสนุนทุกโครงการที่

ท่านนายกฯเสนอไม่ว่าโครงการอะไร แต่ว่าอย่าช้าเหมือนที่พ่ีชายผมพูด ท่านทําให้เร็ว
หน่อย โครงการไหนที่ท่านสมาชิกคนไหนบอกว่าไม่เอา ให้หมู่ที ๕ ให้เขต ๒ ก็ได้ เขต ๑ 
ไม่เอา เขต ๒ เอาหมด ผมถือว่าที่ท่านนายกฯทําไปเป็นเรื่องดีทั้งนั้น เพราะว่าเกิดกับ
ชุมชน แต่ว่าสิ่งที่ช้าเกินไป ฝนตกน้ํากัดเซาะถนน น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวกก็จริง แต่
ว่าของหมู่ที่ ๗ ริมคลองตลาดพุธ เอ่อพังข้างถนนลึกประมาณเอว นานแล้ว ไม่ถมให้เขา
เลย เขารายงานมานานแล้ว วันนี้ผมมีความจําเป็นอยู่อย่างประชาชนคนตําบลเขาพระ
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ 5 6 7 ที่ใช้เส้นทางห้วยคด คสล.ไปจ่ออยู่หลายปีแล้ว อยากจะ
ลาดในคลอง หรือว่าจะทําเป็นบล๊อค เป็นท่อเหลี่ยม จะมีถนน ๓ สายที่จะเชื่อมตรงนี้ 
วันนั้นในที่ประชุมผมขอแล้ว แต่ว่าไม่ได้ทําหนังสือมาย้ําอีกครั้ง แต่วันนี้อยากจะบอกที่
ประชุมไปถึงนายกเทศมนตรีว่าของห้วยคด หมู่ที่ ๕ ก็ประชาชนคนตําบลเขาพระ
เหมือนกัน ใช้เส้นทางเส้นด้วย อยากให้ลาดถนนข้างละ ๕๐ เมตร สามสายมาจ่อ
ด้วยกัน และในคลอง อยากให้ลาดคอนกรีตลงในคลอง หนาไม่แยะเกินไป ประมาณ ๑๐ 
นิ้ว น่าจะพอ คุ้มงบประมาณกว่าจะทํานบเสียอีก และที่ท่านโชคดีบอกว่าที่ลาดบนหิน 
มันแตก ไม่ใช่ เขาลาดบางก็เลยแตก ถ้าเป็นหินแล้วลาดเป็นปกติก็ไม่แตก หรือข้างล่าง
เป็นโพรง และขอฝากทุกคนว่าคืนนี้ที่หมู่ที่ ๑๐ อาบน้ําพ่อท่านพลอย วันพรุ่งนี้ ท่าน
ศักดิ์สิทธิ์มาก ท่านวาจาสิทธิ์ด้วย ขอเชิญทุกคนไปร่วมงานด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ขอบคุณครับท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิก เขตที่ ๑ ในเรื่องอ่ืนๆมี ๒ 

ประเด็น ช่วงนี้เข้าฤดูแล้งแล้วขอให้ฝุายบริหารกําชับเจ้าหน้าที่ดูแลน้ําประปาให้กับ
ชาวบ้าน ถ้าน้ําไม่พอ จะเปิด-ปิด เป็นเวลา ให้ใช้รถประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจก็ได้ 
เพราะลดกระแส ไม่ให้คําพูดคําหยาบพุ่งมาทางฝุายบริหารและสมาชิก ฝากให้ช่วยดูแล
หน่อย ประเด็นที่ ๒ เรื่องอย่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง คสล. ทุกสาย ก่อนถอนประกัน
สัญญาให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจทุกสายว่าเกิดการเสียหายหรือไม่ จะมาจากเทคนิคการ
ก่อสร้างหรือภัยธรรมราช ให้ไปดูแลหน่อย เพราะงบประมาณแต่ละสายสี่ห้าแสนทั้งนั้น 



-๑๘- 
 

ไม่ได้สองปีก็แตกหักสะบั้น ลําบากใจ ชาวบ้านก็ลําบาก สมาชิกก็ลําบาก ถ้าไม่ยกมือให้ 
เพราะฉะนั้นช่วยดูแลหน่อย อย่าให้เขาใช้เทคนิคการตบตา ตอนกรรมการตรวจงานจ้าง
ก็เหมือนกัน น่าเห็นใจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีช่างเทคนิคเฉพาะ และไม่มี
เครื่องมือที่จะปูองกันการตรวจงานจ้างที่ได้มาตรฐาน เพราะฉะนั้นให้ไปดูเรื่องการทํา
สัญญาอะไรอย่าให้ผู้รับเหมาเบิกเงินค้ําประกันสัญญาห้าเปอร์เซนต์ สิบเปอร์เซ็นต์อย่าง
ลอยนวล ขอบคุณครับ  

ประธาน ไม่ทราบว่าตัวแทนประชาคมมีอะไรฝากถึงฝุายบริหารหรือไม่ วันนี้ขอบขอบคุณที่ท่าน
ได้เข้ามาร่วมประชุมกับเทศบาลตําบลเขาพระ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของท่านสถิตย์โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําบาดาล เป็นโครงการที่ดี ขอขอบคุณที่นําโครงการดีๆมาสู่พ่ีน้องชาว
ตําบลเขาพระ ทางเทศบาลมีความยินดี ท่านมีเอกสารมาให้ผมแล้ว ผมได้มอบหมายให้
ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการ ในส่วนของท่านโชคดี ในตอนนี้ในภาพรวมของ
เทศบาลตําบลเขาพระ มีการเจาะวัดถนนเป็นระยะ สุ่มเจาะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาดําเนินการ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึงได้ ในกรณีบางครั้ง
เทวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ ตรงนี้เราได้แจ้งผู้ประกอบการไปแล้ว ทางเทศบาลตําบลเขา
พระมีความจําเป็นต้องขอสุ่มตรวจ กรณีที่ไม่ถึงมาตรฐานความหนา ผู้ประกอบการต้อง
เป็นฝุายรับผิดชอบ ที่ผ่านมาที่ท่านบอกว่าเกิดเหตุ กรณีน้ําเซาะใต้ถนน สําคัญที่สุดคือ
การวางคูระบายน้ํา อย่างที่ท่านเป็นห่วง แต่อย่างที่เรียน ถ้าเราทําถนนควบคู่กับทําคูไป
ด้วย งบประมาณต่างกันไม่แยะแต่ผมเข้าใจว่าเราต้องการมาตรฐานการคุ้มทุนที่สุดใน
การใช้จ่าย เราต้องใช้คณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ท้องถิ่น ท้องที่ กรรมการหมู่บ้าน ต้องมีมาตรการกรณีที่ถนนเสียหาย แน่นอนถนนอยู่ใน
เขตความรับผิดชอบของเทศบาล แต่การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต้องมีส่วนร่วม ผมคุย
หารือกับผู้ใหญ่บ้านเป็นระยะๆ ในถนนที่มีปัญหา ผมเข้าใจเลยว่าถ้าไม่หนา ขนาดไหนก็
ไม่อยู่ ถ้ากรณีเราไม่ทําคูให้ถูกต้อง น้ําเซาะท้องถนน รถหกล้อบรรทุกหนักๆ ตกแน่นอน 
แตก ทรุดตัว ถ้าเราทําถนนปกติน้ําไม่ลอดท้องก็ไม่แตก ในส่วนของสะพานคลองผวน 
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา มีผู้ประกอบการเรียบร้อย น่าจะเสร็จไม่นาน ฤดู
แล้งนี้ เพราะผู้ประกอบการค่อนข้างมีความชํานาญพอสมควร และสามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จได้ในช่วงบริหารสัญญาอยู่ ถนนสายนี้มีปัญหามาหลายปี กันงบประมาณต่อ
สภามา ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง กว่าจะได้ ในส่วนของท่านสถิตย์ ที่ได้นําเรียนว่าถนนสายห้วยคด 
กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดไม่ได้จบอยู่ที่ผู้บริหาร ไม่ได้จบที่ผมคนเดียว เริ่มต้นตั้งแต่
ตัวแทนหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้านมีการนําเสนอ คิด หมู่บ้านเป็นคนคิด เราเป็นคนนํา
ข้อเสนอของหมู่บ้านมาดําเนินการตามกรอบข้อกฎหมายเรื่องแผน ไม่เหมือนเมื่อก่อนซึ่ง
ท่านบอกกับผมว่านายกฯผมขอถนนสายนี้ ผมรับปากได้ ตอนนี้เปลี่ยนไป กระบวนการ
ดําเนินการเรื่องแผน งบประมาณเปลี่ยนไปหมด ท่านต้องไปคุยระดับหมู่บ้าน ผู้ใช้
เส้นทาง จัดเวทีประชาคม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตําบล แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ไม่
เหมือนเมื่อก่อนที่ท่านเดินเข้ามาบอกขอถนน ทํานําโน้นทํานี่ทํานั่นได้  ตอนนี้
กระบวนการเปลี่ยนไปแล้ว แผนคือร่างงบประมาณรายจ่าย แผนคือจุดเริ่มต้นในการทํา
โครงการนั้นๆ เราไม่สามารถนึกทําตรงนี้ ทําตรงนั้น สร้างอะไรได้ตามความรู้สึกของ
ผู้บริหารอย่างเดียว อีกอย่างผมไม่แน่ใจว่าในกระบวนการครั้งต่อไป การจัดทําแผน 



-๑๙- 
 

ประชาคม เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ส่วนหนึ่งเราอาจจะปรับแผน 
ซึ่งเอาแผนที่ผ่านมา มาดําเนินการใช้ ซึ่งกระบวนการขั้นตอน ผมเข้าในว่าสมาชิกบาง
ท่านอาจจะไม่เข้าใน บางท่านอาจจะเข้าใจ ถ้าท่านสงสัย ท่านจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กระบวนการอย่างไร วิธี 
ขบวนการ ท่านจะเห็นว่าขบวนการแยะ ต้องประชุม จะซื้อจะสร้างอะไรประชุมหมด ถ้า
ไม่ทําอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้เดือดร้อน ต้องดําเนินการตามกรอบที่เกี่ยวข้อง พ่ี
น้องประชาชนคือตัวกําหนด เราแค่บริหารงบประมาณเท่านั้น ท่านต้องให้ความสําคัญ
กับแผน ท่านจะบอกว่าตรงนั้นไม่ทํา ทําตรงนี้ ขอผม ผมก็อยากสร้างอยู่ แล้ว อยากทํา
ให้เกิดงานอยู่แล้ว แต่ด้วยเรามีห้วงกรอบเวลาในการดําเนินการ และที่สําคัญต้องมี
แหล่งเงินมาด้วย เราจะสร้างถนนสายนี้ เราต้องหาแหล่งเงินมา ใช่ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 62 ท่านคิด ท่านต้องไปคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านว่าจะนําตัวนี้มาเสนอ 
และส่งสัญญาณมา ผมจะให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกไปสํารวจออกแบบ คิดทําอย่างไร 
เพราะทุกอย่างจุดเริ่มต้นจากหมู่บ้าน ท่านจะทําอย่างไร จะคิดอย่างไร และทางเทศบาล
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสํารวจออกแบบ และระบุด้วยว่าแหล่งเงินที่ไหน อย่างไร เงินสะสม 
เงินทุนสํารองเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจําปี แหล่งที่มาของงบประมาณด้วย 
ขอนําเรียนท่านสมาชิก วันนี้ผมขอขอบคุณประชาคมหมู่บ้านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมและ
ที่สําคัญที่สุดท่านจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ กระบวนการขั้นตอนการประชุมสภา 
วันนี้ทางเทศบาลตําบลเขาพระต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความยินดี  ทางเทศบาล
ตําบลเขาพระยินดีที่จะดูแลพี่น้อง ดูแลพวกเราทุกคนให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
ของรายจ่าย ทุกโครงการผมกําชับว่ากระบวนการ อาทิตย์หน้าน่าจะรวบรวม
รายละเอียดวาระการประชุมเสนอผ่านอําเภอ อําเภอจะเสนอผ่านไปทางท้องถิ่นจังหวัด
เพ่ือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อการประชุมครั้งนี้ และจังหวัด
จะแจ้งมายังเทศบาลเพ่ือให้ดําเนินการในส่วนของเงินทุนสํารองเงินสะสม ในส่วนของ
เงินสะสม สามารถดําเนินการได้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้บันทึกการประชุมเป็นที่เรียบร้อย วันนี้
ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกเขต ๒ ผมได้ทราบจากสภาแห่งนี้ นาน

แล้ว เรื่องประปาท่ีหมู่ 3 และหมู่ 5 ที่ก่อหนี้ผูกพัน ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของประปาของหมู่ที่ 3 ตอนนี้ได้ทําสัญญาแล้ว ส่วนหมู่ที่ ๕ กระบวนการ

ขั้นตอนอยู่ที่ชลประทาน เราส่งเอกสารขอใช้พื้นที่ให้เรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าไตรมาสที่ ๒ 
จะต้องก่อหนี้ให้ทัน ตอนนี้รอลงนามอย่างเดียว รอหนังสือตอบรับจากชลประทาน 
ขอบคุณครับ  

ประธาน วันนี้ขอฝากท่านสมาชิกและประชาคมหมู่บ้านสําหรับโครงการที่ท่านสมาชิกสถิตย์
นําเสนอ คือโครงการบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เมื่อท่านรู้แล้วช่วยประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรผู้มีความประสงค์จะใช้น้ําบ่อบาดาล ถ้าท่านมีแปลงใหญ่ ท่านจะใช้ส่วนตัว 
หรือมีแปลงเล็ก จะรวมกันในพื้นท่ีติดกัน ถ้ามีความประสงค์จะขอเจาะบ่อบาดาล ให้มา
ติดต่อที่เทศบาล ขอฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าผู้ที่มีความประสงค์ใช้บ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ให้มาติดต่อที่สํานักงานเทศบาล โดยท่านปลัดจะเป็นผู้แนะนําว่าท่านต้องใช้
อะไรบ้าง ขอฝาก เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พ่ีน้องชาวเกษตรกร สําหรับวันนี้ ผม



-๒๐- 
 

ขอขอบคุณโดยเฉพาะประธานประชาคมหมู่บ้านต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม  โอกาสหน้าถ้า
มีการประชุม ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งที่มีการประชุม สําหรับวันนี้ ผมขอ
ปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑2.15 น. 
           (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 

              (ลงชื่อ)          สง่า  บ้าง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสง่า  บ้าง) 
                           ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒๑- 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ๒4 เมษายน ๒๕61              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี ๒๕61  เมื่อวันที่  ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕61  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 ๒๕61  เมื่อวันที่   30  พฤษภาคม ๒๕61                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 
 


