
 
 

 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕61 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕61 ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖1 แล้ว  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  12  เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

        (ลงชื่อ)       สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕61 
 วันที่  ๒7 สิงหาคม  ๒๕61  เวลา  13.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
๓. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต 
๔. นายจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านงค์  หนูเพชร 
๕. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ ารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๘. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๙. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 

๑๐. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
11. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๓. นางสาวอรสุมา  สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ อรสุมา  สิทธิฤทธิ์ 
๔. นายสุรินทร์  สิทธิฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรินทร์  สิทธิฤทธิ์ 
๕. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วสันต์  ไทรแก้ว 
๖. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.0๐ น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  



 
 

ประธาน  เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕61 ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ
ตามล าดับต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธาน  เป็นเรื่องสืบเนื่องที่พวกเราได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้างทางน้ าล้นของอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการขนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง วันนี้มีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ต ารวจ อ าเภอพิปูน และเทศบาล ซึ่งผล
การประชุมพอจะสรุปได้คร่าวๆ ตามที่ท่านเลขาการประชุมได้จดบันทึกการประชุม ขอ
เชิญท่านเลขาฯได้น าเรียนให้สมาชิกทราบครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ  คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน  
สรุปจากที่ประชุมในวันนี้ พอจะสรุปได้ 2-3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 การบรรทุกน้ าหนัก
ของรถ เราให้อยู่ตามที่กฎหมายก าหนด ไม่บรรทุกเกินน้ าหนักที่ทางราชการก าหนด  
ส่วนของรถ เราไม่จ ากัดการใช้รถ  ในประเด็นการบรรทุกน้ าหนักเกิน ประสานกัน
ระหว่างอ าเภอและ เจ้าหน้าที่จาก สภ .พิปูน ในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้ารถพ่วง
ตามประกาศกรมทางหลวงก็ดี ทางหลวงชนบทก็ดี อยู่ที่ 50.5 ตัน ถ้ารถสิบล้อประมาณ 
21 ตัน เรื่องที่สอง เรื่องการจอดกีดขวางการจราจร ทางผู้รับจ้างจะหาทางแก้ไขที่หน้า
งาน ว่ารถพ่วงที่เข้ามาท างานที่หน้างาน จะให้จอดไม่ให้กีดขวางการจราจร เรื่องฝุ่น
ละออง ผู้รับจ้างก็จะรับไปแก้ไขให้ และประเด็นที่จะรับปากในที่ประชุมคือ การแก้ไข
ถนนที่ช ารุดเสียหายจากการใช้วิ่งบรรทุกที่ผ่านมาและต่อไปจะได้ลงไปส ารวจและจะให้
ส่วนที่รับผิดชอบ ส่วนแรกคือเทศบาล ถนนที่รับผิดชอบ และส่วนที่สองคือ อบจ. ให้ลง
ไปส ารวจความเสียหาย และจะได้แจ้งไปยังบริษัทผู้รับเหมาได้รับผิดชอบในส่วนตรงนี้ 
ถือว่าประเด็นที่เราพูดคุยเป็นประโยชน์ ส่วนรายละเอียด ผมจะถอดรายงานการประชุม
ให้ละเอียด และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือได้รับทราบและถือปฏิบัติ  ที่จ าได้
คร่าวๆประมาณนี้ครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ พวกเราได้ลงชื่อกัน แต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ จึงแจ้งให้ทราบเป็นแนวทางว่าการประชุมในวันนี้มีข้อตกลงประมาณนี้ จะได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์หรือไม่ต้องรอดูไปก่อน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕61    
วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕61 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ มีไหม ขอเชิญ
ท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภา ในส่วนของเลขาฯได้อนุญาตที่ประชุมของแก้ไขรายงานประชุมที่ได้แจ้งให้กับสมาชิก 
หน้าที่ 4 ที่เลขาฯได้แจ้ง บรรทัดที่ 12 นับจากล่าง โดยใช้แผนพัฒนาแห่งชาติ  แก้ไข
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หน้าที่ 5 บรรทัดที่สี่ นับจากด้านบน รายละเอียดอีกแยะ ใช้
ค าว่ามาก ของท่านสท.พรรัตน์ ท าหนังสือแย้งไป แก้ไขว่า แจ้งไป ของท่านสมาชิกโชคดี



 
 

ที่ได้อภิปราย อุดหนุนให้กับกองทุนกิจการชุมชน แก้ไขเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนและ
บรรทัดที่สองจากล่างก็แก้ไขเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเหมือนกัน หน้าที่ 6 ที่ท่านเจต
นิพัทธ์ได้อภิปรายว่าแยะ ขอแก้ไขว่ามากทั้งหมดเลย หลายๆค าขออนุญาตแก้ไขให้ดูเป็น
ภาษาทางราชการให้มากขึ้น ในส่วนของเลขาสภาในหน้าที่ 6 ในบรรทัดที่แปด ที่เก้า
จากล่าง เราให้กองทุนจัดตั้งท้องถิ่นไหนหรือองค์กรไหนที่ตั้งในท้องถิ่น ตัดออกไป ใน
หน้าที่ 7 ผมทราบข่าวว่า ตัดค าที่สามออก เป็นผมทราบว่า บรรทัดที่ 4 ถ้าสถานะ
การเงินการคลัง ออกไป ข้อความไม่สละสลวย บรรทัดถัดไป ที่เพ่ิมขึ้นเก้าร้อย เป็นเก้า
ร้อยเปอร์เซ็นต์ และในส่วนนี้ทางเทศบาลต าบลเขาพระ เพ่ิมเติมค าว่า ได้อยู่ภายใต้ 
พรบ.ควบคุมอาคารเต็มพ้ืนที่ของเทศบาล ขออนุญาตน าเรียนในส่วนของเลขาฯแค่นี้ 
ขอบคุณครับ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมเพ่ิมเติมไหม ขอเชิญครับ มี
ไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕61 
เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕61 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
  ๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 
   - วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
ประธาน  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุม

ทราบครับ 
นายพรรัตน์  ราชมณี รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๐.45 น. ถึงวันที่ ๑7 
สิงหาคม ๒561 เวลา ๑๖.3๐ น. และก าหนดระยะเวลาการประชุมพิจารณาค าแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติภายในวันที่ ๒1 สิงหาคม ๒๕61 นั้น ปรากฏว่า
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอค าแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 แต่อย่างใด 
และคณะกรรมการแปรญัตติได้นัดประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑0.0๐ น. 
ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม จึง
ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ที่
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  ลงชื่อ นายพรรัตน์  ราชมณี 
ประธานกรรมการ ลงชื่อ นายโชคดี  ศรีเปารยะ กรรมการ และนายเกียรติศักดิ์ จงจิต 
กรรมการและเลขานุการ ขอบคุณครับท่านประธาน 



 
 

ประธาน ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติ ส าหรับวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ เมื่อสมาชิกไม่มี
การเสนอแปรญัตติ และที่ประชุมไม่มีการเสนอแปรญัตติ  ตอนนี้มีจ านวนสมาชิกในห้อง
ประชุม 11 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม
หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี         
งดออกเสียง ๑ ท่าน  

- วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
ประธาน  ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ เมื่อที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ตอนนี้มีจ านวนสมาชิกใน

ห้องประชุมครบ ผมจะขอถามมติ ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลเขาพระ 
กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  
๑ ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
   ๕.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
                              เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ ญัตติ 
                               ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่าย        

เป็นรายการใหม่ ตามที่เทศบาลต าบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบลเขาพระมีความจ าเป็นต้อง
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 622,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมา หน้าขวาง ร่างบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคลองฉลอง จากหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 เริ่มจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระ 
งบประมาณ 500,000 บาท โครงการที่สอง เครื่องปรับอากาศ รุ่น High SEER Inverter 
30,000 บีทียู ชนิดแขวน งบประมาณ 51,000 บาท โครงการที่สาม รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา งบประมาณ 40,800 บาท โครงการที่สี่ เครื่องสแกน
หาเหล็ก งบประมาณ 30,000 บาท  ขอบคุณครับ 

ประธาน ตามที่ท่านนายกฯได้น าเสนอญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ ขอเชิญสมาชิก 
ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ มีไหม ท่านติดใจในส่วนหนึ่ง

ส่วนใด ขอเชิญอภิปรายซักถามได้ ขอเชิญท่านนายกครับ 



 
 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเพ่ิมเติม ในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะสิ้นปีงบประมาณ จากการประเมินและตรวจสอบ
ตัวเลข สามารถที่จะด าเนินการได้ แต่บางโครงการเช่นท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3- 12 
เราไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากหลายปัจจัย เช่นราคาที่ตั้งไว้ ถามว่าตั้งต่ าไหม ไม่ได้
ต่ า แต่ เนื้องานตามท่ีออกแบบ เราไม่สามารถออกแบบเพิ่มงบประมาณได้ ดูตัวเลขแล้ว
อาจจะน้อยไปสองแสนกว่าบาท ไม่สามรถด าเนินการก่อสร้างได้ ผมพยายามประกาศหา
ผู้รับเหมานานพอสมควร ผู้รับหมาเข้ามาดูแล้วเป็นงานที่ต้องใช้เครื่องจักรกลหนัก
บางอย่าง เช่นการรื้อ การวาง การลาดยางต่อเติมที่ตรงนั้น ผมพยายามหาช่องทางว่าจะท า
อย่างไร ที่จะแก้ปัญหาได้ แต่ต้องเพ่ิมงบ แต่การเพ่ิมงบตรงนี้จะต้องเข้ากระบวนการที่จะ
ได้มาซึ่งถนน ซึ่งค่อนข้างที่จะละเอียด เราจะเพ่ิงงบได้ แต่เนื้องานค้ าคออยู่ จึงไม่สามารถ
เพ่ิมงบประมาณได้จากที่นึกๆ ผมได้ให้กองช่างไปบวกได้ไหม  ถ้าตัดเนื้องานออก งานก็ไม่
สามารถท าได้อีก ผู้ประกอบการหลายท่านก็บอกว่า เขาไม่สามารถด าเนินการได้ ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างไปสามรอบ แต่ไม่มีผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมด าเนินการ บวกกับปีงบประมาณ 
2562 เทศบาลคาดว่าจะได้รับงบประมาณจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ ในการก่อสร้างถนน
สายนี้ จากสามแยกพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง เมื่อก่อนเราใช้งบประมาณของ
เทศบาลในการซ่อมแซมไปรอบหนึ่งแล้ว คาดว่าในปีงบประมาณ 2562 ประมาณ สิงหา 
กันยา ตอนนี้ก าลังติดตามอยู่ ผมได้เสนอสะพานตัวนี้ติดไปในแบบด้วย สร้างถนนพร้อม
สร้างสะพานพร้อมไปในตัว ถนนสายนี้เป็นถนนสายโอน เราไม่เคยได้งบประมาณในการ
ถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ถ่ายโอนมาให้เรา คาดว่าจะได้ในปีงบประมาณ 
2562 จึงขอน าเรียนท่านสมาชิก ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ที่ห้องประชุม จ านวน 11 ท่าน ผมจะขอถามมติ
ที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณดังกล่าวตามที่ท่านายกฯเสนอ
หรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี 
งดออกเสียง 1 ท่าน 

 5.2 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสม ด้วย เทศบาลต าบลเขาพระ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เพ่ือใช้ในโครงการดังต่อไปนี้ ๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนโคกทรายถึง
เขตต าบลกะทูน หมู่ที่ 1 ต าบลเขาพระ งบประมาณ 127,874.27 บาท ๒. โครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากปากซอยบ้านในไร่ถึงวัดในไร่ หมู่ที่  7  ต าบลเขาพระ 
งบประมาณ 207,604.94 บาท 3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนจากสามแยก
สันอ่างเก็บน้ าคลองดินแดงถึงศาลาประชุมหมู่ที่ 10 จะผ่านหมู่ที่ 8,9,10 ต าบล          
เขาพระ งบประมาณ 764,459.72 บาท 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ ถึงถนนสายหลัง รพ.สต.บ้านปากระแนะ หมู่ที่ 6 
ต าบลเขาพระ งบประมาณ 496,0๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,595,938.93 
บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 



 
 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕58 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้กระท าได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายก าหนด  จึงขอเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 1,595,938.93 บาท  เพ่ือ
จัดท าโครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป ในส่วนของเงินสะสม ถ้าท่านสมาชิกสงสัย ผมจะ
มอบให้ท่านเลขาสภาด าเนินการชี้แจงสถานะทางการคลังอีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตให้ท่าน
ประธาน ท่านสมาชิกได้ดูหน้าต่อไป โครงการที่ 1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนน
โคกทราย ถึงเขตต าบลกะทูน หมู่ที่ 1 โครงการนี้ทางเทศบาลไม่ได้ประมาณการ จะ
มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป ให้การไฟฟ้าไปคิดตัวเลข แต่ละสายงบประมาณเท่าไร
เทศบาลไม่ได้ว่าจ้างเอกชนเข้าด าเนินการ เราจะจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้า และให้เขามา
เป็นผู้ติดตั้ง ในส่วนของเทศบาล เราจะรับผิดชอบในเรื่องของหลอดไฟ อุปกรณ์ต่างๆ 
กล่องควบคุมเท่านั้น การลากสายทั้งหมดจะว่าจ้างให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่
ละสายจะใช้อย่างไร ทางไฟฟ้าจะเป็นผู้ก าหนดมา ระยะห่างกันเท่าไร เช่นโครงการที่ ๑ 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนโคกทราย ระยะทาง 1 ,460 เมตร  ติดตั้งดวงไฟ
สาธารณะ 18 จุด ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 250 คน จะติดตั้ง 40 เมตรต่อ 
1 จุด  

ประธาน ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้อภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงสถานะการเงินการ
คลังของเทศบาลให้สมาชิกได้รับทราบ 

ประธาน เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน ข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงิน
สะสม ตามเอกสารแนบท้ายแบบเสนอญัตติ ได้ส่งไปให้ท่านสมาชิกแล้ว 1. ข้อมูลเงิน
สะสม ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ช่องแรกเป็นเงินสะสมที่ไม่ได้หักค่าใช้จ่าย จ านวน 
7,284,704.55 บาท ช่องที่สอง ส ารองจ่าย หรือจ่ายเงินสะสมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน 126,000 บาท เป็นโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จุดปลายร่อน
บริเวณท่ีดินนายพีรพงศ์ ศรีประพันธ์ โครงการนี้หาผู้รับจ้างไปแล้ว 3 ครั้ง คาดว่าน่าจะ
ไม่มีใครท า คาดว่าไม่ได้เหมือนกัน เลยเอายอดนี้มารวมกับยอดจ่ายขาดในครั้งนี้ด้วย 
ช่องต่อไปเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน หลังจากหักข้อที่ ๒ แล้ว 7,155,704.55 
บาท ส ารองงบบุคลากร 3 เดือน 3,421,245 บาท ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสร
เงินอุดหนุนทั่วไป กันไว้ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 2 เดือน 
2,098,568 บาท เงินสะสมคงเหลือ 1,635,891.55 บาท ส ารองจ่ายกรณีสาธารณ
ภัย 10 เปอร์เซ็นต์ 163,589.16 บาท ช่องสุดท้าย คงเหลือยอดเงินสะสมที่น าไปใช้
จ่ายได้ 1,472,302.40 บาท 2. เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 21 สิงหาคม 
2562 จ านวน 10,319,065.86 บาท ในการพิจารณาครั้งเป็นเป็นการจ่ายเงินสะสม 
ไม่ใช่เงินทุนส ารอง  รวมแล้วเป็นเงินที่สามารถน าไปใช้ได้ยอดหนึ่ง และอีกยอดเป็นเงิน
สะสมที่พิจารณาอนุมัติไปแล้ว แต่คาดว่าไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ ในเรื่องของท่อลอดเหลี่ยมของหมู่ที่ 3  เป็นปัญหาเดียวกับท่อลอดเหลี่ยมของ
หมู่ 3 - 12 บนถนนสาย 4189 จึงสามารถน ายอดทั้ง 2 ยอดมาอนุมัติใช้จ่ายเงิน



 
 

สะสมต่อสภาตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบ จึงขอน าเรียนสถิติการเงิน
การคลังให้ท่านสมาชิกทราบ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 4 โครงการตามที่
ท่านายกฯเสนอต่อที่ประชุมสภา สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดสงสัยหรือติดใจโครงการหนึ่ง
โครงการใด ขอเชิญอภิปรายได้ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเพิ่มเติมในโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากสามแยกสันอ่างเก็บน้ าคลองดิน
แดง ถึงศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 เริ่มจากจุดก่อสร้างที่ทางชลประทานด าเนินการ เลย
บ้านของคุณสินชัยไปนิดหนึ่ง จริงๆแล้วโครงการนี้เทศบาลได้ด าเนินการอยู่ เริ่มจาก
คลองห้วยหมาก กะลังด าเนินการอยู่ ถึงบ้านผู้ใหญ่วินัย สมทรัพย์ ตอนนี้ทางไฟฟ้าได้
ด าเนินการลากสายไปแล้ว ทางเทศบาลรอการไฟฟ้าแจ้งส่งงานมาทางเทศบาล คิดว่าอีก
ไม่กี่วันคงน่าจะได้จะได้ตลอดระยะถึงบ้านท่านผู้ใหญ่วินัย ในละแวกตรงนั้นจะมีไฟฟ้า
สองข้างทาง ประมาณสิบกว่าจุดเหมือนกัน ตอนนี้รอทางไฟฟ้ามาติดมิเตอร์ให้ ถ้าเรามา
เปรียบเทียบกับตรงนี้ 97 ดวง ระยะทาง ๓ หมู่บ้าน ระยะทาง ส่วนหนึ่ง 2,080 เมตร 
อีกส่วนหนึ่ง 4,950 เมตร จะมีสองส่วน ซึ่งเป็นระบบของเขา ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร 
แต่ว่าพอจะจ าได้ว่าการลากสายยาวเกินระยะของเขา ต้องไปวางหม้ออยู่จุดหนึ่ง ท าให้
ตรงนี้งบจะสูงนิดหนึ่ง ขอให้ท่านพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา ในส่วนของหมู่ที่ 10 ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงไปแล้ว จะมีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งจะเป็น

การพาดสายไฟแรงต่ า 2,080 เมตร ในบริเวณที่ไม่มีบ้านเรือน ในส่วนที่มีแรงต่ าอยู่
แล้วจะเดินเฉพาะไฟฟ้าสาธารณะ คือสายด า สายที่มาเชื่อมกับไฟเราเส้นเดียว 4,950 
เมตร บางหมู่ ถ้ามีแรงต่ าแล้วจะเดินสายเส้นเดียว ถ้าไม่มีสายแรงต่ าจะเดินสายแรงต่ า
ด้วย และสายไฟสาธารณะด้วย ค่าใช้จ่ายเลยคิดส่วนนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ขอบคุณครับ ผมดูๆไม่มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น ขอพูดนิดหน่อยเกี่ยวกับ

โครงการขอจ่ายขาดเงินสะสมในการปรับโอน ปรับโยกงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลเขาพระ ในส่วนของคลองร่อนในจุดวิกฤต ถ้าฟังในส่วน
ท่านนายกชวลิต สิทธิฤทธิ์ ว่าคาดคะเนว่างบประมาณจะได้รับในปีหน้า กว่าจะแล้ว
เสร็จ สภาพพ้ืนที่รองรับน้ าตรงนั้น จะต้องสองปีงบประมาณ กว่าจะส าเร็จ แต่ผมขอ
เสนอแนะนิดหนึ่งช่วงฤดูฝน พนักงานของเทศบาลก็มาก รถเราก็มี จะขุดพ้ืนที่รองรับน้ า 
เอากิ่งไม้วัชพืชออกทุกครั้งที่พายุฝนจะเข้ามาถล่มในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ เพราะเรามี
รายงานอากาศ เราตรวจสภาพอากาศได้ เพราะถ้ามีกิ่งไม้ไปอุดท่อ 2 ท่อ ท าให้น้ าเอ่อ
ล้นท่วมที่หน้าบ้านผู้ใหญ่หมู และผมก็ขี้เกียจเป็นพยานเรื่องถูกร้องเรียนอีก ผมเคยถูก
มาแล้ว ผมเคยมีประสบการณ์ ช่วยตามเงินอุดหนุนหน่อยเพราะชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ 
ในส่วนการไปตั้งจ่ายเงินประมาณเพ่ิมเติมของถนน มีสิทธิ์ทุกครั้ง ยินดีแทนชาวบ้านด้วย 
แต่สิ่งที่ผมห่วงใย ไม่ว่าเราจะมีเครื่องมือสแกนหาเหล็กก็ดี  แต่เมื่อตะแกรงไวท์เมช วาง
บนพ้ืนทราย ไม่มีพ้ืนผิวคอนกรีตห่อหุ้มเอาไว้ ท าให้ถนนไม่แข็งแรง ดังนั้นฝากบริหาร
ต้องก าชับเจ้าหน้าที่กองช่าง การตรวจสอบให้รัดกุมหน่อย ผมได้ทราบข่าวจากชาวบ้าน
ก่อนผู้รับเหมามาขอถอนประกันสัญญาห้าเปอร์เซ็นต์ ให้ไปตรวจดู ร้าวหมดเกือบทุก



 
 

สาย ผมไม่ทราบว่าเนื้อปูนอาจจะเละ นั้นคือสิ่งที่น่าห่วง  โครงการเราออกมาไหม มาก  
แต่คุณภาพตามมาตรฐานของ วสท. ยังไม่ผ่าน ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอบคุณสมาชิกเจตนิพัทธ์ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม ส าหรับโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม 
มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 9 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมส าหรับโครงการ
ที่ ๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนโคกทราย ถึงเขตต าบลกะทูน หมู่ที่ ๑ ต าบล
เขาพระ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับโครงการนี้ กรุณายกมือ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนน
โคกทราย ถึงเขตต าบลกะทูน หมู่ที่ ๑ ต าบลเขาพระ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง     
ไม่อนุมัติ  ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากปากซอยบ้านในไร่ถึงวัดในไร่ หมู่
ที่ ๗ ต าบลเขาพระ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับโครงการนี้ 
กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจาก
ปากซอยบ้านในไร่ถึงวัดในไร่ หมู่ที่ ๗ ต าบลเขาพระ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง                    
ไม่อนุมัติ  ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ 3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนจากสามแยกสันอ่างเก็บน้ าคลอง
ดินแดง ถึงศาลาประชุม หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 8 ,9,10 ต าบลเขาพระ สมาชิกท่านใดมีมติ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับโครงการนี้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนน
จากสามแยกสันอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง ถึงศาลาประชุม หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 8 ,9,10 
ต าบลเขาพระ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ  ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน ต่อไปโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกุศล             
เพชรชนะ ถึงถนนสายหลัง รพ.สต.บ้านปากระแนะ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระ สมาชิกท่าน
ใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ ถึงถนนสายหลัง รพ.สต.บ้านปากระแนะ หมู่ที่ 6 
ต าบลเขาพระ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่อนุมัติ  ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ในวาระอ่ืนๆ เรื่องพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเขาพระ 

แทงค์น้ าของเรามีเท่าไรแล้วตอนนี้ ผมเห็น ไม่ได้ตั้งอยู่ในส านักงานเทศบาลต าบลเขา
พระ ฝากฝ่ายบริหารช่วยก าชับลูกน้องหน่อยให้ไปติดตามหรือสอดส่องดูแลมาไว้ที่
ส านักงานเทศบาลด้วย คนมากช่วงนี้เทศบาล แต่ทรัพย์สินอย่าให้หายเกลี้ยงไปหมด 
ขนาดชุดไว้ส าหรับไว้ตั้งทีมไปช่วยเหลือก็ไม่มีแล้ว ของมูลนิธิพ่ึงภาฯที่เขาให้กระทะ ถัง
แก๊ส พวกอุปกรณ์เป็นหม้อใส่แกงอะไรพวกนี้ ก็ช่วยติดตามหน่อย เผื่อสักวันหนึ่งเราไป
ช่วยเหลือหมู่บ้านที่เขาประสบภัย เราจะไม่ต้องซื้อเครื่องมือมาเพ่ิมเติม อีกเรื่อง ถ้า
ประชุมสภาครั้งต่อไป ผมขอน าเรียนท่านนายกฯโดยตรง ไม่ต้องผ่านท่านประธานไปแล้ว 



 
 

เพราะท่านก็นั่งอยู่ว่าถนนของหมู่ที่ ๙ มีโฉนด สปก. เรียบร้อย ตั้งแต่รองปลัดวัชรินทร์ 
จงจิตร ไปประชุม ชาวบ้านมาประชุมยกมือขอถนนสายนี้  ประมาณเจ็ดสิบแปลงของ
ยางพารา จะครบอายุ จะโค่น แต่ทางขึ้นเป็นถนนบุกเบิกสมัยท่านนายกฯเข้ามาเป็น
นายก อบต. ท่านปลัดก็เคยเดินไปตรวจงานกับผม  เพราะฉะนั้นเนื้อที่ทีมีเอกสารสิทธิ์ ที่
ทางกฎหมายเอาผิดเราไม่ได้ มีอยู่ประมาณเกือบหนึ่งกิโล ผมท าเรื่องพ้ืนที่ สปก. เกิน 
15 เปอร์เซ็นต์  ผมซ่อนเอาไว้ ที่ผมพูดไม่ใช่ว่ามีของผมสักแปลง มีแต่ของชาวบ้าน
ทั้งหมด ของญาติพ่ีน้องหรือว่าคนต่างหมู่บ้าน คนหมู่ ๒ ก็มี คนหมู่ 11 หมู่ ๑ ก็มี 
เพราะฉะนั้นขอความอนุเคราะห์ในรอบงบประมาณรอบใหม่ ขอให้หมู่บ้านที เราจะอยู่
ครบ ๑๐ ปีแล้ว จะเกินเกณฑ์แล้ว ยังไม่แน่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่า แต่ผมขอใช้สิทธิ์
ของสมาชิก ผมขอ ขอบคุณครับ  

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ในกรณีของท่านเจตนิพัทธ์ ถ้าท่านมั่นใจว่าที่ตรงนั้น ไม่อยู่ในเขตป่า เป็นที่ส่วนบุคคล มี

หลักฐานถูกต้อง ผมเรียนเลยว่าขอให้ท่านไปท าหนังสือใบอุทิศพร้อมเอกสารสิทธิ์ที่
เกี่ยวข้อง เมื่อมีการประชุมปรับแผนวันไหน ผมจะน าเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการ เพ่ือ
บรรจุเข้าสู่แผน ให้ท่านไปรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นเอกสารสิทธิ์ที่พร้อมที่จะอุทิศ
ให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในเขตป่า ผม ท่านปลัดและ
ทุกท่านจะต้องเดินอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเขตป่าอย่างยิ่ง ถามว่าบางโครงการที่ผ่าน
สภาแล้ว ที่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง หมู่ ๑๐ หมู่ ๕ แจ้งมาชัดแจ้ง ขอให้ด าเนินให้
ถูกต้อง ถ้าเราไม่ขออนุญาตให้ถูกต้อง ทางเทศบาล ผม เจ้าหน้าที่ โดนแน่นอน ผมแน่ใจ
ว่าถ้าเราท าโดยไม่ขออนุญาต แม้จะผ่านสภาไปก็จริงอยู่ ผมไม่มั่นใจว่าจะถึงสภาด้วย
หรือเปล่า แต่ผมกับปลัดไม่พ้นแน่นอน  ฉะนั้นเมื่อมั่นใจว่าไม่อยู่ในเขตป่า ส่วนตอนนี้
ของหมูที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งได้ผ่านสภาไปแล้วนั้น ทั้งสองหมู่ยืนยันมาแล้วว่าอยู่ในเขตป่า 
ให้เทศบาลด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งการขออนุญาตให้ถูกต้อง ผมให้ทางกอง
ช่างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการไปแล้ว รอ ผมไม่มั่นใจว่าเมื่อไร พวกเราก็เห็น
ปัญหาอยู่ ผมก็อยากแก้ไข แต่ว่าไม่ได้อยู่เฉพาะเทศบาล ต้องขออนุญาตก่อน เรียนท่าน
ประธาน ท่านเจตนิพัทธ์ว่าถ้าท่านมั่นใจว่าไม่อยู่ในเขตป่า ท่านไปขอใบอุทิศมา และผม
จะเก็บเรื่องเข้าแผนพัฒนาสี่ปี ของต าบล เผื่อมีช่องทางดีๆ มีงบประมาณหรือเงินสะสมที่
เหลืออยู่ จะได้ด าเนินการให้ท่านตามท่ีร้องขอมา ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี ขอเพ่ิมเติมในส่วนของสมาชิกเจตนิพัทธ์

เมื่อวันก่อนผมได้เข้าไปท าประชาคม หมู่ที่ ๙ ท่านเจตนิพัทธ์ด้วย ชาวบ้านได้ถาม ตามที่
ท่านเจตนิพัทธ์ได้น าเรียนเบื้องต้นว่าถนนสายนี้อยู่ในล าดับต้นๆของหมู่ที่ ๙ ของปี 62 
การเข้าประชาคมครั้งนี้ ชาวบ้านยังมีความต้องการอยู่ ผมได้ถามที่ประชุมว่ามีเอกสาร
สิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ ชาวบ้านยืนยันว่าเอกสารสิทธิ์มี แต่ในส่วนที่ท่านนายกฯชี้แจงไปเมื่อ
สักครู่ว่าให้รวบรวมเอกสารสิทธิ์และใบอุทิศน าเสนอมาดูกัน ตรงนั้นผมว่าไม่ชัดเจน 
ยกตัวอย่างหมู่ท่ี ๕ ถนนสายสวนยางนายไสว จุดนี้เขามีเอกสารสิทธิ์ แต่เมื่อเราขอไปให้
หน่วยงานป่าไม้ให้ท าหนังสือยืนยันมา จากการจับ จีพีเอส ครั้งแรกเขาบอกทางไลน์มาว่า
ไม่ติด ติดเฉพาะทางชลประทาน แต่พอเป็นหนังสือทางราชการมา บอกว่าติด ลักษณะ
ของหมู่ที่ ๙ เช่นกัน สมมุติว่าเรามีเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านมายืนยัน แต่พอถึงเวลาผมไม่



 
 

มั่นใจว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ทางที่ดีที่สุด ขอให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงไปจับ    
จีพีเอส ดู แล้วส่งไปให้หน่วยงานที่เราสงสัยว่าอยู่ในพ้ืนที่ของเขาดู เผื่อไม่ให้เกิดปัญหา  
อยากให้มีถนนสายนี้มาตั้งนานแล้ว จึงเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาด้วยครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน ผมนายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สืบเนื่องจากท่านสมาชิกเจตนิพทธ์ สมาชิก

พรรัตน์ ได้พูดคุยในเรื่องของที่ท ามาหากินของราษฎรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ของป่าไม้ จริงๆ
แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการณ์มานานแล้ว แต่ว่าที่ผ่านมาเราใช้
ปัญหาความเดือดร้อนมาเป็นที่ตั้ง แต่พอไม่นาน รัฐบาลกลางก็ก าชับมากขึ้น  ผมว่า
บางครั้งตามที่ท่านเจตนิพัทธ์ได้อภิปรายว่า อาจจะมีเอกสารสิทธิ์ สปก. สค ๑ สค ๑ 
น่าจะได้  แต่ถ้าให้ป่าไม้ ป่าสงวนมาออกส ารวจ ผมเชื่อว่า จีพีเอส ของเขาทับซ้อนที่เรา
แน่ กรณีเขตหมู่ที่ ๙ ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้น าเรียนว่าถ้าเอาป่าไม้มาพิสูจน์ข้อเท็จจริง
หลายพื้นที่หลายแห่ง บัดนี้ได้เกิดปัญหาการส ารวจพ้ืนที่ของป่าสงวน เดิมในอดีตเจ้าของ
พ้ืนที่ดังกล่าว อาจจะได้สิทธิ์ครอบครองพ้ืนที่ สค ๑ และ สปก  มาตอนพิสูจน์ตอนหลัง 
ป่าไม้มาทับซ้อนของเราแน่นอน แต่หากการแก้ปัญหาในอนาคต หากไม่หาทางออก 
งบประมาณท่ีจะลงไปแก้ปัญหาพ้ืนทีท ากิน พ้ืนที่การเกษตรของเราน่าจะล าบาก การหา
ทางออก ทั้งนี้ท้ังนั้นเราไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย แต่ต้องช่วยกันหาทางออกให้ได้  ถ้า
เอาโฉนด นส ๓ คงเหลือพ้ืนที่ไม่มากแน่นอน ถ้าให้ป่าไม้มายิง จีพีเอส อาจมีการเรียกคืน
พ้ืนที่ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมในระเบียบ
วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ตลอดจนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่เข้าประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑4.3๐ น. 

     
           (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นายวสันต์  ไทรแก้ว) 
       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ      

              (ลงชื่อ)          สง่า  บ้าง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสง่า  บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  7 กันยายน ๒๕61              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที ่2  ประจ าปี ๒๕61  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)    พรรัตน์  ราชมณี     ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงชื่อ)     จ านงค์  หนูเพชร    กรรมการ 
                                                                        (นายจ านงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงชื่อ)    โชคดี  ศรีเปารยะ     กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)   เกียรติศักดิ์  จงจิต     กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)     สิทธิเดช  ละม้าย    กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี  ๒๕61 เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน ๒๕61                              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
           สง่า  บ้าง 
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 

 


