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ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕61
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕61 ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 แล้ว นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

-๒รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕61
วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
10.

ชื่อ – สกุล
นายสง่า บ้าง
นายประสิทธิ์ ละม้าย
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
นายจานงค์ หนูเพชร
นายโชคดี ศรีเปารยะ
นายธราธิป หนูเพชร
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม
นายพรรัตน์ ราชมณี
นายสิทธิเดช ละม้าย
นายสถิตย์ สุคชเดช

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

ลายมือชื่อ
สง่า บ้าง
ประสิทธิ์ ละม้าย
เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
จานงค์ หนูเพชร
โชคดี ศรีเปารยะ
ธราธิป หนูเพชร
พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
พรรัตน์ ราชมณี
สิทธิเดช ละม้าย
สถิตย์ สุคชเดช

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต
2.
นายจารูญ ละม้าย

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

หมายเหตุ
ลา
ลา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ประธานประชาคมหมู่ที่ 10
ประธานประชาคมหมู่ที่ 4
ประธานประชาคมหมู่ที่ 3
ประธานประชาคมหมู่ที่ 7

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ ละม้าย
อรสุมา สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
วสันต์ ไทรแก้ว
สัจจนา หนูรุ่น
จันจิรา จันทร์ชุม
ชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์
บุญฤทธิ์ ยับ
ธรรมนูญ บัวแก้ว
จิระ จันทวงศ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
นายวสันต์ ไทรแก้ว
นางสัจจนา หนูรุ่น
นางสาวจันจิรา จันทร์ชุม
นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์

นายบุญฤทธิ์ ยับ
นายธรรมนูญ บัวแก้ว
นายจิระ จันทวงศ์

-๓ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑3. นายภูสิทธิ์ ริยาพันธ์

ตาแหน่ง
ประธานประชาคมหมู่ที่ 10

ลายมือชื่อ
ภูสิทธิ์ ริยาพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
๒๕61 สมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประธาน
ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาทราบ ขอเชิญครับ
เลขานุการสภา
เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ถูกก าหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นมาตรการป้องการทุจริตเชิงรุก ที่ห น่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกาลัง
ดาเนินการเข้ารับการประเมิน ซึ่งจะมีการประเมินผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอก ภายในและ
การเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของสมาชิกสภาจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน จะมีการตอบแบบ
ประเมินผ่านระบบ ITAS ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะ
รับช่องทางในการตอบแบบวัดความรู้ได้ที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาเพื่อเข้าไปตอบแบบวัด
ความรู้เอง หรือจะให้ผู้ช่วยเลขานุการเปิดระบบให้แล้วท่านเข้าไปตอบแบบวัดความรู้ก็
ได้
1.1 แนะนาตัวพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่
ประธาน
ขอเชิญแนะนาตัวครับ
นางสาวจันจิรา จันทร์ชุม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ตลอดถึงสมาชิก
สภาฯที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวจันจิรา จันทร์ชุม จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งตอนนี่ได้เข้ารับตาแหน่งในหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ยินดีที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ นี้ ขอสัญญาว่าจะทาหน้าที่นี้ให้สุดความสามารถ และ
พร้อมน้อมรับฟังคาแนะนาจากทุกๆ ท่าน ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา
ขอขอบคุณนางสาวจันจิรา จันทร์ชุม ที่เลือกทางานที่เทศบาลเขาพระ และก็หวังว่าท่าน
จะทาหน้าที่ให้ชาวตาบลเขาพระตามที่ได้ให้คามั่นสัญญาไว้
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี ๒๕61 วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕61

-๔ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ท่าน
อ่านแล้วไม่ได้ใจความหรืออภิปรายแล้วไม่ได้ บันทึก ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ขอเสนอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรือบันทึกเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม สมัย สามั ญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ ๒ ประจาปี ๒๕61 เมื่ อวัน ที่ 27
สิงหาคม ๒๕61 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะ
ผู้บริหาร ประธานประชาคมหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุ กท่าน ในวาระที่ 4.1 ญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ด้วยเทศบาลตาบลเขาพระ มีความจาเป็นต้องขออนุมัติ ใช้
จ่ายเงินสะสม เพื่อใช้ในโครงการ ดังต่อไปนี้ ๑. โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตาบลเขาพระ งบประมาณ
406,000.- บาท 2. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงที่ดินนาย
วิเชียร ทินกร หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 49,000.- บาท 3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลียบ ยับ จากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 9
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 500,000.- บาท 4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองฉลอง จากหมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 1 (เริ่มจากถนน คสล.
เดิม) หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 494,000.- บาท 5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวงษ์ศักดิ์ กรายแก้ว เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงถนน
สายคลองฉลอง หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 500,000.- บาท 6. โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายหลัง รพ.สต.บ้านปากระแนะ เริ่มจากบ้านนาย
ทวี เลิ ศ ไกร ถึ ง รพ.สต.บ้ า นปากระแนะ หมู่ ที่ 6 ต าบลเขาพระ งบประมาณ
500,0๐๐.- บาท 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน
จุ ฬ าภรณ์ พิ ช ญาคาร เริ่ ม จากถนน คสล.เดิ ม ถึ ง ถนนลาดยางทางขึ้ น วั ด ห้ ว ยโก
(ห้วยตรีด) หมู่ที่ 11 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 395,0๐๐.- บาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,844,000.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕58 ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือ
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการเพื่อบาบัดความเดือดร้อ นของประชาชน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายกาหนด
จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ต่ อ สภาเทศบาล เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม จ านวน
2,844,000.- บาท เพื่อจัดทาโครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป ขอบคุณครับ

ประธาน
นายกเทศมนตรี
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ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่เสนอโครงการขอใช้จ่ายเงิน สะสม ก่อนที่ท่านสมาชิก
จะอภิปรายทั้ง ๗ โครงการ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงสถานะการเงินการคลังของ
เทศบาลด้วยครับ
เรียนท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การใช้จ่ายเงินสะสม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๘๙ (๑) และขออนุญาตนา
เรี ย นสถิ ติ ข้ อ มู ล เงิ น สะสม ณ วั น ที่ ๕ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เงิ น สะสมที่ ใ ช้ ไ ด้
หลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว
10,329,044.22 บาท สารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือ
อยู่ร ะหว่างดาเนิ นการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย 408,315.- บาท คงเหลื อเงินสะสมที่
นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน 9,809,406.22 บาท สารองงบบุคลากร 3 เดือนและสารอง
จ่ า ยประจ า เช่ น ส ารองจ่ า ยเบี้ ย ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร 2 เดื อ น เงิ น สะสมคงเหลื อ
4,141,444.22 บาท สารองสาธารณภัยไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ 414,144.42 บาท
คงเหลือเงินสะสมสุทธิที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้ 3,727,299.80 บาท ขออนุมัติใช้
จ่ายครั้งนี้ 2,844,000.-บาท ไม่เกินวงเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้ รายละเอียด
โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมแนบหลังญัตติตามที่แจกให้สมาชิกแล้ว ขออนุญาตนาเรียน
ให้ท่านสมาชิกสภาได้ทราบเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านเลขาฯ ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงสถานะการเงินการคลังให้ทราบแล้วว่ามี
ประมาณสามล้ า นเศษ แต่ ท่ า นนายกฯขออนุ มั ติ ส องล้ า นถื อ ว่ า ยั ง พออนุ มั ติ ไ ด้ ต าม
โครงการ มี ส มาชิ กท่านใดจะอภิปรายหรื อซักถามในโครงการต่า งๆ ขอเชิญ มีไหม
โครงการขออนุมัติขอใช้จ่ายเงินสะสมที่ท่านนายกเสนอท่านติดใจโครงการหนึ่งโครงการ
ใด ท่านสามารถขออภิปรายได้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือ
ซักถามเพิ่มเติม ผมขอถามมติที่ประชุม โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อม
ขยายเขตระบบประปาหมู่ บ้ า นแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ที่ 11 ต าบลเขาพระ
งบประมาณ 406,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม กรุณายก
มือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อเมนพร้อมขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตาบลเขาพระ งบประมาณ
406,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงที่ดินนายวิเชียร
ทินกร หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 49,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ
กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใ ช้จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายทวี
เลิศไกร ถึงที่ดินนายวิเชียร ทินกร หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 49,000.บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
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ต่อไปโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลียบ ยับ
จากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมี
มติอนุมัติ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเลียบ ยับ จากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฉลอง จากหมู่ที่
๖ ถึงหมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 6 งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.- บาท สมาชิก
ท่านใดมีมติอนุมัติ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองฉลอง จากหมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 6 งบประมาณ
๔๙๔,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวงษ์ศักดิ์
กรายแก้ ว เริ่ ม จากถนน คสล.เดิ ม ถึ ง ถนนสายคลองฉลอง หมู่ ที่ ๖ งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายวงษ์ศักดิ์ กรายแก้ว เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงถนนสายคลองฉลอง
หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง รพ.สต. ปากระแนะ
เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงรพ.สต. ปากระแนะ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง
รพ.สต. ปากระแนะ เริ่มจากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงรพ.สต. ปากระแนะ หมู่ที่ ๖
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง
๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนจุฬา
ภรณ์พัฒนา ๒ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงถนนลาดยางทางขึ้นวัดห้ วยโก (ห้วยตรีด)
หมู่ที่ 11 งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติ กรุณายกมือด้วย
ครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงถนนลาดยางทางขึ้น
วัดห้วยโก (ห้วยตรีด) หมู่ที่ 11 งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 8
เสียง ไม่อนุมัติ 1 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
4.2 ขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
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เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4.2
ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ใน
ญัตตินี้ ผมขออนุญาตให้ทางฝ่ายเลขาฯเป็นผู้นาเรียน ว่าทาอย่างไรจึงให้มีการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯชี้แจงครับ
สืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมฯ ได้แจ้งผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตรวจสอบหอกระจายข่าวที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งแยกเป็นหอกระจายข่าวที่
เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล และหอกระจายข่ า วที่ ไ ม่ ใ ช่ท รั พ ย์ สิ น ของเทศบาล ทาง
เทศบาลได้สารวจหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่างๆ พบว่าหอกระจายข่าวส่วนหนึ่งเป็น
ทรัพย์สิ นของเทศบาล แต่ เสื่อมสภาพทั้งหมด ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ ดังนั้นหอ
กระจายข่าวที่ใช้งานอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ คือทรัพย์สินของหมู่บ้านเองซึ่งรับผิดชอบโดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนั้นในหนังสือของกรมส่งเสริม ฯได้แจ้งว่า กรณีที่หอกระจาย
ข่ า วไม่ ไ ด้ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล หรื อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานอื่ น ให้ ท าง
คณะกรรมการหมู่ บ้านได้ข องบประมาณมาเพื่อ ทาการซ่ อมแซมให้ ห อกระจายข่า ว
สามารถใช้ได้ ดังนั้นทางเทศบาลได้ประสานไปยังช่างให้ตรวจเช็คหอกระจายข่าวว่ามี
ความเสียหายอะไรบ้าง ซ่อมแซมอะไรบ้าง หมู่บ้านต่างๆได้ตรวจสอบและประมาณการ
มา ทางหมู่บ้านได้ทาโครงการมา ทางเทศบาลจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงต้องขอมา
เป็นเงินอุดหนุนเพื่อซ่อมแซมหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน การของบอุดหนุนจะมีระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อที่ ๖๗ ทวิ
กรณีเงินอุดหนุน เทศบาลจะทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ในส่วนนี้จึงต้องขอญัตติ เสนอญัตติจานวน ๘ โครงการ ๘
หมู่บ้าน เพื่อให้สภาได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
โครงการเงินอุดหนุน ต่อไป ซึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลไม่ได้ตั้งเงินอุดหนุนไว้ จึงต้องขออนุมัติก่อน แล้วจึงมีการโอนงบประมาณเพื่อให้
หมู่บ้านต่างๆได้ซ่อมแซมหอกระจายข่าวให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป จึงขอเสนอ
ญัตติเพื่อให้สภาพิจารณาเงินอุดหนุนจานวน ๘ โครงการ จึงขออนุญาตนาเรียนที่ไปที่มา
และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ
สมาชิกพรสิทธิ์ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขา
พระ ได้ฟังคาชี้แจงจากท่านปลัด ในเรื่องการรับภารกิจถ่ายโอน ซึ่งให้อยู่อานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการของท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
ส่วนตัวกระผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะอยู่ตรงนี้มานาน ไม่ได้ขัดข้อง ตามที่ทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจัดส่งรายละเอียดในการซ่อมบารุงหอกระจายข่าว
บางหมู่บ้าน ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงว่า ส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล
อีกส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านเอง ช่วงที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐบาล บาง
หมู่บ้านได้จัดซื้อ จัด สร้างขึ้นมา ตามนโยบายของ คสช.คือ โครงการประชารัฐ ในเรื่อง

-๘หอกระจายข่าวก็ดี เสี ยงตามสายก็ดี จากความคิดเห็นของผมในการนั่งฟัง อาจจะ
งบประมาณแค่เล็กน้อย ตอนแรกคิดว่าส่วนกลางจะให้เงินส่วนนี้มา พอฟังไปฟังมา ต้อง
ตั้งงบประมาณของเทศบาลเอง จริงๆผมไม่อยากพูดว่าเป็นภาระ ในฐานะที่ผมมาเป็น
ตัวแทน เป็นหูเป็นตา มาดูงบประมาณของแผ่นดิน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กาหนด แต่ผมว่าในส่วนของเทศบาล ในการสารวจครุภัณฑ์ ที่กรมฯเคยอุดหนุนมาให้
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น สารวจดูว่าครุภัณฑ์ยังอยู่เหมือนเดิมไหม ตรงนี้ที่เป็นปัญหา ต่อไป
จะยุ่งยาก ผมไม่ได้พูดถึงวิธีการงบประมาณยุ่งยาก ต่อไปท้ายลาโพงขาดสักดอก โน้นนี่
เสียสักอย่าง ผมจาได้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งให้สภารับถ่ายโอนโซล่าเซลล์ คราวนั้นถ้าสภารับ
ผมว่าปั ญหาโลกแตกเลย ในการซ่อมบารุง บุคลากรของเรา ใช่มี ไม่ใช่ไม่มี แต่ผ ม
อยากเรียนว่า อยู่ๆ กรมส่งเสริมฯ อยู่ๆจังหวัด สั่งการให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น ผมไม่
อยากพูดว่าเป็นภาระ แต่เป็นงานที่ละเอียดมาก สิ่งที่เป็นประโยชน์ของหมู่บ้าน ผมเห็น
ด้วยหมด สภาเห็นด้วยหมด แต่เรามาพูดด้วยเหตุด้วยผล ที่ผ่านมาหมู่บ้านช่วยตัวเองได้
แค่ซ่อมลาโพง ซ่อมไฟฟ้า ผมว่าสภาไม่มีปัญหา รับก็รับ แต่วิธีการต่อไปจะยุ่ง จะเจ็บหัว
ที่ใคร ปลัด นายกฯ ฝ่ายการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบารุง ขนาดซ่อมรถขยะ ยัง
ไม่ทัน จะไปเอาท้ายล าโพงหมู่บ้าน นี่คือความเห็นของผม ผมไม่ขัดข้อง ไม่มีปัญหา
ขอบคุณครับ
ประธานสภา
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
นายจานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะประธาน
ประชาคมหมู่บ้าน ในเรื่องของภารกิจถ่ายโอน เห็นด้วยกับท่านพรสิทธิ์ จันทร์ชุม แต่ใน
ส่วนตัวของผม ผมคิดว่าเป็นเรื่องดี ถามว่าถ้าให้รับเห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วย เพราะว่า
เป็นประโยชน์ และทราบข่าว วันนั้นผมไม่ได้ เข้าร่วมประชุม ท่านได้ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้ใหญ่ หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องสื่อ ได้มาประชุม ทางเทศบาล
ได้กาชับว่าให้ไปสารวจ ในทรัพย์สินของ อปท. สมัยนั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ไม่ ไ ด้ ย กฐานะ แต่ มี ค รุ ภั ณ ฑ์ ห อกระจายข่ า วเขี ย นไว้ ว่ า อบต.เขาพระ พร้ อ มด้ ว ย
หมายเลขครุภัณฑ์ สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนคือภาระแน่นอน แต่ในขณะเดียวกัน ผมคิด
ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ ตามที่เห็นไม่สะดวกทุกหมู่บ้าน โครงการนี้
มาคิ ดว่ า ตรงกับ เป้า หมาย สมั ยนี้ โ ลกโลกาภิ วัต น์ ต้อ งทราบข้ อ มูล ข่ าวสารที่ ชัด เจน
ชาวบ้านบางพื้นที่ไม่ได้รับข่าวสาร ต้องอาศัยหอกระจายข่าวนี้ ได้รู้ถึงข่าวบ้านเมือง รู้
เรื่องราวต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจของเทศบาลคือ ต้องมีภารกิจเรื่องงบประมาณในการ
ซ่อมแซมในวาระโอกาสต่อไป แต่สิ่งหนึ่งแม้จะเป็นภาระของเทศบาล แต่ประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับ ผมคิดว่าคงจะมากกว่า ผมคิดว่าประโยชน์ต้องมาก่อน ขอบคุณมาก
ครับ
ประธานสภา
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เขตที่ ๑ ตามที่เรารับโอนภารกิจ การสื่อสารให้ครบคลุม เป็นสิ่งดี มีประโยชน์ แต่ใน
รายละเอียดที่แจ้งมา ต้องระบุสเปคด้วย เป็นจุดล่อแหลม ท้ายลาโพงตัวละพัน ยี่ห้อ
อะไร แถวตาบลอื่นกาลังมั่วอยู่ เรื่องหอกระจายข่าว เรื่องสเปคต่างๆไม่ผ่าน ท้องถิ่นไม่มี
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ใครปฏิเสธที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร การใช้จ่ายงบประมาณครั้งนี้ตามเทศบาล
ตาบลเขาพระซื้ออีกตัวมาถ่ายทอดสดการประชุมสภาให้ชาวบ้านได้รับรู้ ใครมาทาหน้าที่
ใครพูดอะไรกันบ้าง คิดเห็นสิ่งใดกันบ้าง ให้ครบวงจร ให้ประจวบเหมาะกับยุค ฉะนั้น
ขอใคร่ครวญผู้รับผิดชอบทั้งหลาย วันนี้ผมจะยกมือให้ การตรวจคุณภาพ ตรวจงาน
จะต้องรัดกุม มีจุดล่อแหลมมาก ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ นายกเทศมนตรีมีอะไรเพิ่มเติม
หรือไม่ ขอเชิญครับ
ขออนุญาตที่ประชุมนาเรียนว่าตามที่หนังสือของจังหวัดแจ้งซักซ้อมมาหลายรอบ กรณีที่
เทศบาลมีเครื่องขยายเสียงที่หมู่บ้าน ให้ซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้ และหอกระจ่ายข่าว
ทีเ่ ป็นทรัพย์สินของทางหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้การได้ ให้เทศบาลจัดเงินงบอุดหนุนให้กับ
หมู่บ้าน ขอชี้แจงว่าไม่ได้รับถ่ายโอนจากหมู่บ้าน เพราะเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน เราแค่
อุดหนุน เขาไปบริหารจัดการ จะไปซ่อมหรืออย่างไรก็แล้วแต่ แล้วทรัพย์สินตรงนั้นยัง
เป็นของหมู่บ้าน เราไม่ได้เอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นภาระของเทศบาล ยกเว้นทรัพย์สินตรง
นั้นเป็นของเทศบาล เราจาเป็นต้องซ่อมเอง ท่านสมาชิกแยกให้ออกว่าตรงนี้เราอุดหนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เหมือนกับเงินอุดหนุนทั่วไป คณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆไป
บริหารจัดการกัน เมื่ออุดหนุนไปแล้วกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเขาไปบริหารกันเอง แต่
ทางคณะกรรมการหมู่ บ้ า นต้ อ งรายงานผลกลั บ มาเทศบาลอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เราไม่ ไ ด้
ด าเนิ น การ ซึ่ ง หมู่ บ้ า นต่ า งๆมี ค วามเสี ย หายไม่ เ หมื อ นกั น แล้ ว แต่ จ านวนอุ ป กรณ์
เพี ย งแต่ เ ราได้ ล งไปส ารวจด้ ว ยกั น ว่ า หมู่ บ้ า นไหนมี ค วามจ าเป็ น มากน้ อ ยแค่ ไ หน
หมู่บ้านไหนที่สามารถดาเนินการได้ เราก็ให้ดาเนินการเองไปก่อน ที่ยังใช้ได้ เราก็ให้ใช้
ไปก่อน คือการแก้ปัญหาให้ หมู่บ้านมีเครื่องขยายเสียงในระดับหนึ่ง ขอเรียนว่าทาง
เทศบาลไม่ ไ ด้รั บ ถ่ ายโอนเครื่อ งขยายเสี ยงตรงนี้ เว้ นเสี ย แต่เ ป็น ของเทศบาลที่เ รา
สามารถซ่อมแซมเองได้ เราอุดหนุนให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการกันเอง
ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะซักถาม
เพิ่มเติม ผมจะขอมติเห็นชอบโครงการขอรับ เงินอุดหนุน เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๑,๑๘๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ
กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่ า วหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ ๑ งบประมาณ ๒๑,๑๘๐.- บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๙ เสี ย ง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๒ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๙,๗๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายกมือ
ด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่ อมแซมหอกระจาย
ข่ า วหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 2 งบประมาณ ๙,๗๐๐.- บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๙ เสี ย ง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
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ต่อไปโครงการที่ ๓ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๖,๓๕๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายกมือ
ด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่ า วหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 3 งบประมาณ ๖,๓๕๐.- บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๙ เสี ย ง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๔ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายก
มือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่ า วหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 4 งบประมาณ 12,00๐.- บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๙ เสี ย ง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๕ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๖,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายกมือ
ด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่ า วหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 5 งบประมาณ 6,00๐.- บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๙ เสี ย ง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๖ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายก
มือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่ า วหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 7 งบประมาณ 16,00๐.- บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๙ เสี ย ง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๗ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๗,๕๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายก
มือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่ า วหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 11 งบประมาณ 7,50๐.- บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๙ เสี ย ง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๘ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๒,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ กรุณายก
มือด้วยครับ

- ๑๑ มติที่ประชุม

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่ า วหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ 12 งบประมาณ 2,00๐.- บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง ๙ เสี ย ง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
4.3 ขอความเห็นชอบการเสนอโครงการของบประมาณงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
ด้ว ยเทศบาลตาบลเขาพระ ได้เสนอโครงการของบประมาณงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
จ านวน 3 โครงการ ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ เ กิ น ศั ก ยภาพของเทศบาล เมื่ อ โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จังหวัดจะอุทิศโครงการอันเป็นพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาล
หรื อ ให้ สิ ท ธิ อั น เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ห รื อ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ ดู แ ลพั ส ดุ รายละเอี ย ด ดั ง นี้
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
และส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน ภูเขาพระ หมู่ที่ 1 ตาบลเขาพระ อาเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช กิจกรรมหลั ก ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ภูเขาพระ หมู่ที่ 1 ตาบลเขาพระ
อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 13,000,000.- บาท 2. โครงการ
แก้ไขปั ญหาน้ ากัดเซาะตลิ่ ง แม่น้าตาปี หมู่ ที่ 6 ตาบลเขาพระ อาเภอพิปูน จังหวั ด
นครศรีธรรมราช กิจกรรมหลัก ก่อสร้างพนังกั้นน้าป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยวางกล่อง
CABION และงานหิ นทิ้ง แม่น้าตาปี หมู่ที่ 6 ต าบลเขาพระ อาเภอพิ ปูน จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ 20,667,000.- บาท 3. โครงการแก้ไขปัญหาน้ากัด
เซาะตลิ่งคลองระแนะ ตาบลเขาพระ อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม
หลัก ก่อสร้างพนังกั้นน้าป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยวางกล่อง CABION และงานหินทิ้ง
คลองระแนะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตาบลเขาพระ อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 10,340,000.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 กาหนดว่า ในกรณีที่มีผู้ อุ ทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิ ทธิ์แก่หน่ว ยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น
ถ้าหากการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทฺธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็ นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอเรียนว่าที่ได้ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการที่เกินศักยภาพ คือโครงการที่เกิน 10 ล้านขึ้น เราจาเป็นต้องของบจังหวัด
ไม่ได้คาดหวังว่าขอแล้วต้องได้ แต่ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดไว้ จึงต้อง
แจ้งต่อสภาทราบว่างบอะไรบ้างที่เราขอจากข้างนอก ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้งบที่แน่นอน
แต่ เ ราต้ องท า ทางฝั่ ง เทศบาลพิ ปู น ทาเรื่ อ งนี้ ไปแล้ ว ในระดั บ หนึ่ ง ถ้ า ฝั่ ง ของเราไม่
ดาเนินการ โอกาสที่น้าจะเซาะตลิ่งฝั่ งเทศบาลตาบลเขาพระจะเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นเรา
ต้องดาเนินการควบคุมกันไป เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ในปีงบประมาณ 62 63 ส่วน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูเขาพระ ได้แนบแบบและรายละเอียดเนื้อ งานมาพอเป็น
สังเขป สมาชิกสามารถเปิดดูได้ในด้านหลัง ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพิ่มเติมครับ

- ๑๒ เลขานุการสภา

ประธาน
นายจานงค์ หนูเพชร

ประธาน
นายโชคดี ศรีเปารยะ

เรียนท่านสมาชิก ในการพิจารณาในญัตตินี้ สืบเนื่องจากทางเทศบาลได้รับหนังสือจาก
จังหวัดว่ากรณีที่จะของบจากจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เมื่อโครงการนั้นได้รับอนุมัติ ได้
ดาเนินการโดยส่วนราชการอื่น และให้ท้องถิ่นดูแลรักษาโครงการต่างๆ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ได้ ก าหนดว่ า ที่ ไ ม่ มี ร ะเบี ย บก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ ถื อ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยเดิมโดยอนุโลม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ถูกยกเลิกไปแล้ว โดยพรบ.จั ดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ แต่ พรบ.ฉบับนี้ไม่ได้พูดเรื่องรับ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ภ าระผู ก พั น ไว้ จึ ง ต้ อ งใช้ ร ะเบี ย บเดิ ม ในเรื่ อ งนี้ สื บ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชได้ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัด พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งของอาเภอพิปูนได้รับ แจ้งจากที่ประชุมว่าให้อาเภอ
ต่างๆไปจั ดทาโครงการมาเพื่อเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒ นาจังหวัด พ.ศ. 2563 และ
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในการให้ความสาคัญเกี่ยวกับน้าเซาะ เลยกาหนดว่าให้
แต่ละท้องถิ่นทาโครงการเสนอผ่านอาเภอเพื่อบรรจุเข้าแผน ปี 63 ทางเทศบาลได้ทา
เสนอไป 3 โครงการ ตามที่ท่านน่ายกฯได้อภิปรายไปแล้ว ซึ่งในการเสนอตรงนี้ต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ถ้าได้รับการดาเนินการตามโครงการในข้อที่ 9 วิธีการ
บริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ มอบให้ เ ทศบาลต าบลเขาพระบริ ห ารจั ด การและบ ารุ ง รั ก ษา ทั้ ง 3
โครงการ นี่คือที่ไปที่มาว่าเมื่อเราได้รับการมอบทรัพย์สินนั้น ค่าใช้จ่ายของเทศบาลจะมี
ความเกี่ ย วพั น จะต้ อ งขอความเห็ น ชอบจากสภาตั้ ง แต่ รั บ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ตั้ ง แต่ ก าร
ก่อสร้าง เรื่องนี้ต้องทาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วขอบคุณครับ
ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงว่าการรับโครงการที่ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ภาระ
การบารุงดูแลรักษา จะอยู่ที่เทศบาล ขอให้สมาชิกในห้องประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทั้ง
๓ โครงการต่อไป ขอเชิญสมาชิกพิจารณาซักถาม ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
เรี ย นท่ า นประธานที่ เ คารพ คณะผู้ บ ริ ห าร ท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ และประธาน
ประชาคมทุกหมู่บ้าน จากญัตติขอความเห็นชอบการเสนอโครงการของบประมาณงบ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตามที่ท่านายกฯได้ชี้แจงทั้ง ๓ โครงการ งบประมาณสิบล้าน ยี่สิ บ
ล้าน และสิบล้าน ตัวเลขนี้การันตีได้ว่าเกินกาลังของเทศบาล ต้องขอไปยังจังหวัด ผม
เห็นด้วยกับญัตตินี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะได้หรือไม่ได้ แล้วแต่ จะมาพูดเรื่องสัมฤทธิ์
ผล จะให้เทศบาลดูแล ถ้าเราโชคดีได้มา ผมคิดว่าไม่หนักหนาอะไร ในเรื่องการดู แล
รักษา ทั้ง ๓ โครงการ ล้วนเป็นหน้าตาของคนตาบลเขาพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ เ ชิ ง ภู เ ขาพระ ลานวั ฒ นธรรมอ าเภอ อั น นี้ เ ป็ น หน้ า ตาของคนทั้ ง
อาเภอพิปูน เป็นวาระของอาเภอพิปูน สารับโครงการที่ ๒ พนังกั้นน้าของหมู่ที่ ๖ เป็น
ปัญหาหนักหนามาแล้ว ร่วมๆ 10 ปี เรื่องของน้าท่วมและทาให้ตลิ่งพัง และรุกที่ดิน
ชาวบ้าน การที่เราจะของบประมาณในการทาพนังกั้นน้าโดยใช้กล่อง CABION หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 7 ก็ลักษณะเดียวกัน เห็นด้วยในการขอความเห็นชอบจากสภา ส่วนที่จะได้หรือ
ไม่ได้ ก็สุดแต่ เพราะเขามีคณะกรรมการพิจารณาแผน เราจะได้บรรจุไว้ ดีกว่าไม่มีอะไร
เสียเลย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขตที่ 2 ผม
เห็นด้วยทั้ง ๓ โครงการ แต่ของหมู่ที่ 4 ของคลองระแนะ ตรงนั้นผมคิดว่าตรงนั้นเป็น

- ๑๓ ภูเขาอยู่แล้ว น้าล้ นตลิ่ง ไม่มี ผมดูตามแผนที่ ถ้าหากเราจะมาเริ่มจากสะพานที่หน้า
อาเภอจะดีกว่า ประโยชน์น่าจะมีมากกว่า น้าล้นตลิ่งหมู่ที่ 7 หมู่ที่ ๖ จะเห็นว่ามีทุกปี
จากหมู่ที่ 4 เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพราะว่าสภาพหมู่ที่ 4 เป็นภูเขาอยู่แล้ว
น้าจะล้น เป็นไปไม่ได้ ไม่ได้ ล้นตรงนั้น ล้นจากหมู่ที่ ๗ ลงมาล่าง เราได้งบกลุ่มจังหวัด
ถ้าทาแล้วไม่ได้ประโยชน์ หรือทาแล้วเปลืองงบประมาณ ก็แล้วแต่ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เห็น
ด้วยที่ทางฝ่ายบริหารได้นาแผนที่เกินศักยภาพของส่วนท้องถิ่น เพื่อไปของบประมาณ
จากพัฒ นาจั งหวั ด งบเขามาก แต่ ปัญ หาตรงที่ ว่า บอร์ ดที่ พิจารณาโครงการ เขาไม่
เล็งเห็น 3-4 อาเภอ พิปูน ฉวาง ช้างกลาง ไปสน สิชล ขนอม ไปถึงหัวไทร งบประมาณ
จะไปตก ณ ส่วนนั้น เพราะฉะนั้นฝากท่านนายกฯ จะมีเพื่อนหรือช่องทาง วิ่งเพื่อให้ได้
งบส่วนนี้มา ส่วนการบารุงรักษาในโอกาสต่อไป ไม่ใช่ประเด็นปัญหา เมื่อเราสามารถ
ควบคุมการออกแบบ แต่มีปัญหาว่าทาอย่างไรเราจะได้ ๓ โครงการ สามสิบกว่าล้าน
ของอย่ า งนี้ เ ขามองอ าเภอพิปู นเป็ นลู ก เมีย น้อย ผมเคยนั่งเป็น อนุกรรมการจั งหวั ด
มาแล้ว ถามว่าปัญหาในท้องถิ่นอาเภอพิปูนมี มากกว่าบ้านเขา เพราะบ้านเราฝนก็ตก
มาก ลาคลองก็ตื้นเขิน ผมเคยพูดกับนายอาเภอท่านหนึ่ง แก้ปัญหาน้าท่วม ทาให้คลอง
ลึก แก้กฎหมายด้วย ให้ชาวบ้านได้เอาทรายขึ้นมา ใช้ในครอบครัวได้ด้วย ไม่ต้องไปซื้อ
จากร้านวัสดุก่อสร้าง นายอาเภอสะบัดหัวยิกๆ ใช้งบประมาณขุดลอก เปลือง ล้าน สอง
ล้าน สามล้าน ฝนตกคราวเดียวก็ตื้นเขิน เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ฝ่ายบริหารเล็งเห็น ไม่ว่า
จะเป็นโครงการพัฒนาภูเขาพระ เป็นเรื่องที่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีจุดเริ่มต้น เราไม่ได้
ทา การทางานจะก้าวขึ้ นบันได จะต้องวางรากฐานให้มั่นคง เพื่อสร้างเจตจานงค์ให้คน
รุ่นหลังได้ในการวางแผนวางโครงการได้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
นายสถิตย์ สุคชเดช
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ขอนาเรียน
ต่อท่านประธานว่า ในฐานะที่กระผมเป็นคณะกรรมการจังหวัดที่ไปประชุมอยู่บ่อย เขา
จะพูดว่าพิปูนไม่รู้เป็นอย่างไร ไม่มีงบประมาณใหญ่ๆมาลงเลย วันนี้มีแล้ว 30 ล้าน พี่
น้องสมาชิกอย่าปล่อยให้หลุดมือไป อย่ าไปกลัว ให้ทาก่อน เรื่องซ่อมค่อยว่ากัน ไม่ต้อง
กลัว ให้ได้ทาก่อน สิ่งที่จะเกิดขึ้น ผมฝันมาตลอด โครงการใหญ่ ไม่มีเลย คนอาเภอพิปูน
เป็นคนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลย พอพูด ผมไม่เอา ไม่รู้เป็นอย่างไร แต่วันนี้ ฟ้าเป็นใจ ขอให้
สมาชิกเป็นใจ แล้วเราจะได้งบประมาณ ขอบคุณมากครับ
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหม เมื่อไม่มี ขอเชิญท่านเลขาฯ เพิ่มเติมในส่วนที่ท่าน
สมาชิกโชคดีเสนอครับ
เลขานุการสภา
ขออนุ ญาตน าเรี ย นที่ส มาชิกโชคดีเกี่ยวกับ การก่อสร้างหมู่ที่ ๔ จากโครงการนี้เป็ น
โครงการสร้ างพนังกั้นน้า ไม่ได้ป้องกันน้าท่ว ม การส ารวจ ผมเป็นคนหนึ่งที่ออกไป
สารวจด้วย เป็นการสารวจตลิ่งซึ่งถูกน้ากัดเซาะ ตั้งกล่อง CABION เพื่อป้องกันการกัด
เซาะตลิ่ง ที่ใช้คอสะพานหมู่ที่ ๔ เหตุผลเพราะว่า คอสะพานหมู่ที่ ๔ ถูกน้ากัดเซาะ คอ
สะพานจะทรุด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ามากัดเซาะคอสะพาน เมื่อคอสะพานหมู่ที่ 4 ชารุด
การสัญจรไปมาจะถูกตัดขาดไปเลย นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมต้องไปทาที่หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖
เหมื อนกั น ผมเห็ นแล้ ว น่ าเป็ นห่ ว ง เป็น จุด บรรจบคลองระแนะและแม่น้าตาปี ของ
ยางค้อม มีการกัดเซาะทุกปี เจ้าของที่บางรายบอกว่า โฉนดที่ดิน 4 ไร่ ไม่มีที่ดินแล้ว

- ๑๔ -

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน
นายกเทศมนตรี

ถูกกัดเซาะไปหมด ถ้าได้รับการทาเขื่อนตรงนี้จะป้องกันการกัดเซาะ ป้องกันทรัพย์สิน
ของชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งสาธารณูปโภค เช่น หมู่ที่ ๗ บริเวณคลอง
ลึก ถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตของเทศบาลอยู่ใกล้นิดเดียวแล้ว ถ้าเราปล่อยให้มีการ
กัดเซาะไปเรื่อยๆ บางครั้งถนนอาจจะหายไปเลยก็ได้ เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าที่ต้อง
สร้างพนังกั้นน้าเพื่อป้องกันน้ากัดเซาะ ส่วนการป้องกันน้าท่วม อาจจะเป็นผลพลอยได้
ถ้าน้ามาไม่ท่วมคลอง แต่ถ้าน้ามาท่วมคลอง อาจจะเข้าท่วมพื้นที่เหมือนเดิม หลักการ
สาคัญๆในการทาโครงการนี้คือป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง ของหมู่ที่ ๔ ขอเรียนว่าเป็น
จุดทีว่ ิกฤต จุดหนึ่งเหมือนกัน ขออนุญาตเรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านไหนเพิ่มเติม ผม
ขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกจะมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ ทางเทศบาลเขาพระ
ของบประมาณจากจังหวัด โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ภูเขาพระ หมู่ที่ ๑ ตาบลเขาพระ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้เสนอโครงการของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด โครงการปรับปรุง ภูมิ
ทั ศ น์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ภู เ ขาพระ หมู่ ที่ ๑ ต าบลเขาพระ งบประมาณ
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑
เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๒ โครงการแก้ไขปัญหาน้ากัดเซาะตลิ่งแม่น้าตาปี หมู่ที่ ๖ ตาบลเขา
พระ งบประมาณ ๒๐,๖๖๗,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เสนอโครงการขอ
งบประมาณจากกลุ่มจังหวัด กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด โครงการแก้ไขปัญหา
น้ากัดเซาะตลิ่งแม่น้าตาปี หมู่ที่ ๖ ตาบลเขาพระ งบประมาณ ๒๐,๖๖๗,๐๐๐.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ต่อไปโครงการที่ ๓ โครงการแก้ไขปัญหาน้ากัดเซาะตลิ่งคลองระแนะ หมู่ที่ ๔ และหมู่
ที่ ๗ ตาบลเขาพระ งบประมาณ ๑๐,๐๓๔,๐๐๐.- บาท สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เสนอ
โครงการของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอของบประมาณจากกลุ่มจั งหวัด โครงการแก้ไขปัญหา
น้ ากั ด เซาะตลิ่ ง คลองระแนะ หมู่ ที่ ๔ และหมู่ ที่ ๗ ต าบลเขาพระ งบประมาณ
๑๐,๐๓๔,๐๐๐.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑
เสียง
เรื่องอื่นๆ
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลเขาพระ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระที่ 5.1 ญัตติขอ
ความเห็ น ชอบการมอบหมายสมาชิ ก สภาเทศบาลเป็ นคณะกรรมการหลั ก ประกั น
สุขภาพเทศบาลตาบลเขาพระ ด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออก
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ประธาน
เลขานุการสภา

ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกัน สุ ขภาพแห่ ง ชาติ เรื่อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์เ พื่ อ
สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2561 ซึ่ งมีผลให้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2559 และ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. 2559 ถู ก ยกเลิ ก ท าให้ ค ณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หมดวาระไปด้วย และตามประกาศฯ ฉบับ
ดังกล่าว ข้อ 12 (3) กาหนดให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
จานวนสองคนเป็นกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตาบลเขาพระ จานวน 2 คน เพื่อให้สภาได้พิจารณาต่อไป ในส่วนที่
เพิ่มเติม จะให้ฝ่ายเลขาสภาได้อ่านประกาศอีกครั้ง ความเป็นมาอย่างไร ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เรี ย นท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลเขาพระทุ ก ท่ า น สื บ เนื่ อ งจากคณะกรรมการ
หลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ ออกประกาศ พ.ศ. 2561 ได้ ยกเลิ กประกาศเดิม ซึ่ ง
ประกาศใช้มาต่อเนื่อง จานวน 2 ฉบับ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2561
ที่ผ่านมา ดังนั้นในส่วนรายละเอียดที่ผ่านมาซึ่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกองทุน จะ
มีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วน เช่น รายได้ เมื่อก่อนจะระบุว่ากรณีเทศบาล กรณี อบต.
จัดสรรสมทบให้กองทุนเท่าไหร่ แต่ตอนนี้มาเขียนว่าเป็นร้อยละของรายได้ ของเทศบาล
ตามที่จัดเก็บเอง ว่ามีรายได้เท่าไหร่ สมทบกองทุนต่อปีเท่าไหร่ ส่วนที่เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับสมาชิกวันนี้ ที่เข้าระเบียบวาระในวันนี้ คือเรื่องของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อประกาศฉบับนี้ประกาศ ทาให้คณะกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงาน
อยู่ ต้องพ้ น จากต าแหน่ง แต่ มีบ ทเฉพาะกาล ให้ ปฏิบั ติห น้าที่ ไปต่อเนื่อง แต่ต้องหา
กรรมการใหม่ภ ายในเก้าสิ บวัน ดังนั้นต้อ งหาภายในเดือนธันวาคม ต้องหาให้ เสร็ จ
โครงสร้างประกอบด้วย ๑. ผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 2.ผู้ทรง
วุ ฒิ ใ นท้ อ งถิ่ น จ านวนสองคน เป็ น กรรมการ 3. สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น
มอบหมายจ านวนสองคน เป็ น กรรมการ 4. หั ว หน้ า หน่ ว ยปฐมภู มิ ที่ จั ด บริ ก าร
สาธารณสุ ข ในท้ อ งถิ่ น ที่ คั ด เลื อ กกั น เอง จ านวนไม่ เ กิ น สองคน เป็ น กรรมการ
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จานวนไม่เกินสอง
คน 6. ผู้ แ ทนหมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนที่ ป ระชาชนในหมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนคั ด เลื อ กกั น เอง
จานวนไม่เกินห้าคน 7. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือ
หน่วยรับเรื่องรับเรื่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ท้องถิ่นเราไม่มี 8. ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ 9. ผู้อานวยการหรือหัวหน้ากอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
เป็ น กรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุการ 10. หั ว หน้ าหน่ ว ยงานคลั ง หรื อเจ้ าหน้าที่ ของ
หน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ในส่วนนี้มีส่วนที่ต้องคัดเลือกอยู่สามส่วน คือของสมาชิก 2 ท่าน

- ๑๖ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรือ อสม. 2 ท่าน และผู้แทนหมู่บ้านชุมชน ใน
ส่วนของผู้แทน อสม. ให้แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกตัวแทนมาหมู่บ้านละหนึ่งคน และจาก
ตัวแทนหมู่บ้านมาคัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน ซึ่งได้ดาเนินไปแล้ว 9 หมู่บ้านที่อยู่ใน
เขตความรั บ ผิ ดชอบของ รพ.สต.บ้า นจุ ฬาภรณ์ พัฒ นา ๒ ในส่ ว นที่ ๖ ตัว แทนของ
หมู่บ้าน ได้แจ้งไปแล้ว ถ้าหมู่บ้านไหน สมาชิกท่านใดได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านจะทราบ
ว่ามี ร ะเบี ย บวาระเกี่ ยวกับ การคั ดเลื อ กตัว แทนหมู่บ้ าน หมู่บ้ านละหนึ่ งคน เพื่ อมา
คัดเลือกกันเองให้เหลือห้าคน ในส่วนที่เข้าระเบียบวันนี้คือให้สภาท้องถิ่นมอบหมาย
จานวนสองคน ขอให้ท่านสมาชิกได้คัดเลือกตัวแทนจานวนสองคนเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการประกันสุขภาพ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเบื้องต้นแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกนาเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์
เสนอครับ
นายสถิตย์ สุคชเดช
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช เสนอคุณเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ผมขอถอนตัว ให้ใช้ คนเก่า
ของสภาท้องถิ่นรอบก่อน เพราะ สกสค. ผมเป็นผู้ริเริ่ม เพราะฉะนั้นให้เพื่อนได้ทางาน
บ้าง แยกประเด็นกันบ้าง อย่าให้มาอยู่ที่ผมกันหมด ผมเป็นมนุษย์ ผมปวดศีรษะ ขอ
ความกรุณาเถอะครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์เสนอครับ
นายสถิตย์ สุคชเดช
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช ขอเสนอคุณพรสิทธิ์ จันทร์ชุมครับ
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม ขออนุญาตท่านประธาน ผมขอสละสิทธิ์ ผมขอเสนอท่านพรรัตน์ ราชมณี ไม่ใช่ผมไม่มี
เวลา แต่เรื่องนี้ผมไม่ถนัดครับ
ประธาน
ขอผู้รับรองครับ สมาชิกสถิตย์ สมาชิกธราธิป รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอ
อีกไหม ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม ขอเสนอสมาชิกจานงค์ หนูเพชรครับ
ประธาน
ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกโชคดี สมาชิกพรรัตน์ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านอื่นจะ
เสนอท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม
เป็ น อัน ว่าสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี และสมาชิกจานงค์ หนูเพชร เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลเขาพระ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ น ายพรรั ตน์ ราชมณี และนายจานงค์ หนูเ พชร เป็ น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลเขาพระ
ประธาน
เลขานุการสภา

5.2 เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญปลัดฯชี้แจงครับ
ในระเบียบวาระอื่นๆ ผมมีเรื่องชี้แจงอยู่ ๑ เรื่องคือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิก สภาท้องถิ่น ได้รับหนังสือ
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2561 ได้เสนอท่านนายกฯอยู่
เรื่องกรณีเทศบาลนครขอนแก่นได้มีหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจ่าย
ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ว่ า ไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยตอบว่ า ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

- ๑๗ -

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช

ประธาน
นายธราธิป หนูเพชร

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี และการจ่ า ยค่า เบี้ ย ประชุ ม มิไ ด้ กาหนดวิ ธี การจ่ ายเงิน เดื อนและ
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งผู้ บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงสามารถนาแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาพิจารณาปรับใช้ในการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยให้จ่ายก่อนวัน
ทาการสุดท้ายของเดือน ๓ วันทาการ สรุปคือเงินเดือนจะออกก่อน 3 วันสุดท้ายของ
เดือนทุกเดือน จึงขอนาเรียนให้สมาชิกได้รับทราบครับ
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จะขอพูด
เกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติหน้าที่หรือการทางานที่ผ่านมา ในห้วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่าน
มา เท่าที่ได้ติดตามและรับฟังปัญหาที่เกิดในด้านการก่อสร้างหรือโครงสร้างพื้นฐาน
ในการสร้ างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ กที่ผ่ านมา การประมาณการ ออกแบบ นี่คือ ตัว
ปัญหา ปัญหาตรงที่ เจ้าหน้าที่ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายกองช่าง ลงไปคานวณ
ออกแบบในการก่อสร้าง และตั้งงบประมาณมา หลายโครงการที่ไม่ได้สารวจ ไม่ได้เข้าใจ
ในพื้นที่ จึงทาให้เกิดปัญหา อย่างเช่นไม่ได้ประมาณการในการฝังท่อระบายน้า ส่วนมาก
มีปัญหาเกือบทุกสาย คงจะเกิดจากความไม่เข้าใจในสภาพพื้นที่ ผมขอเสนอแนะในการ
ตั้งประมาณการในครั้งต่อไป จะไม่ให้เกิดปัญหาซ้าซ้อน ขอให้แต่ละพื้นที่ที่ลงไป ให้ถาม
ชาวบ้ านหรื อผู้ ใช้เส้ นทาง หรืออย่างน้อยประชาคมหมู่บ้านในการทาถนนว่า ตรงนี้
สมควรเพิ่ ม อะไรลงไป ใส่ อ ะไรลงไป เราสามารถถามได้ เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาที่ ผ่ า นมา
ชาวบ้านเขาก็ด่าท่านนายกฯ ด่าฝ่ายบริหาร ด่า สมาชิกสภา แต่ไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
บกพร่องจากส่วนไหน วันนี้ผมขอฝากเป็นอุทาหรณ์ และคิดว่าครั้งต่อไปปัญหาเหล่านี้
จะได้รับการแก้ไข ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ตามที่
ผมได้ลงไปสารวจพื้นที่หรือว่าพบกับพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ พี่น้องประชาชนหลาย
พื้นที่มีปัญหา เวลาฝนตกแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ ที่ไม่อยู่ในเขตโฉนดบ้าง นส. 3
บ้าง ที่เทศบาลทาไม่ได้ แต่ว่ามีอยู่สายหนึ่ง ชาวบ้านร้องขอมา พร้อมใบอุทิศ ถนนสาย
นาตลิ่งซอง ทะลุออกไปคลองแซะ หมู่ที่ 4 ประมาณเจ็ดร้อยเมตร เขามอบใบอุทิศมา
เรียบร้อย มีโฉนด มี นส.3 เรียบร้อย เดี๋ยวจะมอบให้กับผู้บริหาร อีกเรื่องที่ซอยเอก ได้
มีรถไปทาได้ 2-3 ชั่ว โมงแล้ว ไม่ไปทา ไม่ทราบว่าติดขัดอันใด เสาไฟบ้าง อะไรบ้าง
ยุ่มย่ามไปหมด สายไฟหล่นอยู่บนพื้นดิน ผมเข้าไปพอดี เลยทาให้เขา ถ้าไม่ทา ก็ไปบอก
เขาว่าไม่ได้ไปทา ตรงนั้น ออกไปตรงไหนผมไม่แน่ใจ ว่าจะออกไปถึงพรุทองโย่ง แต่
ตอนนี้ได้ไม่กี่วาเอง ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับรถ ผมขอความกรุณาสักนิด ถ้า
จะทา ทาเลย ไม่ใช่ทา 2 ชั่วโมงแล้วกลับ อีกเรื่องฝากไปถึงผู้บริหารทุกท่าน มีหนังสือ
จากสานักนายกรัฐมนตรีให้ทาโฉนดที่ดินให้กับชุมชน หมู่ที่ 10 ถ้าเป็นไปได้ ขอให้รีบให้
สักหน่อย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภา เขต 2 ผมขอเสนอแนะ
เพราะผมลงพื้นที่ไปเจอปัญหา ชาวบ้านฝากบอกว่า ฝากบอกคณะผู้บริหารด้วยว่าการ

- ๑๘ ก่อสร้าง การดูแล การแก้ปัญหาถนนคอนกรีตเราสร้างไว้มาก แต่ เราไม่ค่อยดูด้านหลัง
เราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว ถ้าเกิดปัญหาชารุดไปเรื่อยๆ เราก่อสร้างมาก ถ้าชารุดมาก
เราจะเอาไม่ไหว หลายสาย ถ้าคานวณเป็นกิโลก็หลายกิโลอยู่ สายห้วยคุณไป 4189
เริ่ มแล้ ว เริ่ มฤดูฝ น อย่างที่ท่านสมาชิกอภิปรายไปว่าบางพื้นที่เราไม่ได้ใส่ ท่อ ไม่ได้
วางสเปคให้เข้ากับพื้นที่จริง มันก็เกิด ชาวบ้านฝากมาว่าให้ผมเรียนคณะผู้บริหารเพื่อจะ
ได้ส่งกองช่างลงไปดูแล เพื่อแก้ปัญหาให้ทันท่วงที ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยังยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ อยากจะพูด
ในวาระอื่นๆ เพราะช่วงนี้งบประมาณในการสร้างถนน งบปกติ ที่ผ่านเทศบัญญัติก็ดี งบ
จ่ายขาดเงินสะสมก็ดี ขอนาเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกช่วยให้ฝ่ายบริหารกาชับ
เจ้าหน้าที่กองช่างไปดูแลขั้นตอนการก่อสร้าง เหมือนที่ท่านสมาชิกว่าการออกแบบมี
ปัญหา ใช่อยู่ ของหมู่ 12 ผมขึ้นไปดูที่ก่อสร้างทางน้าล้น ข้างสวนยางของประชาคมหมู่
ที่ 12 ออกแบบอย่างไร ไปขวางทางน้า ลดสโลป 1 นิ้ว ไปขวางคลอง ผมก็งง สท.โชคดี
พาผมขึ้ น ไปดู ผมไม่ ใ ช่ รู้ จัก พื้ น ที่ ผมขึ้ น ไปดู ตรวจได้ อ ย่ างไร แบบก็ ผิ ด ขอให้ เ ป็ น
อุทาหรณ์ มีหลายช่วง หลายตอนถนนที่ออกแบบผิด มีทั้งหมดตามมาตรฐานทางหลวง
ชนบทหรือทางหลวงท้องถิ่น เพราะฉะนั้นกาชับเจ้าหน้าที่ของเราให้ไปดูแลผู้รับเหมา
ด้ ว ย มี ช่ อ งทางแล้ ว เอาทั น ที กล้ า ยื น ยั น รั บ ประกั น ว่ า ไม่ ไ ด้ โ จมตี ห้ า งใดห้ า งหนึ่ ง
เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกัน ถือว่าเส้นทางสาธารณะเป็นทรัพย์สินของเทศบาล 6 ปี เรา
ไม่ต้องกลับมาซ่อม แต่ที่ต้องซ่อมเพราะเหตุใด ในแบบ 15 เซ็นต์ แต่ไปก่อสร้าง ตรง
กลางบาง 7 เซ็นต์ ไม่ได้ การใส่เหล็กตะแกรงก็ ต้องให้ได้มาตรฐาน ตัดซอยส์ ใส่ซอยส์
ต้องให้ได้มาตรฐาน เพราะคอนกรีตเขาออกแบบตามมาตรฐานของ วสท. วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย รับน้าหนักยางพาราได้ รถบรรทุกหกล้อ สิบ ล้อ รับได้ แต่ผล
ท้ายที่สุด เกิดร้าว เกิดชารุด เกิดเป็นหลุมบ่อในถนนคอนกรีต ฝากฝ่ายบริหารช่วยกาชับ
หน่อย อยู่ในช่ว งรักษาการ คสช. เราก็ต้องทาให้ได้มาตรฐาน และอีกหลายเรื่อง ไม่ว่า
เรื่องขยะ รถขยะ มีหนทางบ้างไหม ที่จะให้เก็บวันละ 2 รอบ เพราะตาบลเขาพระกว้าง
จานวนบ้านเรือนก็มาก ฉะนั้นปัญหาขยะล้น เราต้องหาวิธีการ หาช่องทางมาทาให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดี เพียงแต่เราขึ้นป้ายไวนิลเรื่องคัดแยก
ขยะ ยั งไม่เป็ น ผล ต้องนาไปสู่ การปฏิบัติด้ว ย จะเอาขยะอะไรมาทาปุ๋ยชีว ภาพ จัด
งบประมาณของเทศบาลลงไปสาธิต จะได้เกิ ดผล ชาวบ้านจะได้นาไปใช้ เราจะลด
ปัญหาขยะบางตัวได้ ฝากช่วยดูแล หรือหาช่องทางให้รัดกุมในการจัดเก็บขยะ ขอบคุณ
ครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต 2 สืบเนื่องมาจาก
นานมาแล้ว เคยมีโครงการสร้างประปา หมู่ที่ ๓ หลังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ ชาวบ้าน
ฝากถามว่า ยังสร้างไหม เขายังมีความต้องการ และการบริห ารจัดการของเขา แทงค์ตัว
เก่าเริ่มมีปัญหา มีความเดือนร้อนแน่นอนต่อไปข้างหน้า โครงการตัวนี้จะเชื่อมกับอีกตัว
ที่ท่านนายกฯเคยขอไว้ ที่กรมชลประทาน แต่บังเอิญไม่ผ่าน ผมอยากทราบว่าโครงการ
สร้างประปาหลังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษฯ จะสร้างต่อหรือยกเลิกไปแล้วครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านสมาชิกพรสิทธิ์ครับ

- ๑๙ นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

ประธาน
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เขตที่ ๑ นานๆที่จะประชุม มีหลายเรื่อง แต่บางครั้งอยู่ในอานาจของผู้บริหาร ของฝ่าย
ประจา ตามลาดับชั้นที่ต้องกากับ ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง จ้างเหมา ผมได้พูดคุยกับท่าน
ปลัดวสันต์ว่าการสรุปการขัดแย้งในหมู่ที่ ๙ ทุกคนรู้ดี โดยเฉพาะท่าน สท.พรรัตน์ที่
ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ ท่านปลัดบอกว่าสรุปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเช้าผมได้มีโอกาสพูดคุย
กับพี่น้องผู้ใช้เส้นทาง แต่ความรู้สึกผมคิดว่าลดความขัดแย้งได้ในอนาคต ผู้ใช้เส้นทางได้
มีมติร่วมกัน เหลือ 4 เมตร แต่ยังมีจุดหนึ่งตามพื้นที่ ได้ใช้เครื่องหมายกากบาทไว้แล้ว
ต้องไปรื้อออกผลอาสิน ผมถามว่า 4 เมตร ติดไหม เขาบอกน่าจะติดต้นหมาก ผมว่าถ้า
เรามีงบประมาณ ไม่ว่าเงินทุนสารอง น่าจะแก้ปัญหาให้เสร็จเสีย ถ้าเราทา 4 เมตร
ตลอด เขาคงไม่เอามะพร้าวมาปลูกหรอก ความขัดแย้ง เทศบาลรับตรงๆอยู่แล้ว เราไม่
ขัดแย้งใคร เทศบาลต้องรับภาระในการไกล่เกลี่ย ในการพูดคุยอยู่หลายรอบ ต้องชมเชย
ไปยังเพื่อนสมาชิกพรรัตน์ที่มีโอกาสลงไปทาความเข้าใจ ไม่ให้ชาวบ้านได้ขัดแย้ง ผมขอ
ฝากไปยังท่านประธาน ผมเองไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าเทศบาล ไม่ได้หารือกับท่านนายกฯ
ถ้าผมได้พูดกับท่านนายกฯก่อน อาจจะได้แก้ปัญหาตรงนั้นให้จบ ตรงที่มีปัญหาเราต้อง
แก้ให้จบ คราวหลังจะได้ไม่มีปัญหาอีก ขอขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
ผมในนามฝ่ายบริหาร ขอเพิ่มเติม ในกระบวนการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ท่านอภิปรายมาอยู่
ในขั้นตอนไหนบ้าง ขอเรียนว่า ในส่วนของเทศบาลผมได้กากับดูแลในส่วนของกองช่าง
เรามีกระบวนการอยู่ ต้องยอมรับ ผมไม่ได้ปฏิเสธ แต่ด้วยบางครั้ง เช่นก่อสร้างถนน
หมู่บ้านให้ความร่วมมือ แต่บางครั้งเจ้าของพื้นที่บางจุดที่เราไปก่อสร้าง ก่อนกาเนินการ
เราไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงนี้ มีปัญหาต้องวางท่อหรือไม่ เมื่อพอดาเนินการ บางครั้งน้าก็
เกิดไหลระบายไม่ทัน ต้องยอมรับว่าเมื่อเราสร้างถนนคอนกรีต ทาให้น้าไหลช้า จึงมี
ปัญหาตามมา ทางเทศบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ ผมยอมรับว่าตรงนั้นไม่ร้อยเปอร์เซนต์
ที่การก่อสร้างต้องมีทางระบายน้า ส่วนนี้ต้องปรับปรุงแก้ไข ที่บอกว่าทาแล้วไม่จบ ต้อง
ยอมรับความผิดพลาดตรงนั้น ไม่ได้ปฏิเสธในความรับผิดชอบ ในเจตนาแล้วกองช่างก็ลง
พื้นที่อย่างทั่วถึง ผมนั่งตรงนั้นก็พยามยามกาชับว่าจะต้องดูแลในการสารวจ ต้องยืนยัน
ว่าอยู่ในระดับมาตรฐาน ผมเรียนเลยว่าในอาเภอพิปูน เทศบาลตาบลเขาพระค่อนข้าง
จะร้อยเปอร์เซ็นต์ในการก่อสร้าง นอกจากเราจะมีเจ้าหน้าที่แล้ว ยังมีการตรวจสอบ
ปริมาณคุณภาพพื้นคอนกรีต มีการสุ่มตรวจความหนาของถนนทุกระยะ ผมการันตีว่า
เราค่อนข้างมีคุณภาพ ความหนา อยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่ ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่ การวางจุด
ท่อระบายน้า ต้องยอมรับว่าปัญหามีอย่างต่อเนื่อง บ้านเราพื้นที่ตาบลเขาพระล้วนแล้ว
อยู่ ใ นพื้ น ที่ ล าดชั น บางครั้ ง น้ าแซะใต้ ถ นนคอนกรี ต เราหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ บางครั้ ง
ผู้ประกอบการวิ่งไม้ยางพารา ถนนหัก ถนนแตก ตรงนี้ต้องว่ากันไป พยายามทาให้ดี
ที่สุดในส่วนนี้ ในส่วนของท่านสถิตย์ หมู่ที่ ๗ ตรงนั้น ผมจาได้ว่า เราได้ทาไประยะหนึ่ง
หลังจากนั้นได้เกิดฝนได้ตก ตรงนั้นเราได้ใช้เครื่องจักรกลของเทศบาล ด้วยสภาพของ
เครื่องจักรกลที่เรามี อยู่ บางจุดไม่สามารถเข้าดาเนินการได้ เรามีแค่รถตักหน้าขุดหลัง
แต่ไปเนื้องานตรงนั้น ต้องมีรถหลายประเภทเข้ามาร่วมด้วยในการดาเนินการ ตรงนั้น
คาดว่ารอให้เข้าฤดูแล้งจะเข้าดาเนินการ ผมได้ทาความเข้าใจกับพี่น้องผู้ใช้เส้นทางแล้ว
ว่าขอเป็นฤดูแล้ง เราจะใช้เครื่องจักรเข้าไปดาเนินการให้จบ ในส่วนของระบบประปา
ของหมู่ที่ ๓ ที่ท่านประสิทธิ์ได้นาเรียน อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญาอยู่ เมื่อเช้า ทาง

- ๒๐ -

ประธาน
นายธรรมนูญ บัวแก้ว

บริษัทเฮงเจริญผู้ทาสัญญาก่อหนี้กับเทศบาล ยืนยันว่าเขาสามารถดาเนินการได้ ยินยอม
ให้เสียค่าปรับ เราได้ทาตามกรอบสัญญาเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เราไม่สามารถยกเลิกตรงนั้น
ได้ ส่ วนของถนนสายหมู่ที่ ๙ เบื้องต้นจะทาถนน คสล. จากการประชุมหลายๆครั้ง
ไม่ว่า จะเป็ น กานั น ผู้ ใ หญ่บ้า นได้ล งพื้นที่ สุ ดท้ ายวัน ที่ประชุมที่บ้ านของผู้ ใหญ่วินั ย
สมทรัพย์ ได้นาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าเจ้าของที่ที่ได้รับผลกระทบ มีผม มีเจ้าหน้าที่
กองช่าง มีท่านปลัด และมีสมาชิกได้ลงไปในพื้นที่ ถนนดังกล่าวตามที่ได้ประชุม ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อถนนจากชื่อสายเดิมเป็นอีกสาย ในส่วนของต้นไม้ที่
ปลูกล้ามา เขายินยอมรื้อถอน ในกรณีที่เทศบาลจะเข้าไปดาเนินการก่อสร้างถนน เขา
ยินยอมให้รื้อถอน จริงๆแล้วผมเรียนว่า ในการประชุมจ่ายขาดในวันนี้ ผมอยากจะทาให้
จบไป แต่ทางเทศบาลไม่ได้มีแผนรองรับไว้ แผนปี 62 จึงตกไป ได้คุยกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านแล้วว่าในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อถนน หมู่บ้านน่าจะ
เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมหมู่บ้าน จะได้ดาเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
ของผู้อุทิศ ถนนสายนี้ถ้าจาไม่ผิดเราเคยนาเข้าสภาครั้งหนึ่งแล้ว แต่นานแล้ว แต่ตรงนั้น
มีปัญหานิดหน่อยจึงไม่ผ่านสภา คาดว่าในครั้งต่อไปคงจะได้ทาตามวัตถุประสงค์ของผู้
อุทิศและตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเขาพระต่อไป จึงเรียนท่านสมาชิกทุกท่าน วันนี้
เป็นอีกวันหนึ่งที่ครบรอบหกปีของฝ่ายบริหารและท่านสมาชิก ครบรอบหกปีของการ
ดารงตาแหน่ง ถือว่าพวกเราใช้เวลาเดินทางมาเป็นระยะเวลาพอสมควร มีโอกาสได้ดูแล
พี่น้องประชาชน ในส่วนของเทศบาลผมพยายามกากับดูแลในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่
น้ อ งชาวต าบลเขาพระ บางครั้ ง อาจจะกระทบกระทั่ ง กั น บ้ า ง แต่ ด้ ว ยเจตนารมณ์
เดี ย วกั น คื อ พั ฒ นาต าบลเขาพระ ผมในฐานะตั ว แทนพี่ น้ อ งชาวต าบลเขาพระ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ผู้บริหาร บุคลากรทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือพี่
น้องประชาชนด้วยดีตลอดมา และอีกเรื่อ ง สื บเนื่องด้วยกรมการปกครองได้มีคาสั่ ง
แต่งตั้งโยกย้ ายท่านนายอาเภอ ท่านสุ เทพ แก้ว ประดิษฐ์ ไปเป็นนายอาเภอสายบุรี
จะเดินทางวันที่ 15 วันนี้ถ้าสมาชิกท่านใดว่าง จะมีการเลี้ยงส่งตอนห้าโมงเย็น และจะ
เดินทางวันที่ 15 จึงขอเรียนทุกท่าน ขอบคุณครับ
ขอเชิญตัวแทนประชาคมหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีปัญหาหรือข้อเสนอแนะดีๆ
ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธาน เลขาฯ ท่านนายกฯ คณะเทศบาลทั้งหมด ผมสมาชิกใหม่ ไม่ค่อ ย
สั น ทั ด และไม่ ถ นั ด ที่ เ ข้ า ประชุ ม ในวั น นี้ รู้ สึ ก ว่ า โครงการมาก จะได้ ห น้ า ได้ ต าคน
เขาพระ คนพิ ปู น แต่ จ ะให้ ข้ อ คิ ด ไว้ อ ย่ า งว่ า ไม่ ว่ า โครงการไหน ผู้ ด าเนิ น โครงการ
ระหว่างผู้รับเหมากับหัวหน้างาน ต้องศึกษาให้รู้จริง ศึกษากันก่อน ปัญหาจะไม่มี เรา
ต้องศึกษาคนก่อน ไม่ว่าพื้นที่ไหน ต้องศึกษาคนก่อน ต้องศึกษาคนรอบข้างก่อน ทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะไปด้วยดี ผมขอชมเชยว่าถ้าพัฒนาได้ จะเป็นหน้าเป็นตาคนตาบลเขาพระ
ทุกหมู่ ที่เขาพระเราต้องพัฒนาหลายเรื่อง ต้องพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคน ให้มีน้าใจต่อ
สถานที่ รู้เวลา รู้การณ์ การที่จะเข้ามาพัฒนาบริเวณเขาพระ ประการหนึ่ง อุปกรณ์ที่
ผู้รับเหมาเอามาใช้ ต้องใช้ให้ถูกด้วย ต้องเอาคนที่รู้จริงมาทาด้วย จึงจะเจริญขึ้น การ
เกรงใจจะทาให้เสียงาน ฉะนั้นช่างเอามา ต้องรู้จริง รู้ระบบ จะเป็นงานที่ดีขึ้นมา เพราะ
งบประมาณมาก ต้องศึกษาให้ดี ใช้คนให้ถูก คาพูดของคน คาเดียวอาจจะล้มละลายกัน
ได้ เราต้องศึกษาปรับปรุงกัน สติปัญญาจะเกิดขึ้น และการที่ไปซ่อ มลาโพงหมู่บ้าน ที่
จริงหมู่บ้านมีเงิน ถ้าจะเอามาใช้ ก็เอามาใช้ได้ แต่เทศบาลมีความพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่า

- ๒๑ -

ประธาน

บุคลากรทุกคนก็มีความรู้หลากหลาย ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูด พูดจากใจจริง บาง
คาอาจรุนแรง ต้องขอโทษด้วย ขอบคุณทุกคน
มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในระเบี ยบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเพิ่มเติม สาหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกฯตลอดจน
คณะผู้บริหารที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผมขอปิดการประชุม
สวัสดีครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑2.2๐ น.
(ลงชื่อ)

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

- ๒๒ ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม ๒๕61
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัย สามัญ สมัย ที่ 4 ประจ าปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕61 ณ ห้ องประชุมสภา
เทศบาลตาบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) พรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรัตน์ ราชมณี)
(ลงชื่อ)

จานงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจานงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)
(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)
(ลงชื่อ)

สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี ๒๕62 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕62
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

