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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1  ประจ าปี ๒๕62 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕62 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖2 แล้ว  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถ่ิน ปดดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปดดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

        (ลงช่ือ)      สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  ๒๕62  

 วันท่ี  12  กรกฎาคม  ๒๕62   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธ์ิ  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประสิทธ์ิ  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  ยับยงวิวัฒน ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน ์
๗. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๘. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๙. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 

๑๐. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
๑๑. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
๑. นายพรสทิธ์ิ จันทร์ชุม สมาชิกภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 
    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธ์ิ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธ์ิ 
๒. นางสาวอรสุมา  สิทธิฤทธ์ิ รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ อรสมุา  สิทธิฤทธ์ิ 
๓. นายวิรัตน์ นนทศักดิ ์ ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี วิรัตน์ นนทศักดิ ์
๔. นายสุรินทร์ สทิธิฤทธ์ิ เลขานุการนายกเทศมนตร ี สุรินทร์ สทิธิฤทธ์ิ 
๕. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล วสันต์  ไทรแก้ว 
6. นายธรรมรงค์ อุปลา ผู้อ านวยการกองช่าง ธรรมรงค์ อุปลา 
7. นางสัจจนา หนรูุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
8. นายจิระ  จันทวงศ์ ประธานประชาคม หมูท่ี่ 7 จิระ  จันทวงศ์ 
9. นายชัยรัตน์  ยิง่กิตติมานุศักดิ ์ ประธานประชาคม หมูท่ี่ 10 ชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ ์

10. นายธรรมนูญ  บัวแก้ว ประธานประชาคม หมูท่ี่ 3 ธรรมนูญ  บัวแก้ว 
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11. นายประคอง  โชติกรณ์ ประธานประชาคม หมูท่ี่ 5 ประคอง โชติกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปดดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะผู้บริหารตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
ซึ่งได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปดดการประชุม และ
ด าเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
๑.๑ ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ประธาน ด้วยประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ขอเปดดประชมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1- 15 กรกฏาคม 2562 มี
ก าหนด 15 วัน เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม และญัตติอื่นๆต่อสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 170/2551 ลงวันที่ 
30 มกราคม 2551 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562 จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 นาย    
ศิลปชัย เรือนสูง  นายอ า เภอพิปูน ปฏิบัติ ราชการแทนผู้ ว่าราชการจั งห วัด
นครศรีธรรมราช   

 1.2 การเข้าร่วมกิจกรรม 
ประธาน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯให้แจ้งกิจกรรมการแห่ผ้าข้ึนห่มเจดีย์วัดธาตุน้อย ใน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งอ าเภอพิปูนเป็นเจ้าภาพร่วมกับทุกหน่วยงานในอ าเภอ 
พิปูน นัดพร้อมกันในเวลา 9.00 น. หน้าที่ ว่าการอ าเภอพิปูน ขอให้สมาชิก
ประชาสัมพันธ์บอกต่อกัน ถ้าใครสนใจให้ไปพร้อมกัน หน้าที่ว่าการอ าเภอ และกิจกรรม
ของเทศบาลต าบลเขาพระ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี คือการแห่เทียนพรรษา ซึ่งปีนี้
เทศบาลต าบลเขาพระร่วมกับประชาชนในต าบล จัดแห่เทียนพรรษาในวันที่  16
กรกฏาคม 2562 นัดพร้อมกันที่เทศบาลต าบลเขาพระ ในวันที่  16 กรกฎาคม 
25462 เวลา 10.00 น. 

 1.3 แนะน าตัวท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ 
ประธาน ขอเชิญแนะน าตัวครับ 
ที่ปรึกษานายกฯ เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวิรัตน์ 

นนทศักดิ์ เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเขาพระครับ  
ประธาน ขอบคุณครับท่านที่ปรึกษา 

 1.4 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลท่ีโอน (ย้าย) มาปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบล           
เขาพระ 

ประธาน ขอเชิญแนะน าตัวครับ 
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ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน กระผมนายธรรมรงค์ อุปลา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง ย้ายมาจากเทศบาลต าบลไม้เรียง มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 
เมษายน 2562 ขอเข้ามาร่วมท างานกับเทศบาลต าบลเขาพระอย่างเต็มความสามารถ
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบและในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขอบคุณครับ 

ประธาน ในนามเทศบาลต าบลเขาพระยินดีต้อนรับทั้งสองท่าน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติและให้
ความไว้วางใจเทศบาลต าบลเขาพระในการปฏิบัติหน้าที่ หากผู้อ านวยการกองช่างมี
ภารกิจเร่งด่วนประการใด ขอเชิญตามอัธยาศัย ขอบคุณครับ   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญครั้งแรก ประจ าปี ๒๕62 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 

ประธาน ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้ว สมาชิกท่านใด
มีความประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมถ้อยค าที่ท่านได้อภิปรายไว้ มีไหม ถ้า
มีขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือดูแล้วเห็นว่ารายงาน
การประชุมไม่มีข้อผิดพลาด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ
ครั้งแรก ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติขออนุมัตใิช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 

ประธาน ก่อนที่ท่านนายกฯจะได้ช้ีแจง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารที่อยู่ในมือท่านซึ่งมีความ
ผิดพลาดเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ได้แจกเพิ่มเติม ขอเชิญท่านเลขาฯ ช้ีแจงครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งให้สมาชิก เป็นการอ้างกฎหมายใน
วรรคสอง ที่ได้ส่งให้สมาชิกเป็นการอ้างถึง (1) ขออนุญาตแก้ไขก่อนที่ท่านสมาชิกจะ
พิจารณา จะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 87 (2) ในการ
พิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯเสนอญัตติครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ คณะผู้บริหาร ตัวแทน

ประชาคมหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงนิสะสม ด้วยเทศบาลต าบลเขาพระ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย   
นายยวด คเชนทร์ ถึง บ้านนายเสรี คงศักดิ์  หมู่ที่  9 ต าบลเขาพระ งบประมาณ
199,100 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘7 วรรคสอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงนิทุนส ารองเงินสะสมได้ ดังต่อไปนี้ (2) กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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นั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะ
ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน จึง
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสม จ านวน 199,100 บาท ส าหรับโครงการนี้ ผมขออนุญาตเรียนทุกท่านว่า ในครั้ง
ที่ผ่านมา เราได้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ทางจังหวัดได้แจ้ง
หนังสือที่ นศ 0023.5/ว2968  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่องขออนุมัติจ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสม ตามที่อ าเภอพิปูน รายงานว่าเทศบาลต าบลเขาพระขออนุมัติ
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน1,128,800 บาท เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านบริการชุมชนและสังคม โดยด าเนินการโครงการที่มีส่วนผสมของ
ยางพารา จ านวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๒ 
โครงการ นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาฐานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบล
เขาพระแล้วปรากฏว่าเทศบาลต าบลเขาพระ มีทุนส ารองเงินสะสมร้อยละ 15.55 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 ซึ่ งตามนัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2561 โดยได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จาดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ข้อ 87 (๒) ก าหนด
ว่า ในกรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจน ายอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข
ข้อ 89 (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ซึ่งขณะนี้เทศบาลต าบลเขาพระมียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 
279,437.93 บาท ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จึงขอให้
เทศบาลต าบลเขาพระพิจารณาทบทวนการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมใหม่ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. 2561 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ลง
ช่ือ นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผมเรียนว่าตัวเลขครั้งก่อนจ านวนหนึ่งล้านกว่าบาท 
ว่ามีผลกระทบถึงอีกโครงการที่อยู่ในญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งจะอยู่ใน
ระเบียบวาระ 4.2 ซึ่งในครั้งก่อน สภาได้เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
จ านวน 3 โครงการ จังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าก่อนที่จะใช้เงินใน 3 โครงการนี้ 
เทศบาลต าบลเขาพระจะต้องใช้เงินภายใต้เงื่อนไข (๑) คือต้องใช้เงิน ซึ่งเป็นอ านาจของ
สภา จ านวน 279,437 บาท เสียก่อน เทศบาลจึงน าเงินมาใช้ในโครงการนี้ จ านวน
199,100 บาท  รายละเอียดของโครงการ ผมคิดว่าท่านสมาชิกคงได้ตรวจสอบมา
เบื้องต้นแล้ว ถ้าสมาชิกมีข้อสงสัยจะสอบถาม ด้วยความยินดี ขอบคุณครับ 

ประธาน ก่อนที่ท่านสมาชิกจะอภิปราย ขอเชิญท่านเลขาฯช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ในส่วนที่จะช้ีแจงเพิ่มเติมคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
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เงินทุนส ารองเงินสะสมในครั้งนี้ ในครั้งก่อนเราได้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมตาม
วงเล็บสอง 3 โครงการ คือโครงการก่อสร้างลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE 
สายโคกทราย หมู่ที่ 1 วงเงิน ๔35,0๐๐ บาท โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนายยวด คเชนทร์ ถึงบ้านนายเสรี คงศักดิ์  หมู่ที่ ๙ วงเงิน 
201,4๐๐ บาท  โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนสละ 
หมู่ที่ 10  งบประมาณ 492,4๐๐ บาท  สภาได้อนุมัติไปแล้ว แต่ว่าพอไปถึงจังหวัด 
จังหวัดขอให้ทบทวน ถือว่าโครงการนี้ตกไป เพราะตามระเบียบฯได้แจ้งเพิ่มเติมซักซ้อม
มา ในหนังสือ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ มท.0808/ว1878 เรื่องการซักซ้อม
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
๒๕61 มีผลบังคับใช้ 19 ธันวาคม 2561 ในข้อที่  87 ก าหนดว่าทุกวันสิ้น
ปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ปดดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กัน
ยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่
ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่  1 ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  
(2) กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบ
ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ในการใช้จ่ายเงินครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาก็จริงอยู่ คือ
ไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากทางฝ่ายคลังได้ท างบทดลองว่ามี
งบประมาณเพียงพอในการจ่ายในอ านาจของสภา ตามวงเล็กสองหรือไม่ การค านวณ
สรุปว่าส่วนที่เกินร้อยละสิบห้าที่เป็นอ านาจของสภา มี  279,437.93 บาท ถือว่ามี
วงเงินใช้จ่ายได้ตามโครงการที่เสนอขอ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขฯ ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้  มีไหม ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิก
ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส าหรบัก่อสรา้งถนน คสล.สายนายยวด คเชนทร์ ถึงบ้านนาย
เสรี คงศักดิ์ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 199,100 บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส าหรับก่อสร้างถนน คสล.สาย
นายยวด คเชนทร์ ถึงบ้านนายเสรี คงศักดิ์ หมู่ท่ี 9 งบประมาณ 199,100 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 

 4.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯช้ีแจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4.2

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากระเบียบวาระที่ 4.1 ตามที่เทศบาล
ต าบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
๒๕62 ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบลเขาพระมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
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หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE สายโคก
ทราย (จาก กม.ที่ 1+156 ถึง กม.ที่ 1+319) หมู่ที่ 1 ต าบลเขาพระ งบประมาณ    
๔15,0๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอได้โปรดเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ขออนุญาตช้ีแจงบัญชีโอน
งบประมาณฯ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬา
ภรณ์พัฒนา 2 เขตที่ 1 หมู่ที่ 11 งบประมาณ 134,200 บาท โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เขตที่ 4 งบประมาณ 
172,400 บาท และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านจุฬา
ภรณ์พัฒนา 2 เขตที่ 5 งบประมาณ 108,400 บาท รวมงบประมาณที่โอนมา จ านวน 
415,000  บาท เพื่อจะก่อสร้างถนนลาดยางที่เรียนในเบื้องต้น ผมขออนุญาตที่ประชุมว่า
จริงๆในการท าเทศบัญญัติรายจ่ายของปี 62 ที่ผ่านมา สภาได้ให้ความเห็นชอบในการ
ก่อสร้างรางรายน้ าในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 มาแล้ว ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลต าบล   
เขาพระ โดยกองคลังได้ประกาศหาผู้รับเหมาไปแล้ว 3 รอบ ยังไม่มีผู้ที่สนใจจะเสนอราคา
หรือมีผู้ที่จะเข้ามาด าเนินการ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ผมคาดไว้ถ้าปล่อยไว้
เป็นอย่างนี้ งบประมาณจะตกเป็นเงินสะสมไป เพราะไม่มีผู้จะเข้ามาด าเนินการก่อสร้าง 
เพราะปัญหาที่เข้ามาส่วนมาจะมีมุมมองที่เหมือนกันคือสถานที่ก่อสร้างค่อนข้างคับแคบ 
เข้าไปด าเนินการก่อสร้างได้ล าบาก ผมได้พูดคุยกับผู้รับจ้างหลายราย ล้วนแล้วแต่ปฏิเสธ 
ถ้าเป็นอย่างนั้นงบประมาณสว่นนี้ก็จะตกไป จึงน ามาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อให ้สามารถ
สัญจรได้ คือถนนสายโคกทราย ท่านสมาชิกหลายท่านคงจะได้ใช้เส้นทาง ตอนนี้ทาง
เทศบาลพึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จไประยะหนึ่งร้อยกว่าเมตร ยังมีส่วนที่เหลือ ผมจึงหาทาง
เมื่อการก่อสร้างรางระบายน้ าไม่สามารถด าเนินการได้ จึงไม่อยากให้เงินตกเป็นเงินสะสม 
จึงน างบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกทรายเพื่อให้การจราจรดีข้ึน จึงเรียนมา
เพื่อให้ท่านประธาน ท่านสมาชิกได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธาน เรียนท่านเลขาฯช้ีแจงเพิ่มเติมในการขอโอนงบประมาณฯครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบ

วาระนี้ เป็นการโอนงบประมาณตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน รายการที่โอนเป็นการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เป็นอ านาจของสภาท้องถ่ินตามที่ท่านนายกฯได้เสนอต่อสภา ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
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นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เรื่องการโอน
งบประมาณจะยกมือให้หลังจากขอมติ แต่ขอฝากนิดหนึ่ง  เกือบจะหกปีแล้ว 
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ ที่ใน
แบบแปลน มีขนาดความหนา 5 เซนต์ ทางที่ดี ถ้าเทศบาลจะมีเครื่องมือส าหรับเจาะ
ถนน พอก่อสร้างเสร็จ ให้สภาได้รับรู้ด้วย ว่าที่สภาได้ยกมือให้ผ่านแต่ละโครงการ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตรงไหน เราจะถูกด่าภายหลังอยู่เรื่อย ฝากไปยังฝ่ายบริหาร
ด้วย ผมยกมือ 6 ปี ในการเป็นสมาชิก มี 3 โครงการเท่านั้นที่ไม่ยกมือให้ เช็คดูได้ 30-
40 โครงการมาแล้ว ผมยกมือให้หมด ดังนั้นขอนิดเดียว ขอประสิทธิภาพประสิทธิผล
เนื้องานที่เราใช้ภาษีของประชาชนไป ฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ 
นายจ านงค์ หนูเพชร  เรียนประธานที่เคารพ กระผมจ านงค์ หนูเพชร สมาชิสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เรียนท่าน

ประธาน ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนตัวแทนประชาคมทุกท่าน ที่เข้า
ร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 2562 จากการที่ขอโอนงบประมาณ ผมคน
หนึ่งที่เห็นเป็นประโยชน์ของประชาชน หลังจากที่ท่านประธานให้โหวตเสียง จะยกมือให้ 
แต่ก่อนอื่น ขอสนับสนุนท่านสท.เจตนิพัทธ์ ที่ได้อภิปรายไป ว่าประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของการก่อสรา้ง เรามเีคสตัวอย่างมากมาย ไม่ว่าถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง โดยเฉพาะ
โครงการพาราแอสฟัลท์ตัวนี้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน อยากจะ
สนับสนุนท่านเจตนิพัทธ์ในเรื่องของการก่อสร้าง ในการโอนงบประมาณที่ท่านนายกฯกลัว
ว่าเงินจะตกไป  ถือว่าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ผมคนหนึ่งเห็นด้วยใน
การก่อสร้าง แต่ทุกครั้งสมาชิกเพียงแต่ยกมือให้ แต่ความมั่นคง ความหนา และวัสดุ
ส่วนผสม เป็นผลสบืเนื่องของความมั่นคงตัวงานของถนน เพราะมีตัวอย่างถนนจากสามแยก
พรุเถ๊ียะถึงเขตชลประทาน ชาวบ้านด่ามาแยะ ด่ามากับผู้ใหญ่ มากับ สท. เรื่องการท าถนน
ของเทศบาล จึงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย จึงของฝากฝ่ายบริหารไว้เพียงแค่นี้ 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดถึงฝ่ายบริหาร ผมก็มีความห่วงใยเช่นกัน 

ในเรื่องที่สมาชิกตั้งข้อสังเกต ถ้าท่านสมาชิกจ าได ้ว่าผมเคยอภิปรายเรื่องการท าป้ายบอก
น้ าหนักในการบรรทุกของรถบรรทุก และเรื่องการใช้กฎหมายบังคับด้านจราจรของ
เจ้าหน้าที่ ตามที่ท่านสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตถึงความหนาของถนน คสล. หรือถนนพารา          
แอสฟัลท์ ถ้าพูดกันในความเป็นจริงของเทศบาลต าบลเขาพระของเราในการก่อสร้าง ถ้า
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ก็อยู่ในระดับแนวหน้า ดีกว่าที่อื่น แต่ในการใช้กฎหมายด้าน
การจราจรในการบรรทุก ถนนมีมาตรฐานในตัวในการรองรบัการบรรทุก ถ้าหากการบรรทุก
น้ าหนักเกิน ถนนก็จะรับน้ าหนักได้จ ากัด ประมาณ 22 ตัน แต่ผมคิดว่าสมาชิกสภาแห่งนี้
ตลอดจนผู้บริหารรับทราบมาตลอดว่ารถบรรทุกเกินตลอด จาก 22 ตัน เป็น 25 ตันนี่คือ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ของเรา ผมได้เสนอในที่ประชุมในครั้งก่อนให้ติดป้ายก าหนดน้ าหนัก
และอาศัยเจ้าหน้าที่ต ารวจในการดูแลด้านกฎหมายจราจร จะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญเชิญท่านนายกฯครับ 



-๙- 
 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตช้ีแจงในเรื่องที่สมาชิกหลายท่านที่เป็นห่วงเรื่องการก่อสร้าง ขอเรียนว่าเทศบาล
ต าบลเขาพระ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ไม่ว่าก่อสร้างถนน คสล. 
หรือแอสฟัลท ์ เทศบาลไมม่ีเครื่องเจาะเอง แต่เรามีการสุม่ตรวจเจาะ โดยคณะกรรมการ ซึ่ง
มีปลัดหรือรองปลดัเป็นประธาน ในการเจาะความหนา กระบวนการตรงนี้ ผมค่อนข้างมั่นใจ
ในความหนา ถ้าตรงไหนไม่ได้มาตรฐานจะมีการรื้อ แต่ที่ผ่านมา ผู้รับเหมาก็กลัวมากในการ
สุ่มตรวจ เป็นมาตรการหนึ่งของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามในการสร้างถนน ที่
ผ่านมาถืออยู่ในระดับดี ส่วนปัญหาของถนนพรุเถ๊ียะ ปัญหาที่เกิดตอนนั้นเมื่อก่อสร้างเสร็จ
ใหม่ๆผมคาดว่าน่าจะมีการบรรทกุน้ าหนักเกนิ ผ่านในเส้นทางตั้งแต่สามแยกพรุเถ๊ียะถึงเขต
ชลประทาน จะท าให้ถนนเสียหาย เราได้น าป้ายไปติดไว้ แต่บางครั้งมีการลักลอบขนเกิน
กว่าที่ทางหลวงท้องถ่ินได้ก าหนด  เราก็ไม่สามารถใช้กฎหมายได้ ผมเข้าใจว่าที่เราใช้
งบประมาณตรงนั้น ตอนนี้มีผลกระทบพอสมควร ถนนสายดังกล่าวเริม่เป็นหลุมเป็นบ่อมาก
ข้ึน ผมขอเรียนว่าเกิดจากการบรรทุกที่ผ่านมาเกินขนาด แต่ตอนนี้ทางเทศบาลได้ป้องกัน
และปราบปรามมาอย่างต่อเนื่อง ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมไหมครบั มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม 
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA 
ASPHALT CONCRETE สายโคกทราย หมู่ท่ี 1 งบประมาณ ๔15,0๐๐.- บาท ด้วย
คะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

 4.3 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุตามโครงการเกินศักยภาพ 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบที่ 4.3 ญัตติขอ

ความเห็นชอบรับมอบพัสดุตามโครงการเกินศักยภาพ ด้วยเทศบาลต าบลเขาพระ ได้
เสนอโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอ าเภอ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วงเงิน 31,200,000.- บาท เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 
ซึ่งเป็นโครงการทีเ่กนิศักยภาพของเทศบาล เมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จังหวัดจะ
อุทิศโครงการอันเป็นพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่เทศบาล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 
2553 ข้อ 9 ก าหนดว่า ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าหาก
การกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
จะรับเอาพัสดุหรือสิทฺธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ินนั้น ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โครงการนี้ ขออนุญาตเรียนท่านประธานว่า ผมได้
ประสานไปยังท่านนายอ าเภอพิปูนและทางส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลหรือสนามกีฬา
เอนกประสงค์ ในอ าเภอพิปูนไม่มีพื้นที่ไหนเหมาะสมเท่ากับพื้นที่ของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 
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ทางอ าเภอก็เห็นด้วยกับผม เราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ในทุกอ าเภอจะมีสนามกีฬาประจ า
อ าเภอหรือสนามกีฬากลาง ซึ่งในส่วนของอ าเภอพิปูนเราสถานที่ที่ เข้าเกณฑ์ของ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชคือหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 
สถานที่คือสนามกีฬาของหมู่บ้าน ซึ่งโครงการดังกล่าว ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้วงเงินมา จ านวน 31,200,000.- บาท ซึ่งงบดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้ในพื้นที่ที่มีความพร้อม ส่วนรายละเอียดยังไม่มีแบบแปลน ซึ่ง
เอกสารที่ต้องแนบไปคือเอกสารในการขอใช้พื้นที่ ผมได้ประสานไปทางคณะกรรมการ
ของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หรือทางก านัน ได้ให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการ
ก่อสร้ าง  หลั งจ ากสร้ าง เสร็จแล้ว ส านัก งานการท่อง เที่ ยวและกีฬาจั งห วัด
นครศรีธรรมราชจะต้องมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดูแล เราจะต้องบริหาร
จัดการทุกอย่าง ไม่ว่าระบบสาธารณูปโภคอุปโภค การบริการสาธารณะ การดูแล การ
ซ่อมแซม การให้หน่วยงานอื่นใช้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกอย่าง ให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ จึงเรียนให้ท่านประธาน ท่านสมาชิกได้
พิจารณาในส่วนน้ี ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธาน กระผมพรรัตน์ ราชมณี ยินดีที่จะมีการเริ่มต้นในการก่อสร้างสนาม

กีฬาประจ าอ าเภอพิปูน แต่ผมได้พูดคุยกับท่านอ าเภอพิปูน ท่านมีความห่วงใยในเรื่อง
กรรมสิทธ์ิของผู้ยินยอม ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือของ
สถาบัน ท่านบอกว่าให้ไปดูรายละเอียดเรื่องผู้ที่สามารถยินยอมให้ใช้สถานที่ ไม่ว่าจะ
เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือของสถาบัน เรื่องนี้ต้องชัดเจน ท่านบอกว่าอย่าให้ไปขัด
ในเรื่องแบบนี้ ด้วยความห่วงใย ขอให้มีละเอียดนิดหนึ่งส าหรับเรื่องผู้ให้ความยินยอมใน
การก่อสร้าง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ 
นายจ านงค์ หนูเพชร   ในเรื่องของโครงการเกินศักยภาพ แน่นอนว่าเกินแน่นอน เพราะว่า 31 ล้านกว่าๆ เมื่อ

เทียบกับรายได้ของเทศบาล เป็นรายได้ทั้งปี โครงการนี้ถือว่ายินดีด้วย ในขณะเดียวกัน
อยากจะฝากเรียนว่านี่เป็นโครงการขนาดใหญ่ การเตรียมพร้อม ตามที่คุณพรรัตน์ได้
เรียนเสนอมาเป็นส่วนที่ถูก ในเรื่องของผู้ที่จะเซ็นรับรองการใช้พื้นที่ เพราะต้องแนบ
เอกสารในการท ารายละเอียดโครงการต่อไป เพื่อที่จะยื่นไปทางส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าโครงการนี้ผ่าน ผมในฐานะสมาชิกที่จะมีการ
โหวตเสียงให้ในการขอความเหน็ในการถ่ายโอน ที่ต้องผ่านการเห็นชอบของสภา ถือว่าน้ี
คือการเตรียมความพร้อม ถ้าโครงการนี้ผ่านถือว่าเป็นสนามแห่งแรก ถึงจะเป็นขนาด
กลาง ก็ถือเป็นหน้าตาของชาวต าบลเขาพระ ผมจึงเห็นด้วย ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯช้ีแจงเกี่ยวกับการยินยอมการขอใช้พื้นที่สาธารณะครับ 
เลขานุการสภา เรียนประธาน ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภา รวมไปถึงท่านผู้เข้าร่วมประชุม ในส่วน

ประเด็นของการใช้พื้นที่โครงการในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ข้ันตอนในเบื้องต้น เรา
ใช้ทุกครั้ง ครั้งล่าสุดเราใช้ในการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า ทางเทศบาลได้แจ้ง
ไปยังคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้พิจารณาในเบื้องต้น เมื่อ
คณะกรรมการหมู่บ้านได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ใช้ ได้เสนอให้คณะอนกุรรมการหมู่บ้าน
จุฬาภรณ์อ าเภอพิปูน ซึ่งจะประชุมเมื่อมีเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เมื่ อ
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คณะอนุกรรมการระดับอ าเภอประชุมพิจารณาแล้ว  ถ้า เห็นชอบจะส่ งไปให้
คณะกรรมการหมู่บ้านจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีการประชุมอยู่บ่อยครั้ง
เมื่อมีความเห็นชอบอย่างไร ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะขอไปยังสถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์ ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว ทาง
สถาบันจุฬาภรณ์จะแจ้งหนังสือกลับมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้ันตอนเป็นอย่างนี้ ใน
ส่วนน้ีผมก็เข้าใจดีว่าข้ันตอนยังยาว แต่การเสนอของบประมาณ ผมได้คุยหารือกับท่าน
นายกฯว่าถ้ารอจนข้ันตอนจนถึงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อาจจะช้า ในเบื้องต้นจึงขอแค่
คณะกรรมการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2ก่อน เพราะว่าทางการกีฬาจะได้ไปเขียนแบบ 
ตั้งงบประมาณในปี 63 ต่อไป ถ้าเราไม่เริ่มต้นก็จะไม่ได้ ต้องท าต่อเนื่องในการใช้พื้นที่ 
ในส่วนของการขอมติของสภาในวันนี้เหมือนกัน เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องแนบไปว่าเมื่อการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมอบ
ทรัพย์สินตรงนี้ให้แก่ท้องถ่ินที่ตั้งของโครงการดูแล ดังนั้นตรงนี้ก็อาศัยพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 122 ก็คือจะใช้ระเบียบเดิม 
เนื่องจาก พรบ.นี้จะไม่มีเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่ก่อสร้างในพื้นที่ ก็จะใช้ พรบ.พัสดุ
ตัวเดิมที่ให้อ านาจสภาในการรับโอนพัสดุ จึงขอมติของสภาแนบเรื่องไปด้วย ส่วนคน
ออกแบบ คนของบประมาณเป็นการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนหนึ่ง
เราส่งเข้าแผนของอ าเภอไปด้วย และให้การท่องเทีย่วได้ของบของเขาไปอกีทางหนึ่งด้วย 
ท่านเปดดไปที่หน้าที่ 3 ของโครงการ สิ่งที่ก่อสร้าง กิจกรรมย่อย ข้อ 1 จะเป็นการ
ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่ว่ิงยางพารา 8 ลู่ พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อ อันนี้เป็นสนาม
ฟุตบอลแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ข้อที่ 2 ขอแก้ไขในส่วนของการ
สร้างอัฒจรรย์คอนกรีต เป็น 40.50 เมตร ค่าสร้างอัฒจรรย์ ประมาณ 6 ล้านกว่าบาท  
เราขอเพียงสนามกับอัฒจรรย์แค่ 2 รายการเท่านั้น งบประมาณ 31 ล้าน เป็นประมาณ
การของการกีฬาฯ ที่เขาประมาณการถอดแบบมาว่าเท่าไหร่ รวมแล้วถ้าขอทุกอย่าง
ประมาณ 50 ล้าน ขออนุญาตน าเรียนเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิม่เติมในโครงการเกินศักยภาพของเทศบาล มีไหม 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
มีมติเห็นชอบรับมอบพัสดุตามโครงการเกินศักยภาพ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับมอบพัสดุตามโครงการเกินศักยภาพ ด้วยคะแนนเสียง 9 
เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมจะ

สอบถามจากครั้งที่ผา่นมา เรื่องถนนที่โดนน้ าแซะและมีโอกาสที่จะช ารุดเสียหาย ตอนนี้
ช ารุดเสียหายแล้ว แต่ผมไม่ได้ท าหนังสือรายงานมายังเทศบาล คือถนนสายหมู่ 12 –
หมู่ 5 ที่ผมเคยรายงานว่ามีโอกาสจะช ารุด ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารได้รับทราบหรือ
ยัง และจะสามารถซ่อมได้หรือไม่ ชาวบ้านไม่สามารถใช้เส้นทางตรงนั้นได้ เพราะ ว่า             
ผมพูดมา 2 ครั้งแล้ว ถนนเส้นน้ี มีน้ ากัดแซะ รถใหญ่ รถหกล้อว่ิงผ่าน จึงเกิดการช ารุด 
ผมขอสอบถามแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
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นายกเทศมนตรี ในส่วนน้ี ของทางท่านโชคดี ผมขอเรียนว่าทางเทศบาลโดยกองช่างได้วางแผน ในช่วงที่
ผ่านมาเราได้ข้ึนไปดูแล้วว่าจะรื้นในส่วนตรงนั้น อาจจะล่าช้านิดหนึ่งด้วยเรื่องของ
งบประมาณในการซ่อมแซม งบกลางที่เราได้ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ต้องรอโอนงบประมาณ
เพิ่มเติมในการซ่อมแซม เพราะจะมีงานรื้อออกและสร้างใหม่ในส่วนน้ัน ซึ่งทางเทศบาล
จะต้องโอนงบประมาณไปยังงบกลาง ผมติดตามอยู่ ไม่ได้นิ่งนอนใจ อาจจะใช้นิดหนึ่ง 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ในวาระอื่นๆมี 2-3 เรื่องด้วยกัน ที่จะ

สอบถาม เรื่องถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.นครศรีฯ ที่สร้างระหว่างหมู่ 11 ไปสัน
อ่างเก็บน้ าคลองดินแดง ที่ได้เกิดช ารุดเสียหายขนาดหนักแลว้ เกิดหลุมบ่อประมาณ 50 
เซนต์ได้ ผมเกรงว่าประชาชนที่สัญจรไปมาจะได้รับอุบัติเหตุ และอยากจะสอบถามทาง
ไปทางฝ่ายบริหารว่าได้ติดตามเรื่องราวไปยัง อบจ. หรือไม่ มีข้อยืนยันได้หรือไม่ว่าจะมี
งบประมาณใดที่เขาจะด าเนินการซ่อมแซมหรือก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตอนนี้ช ารุดตั้งแต่
หัวสะพาน เขตรอยต่อหมู่ 11 ผิวหน้ายางแตกเป็นหลังเต่าแล้วตลอดทั้งเส้นทาง แสดง
ว่าการยืดหยุ่นของซีเมนต์ที่ผสมกับยางมะตอยหมดเกิดหมดอายุความ ซึ่งถ้าความเป็น
จริง ถ้าในการผสมได้สัดส่วนมาตรฐานของกรมทางหลวง อาจจะยืดระยะเวลาการใช้
งานของถนนได้ นี่พึ่งก่อสร้างเสร็จมาไม่กี่ปี รถได้บรรทุกเกินขนาดเข้าไปก่อสร้างช่วง
ทางระบายน้ าทางฝั่งตะวันตกของอ่างเก็บน้ าคลองดินแดง มาจากการบรรทุกน้ าหนัก
เกินที่ถนนลาดยางจะรองรับน้ าหนักได้ ประเด็นที่ ๒ อยากทวงถามเรื่องโครงการผันน้ า
จากอ่างเก็บน้ าคลองดนิแดง พอจะมีเรื่องราวพอจะระแคะระคายบ้างไหมว่า ระหว่าง
เทศบาลต าบลเขาพระ เจ้าของพื้นที่กับหน่วยราชการต่างพื้นที่ กรมชลประทาน ได้
ปรึกษารือเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการผันน้ าเอามาใช้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต าบล   
เขาพระได้ในปีงบประมาณใด ชาวบ้านเขาทวงถามมา ว่าตั้งแต่เขาปดดน้ ามา ได้แต่นั่ง
มองตาปริบๆ ไม่สามารถเอาน้ ามาแก้ไขให้กับอาชีพทางเกษตรกรรมได้ ฝากท่านนายกฯ
ด้วย ส่งหนังสือทวงถามเป็นประจ า เราไม่ใช่ชวนรบกับส่วนราชการต่างพื้นที่ แต่เราท า
ตามหน้าที่ที่ชาวบ้านมอบหมายให้เราเข้ามา ขอฝากด้วย ส่วนประเด็นที่ ๓ คาดว่าเรา
น่าจะครบวาระในปีนี้ ผมอยากขอเงินท่านสมาชิกคนละพัน ช่วยให้ท่านนายกฯจัดงาน
สังสรรค์เลี้ยงชาวบ้าน เลี้ยงประชาคม กินข้าวแล้วเสนอว่าในอนาคตข้างหน้าต าบล            
เขาพระจะท าอะไร ฝากทุกคนด้วย ว่าจะเดินหน้า ถอยหลังหรือหยุดอยู่กับที่ ขอความ
กรุณาทั้ง 3 เรื่องให้ฝ่ายบริหารรับเรื่องและไปพิจารณาดู ขอบคุณครับ  

ประธาน ประธานประชาคมที่เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอไหม ถ้ามี ขอเชิญครับ 
นายธรรมนูญ บัวแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ และสมาชิกทุกท่าน ถ้ากระผมดูแล้วสมาชิกทุกท่าน

เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในกระบวนการพิจารณาอะไรสักอย่าง โครงการ
เพิ่มเติมเสริมสร้าง เพื่อดูแล้วว่าเหมาะสมทุกอย่าง แต่ผมในฐานะประธานประชาคม ไม่
เข้าใจว่าเราต้องท าอะไรบ้าง ที่เชิญประชุมแต่ละครั้ง งานในหน้าที่ที่ท าตามสภาพทั่วไป
คือส่งเสริมให้หมู่บ้านมีความเจริญ แต่ว่าความรู้สึก คนที่มีความรับผิดชอบ ขาดความ
จริงใจ ผมไม่ได้ว่าใคร ยกตัวอย่างว่าเส้นทางจากเขาพระไปปากจัง ป้ายที่บอกทาง ได้
หักไปแล้ว ไม่ทราบว่าได้กิ่งไม้มาจากไหน ถังน้ าที่ขอใช้ เราผู้เป็นเจ้าของ  น่าจะติดตาม



-๑๓- 
 

บ้าง ถนนที่ผุกร่อน เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งนั้น เราต้องมาร่วมกันพัฒนาทุกสิ่งทุก
อย่าง ทุกสิ่งที่ดีอยู่แล้ว จะได้ดีข้ึนไปอีก ผมขอพูดเพียงแค่นี้ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้รับทราบปัญหาและได้แจ้ง

เจ้าของพื้นที่โดยตรง คือองค์การบริหารส่วนจงัหวัด ผมได้ท าหนังสือไป 3 ฉบับแล้ว 30 
กันยา  11 สิงหา และ 24 เมษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ท าหนังสือตอบมายัง
เทศบาลว่าอยู่ในช่วงเวลาการจัดท าแผนการซอ่มแซมขององค์การบริหารสว่นจังหวัด ซึ่ง
ผมได้คาดว่าตามแผนของเขาน่าจะในปีงบประมาณ 62 น่าจะได้ซ่อม ขอเรียนว่าเป็น
ทางหลวงท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เราไม่สามารถไปด าเนินการซ่อมแซม
ใดๆทั้งสิ้น เราเพียงรายงานให้กับเจ้าของพื้นที่โดยตรง เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะ
เป็นกรมชลประทานก็ดี ซึ่งปัญหาค่อนข้างมากถนนสายนี้  ในส่วนของเรา เราก็พยายาม
ซ่อมแซม แต่ในส่วนของคนอื่น เราก็จะรายงานให้กับเจ้าของพื้นที่ทราบ เพื่อจะได้เข้า
มาแก้ไขซ่อมแซมต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกจะเสนอความเห็นในเรื่องอื่นเพิ่มเติม ส าหรับวันนี้ ผม
ขอขอบคุณ โดยเฉพาะประธานประชาคมหมู่บ้านต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม  โอกาสหน้า
ถ้ามีการประชุม ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครัง้ที่มกีารประชุม ส าหรับวันน้ีผมขอ
ปดดการประชุม สวัสดีครับ 

 
ปดดการประชุมเวลา ๑1.10 น. 
           (ลงช่ือ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต์  ไทรแก้ว) 
                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 

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



-๑๔- 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม ๒๕62              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล              
เขาพระ  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  1๒ กรกฎาคม ๒๕62  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม 

จึงลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
      (ลงช่ือ)   พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงช่ือ)    จ านงค์ หนูเพชร    กรรมการ 
                                                                        (นายจ านงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงช่ือ)    โชคดี  ศรีเปารยะ   กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงช่ือ)    เกียรติศักดิ์  จงจิต   กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงช่ือ)   สิทธิเดช  ละม้าย     กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม ๒๕62  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
 
 


