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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕60 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕60 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  15  เดอืนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

        (ลงชื่อ)       สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕60  

 วันที่  18 พฤษภาคม  ๒๕60 เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

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

๑๐. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 
๒ 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. นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง 
๕. นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ 
6. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล วสันต์  ไทรแก้ว 
7. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
8. นายฆ้องคมน์  พลอินทร์ หัวหน้าส านักปลัด ฆ้องคมน์  พลอินทร์ 
9. นางอนัญญา  สุขาทิพย์ รก.ผู้อ านวยการกองคลัง อนัญญา  สุขาทิพย์ 

10. นางสาวนลนิรัตน์  เฮา่ตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นลินรัตน์  เฮ่าตระกูล 
11. นางสาวธิดารัตน์ ขวดทอง ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล ธิดารัตน์ ขวดทอง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่ อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านนายกฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕60 ซึ่งได้ตรวจสอบ
จ านวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และด าเนินประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธาน ตามหนังสือที่เสนอญัตติ ซึ่งผมได้น าญัตติเข้าสู่ที่ประชุมที่ได้ระบุวันที่ 19 พฤษภาคม 

แต่ด้วยสาเหตุความจ าเป็นบางอย่าง ต้องเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 18 ต้องขอน าเรียน
ถึงสาเหตุของการเลื่อน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 
  ๒๕60  วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยค า  ขอเชิญท่านสมาชิก             
เจตนิพัทธ์ครับ 

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกเขตที่ ๑ ผมขอแก้ไขหน้าที่ 7 ที่ผม
อภิปราย ท่อนสุดท้าย ข้อความผมก็ชอบ แก้ไขเป็น ผมไม่ชอบ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน ท่านอ่ืนมีไหม ที่ประสงค์จะขอแก้ไขถ้อยค าในการประชุม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอ
เสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจ าปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติร่างเทศบัญญัต ิเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 

ประธาน   ขอเชิญนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก 

ท่าน ในระเบียบวาระ 4.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2560 หลักการและเหตุผล เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสม กับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิดจากสัตว์ อันตรายที่เกิดจากการถูกสัตว์ท าร้าย เหตุร าคาญต่างๆ เช่น กลิ่น เสียง
รบกวน น้ าเสียจากคอกหรือที่เลี้ยงสัตว์รวมถึงตัวสัตว์ เพ่ือรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพ่ือก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
ประเภทของสัตว์ กรรมวิธีการเลี้ยง การป้องกันเหตุร าคาญ และการปล่อยสัตว์ในที่หรือ
ทางสาธารณะ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไข
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เพ่ิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2550 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเขาพระ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลต าบลเขาพระ และน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
เขาพระต่อไป ขอบคุณครับ   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสัตว์ ผมก็เห็นด้วยว่าสมควรท ามานานแล้ว แต่ขอเสนอเพ่ือเพ่ิมเติม ช่วยท าป้าย
แผ่นเหล็ก เขียนหนังสือตัวโตๆตามหมู่บ้านต่างๆ เพราะชาวบ้านจะอ้างได้ ถ้าไม่เกิดเหตุ
ไม่เป็นไร แต่พอมีการทะเลาะวิวาทหรือกลุ่มผู้เลี้ยงวัวชนเกิดมีปัญหาในท้องที่ต าบลเขา
พระ ถ้าเกิดอุบัติเหตุ จะน ามาถึงว่าเทศบาลปล่อยปละละเลย มีเทศบัญญัติก็จริง ออก
โดยสภาท้องถิ่นก็จริง อยากน าเรียนให้เพ่ือนสมาชิกและฝ่ายบริหารได้เข้าใจว่าเราต้อง
ท าให้รัดกุม ตั้งแต่หัวสะพานตลาดพุธ จะมีวัวชนมาเดินบนท้องถนนเยอะ เช้าของทุกวัน 
และบริเวณสะพานคลองผวน วัวของพรรคพวกผมทั้งนั้น ผมก็พูดหยอกล้อกับเขาประจ า
ว่า อาจจะสร้างความร าคาญได้ เราจะท าการท่องเที่ยว แต่มูลสัตว์มาโผล่ที่ถนน แล้วใคร
จะมาเที่ยว ใครจะมาวิ่ง ใครจะมาชมทิวทัศน์ เพราะฉะนั้นขึ้นป้ายให้ทุกหมู่บ้าน ท า
หนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้หมด อีกเรื่องถ้าการประชุมคราวหน้าออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับ
การจับปลาใช้เครื่องเมือจับปลาด้วย ให้ทางเลขานุการสภาไปดูข้อกฎหมายด้วย ทั้ง
บริเวณล าคลองและในอ่างคลองดินแดง เพราะบางทีเราต้องสงวนเอาไว้บ้างเพ่ืออนาคต
ลูกหลานจะมีอาหารในการด ารงชีพ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่าน ผมพรรัตน์               

ราชมณี สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ ขออภิปรายสักนิด ผมคิดว่าร่างเทศบัญญัติการเลี้ยงสัตว์ตัว
นี้น่าจะผ่านสภาไปด้วยดี แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ปฏิบัติตามเพ่ือความถูกต้อง เพ่ือให้ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คือในอ าเภอพิปูน ขอพูดในภาพรวม มีประชาชนส่วน
หนึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงวัวชน ที่นี้การเลี้ยงวัวชน ต้องน าวั วมาเดินเพ่ือออกก าลังกาย 
หรือฝึกซ้อม ให้คุ้นเคยกับผู้คนบนถนน การเลี้ยง จูง ลากผ่านถนนท าให้การสัญจรบน
ถนนอัตคัดล าบาก เป็นที่ร าคาญของผู้สัญจรไปมา ในเขตเทศบาลผมคิดว่าเมื่อมีเทศ
บัญญัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แล้วน่าจะมีป้ายประกาศว่าห้ามจูงหรือน าสัตว์เลี้ยงมาเดิน
บนถนน เรื่องนี้ชาวบ้านมีการร้องเรียนถึงอ าเภอแล้ว แต่ส่วนมากผู้เลี้ยงเป็นผู้ที่มีอันจะ
กิน ถ้าเรามีป้ายจราจรหรือป้ายบังคับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุบนถนนเกี่ยวกับการจูงวัวชน ก็
สามารถจะช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้ในทางกฎหมาย อีกเรื่องการเลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับหมู 
บางคนมพ้ืีนที่ติดกัน บ้านเรือนใกล้เคียงกัน เลี้ยงหมูเป็นที่ร าคาญของเพ่ือนบ้าน รบกวน
ไม่ว่าแมลงวันหรือกลิ่นเหม็น น่าจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ในสิทธิประโยชน์ของเขา 
เมื่อผ่านร่างกฎหมายนี้ สิ่งที่ผมเสนอแนะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปข้างหน้าของเทศบาล
ต าบลเขาพระ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านจ านงค์ครับ 
นายจ านงค์  หนูเพชร  เรียนประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม

ประชุมในวันนี้ด้วยความเคารพ ผมจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเขต ๒ ในเรื่องการ
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ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ ขออนุญาตเสริมจากท่านเจตนิพัทธ์ 
ท่านพรรัตน์ว่าปัจจุบันจะเห็นว่าบนท้องถนนจะมีการจูงวัวเพ่ือที่จะฝึกซ้อม แต่เจ้า
เจ้าของอยู่ขอบถนน วัวอยู่เส้นกลาง ถนนบ้านเรามีแค่สองเลนแค่นั้น ในการสัญจรไปมา 
ผมคิดว่าอาจะเกิดอุบัติเหตุ ที่นี้การเกิดอุบัติเหตุ จากการที่สอบถามมา รถเป็นฝ่ายผิด 
เนื่องจากว่าการเลี้ยงวัวอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าของในขณะที่ประสบอุบัติเหตุ จะ
เห็นได้ว่าในเขตชุมชนทั้ง 37 เขต ยกเว้นหมู่ ๔ จะเห็นได้ว่าในพ้ืนที่แออัดหรือแถวข้าง
ถนน มีถังขยะที่ถูกคุ้ยเขี่ยจากสัตว์ที่ถูกปล่อยปละละเลยทุกวัน ขอฝากฝ่ายบริหารช่วย
ดูแล สืบเนื่องจากว่าเราได้ออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับสัตว์ ฝากดูแลเรื่องถังขยะตามบริเวณ
ต่างๆ เห็นได้ว่าขยะกลาดเกลื่อนในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มีเจ้าของ
ไม่ทราบคุ้ยเขี่ยทุกวัน คนที่ไปกรีดยางมาบอกสมาชิก จึงขอฝากดูแลให้ทั่วถึง ขอบคุณ
มากครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเรื่องการขอมติอนุมัติเทศบัญญัติฯ ครับ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่ อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ นี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่เสนอในวันนี้ เป็น
ร่างเทศบัญญัติที่จะต้องพิจารณาสามวาระ วาระแรก ขั้นรับหลักการคือที่ท่านนายกฯได้
น าเสนอไปเรื่องหลักการและเหตุผล วาระที่สองคือ ขั้นแปรญัตติ อาจจะต้องตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติหรือถ้าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวในวาระที่สองนี้ให้
คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และวาระที่สาม คือขั้นลงมติ นี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 ขอ
อนุญาตน าเรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้เรียนชี้แจงข้อกฎหมาย วิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ไม่ทราบ
ว่ามีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติเพ่ิมเติมไหม ถ้ามี
ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกทานหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอถามมติที่
ประชุมว่าในวาระแรก ขั้นรับหลักการ ว่าที่ประชุมจะมีมติรับหรือไม่รับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 มีสมาชิกอยู่ในห้อง
ประชุมจ านวน 10 ท่าน สมาชิกท่านใดมีมติรับหลักการ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่รับ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน เมื่อที่ประชุมรับหลักการ ก่อนเข้าสู่วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงว่า
ร่างเทศบัญญัติสามารถพิจารณาสามวาระรวด ให้ที่ประชุมน าเสนอว่าจะพิจารณาสาม
วาระรวดหรือไม่ ขอเชิญที่ประชุมเสนอ ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ 

นายจ านงค์ หนูเพชร  ผมเสนอสามวาระรวดครับ 
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ประธาน มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ขอเชิญท่านประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย  ผมเสนอสามวาระรวด ครับ 
ประธาน ขอเชิญท่านพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี ผมเสนอสามวาระรวด ครับ 
 ขอเชิญธราธิปครับ 
นายธราธิป  หนูเพชร ผมเสนอสามวาระรวด ครับ 
ประธาน  มีท่านอื่นอีกไหมครับ  
นายโชคดี ศรีเปารยะ ผมเสนอสามวาระรวดครับ 
ประธาน ในที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวด จ านวน ๕ ท่าน เกินกว่าที่ระเบียบ

กฎหมายก าหนด ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติให้พิจารณาสามวาระรวด
หรือไม่ สมาชิกท่านใดมติให้พิจารณาสามวาระรวด กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง  ไม่อนุมัติ 
ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

  - วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิ
ประธาน เข้าสู่วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกซึ่งอยู่ในห้องประชุมทุกท่านเป็นกรรมการ

โดยต าแหน่งตามระเบียบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 ท่านอ่านแล้วน่าจะมีข้อความไหนจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภา ขออนุญาตนิดหนึ่ง ผมไม่ได้ใช้สิทธิในเรื่องของคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ผมเห็นว่ามี
ข้อความผิดอยู่นิดหนึ่ง ในหน้าแรก ข้อหลักการและเหตุผล บรรทัดที่ ๓ นับจากด้านล่าง 
จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2555 แก้ไข
เป็น พ.ศ. 2560 ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาพระ เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 11 ที่อยู่ในมือท่าน 
ท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อความในข้อหนึ่งข้อใดส่วนหนึ่งส่วนใด 
ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกในที่ประชุมท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อความในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมมีมติจะคงร่างเดิมตามท่ีท่านนายกฯเสนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่าง
เดิม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี         
งดออกเสียง ๑ ท่าน 

- วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธาน  ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ผมจะขอถามมติว่า ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติหรือไม่ ใครเห็นชอบ กรุณายกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สัตว์ พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ๑ ท่าน 

4.2 ญัตติพิจารณาอนุญาตขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อใช้ใน
การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
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ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 

4.2 ญัตติพิจารณาอนุญาตขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของเทศบาลต าบลเขาพระ ครั้งที่ ๒ ด้วยเทศบาลต าบล            
เขาพระ มีความจ าเป็นที่จะขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ (ก่อสร้างถนน คสล.) จ านวน 9 
โครงการ งบประมาณ 3,999,๐๐๐.- บาท ดังนี้ โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อ
จากหัวสะพาน คสล.สวนยางนายพล ยับ ถึงหนานนกยูง หมู่ที่ ๕ โครงการที่ 2 ก่อสร้าง
ถนน คสล.สายห้วยแฝด เริ่มจากถนน คสล.เดิม ม.๕ ถึง ม. 4 หมู่ที่ ๕ โครงการที่ 3 
ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง
สถานีอนามัยบ้านปากระแนะ หมู่ที่ ๖ โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง
ฉลอง จากหมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๑ โครงการที่ 5 ก่อสร้างถนน คสล. จาก คสล.เดิม ถึงสวน
ปาล์มนางอุสาห์ สมทรัพย์ หมู่ที่ ๗ โครงการที่ 6 ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองผวน 
จากบ้านนายสุชาติ ยับ ตลอดสาย หมู่ที่ ๘ โครงการที่ 7 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน 
คสล.เดิม ถึงสวนยางนายส าราญ เพชรชนะ หมู่ที่ ๙ โครงการที่ 8 ก่อสร้างถนน คสล. 
เริ่มจากถนนลาดยางสายสวนยางนายจิตร ปรีชา ถึงสวนยางนายสายัญ แสตมป์ หมู่ที่ 
๑๐ โครงการที่ 9 ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร หมู่ที่ 11 
เริ่มจากถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านถึงเขตต าบลกะทูน หมู่ที่ ๑๑เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 ข้อ 17  
เทศบาลซึ่งมีสิทธิที่จะกู้เงินทุนได้ จะต้องเป็นเทศบาลซึ่งได้ฝากเงินกับเงินทุนตามข้อ 12 
และให้กู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของจ านวนเงินที่เทศบาลนั้นได้ส่งฝากไว้กับเงินทุน ทั้งนี้เป็นไป
ตามฐานะการคลังของเทศบาลนั้นๆ เว้นแต่ ก.ส.ท. จะได้พิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่าง
อ่ืน จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุญาตขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง เพ่ือจัดท าโครงการดังกล่าว
ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา ท่านบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ

อนุญาตชี้แจงในหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ตามหนังสือส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท. 0808.4/ว1 ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลมา เพ่ือให้เทศบาลได้ถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์มีดังนี้ 1. อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 10 ปี วงเงินให้กู้ กู้ได้ไม่เกิน 10 
เท่าของเงินเงินฝากสมทบที่มีอยู่กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แต่ไม่เกินครั้งละ 
150 ล้านบาท 2.ต้องท าสัญญาเงินกู้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 3.ให้รับ
เงินกู้ภายใน 1 ปี นับจากวันท าสัญญา 4.การพิจารณาฐานะทางการคลัง จากงบพัฒนา
เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (๑) งบพัฒนาไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน 
60 เปอร์เซ็นต์ของงบพัฒนา (๒) งบพัฒนาเกินปีละ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกินปีละ 30 
ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ของงบพัฒนา (๓) งบพัฒนาเกินปีละ 
30 ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของงบพัฒนา (๔) ยอดช าระหนี้
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ต่อปีที่น ามาใช้ในการพิจารณาตามข้อ (1) - (๓) ให้คิดจากยอดช าระหนี้ที่ขอกู้ใหม่รวม
กับยอดต่อไปนี้ 1)ยอดเงินกู้ทุกสัญญาที่ยังไม่ได้มีการตั้งงบประมาณช าระหนี้ไว้ในงบ
กลาง ๒)ยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้วแต่ยังไม่ได้ท าสัญญา ทั้งนี่ไม่รวมเงินกู้เพ่ือ
เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 5.กรณีเทศบาลไม่ผ่านหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์ฐานะการคลัง แต่มีเงินฝากสมทบทุนคงเหลืออยู่ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินฝากสมทบ
ทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่คงเหลืออยู่ นี่คือหลักเกณฑ์ในหนังสือซักซ้อม เมื่อมี
หลักเกณฑ์อย่างนี้ ฝ่ายการคลังได้ท าสรุปฐานะการคลังให้สมาชิกได้ทราบ ประเด็นที่ 1 
ที่ได้บันทึกลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ข้อที่ 1 มีความประสงค์ที่จะกู้เพ่ือด าเนินการ
กิจการอ่ืนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,999,000.-บาท ข้อเท็จจริง ได้พิจารณาสถานะทางการคลังประกอบกับ
หลักเกณฑ์ที่ได้แจ้ง 1. วงเงินให้กู้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินฝากสมทบกองทุน ซึ่งยอดเงิน
ฝาก ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 3,273,663.76 บาท วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่า กู้ได้ไม่เกิน 
32,736,637.60 บาท ลบวงเงินกู้เดิมที่ท าสัญญาไปแล้ว 25,008,088.80 บาท 
เหลือวงเงินกู้ที่ไม่เกิน 10 เท่า เป็นเงิน7 ,728,548.40 บาท 2.พิจารณาฐานะ
ทางการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ในหน้า 2 ที่เป็นตาราง ปี 2557  
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 7,827,324.44 บาท ปี 2558 รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
5,829,594.05 บาท ปี 2559 รายจ่ายเพ่ือการลงทุน3,808,7705 บาท เมื่อรวม
งบเพ่ือการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 5,828,563.16 บาท แล้วมาคิดร้อยละ 
60 เท่ ากับ  3,497,137.90 บาท เอายอดช า ระ เดิ มที่ ต้ อ งจ่ าย ในแต่ ละปี 
5,500,808.22 บาท ลบร้อยละ 60 คงเหลือยอดที่สามารถช าระหนี้เพ่ิมได้ต่อปี 
996,329.02 บาท นี่คือสถานการณ์คลังย้อนหลัง 3 ปี ต่อไปที่จะให้พิจารณา คือ ข้อ 
4 เมื่อน ายอดเงินกู้ในครั้งนี้ คือ 3,999,000.-บาท ไปคูณกับอัตราดอกเบี้ย จะช าระ
เฉพาะดอกเบี้ยปีละ 119,970.- บาท รวมระยะช าระหนี้ 10 ปี เป็นดอกเบี้ยทั้งหมด 
1,199,700.- บาท รวมดอกเบี้ยและเงินต้นที่ต้องช าระ 10 ปี เป็นเงิน 5,198,700.- 
บาท รวมช าระหนี้ต่อปีทั้งต้นทั้งดอก 519 ,870.- บาท รวมกับที่กู้เดิมกับครั้งนี้ 
3,020,378.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.83 ของงบพัฒนาต่อปี นี่คือสิ่งที่สรุปจาก
บันทึกและสถานการณ์คลัง หลักเกณฑ์ต่างที่ ให้สมาชิกได้พิจารณาในการขอกู้ 
รายละเอียดอยู่ในเอกสารที่แจกให้สมาชิกแล้วว่ามีอะไรบ้าง เงินฝากมีเท่าไหร่ ขอ
อนุญาตน าเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอบคุณท่านเลขาฯที่น าเรียนชี้แจงในสถานะการเงินการคลังและก าลังการช าระหนี้ใน 
การขอกู้ต่อไป มีสมาชิกท่านใดสงสัยในตัวเลข สามารถเพ่ิมเติมได้ ขอเชิญสมาชิก             
พรสิทธิ์ครับ  

นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม เรียนประธานสภา ผมพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ นั่งฟัง
เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ท าความเข้าใจเรื่องงบประมาณในการขอกู้เงินกองทุน ก.ส.ท.
ครั้งนี้ กระผมทราบล่วงหน้าแล้วว่าพ้ืนที่ของต าบลเขาพระในการพัฒนาเข้าใจอยู่ว่างบ
พัฒนาแต่ละปีแก้ปัญหาชาวบ้านไม่ทั่วถึง แต่มาดูคราวนี้มาดูโครงการปัญหาที่ชาวบ้าน
ประชาคมมาอยู่ในแผนปี 60 ตอนแรกผมมาคุยกับท่านปลัดฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณว่าผมน่าจะบรรจุแผนเทศบาลไว้สักโครงการหนึ่ง สืบเนื่องจากสนามกีฬา
ของเทศบาลตั้งอยู่ในหมู่ 11 หมู่บ้านท าภารกิจถ่ายโอนให้เทศบาลเป็นที่เรียบร้อย ไปดู
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ในแผน ไม่มี เข้าใจว่าเราต้องท าตามระเบียบกฎหมายที่กระทรวงได้ก าหนด ผมขอ
อนุญาตท่านประธาน เพราะผมขอพูดเรื่องขอท่านนายกฯด้วยว่าด้วยสมาคมฟุตบอล
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กรุณาให้โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ได้ท าข้อตกลงกับ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนโยธินบ ารุง ในการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล ผมเองได้มีส่วน
ร่วมกับท่านผู้อ านวยการโกศล และน้องที่มาเป็นโค้ชจากกรุงเทพ ผมไปในนามเทศบาล 
ผมไปนคร ไปคุยกับท่านนายกฯมาโนช ผมบอกว่ามาในนามเทศบาลต าบลเขาพระ 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯท่านผู้อ านวยการให้ท่านอาจารย์มาโนชไป ผมเห็นด้วย เป็นความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน แต่ที่เป็นห่วง ผมเองถูกตั้งค าถามอยู่ตลอดเวลา เรื่องสะพานหมู่
ที่ 9 ถ้าจ าไม่ผิดงบประมาณ ปี 59 ตอนนี้การบริหารสัญญาไม่รู้อยู่ตรงไหน ผมคุยกับ
ท่านนายกฯว่าถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ เรียกผู้รับจ้างมาตก
ลงถ้ายอมให้ปรับ แต่ผมสงสัยไว้ก่อนว่าไม่รู้จะได้ท าวันไหน ชาวบ้านก็สงสัยต่างๆนาๆ 
ผมบอกว่าเชิญไปพบกับท่านปลัดกับท่านนายกฯที่ส านักงาน ในปี 58 ถ้าจ าไม่ผิดมี
งบประมาณ 560,000.-บาท ตอนนี้การบริหารสัญญา ผมรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเราท าอยู่ 
แต่ถ้าเป็นไปได้โครงการที่สภาได้ให้ความเห็นชอบต้องคุยกันหน่อยกับผู้รับจ้าง ไม่ใช่รัฐ
เสียโอกาส ชาวบ้านเสียโอกาส ผมไม่ต้องพูดว่าต้องด าเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย
อย่างไร เพราะทุกคนรู้ดี ในส่วนตัวผม ถ้าเป็นหนี้สินเพ่ือความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
เจ้าหน้าที่งบประมาณอธิบาย ผ่านได้ก็ผ่าน ผ่านไม่ได้ก็ไม่ผ่าน ตรงนั้นไม่เป็นปัญหา แต่
ส่วนตัวผม ตั้ง 1 - 9 ถ้าชาวบ้านมีประโยชน์ผมเห็นด้วย ตอนแรกผมยังคุยกับท่าน
ประธาน บอกกับท่านนายกฯว่าดูงานอย่างอ่ืนบ้าง อย่าดูแต่ถนน แต่พอไปดูแผนงานอ่ืน 
ไม่อยู่ในแผน ผมเข้าใจ ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอเชิญพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภา ผมพรรัตน์ ราชมณี ตามหลักการและเหตุผล จริงๆแล้วเห็นด้วยทุก

โครงการ เพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของผู้ที่สัญจร หรือขนผลผลิตทางการเกษตร ผม
คิดว่าท่านสมาชิกบางท่านเคยเขียนค าร้องรายงานความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทางต่างๆ 
เมื่อเป็นเวลาที่ท่านนายกฯได้หยิบความเดือดร้อนของพ่ีน้องมาแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เป็นไปตามความต้องการของประชาคมแต่ละหมู่บ้านที่อยู่อันดับต้นๆของหมู่บ้าน เมื่อ
ชาวบ้านรู้ข่าวว่าจะท าถนนคอนกรีต ชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางดีอกดีใจ เขามีความหวังที่จะมี
การพัฒนาเส้นทางที่เขาใช้เป็นประจ า ให้ได้รับความสะดวกสบาย เขาอยากได้มานาน 
ทุกโครงการไม่ว่าโครงการหนึ่งโครงการใดทั้ง 9 โครงการ วันนี้คณะผู้บริหารได้เสนอต่อ
สภา ผมสนับสนุนทั้ง 9 โครงการ เพ่ือได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ีน้องชาว
ต าบลเขาพระที่เดือดร้อน ให้ไปตามความต้องการของผู้ที่เดือดร้อนและผู้ที่ใช้เส้นทาง 
ถึงแม้การแก้ปัญหาไม่ได้ครอบคลุมทั้งต าบล แต่ก็ทยอยท าไปเรื่อยๆ สักวันปัญหาคงจะ
เบาบาง สี่ห้าปีที่ผ่านมาท่ีผมเป็นสมาชิก เมื่อมองกลับหลังไป การพัฒนาได้เจริญคืบหน้า
ไปตามล าดับ ขอแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนทั้ง 9 โครงการ ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ 
นายจ านงค์  หนูเพชร เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเขตที่ ๒ จากการที่

คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาได้พิจารณาในคราวประชุมสภาวันนี้ จากการได้
สัมผัสถือว่าเป็นเรื่องท่ีน่ายกย่องที่ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นความส าคัญในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ซึ่งหมายถึงถนนทั้ง 9 สาย มีหลายหมู่บ้าน แต่ท่านประธานที่เคารพ จากวันนั้นถึงวันนี้ 
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ผมได้ลงไปในพ้ืนที่ ได้ไปตรวจสอบกับทีมงานช่าง ลงไปในพ้ืนที่ มีหมู่ที่ 5 2 สาย หมู่ที่ 
7 1 สาย และหมู่ที่ 6 อีก 2 สายผมได้ไปร่วมวัดระยะความยาว ความกว้าง แต่อยาก
น าเรียนก่อนที่จะเกิดเหตุ ผมได้คุยกับท่านนายกฯว่าถนนสายไหนบ้างที่ยังต้อง
ด าเนินการอยู่ ท่านจะหางบประมาณมาให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวผมดีใจและ
นัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องกับถนน ไม่ว่าจะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และประธาน
ประชาคม แต่วันนั้นไปตรงกับวันประชุมผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 พฤษภาคม เลยให้ชาวบ้าน
ไปช่วงรังวัด ปรากฏว่าดีใจกันมากที่จะได้ถนน ฝ่ายสมาชิกและฝ่ายโยธาได้ลงพ้ืนที่ ถือ
ว่า 5 สายที่ผมได้รับผิดชอบไปในเรื่องของการรังวัด ชาวบ้านดีใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ใน
ขณะเดียวกันใน 2-3 วันที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่น าเอกสารการประชุมไปให้ ผมอ่าน
แล้ว ยอมรับเป็นการหลงประเด็น อ่านไม่ถึง ตอนแรกเข้าใจว่าเรื่องของเงินกู้ในวงเงิน
ยี่สิบสองล้านกว่าบาทครั้งที่แล้ว แต่พอมาดูหนังสือเป็นเงินกู้ใหม่ ผมได้พิจารณาดูและ
ปรึกษากับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน และได้ลงความเห็นกันว่าในการแบกภาระเงินกู้ยี่สิบกว่า
ล้านที่ผ่านมา ในแต่ละปีเราทยอยกันส่ง พร้อมกับดอกเบี้ย ถ้าเราจะกู้ใหม่ถึงแม้ว่าจะ
เป็นด้านความจ าเป็นพ้ืนฐาน ในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ก็ยอมรับว่าตรง
ประเด็น แต่ส่งผลระยะยาว ไม่ว่าจะเรื่องส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะยาวจะส่งผล 
ในขณะเดียวกัน ในขณะที่ฝ่ายเพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายว่าเมื่อมองย้อนหลังไปสี่ห้าปี 
เปรียบเทียบการพัฒนาเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด จะเห็นว่าถ้าเราขีดเส้นกราฟจะ
พุ่งโด่ ในขณะที่พุ่งโด่เมื่อถึงจุดจะลงวูบ เนื่องจากว่าเมื่อมีเงินเข้ามาประจ าปีไม่ว่าเป็น
เงินอุดหนุนประจ าปี เงินอุดหนุนของรัฐบาลหรือเงินที่จัดเก็บได้ของเทศบาล เมื่อ
รวมๆกันแล้วเราต้องมีรายจ่ายประจ าหมายถึงว่าเงินค่าตอบแทนสมาชิก  ฝ่ายบริหาร 
เจ้าหน้าที่ เหลือเงินพัฒนาเล็กน้อย แทนที่เราจะได้น าไปพัฒนาส่วนที่เหลือ แต่เราต้อง
แบกภาระเรื่องหนี้สิน เงินต้นและดอก ดังนั้นเรื่องตรงนี้ผมคิดว่าในการที่ผมหลงประเด็น
ไปถือว่าเป็นการเรียนรู้ แต่อย่างไรเสียแล้วถือว่าฝ่ายบริหารเล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง
ความเดือดร้อน แต่ในขณะเดียวกันในระยะยาวที่ผมได้แจ้งไว้ว่าจะเป็นภาระของ
เทศบาล ถ้ากู้ใหม่จะเพ่ิมจ านวนไปอีก ในห้วงระยะ 10 ปีนี้ เราจะขาดในเรื่องการ
พัฒนา สืบเนื่องจากว่า ต้องไปจ่ายเงินทั้งต้นและดอก หลังจากการประชุมครั้งนี้ ถ้าตรง
นี้ไม่ผ่าน ผมคนหนึ่งที่เดือดร้อน เพราะวันนั้นชาวบ้านเป็นร้อยที่ทราบข่าวและไปที่ถนน
ทั้ง 9 สาย เขาดีใจที่ได้จัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ ผมคิดว่าหลังจากวันนี้ค าถามคงจะมี
ในชุมชน แต่ต้องยอมรับว่าตรงนี้เป็นภาระใหญ่หลวงของลูกหลาน เป็นภาระใหญ่หลวง
ของเทศบาลต่อไป ฝากความคิดเห็นของผมแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธานที่เคารพ ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต 2 ทั้ง 9 โครงการเป็น

วิสัยทัศน์ที่มองก้าวไกลของผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาพระ จริงๆแล้วความจ าเป็น ความ
เดือดร้อน พวกเราเป็นสมาชิก ชาวบ้านเขาฝากความเดือดร้อน ไม่ว่าด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การอาชีพหรือแม้แต่ด้านสาธารณสุข พวกเราเป็นตัวแทนของชาวบ้าน เมื่อมี
โอกาส เราต้องให้โอกาส วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารทั้ง 9 โครงการ มีความจ าเป็นและ
ขยายความสะดวกต่อไปให้ผู้ใช้เส้นทางหรือผู้ประกอบอาชีพสะดวกขั้น ก่อนหน้านี้เรา
เคยท าสัญญาเงินกู้มาหนึ่งสัญญาประมาณยี่สิบสองล้าน เทศบาลก็พัฒนาไปตาม
โครงการ ตามแผนพัฒนา เห็นผล ความเดือดร้อนลดน้อยลง เราต้องมองย้อนหลังไป 
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ท่านสมาชิกบางท่านเห็นด้วย แต่ความเป็นมาของงบประมาณ เราต้องกู้เงิน ค าว่ากู้ คือ
ยืมเขา แน่นอน ต้องใช้เขา แต่เมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะกู้เพ่ือพัฒนาเทศบาลของเรา บ้านเมือง
ของเรา อาจจะเป็นแนวทางที่ดี เป็นความมั่นคง ความสะดวกสบายของชาวต าบลเขา
พระ ผมเห็นด้วย ที่มาของงบประมาณ จะได้มาจากด้านงบพัฒนาประจ า ผมดู
สถานการณ์คลัง ดูแล้ว ความเดือดร้อนต่อไปข้างหน้าอาจจะมีบ้าง หรืออาจจะไม่ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนาคตเป็นอย่างไร เราก็ไม่รู้ กฎหมายใหม่ คสช.ก าลัง
พิจารณา เมื่อเรามีโอกาส จากความคิด นโยบายของผู้บริหาร แต่ที่มาของงบประมาณที่
พวกเราคิดว่าจะเป็นภาระหรือไม่ ดูสถานะแล้วก็มี ช้าสุด 10 ปี ตามสัญญาเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ถ้าเรามองกลับอีกมุมหนึ่งโอกาสที่ได้มาจะมาอย่างไรก็ได้ ให้ชาวบ้านที่เลือก
เรามานั่งในสภาสะดวกสบาย เราต้องมองย้อนหลัง อยู่ที่ดุลยพินิจของสมาชิก  จะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย กู้มาครั้งหนึ่งแล้ว นี่สัญญาที่ 2 ไม่รู้จะมีสัญญาที่  3 หรือเปล่า ผม
ไม่ม่ันใจ ถ้าเราจะพัฒนา เอาความสะดวกของชาวบ้าน เราก็มองภาพต่อไปข้างหน้า ผม
มีความคิดอยู่อย่าง ถ้าเราลดก าลังพลของเทศบาล เอาเงินจุดนี้มาใช้จ่ายในจุดที่ถูกต้อง 
จะดีกว่าไหม จ้างมาเยอะแยะ แต่งานไม่เดิน อย่างท่าน สท.พรสิทธิ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม 
มีเฟสอะไรลงมา ผมเห็นแล้ว เขาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไร เรามองจุดนี้กันดีกว่า ผมดูใน
เฟสแล้วผมน้อยใจ ผมเป็นคนหนึ่งในเทศบาลต าบลเขาพระ น่าน้อยใจ จะเป็นจริง
หรือไม่จริง ผมก็ไม่ทราบ เรามองภาพกลับหลัง มาดูสภาดีกว่า บ้านเรา ลูกเรา หลาน
เรา คนหนึ่งไม่มา คนหนึ่งท างานบ้าง อีกคนท าเกือบตาย ผมเห็นด้วยทั้ง 9 โครงการ แต่
ที่มาของงบประมาณต้องดูอีกที ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

เขตที่ 1 ดูวาระการประชุมของวันที่ 18 อ่านเล็กน้อย ดูวิชั่นของฝ่ายบริหาร ใช้ได้ แต่
เพ่ือนสมาชิกเราต้องดูควบคู่ไปดู ทั้ง 9 โครงการอยู่ในแผนพัฒนาปี 61 62 63 64 
หรือบางที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีธรรมดา ผมสงสารพ่ีน้องเชิงภูเขาทั้งหมด แต่ว่าพวก
เขาก็เข้าใจว่า เราเพ่ิงเกิดเป็นเทศบาล จะให้เหมือนกับเทศบาลที่มาจากสุขาภิบาล คง
เป็นไปไม่ได้ ประกอบกับ 12 หมู่บ้าน 37 ชุมชน ปัญหาเยอะ เราต้องมาดูสถานะการ
คลัง ว่าปัญหาจริงๆแล้วอยู่ที่รายจ่ายประจ า งบบุคลากร เป็นตัวหารค่าเฉลี่ยงบพัฒนา
ทั้งหมด ไม่ใช่เทศบาลต าบลเขาพระอย่างเดียว เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เป็นอย่างนี้
หมด เราไปดู ไปเทียบเคียงตั้งแต่ท่านประธานกับผมเป็น อบต.สมัยแรก 2547 เอา
ตัวเลขมาเทียบเคียง พันธกิจที่ถ่ายโอนมาให้เรา เทียบเคียงให้หมด เทียบกับวิชั่นของ
ฝ่ายบริหารทุกยุคทุกสมัยว่าเขาคิดกันอย่างไร การตอบปัญหาของประชาชน ผมตอบได้ 
เพราะผมเป็นคนตรง จะให้ตอบแนวไหนก็ได้ พ่ีน้องเขาเข้าใจยี่สิบสองล้านที่เราเพ่ิงกู้ 
ต้องช าระคืน ต้องบอกความจริงให้หมดกับประชาชน ถ้าบอกไม่หมดจะเป็นหอกข้าง
แคร่มาทิ่มเราได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ทั้ง 9 โครงการ ทั้งห้วยแฝดทางขึ้นถนน
หนทางก็ล าบาก หนานนกยูงก็ล าบาก ของหมู่ ๘ ก็ล าบาก ล าบากเกือบทุกพ้ืนที่ แต่เรา
ท างานแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นแบบขั้นบันไดจะได้ไหมฝ่ายบริหาร เราอย่าเอาแต่
อารมณ์ความรู้สึก แรงเชียร์ของแต่ละกลุ่มชาวบ้าน เราต้องมีภูมิคุ้มกันให้เทศบาลเรา
ด้วย ตัวเราด้วย จะให้เข้าใจเข้าถึงการพัฒนา ชาวบ้านรอคอยโอกาส ก็รอคอยมาตั้งแต่
ผมเข้ามาเป็น อบต. 2547 13 ปีแล้วที่ผมเห็นสภาพ ผมก็โทรถามระดับดอกเตอร์ที่
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เขาเขียนภารกิจให้กับท้องถิ่นว่าปัญหาจริงๆอยู่ตรงไหน เขาตอบว่าที่เขาออกแบบ
โครงสร้างไป คุณต้องคิด อย่างให้รายจ่ายประจ ามากเกินไป เพราะฉะนั้นเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนา เพราะฉะนั้นในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาพระประกอบ
ต่อเนื่องว่าสี่ปีนี้ที่อนุมัติผ่านสภาไปแล้ว ยังหลายโครงการ ชาวบ้านเขารู้ เมื่อผมออก
จากห้องประชุมสภา เขารู้ว่าผ่านกี่โครงการ จะท าเมื่อไหร่ ยกตัวอย่างง่ายๆ โครงการ
ก่อสร้างลาดยางผิวจราจร หมู่ที่ 11 ผ่านสภาไปตั้งแต่เดือนไหน ผ่านเวลามาเยอะแล้ว 
อย่าถ่วงดุล การจัดซื้อจัดจ้าง ท าสัญญาอะไรเร่งรัดเข้าไป เจ้าหน้าที่เยอะจนเกินไปแล้ว 
ดูรายละเอียดกฎหมายให้ชัดเจนหน่อย พวกผมเป็นสมาชิกถูกด่าอยู่เรื่อย หลาย
โครงการที่ผ่านสภาไปแล้ว แต่ขั้นตอนล่าช้า เราจะต้องเข้าใจว่าการท างานถ้าผ่านสภา
ไปแล้ว ใช้เวลาออย่าให้เยอะเกินไปจะอ้างว่ารอเงิน จะอ้างได้ แต่ต้องท าให้รวดเร็ว อีก
ประการหนึ่ง การท างานผมอยากจะพูดในคราวเดียวกันทุกโครงการ อยากให้ทางฝ่าย
บริหารรู้ว่าฝ่ายข้าราชการประจ าช่วยลงตามบทบาทตามหน้าที่นิดหนึ่ง ขนาดโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ถนนหนทาง ผมกลัวเทคนิคของผู้รับเหมาทั้งหมด ผมกลัวจริงๆ ผมก็ช่าง
ก่อสร้าง กลัวมากด้วย เพราะขณะที่ผมออกจากห้องประชุมไปสูบบุหรี่นิดหนึ่ง ก าแพง
ของเทศบาลก็ไม่ใส่เหล็ก ที่ร้าว ผมเดินไปดู ขนาดที่อยู่ในบ้านของเราเอง ยังเกิดได้ ยิ่ง
ท างานนอกพ้ืนที่ถ้าเราไม่รัดกุม ผมกลัวเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมือนผมไม่มีปัญหา 
ผมแฟร์ แต่ห่วงอนาคตของลูกหลาน ห่วงอนาคตของเทศบาล ห่วงอนาคตของบุคลากร
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ช่วงปฏิรูปอาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ แต่ถ้าเรามี
ภูมิคุ้มกันที่ดี เขาก็ไม่สามารถท าอะไรเราได้ เพราะฉะนั้นขอให้ใคร่ครวญพินิจวิเคราะห์
ว่าสมควรแล้วหรือไม่ จะผ่านสภาหรือไม่ ผมไม่ทราบ ขอเสนอแนวคิดความเห็น
เล็กๆน้อยๆส าหรับวันนี้ เพ่ือประกอบในการท าหน้าที่ของสมาชิกเทศบาลที่ต้อง
ตรวจสอบฝ่ายบริหารกันบ้าง ขอบคุณมากครับ 

ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่

อภิปราย เรื่องสถานการณ์คลังที่ท่านสมาชิกเป็นห่วง ผมขอเรียนว่าถ้าเรามองกลับหลัง
ย้อนไปเมื่อปี 2547 วันนั้นผมได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มี
งบประมาณ 18 ล้านบาท จากวันนั้นถึงวันนี้เรามีงบประมาณ 38 ล้านบาท เห็นว่าการ
บริหารทุกยุคที่ผ่านมา แล้วแต่นโยบายของผู้บริหารแต่ละคนจะมองการบริหารมองการ
พัฒนาอย่างไร ผมไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ แต่ในแนวทางการบริหารในยุคที่ผมอยู่ ผมมอง
ปัญหาคือพ้ืนที่เขาพระเราไม่ได้อยู่ในสังคมเมือง อยู่ชุมชนชนบท ชุมชนภูเขา พ่ีน้อง
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ราบสูงเชิงภูเขา ท าสวนยาง สวนผลไม้ สวนปาล์ม ซึ่งจะเห็นได้
ว่าเกือบทุกปีปัญหาจะเกิดไม่จบ ข้อแตกต่าง ผมเข้าใจว่าท่านสมาชิกเป็นห่วง ขอให้เป็น
ห่วงจริงๆ อย่างเป็นห่วงการเมือง ถามว่าสัญญาที่ 1 สัญญาที่ 2 จะแก้ปัญหาได้ถูกจุด
ไหม ท่านจะได้เห็น แต่ในส่วนของผม ผมท าหน้าที่บริหาร ท่านท าหน้าที่สมาชิก เราต้อง
เดินไปด้วยกัน ผมลงพ้ืนที่ ผมอยู่เทศบาล ปัญหาที่เกิด เกิดจากพวกท่าน ท่านรายงาน
มาทุกโครงการ ท่านไปดู ผมสามารถน าเอกสารมาเสนอได้ทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นถนน
สายหนึ่งสายใด บางครั้งผมได้นั่งคิดว่าจะหาช่องทางอย่างไร วิธีการอย่างไรมาแก้ไข
ปัญหา หากมองย้อนกลับไปวันที่เรายกฐานะ ปี 2551   เป็นเทศบาลต าบลเขาพระ 
ผมได้หวงลึกๆ ผมมีเพ่ือนเป็นนายกเทศบาลในช่วงนั้น ท าอย่างไรจะหาวิธีการจะมา
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พัฒนา เลยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็นเทศบาลต าบล ซึ่งที่มาก็ ก.
ส.ท. ส่วนหนึ่ง เพราะ ก.ส.ท. อย่างที่เรียนแล้วว่าหลักเกณฑ์เขาต้องให้เราทบทวนสถาน
การเงินการคลัง ไม่ได้ว่ามีเงินออม 3 ล้าน แล้วกู้ได้ 30 ล้าน ไม่ใช่ ต้องดูสถานะการเงิน
การคลัง เพราะการก ากับดูแล ก ากับดูแล ด้วยกระทรวงมหาดไทย ก.ส.ท.เขาให้
หลักเกณฑ์ในการกู้เงินว่าอย่างไรก็ไม่ต้องมีผลกระทบทุกอย่าง งบบุคลกรจะเพ่ิมหรือ
อย่างไร จากตัวเลขจากองค์การบริหารส่วนต าบลจนถึงเทศบาล 20 ล้าน 10ปี ผมว่า
ไม่น้อย ในการผ่อนช าระ จ าเป็น เพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่ให้กู้มาแล้วไม่ต้องผ่อน
ช าระ หน่วยงานต่างๆต้องช าระพร้อมดอกเบี้ยพร้อมเหมือนกันหมด ก.ส.ท. ไม่ได้
แสวงหาก าไร แต่ให้มาเพ่ือหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ถ้าท้องถิ่นไหนเป็น
สมาชิกต้องส่งเงินสมทบทุกปี ถามว่าจะสมทบท าไม ถ้าไม่คิดวิธีการหาทางมาพัฒนา 
เราไม่ต้องสมทบก็ได้ ท่านตัดไปเลย ที่สมทบเพ่ือน ามาพัฒนา เราใช้สิทธิ์ที่เราออม ถ้า
ท่านกลับไปดู จะเห็นว่าทุกโครงการเกิดจากพวกท่าน เกิดจากพ่ีน้อง เกิดจากผู้ใหญ่บ้าน 
ถ้าท่านมองกลับไปเงิน4ล้านดอกเบี้ยปีละแสน 10ปี ก็ 5 ล้าน ผมคิดว่าปีเดียวคุ้มแล้ว 
อนาคต 10 ปี ถนนหนทางอาจจะเพ่ิมมูลค่าสวนยาง เพ่ิมมูลค่าสวนผลไม้ให้กับพ่ีน้องที่
อยู่ถนนสายนั้น ถนนคอนกรีตผ่าน 5 หมื่นอาจจะเป็นแสนหนึ่ง คุ้มไหม คุ้ม ผมมองแล้ว
ว่าบวก ไม่มีลบ ผมอยากให้ท่านสมาชิกมองที่การพัฒนา อย่ามาเป็นห่วงเรื่องดอกเบี้ย 
ผมเข้าใจว่าท้องถิ่นเราโตไปข้างหน้าไม่ได้อยู่กับที่ ที่อยู่มาถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของ
พวกเรา ที่ได้มีโอกาสดูแลพ่ีน้องโดยที่เราไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง ฉะนั้นอยากให้ใช้สิทธิ์
ตรงนี้ ท่านจะยกหรือไม่ยก เพราะส่วนตัวผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 9 โครงการ แต่
ด้วยความเป็นห่วง ผมท าตามหน้าที่ของผม ท่านสมาชิกหลายท่าน ผมรู้ว่าท่านดีใจที่ได้
ถนนขึ้นสวน ได้พูดเต็มปากว่าท าให้แล้ว กลับไปดูได้ทั้ง 9 โครงการ ไม่มีสวนยางของ
นายชวลิตสักสวน ผมเรียนด้วยความเคารพ เช่นสวนสละทุกฤดูฝน ท่านสมาชิกต้องวิ่ง
มาที่ผมทุกที ท าถนนๆ หนานนกยูงก็เช่นกัน บ่นอยู่ได้ พอจะท ามีปัญหา สายหมู่ 9 
เหมือนกัน ทุกครั้งฝนตกมีปัญหาเห็นอยู่ จะเอาดินลูกรังไปใส่ ได้ระดับหนึ่ง ฝนตกครั้ง
เดียวจบ สายอนามัยผู้ใหญ่บ้านบ่น ที่ประชุมหมู่บ้านจัดให้อยู่ อันดับต้นๆ อยู่ใน
แผนพัฒนา ผมก็รับปาก เมื่อรับปากแล้วต้องมาหาเงินทุน ถามว่ากี่ปีถ้าเราไม่ใช้
งบประมาณคราวนี้ ผมบอกแล้วว่าเราใช้งบประมาณของเทศบาล เงินกู้คือเงินของเรา 
เราสะสม เราออมไว้ เรากู้เพ่ือเอามาหมุนเวียน ผมขอน าเรียน ผมรู้ว่าเพ่ือนสมาชิก
หลายท่านติดใจในเรื่องการช าระหรือเรื่องของดอกเบี้ย แต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านหนึ่งท่านใด
มาอยู่ตรงจุดนี้ คือสมาชิกทุกคนมองเห็นการพัฒนา และท าตามขั้นตอน 1 2 3 ของ
ประชาคม ของแผนพัฒนาที่ท่านบอกว่าอยู่ในแผน 61 62 63 ผมมองไม่เห็นเลยว่า
โครงการไหน รวมถึงเจ้าหน้าที่แผนก็มานั่งอยู่ ผมให้เขาคิดรายการมาจากประชาคม
หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ไม่มีโครงการไหนที่อยู่ในปี 61 62 ขอให้พูดอยู่ในความจริง เอา
เรื่องจริงมาพูดกัน ขอให้ท่านลองย้อนดูว่าบุคลากรที่เยอะ เยอะมาจากไหน ผมมาอยู่
ตรงนี้ 4 ปี ผมคิดว่าเพ่ิมไม่เกิน 5 คน งานเยอะกว่าไหมที่ผ่านมา ผมไม่อยากบอกว่าที่
ผ่านมาบุคลากรมาอย่างไร ที่ท่านบอกว่าเยอะๆ แต่ผมบอกว่าผมสามารถชี้ได้ว่าคนไหน
มีความจ าเป็นที่ผมน าขอเพ่ิมอัตราก าลัง แต่รายได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราเป็นสมาชิก ผม
เป็นผู้บริหาร เราต้องเข้าใจปัญหาทุกอย่าง แต่ให้ดูที่เจตนา ถ้าเราท าตรงนี้โดยเจตนา
เพ่ือพ่ีน้อง หรือเจตนาเพ่ือการเมือง ผมบอกตรงๆผมอยู่ตรงนี้ ผมโชคดีแล้ว ผมสามารถ
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ดูแลพ่ีน้องได้อีกระยะหนึ่ง วันใดที่ คสช.บอกว่าไม่มีอ านาจ พวกเราทุกคนก็ต้องไปตาม
วิถีตรงนั้น การมาอยู่ตรงนี้ขอให้ดูแลพ่ีน้องให้ดีที่สุด แต่ถ้าจะผ่านไม่ผ่านขอให้พวกเรา
ใช้ดุลยพินิจว่าเจตนากับดอกเบี้ยแค่ปีละหนึ่งแสนบาท หนึ่งแสนบาท 9 โครงการ 
โครงการละเท่าไหร่ท่านไปคิดไปบวกลบคูณหารดู หมื่นหนึ่งต่อโครงการ ถามว่าหมื่น
หนึ่งขายไม้ยางสวนยางพ่ีน้องคุ้มไหม ผมว่าเกินคุ้มแล้ว ขอให้ท่านไปมองถึงประโยชน์ที่
จะได้รับ อย่างไปมองว่าปีหนึ่งแสนหนึ่ง แสนหนึ่ง 9 โครงการ เก้าพันผมคิดให้หมื่นหนึ่ง 
ดอกเบี้ยแต่ละสายต่อปี ผมน าเรียนเพ่ือให้ท่านได้พิจารณาต่อโครงการดอกเบี้ยแต่ละ
โครงการหนึ่งหมื่นบาท ผมคิดว่าพ่ีน้องได้ขายไม้ยางสักร้อยสองร้อยต้นก็เกินคุ้มแล้ว ถ้า
ท่านประธานท่านสมาชิกเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ ในส่วนตัวของผม
ขอขอบคุณมากครับ 

ประธาน   ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม  ขอบคุณครับท่านประธาน ขอเสนอว่า ในการแสดงความคิดเห็นในฐานะที่ผมเป็น

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระมาหลายปีแล้ว ในญัตติที่ขอกู้เงินของ ก.ส.ท. ผมได้นั่ง
คุยปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่งบประมาณ คือท่านวสันต์ ไทรแก้ว ว่าปลัดถ้าเกิดระเบียบ
ไปไม่ได้ ก็ไปไม่ได้นะ ท่านเอาระเบียบมาชี้แจง เลือกเอาโครงการที่อยู่ในแผนปี 60 
เพราะระเบียบก าหนดเลยว่าต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนล่วงหน้า จะใช้อ านาจของ
ผู้บริหารมาปรับแผนก็ไม่ได้ นี่คือหลักเกณฑ์ของการกู้เงิน ตามท่านนายกฯได้มาชี้แจงว่า
เงินนี้เป็นเงินที่เราสะสมกันมา ซึ่งทุกปีเทศบาลน าเข้ากองทุน เปรียบเสมือนว่าเราเล่น
เงินกองทุนหมู่บ้านประมาณนั้น โครงการในการแก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน จริงๆแล้ว
ผมข้ามขั้นตรงนี้มานานแล้ว ผมเคยคุยกับท่านนายกฯ บอกนายกฯการสร้างถนน
หนทางน้อยหน่อยได้ไหม เอาไปสร้างพัฒนาคนอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้น เรามาเน้น
สร้างบุคลกรของชาติ ครั้งแรกผมลืมไป ตอนนี้โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารได้เป็น
ตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชในนามสมาคมฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ถือเป็น
เกียรติประวัติของเทศบาล ของโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ของอ าเภอพิปูน ผมขับรถไปเสนอ
นโยบายท่านนายกฯมาโนช ท่านอุปนายก นายกสมาคมฟุตบอลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไม่ใช่คู่แข่งโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯอย่างเดียว ทั้งจังหวัดมีคนขอเสนอเข้ารุ่น 13 ปี นี่แหละ
ที่จะเป็นการพัฒนาคน พัฒนาเยาวชนไปสู่ระดับชาติ  ช่วงนี้ต้องยอมรับว่ากระแส
ฟุตบอลฟีเวอร์ เสร็จแล้วมาดูโครงการที่ผ่านบริหารเสนอแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน ผมเรียนตรงๆว่าทางอ้อม ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เพราะผมไม่มีสวนสัก
สวนบนนี้ แต่เมื่อคืนผมไปในงาน ขออนุญาตท่านประธาน มีคนมาบอกว่าฝากถนน
ด้วยๆ ผมว่าเรื่องนี้ผมต้องดูก่อน ผมล้อเล่นกับชาวบ้าน เขาบอกเอาจริง ผมบอกไม่มี
ปัญหาแต่ต้องดูไม่ใช่ผมคนเดียวต้องดูเพ่ือนสมาชิกทั้งหมด ที่เรากู้เงินของ   ก.ส.ท. ผม
ไม่อยากกู้จากที่อ่ืน ที่แบงค์ดอกเบี้ยเยอะกว่านี้ ผมไม่ต้องยกตัวอย่างว่าท้องถิ่นไหน กู้
แบงค์ด้วยซ้ า กู้มาท าไหม เพ่ือแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน หนังสือร้องเรียนมา ท่าน
นายกฯบอกว่าตังค์ก็หมด งบโน้นก็ไม่มี งบนี้ก็ไม่มี ฉะนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง 
ผมบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ภายใต้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัด
ของท่านนายกชอ ผมอยู่ใต้ค าสั่งของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่างหาก ระเบียบ
การเงินการคลัง วันนี้หัวหน้าฝ่ายการคลัง รักษาการผอ.กองคลังก็อยู่ เจ้าหน้าที่
งบประมาณก็ปลัด เจ้าหน้าที่มานั่งอยู่เต็มไปหมด แต่ว่าการพิจารณางบประมาณ ผมอยู่
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ทุกยุคทุกสมัย ผมอยู่มานาน ผมไม่ได้มีฐานะอะไร ผมคนจน แต่ด้วยความรักและความ
ศรัทธาสถาบันของท้องถิ่น ผมนั่งแค่ต าแหน่งสมาชิกตั้งแต่ปี 43 ผมเป็นนักการเมืองมา
ตั้งแต่อายุ 20 กว่าปี ในเรื่องของพ่ีน้อง เพ่ือนสมาชิกเห็นต่าง แต่นัยยะท่านอย่ามอง
เป็นเรื่องท่ีให้พ่ีน้องประชาชนเสียโอกาส ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในโครงการหนึ่งโครงการใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อ
ไม่มี ผมขอพักการประชุม นัดประชุมต่อเวลา 12.30 น. ครับ  

พักการประชุม 11.50 น. 

เริ่มประชุม 12.30 น. 

ประธาน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4.2 ญัตติพิจารณาอนุญาตขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล          
(ก.ส.ท.) เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ผมจะขอมติที่ประชุมหลังจากที่สมาชิก
ได้อภิปรายมาเป็นเวลาพอสมควร ผมขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้
เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากหัวสะพาน คสล.สวน
ยางนายพล ยับ ถึงหนานนกยูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ 467,000.- บาท สมาชิกท่านใด
มีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพ่ือก่อสร้างถนนคสล. ต่อ
จากหัวสะพาน คสล.สวนยางนายพล ยับ ถึงหนานนกยูง หมู่ที่  ๕ งบประมาณ 
467,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง ไม่อนุญาต ๕ เสียง งดออกเสียง ไม่มี 

ประธาน   ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ขออนุญาตให้ท่านเลขาชี้แจงระเบียบในการตัดสิน 
เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2554 ข้อ 86 การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผย หรืออกเสียงลงคะแนนลับให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
เสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็
ตาม อันนี้ถือว่าคะแนนเท่ากัน ประธานจะต้องออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ เป็นที่หนักใจ แต่ว่าเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน 
งบประมาณที่พวกเราจะน าไปถมหลุมบ่อทั้ง 9 สายในปีหนึ่งแสนสองแสน ผมว่าได้ไม่
คุ้มเสีย ผมมีมติเห็นด้วย อนุญาตให้กู้ส าหรับโครงการที่ 1 ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนนคสล. 
ต่อจากหัวสะพาน คสล.สวนยางนายพล ยับ ถึงหนานนกยูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ 
467,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่อนุญาต ๕ เสียง งดออกเสียง ไม่มี  

ประธาน ต่อไปโครงการที่ ๒ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพ่ือ
ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแฝด เริ่มจากถนน คสล.เดิม ม.๕ ถึง ม. 4 หมู่ที่  5 
งบประมาณ 450,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ 
สมาชิกท่านใดมีมติไม่อนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ ที่ประชุมมีมติ 5 เสียง ไม่
อนุมัติ ๕ เสียง ผมในฐานะประธานต้องใช้สิทธิตามที่ระเบียบให้ใช้ ผมลงมติอนุญาตให้กู้
เพ่ิมอีก ๑ เสียงครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยแฝด เริ่มจากถนน คสล.เดิม ม.๕ ถึง ม. 4 หมู่ที่  5 งบประมาณ 
450,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ไม่อนุญาต ๕ เสียง งดออกเสียง ไม่มี  

ประธาน ต่อไปโครงการที่ 3 ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพ่ือ
ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึง
สถานีอนามัยบ้านปากระแนะ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 449,000.- บาท สมาชิกท่านใดมี
มติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
สายหลังสถานีอนามัยบ้านปากระแนะ จากบ้านนายทวี เลิศไกร ถึงสถานีอนามัยบ้าน
ปากระแนะ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 449,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง ไม่
อนุญาต 4 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน  

ประธาน ต่อไปโครงการที่ 4 ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพ่ือ
ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองฉลอง จากหมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๑ งบประมาณ 467,000.- 
บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองฉลอง จากหมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๑ งบประมาณ 467,000.- บาท ด้วยคะแนน
เสียง 6 เสียง ไม่อนุญาต 4 เสียง งดออกเสียง ไม่มี  

ประธาน  ต่อไปโครงการที่ 5 ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพ่ือ
ก่อสร้างถนน คสล. จาก คสล.เดิม ถึงสวนปาล์มนางอุสาห์ สมทรัพย์ (ม.๗) งบประมาณ 
488,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
จาก คสล.เดิม ถึงสวนปาล์มนางอุสาห์ สมทรัพย์ (ม.๗) งบประมาณ 488,000.- 
บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ไม่อนุญาต 4 เสียง งดออกเสียง ไม่มี  

ประธาน  ต่อไปโครงการที่ 6 ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพ่ือ
ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองผวน จากบ้านนายสุชาติ ยับ ตลอดสาย หมู่ที่  ๘ 
งบประมาณ 449,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองผวน จากบ้านนายสุชาติ ยับ ตลอดสาย หมู่ที่ ๘ งบประมาณ 449,000.- 
บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ไม่อนุญาต 4 เสียง งดออกเสียง ไม่มี  

ประธาน  ต่อไปโครงการที่ 7 ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพ่ือ
ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.เดิม ถึงสวนยางนายส าราญ เพชรชนะ หมู่ที่ ๙ 
งบประมาณ 313,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
จากถนน คสล.เดิม ถึงสวนยางนายส าราญ เพชรชนะ (ม. ๙) งบประมาณ 
313,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ไม่อนุญาต 4 เสียง งดออกเสียง ไม่มี  

ประธาน  ต่อไปโครงการที่ 8 ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพ่ือ 
ก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากถนนลาดยางสายสวนยางนายจิตร ปรีชา ถึงสวนยางนาย          
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สายัญ แสตมป์ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ 449,000.- บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้
กู้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เริ่มจากถนนลาดยางสายสวนยางนายจิตร ปรีชา ถึงสวนยางนายสายัญ แสตมป์  
หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ 449,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ไม่อนุญาต 4 
เสียง งดออกเสียง ไม่มี  

ประธาน  ต่อไปโครงการที่ 9 ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้เงินเพ่ือ
ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร หมู่ที่  11 เริ่มจาก
ถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านถึงเขตต าบลกะทูน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ 467,000.- 
บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุญาตให้กู้ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เทศบาลต าบลเขาพระกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร หมู่ที่ 11 เริ่มจากถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน
ถึงเขตต าบลกะทูน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ 467,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 6 
เสียง ไม่อนุญาต 4 เสียง งดออกเสียง ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562)  
ประธาน ก่อนที่ท่านนายกฯจะขอเสนอฯญัตติ ผมขอแก้เอกสารในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 ในวงเล็บ 2559-2561 แก้เป็น 2560-2562 ตามญัตติ ต่อไปขอเชิญท่าน
นายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระอ่ืนๆ 
5.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -
2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ 29 “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเขาพระทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ขอเชิญท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ตรวจสอบอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายฆ้องคมน์  พลอินทร ์ ขออนุญาตท่านประธาน ส าหรับระเบียบวาระเรื่องรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี คือ ใช้ระเบียบฉบับใหม่ ฉบับเดิมคือของปี 2548 และมี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้พูดวิธีการติดตามแผน เดิมทีระเบียบเก่าให้
ติดตามแผนปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ แต่ระเบียบใหม่ในปี 60 ในเรื่องการ
ติดตามแผน จะให้ติดตามแผนปีละ 2 ครั้ง คือครั้งแรกในห้วงครึ่งปีแรกของงบประมาณ 
ในช่วงเดือนเมษา ซึ่ งในรายงานฉบับนี้จะเป็นการรายงานแผนในครึ่งแรกของ
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ปีงบประมาณ ได้มีการสรุปในตัวโครงการและงบประมาณที่ท าในครึ่งงบประมาณแรก 
ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ 

ประธาน รายละเอียดที่อยู่ในมือท่านสมาชิก ตามยุทธศาสตร์ มี 6 ยุทธศาสตร์ มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรืออภิปรายยุทธศาสตร์หนึ่งยุทธศาสตร์ใด โครงการหนึ่ ง โครงการใดที่ ได้
ด าเนินการไปแล้ว ซักถามได้ มีไหม ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามเพ่ิมเติม
เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560-2562)   

มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.2 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระและคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ประธาน ขอเชิญท่านรองนายกฯเสนอญัตติครับ 
นายวีระศักดิ์  ละม้าย เรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารขอเสนอการคัดเลือก

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระและ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ จะสิ้นสุดการด ารง
ต าแหน่งในวันที่  ๕ มิถุนายน 2560 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๗  ข้อ ๘ (๓) และ ข้อ ๒๘ (๑) จึงขอเสนอญัตติคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ 
จ านวน ๓ คน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ 
จ านวน ๓ คนจึงขอน าเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เพ่ือโปรด
พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น (๒) รองนายกฯ เป็นกรรมการ (๓) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  3 คน (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 3 คน (๕) ผู้แทนภาคราชการและวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
กรรมการและเลขานุการ (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่ท าหน้าที่จัดท าแผน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี 
และอาจได้รับการคัดเลือกอีก นี่คือเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาก่อน อยากให้ที่ประชุม
ได้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
เขาพระ ตามระเบียบข้อ 8 (๓) ขอเรียนชี้แจงเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ  

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจง ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระแทนผู้ที่จะหมดวาระในวันที่ 5 มิถุนายน 
2560 นี้ ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการคนที่หนึ่ง ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ 
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นายจ านงค์ หนูเพชร ผมขอเสนอท่านสมาชิกสภาเจตนิพัทธ์ ยังยงวิวัฒน์ครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกโชคดีและสมาชิกประสิทธิ์ รับรองถูกต้อง ขอเชิญท่าน              

เจตนิพัทธ์ ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ผมขอถอนตัวเนื่องจากภารกิจงานข้างนอกเยอะเกินไป

และเห็นสมควรใช้คณะกรรมการชุดเก่า เขางานส่วนราชการข้างนอกไม่เยอะ ขอบคุณ
มากครับ 

ประธาน ผมเสนอให้ใช้ระเบียบการประชุมคือเสนอและเลือกที่ละคน ส่วนจะเป็นคนเก่าหรือคน
ใหม่ให้เป็นมติของที่ประชุมครับ ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์เสนอครับ 

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม ผมขอเสนอท่านสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล             
เขาพระ ผมเห็นว่ามีความเหมาะสมครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกจ านงค์และสมาชิกธราธิป รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 1 เพ่ิมเติมไหมครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าท่านสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาพระ คนที่ ๑ ต่อไป คนที่ 2 ขอเชิญสมาชิกได้เสนอสมาชิกท่านใด
สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ คนที่ 2 ขอเชิญท่านสมาชิกโชค
ดีเสนอครับ 

นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานที่เคารพ ผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขต 2 ขอเสนอท่านสมาชิก            
พรรัตน์ ราชมณี ครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกธราธิปและสมาชิกเจตนิพัทธ์ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 2 เพ่ิมเติมไหมครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าท่านสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาพระ คนที่ 2 ต่อไป คนที่ 3 ขอเชิญท่านสมาชิกประสิทธิ์ครับ 

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเขตที่ 2 ขอเสนอท่านธราธิป หนูเพชร
ครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกโชคดีและสมาชิกพรสิทธิ์ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 3เพ่ิมเติมไหมครับ มีไหม มีเสนอเพ่ิมเติมไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าท่านธราธิป หนูเพชร เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ คนที่ 3 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด้วย 
สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี และสมาชิกธราธิป หนูเพชร 

เลขานุการสภา  ต่ อ ไป ค ณะก ร ร มก า รติ ด ต า มแ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ลแ ผ น พั ฒ นา  ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน (๕) 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน โดยให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  
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2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก ให้ท่านสมาชิกได้คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 3 คน ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล         
เขาพระ จ านวน 3 คน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ ครับ 

นายพรรัตน์ ราชมณี ผมขอเสนอสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกพรสิทธิ์และสมาชิกประสิทธิ์ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใด

จะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาพระ คนที่ 1 เพ่ิมเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเป็น
อย่างอ่ืน ผมขอสรุป สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ คนที่  1 ต่อไปขอให้ท่ านสมาชิกได้ เสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ คนที่ 2 ขอเชิญ
ครับ ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 

นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานที่เคารพ ผมโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขต 2 ขอเสนอท่านสมาชิก            
จ านงค์ หนูเพชร ครับ 

ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกธราธิปและสมาชิกเจตนิพัทธิ์ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาพระ คนที่ 2 เพ่ิมเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเป็น
อย่างอ่ืน ผมขอสรุป สมาชิกจ านงค์ หนูเพชร เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ คนที่ 2 ต่อไปเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ คนที่ 3 ขอเชิญครับ ขอเชิญสมาชิก
ประสิทธิ์ครับ 

นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธาน ผมประสิทธิ์ ละม้าย เสนอท่านสิทธิเดช ละม้าย ครับ 
ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกโชคดีและสมาชิกพรสิทธิ์ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเพ่ิมเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเป็นอย่างอ่ืน ผมขอ
สรุปว่าสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาพระ คนที่ 3 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเขาพระ ประกอบด้วย สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกจ านงค์ หนูเพชร และ
สมาชิกสิทธิเดช ละม้าย 

 5.3 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี  ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ จากโครงการที่

ผ่านมาตอนเช้า ผ่านด้วยดี ผมในฐานะสมาชิกยังมีถนนอีกเส้น สายห้วยแพรกส้าน หมู่ 
5-หมู่ 12 ชาวบ้านใช้มากและมีความล าบาก เป็นถนนที่บุกเบิกมานาน และได้ซ่อมแซม
ไปครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้ฝ่ายบริหารบอกว่าเงินที่จะพัฒนามามีน้อยนิด จึงจ าเป็นต้องกู้ แต่
เมื่อกู้มาแล้วในสี่ล้าน โครงการเส้นนี้ก็ไม่ได้เข้าข่ายแล้วปีไหนถนนสายนี้จะได้ท า 
ชาวบ้านฝากความหวังไว้ บอกว่าให้ช่วยหน่อย ผมรับปากว่าจะคุยกับผู้บริหาร แล้วพอ
มาดูเงินที่กู้นี้วันแรก  ผมอยากจะทราบจากผู้บริหารวันนี้ว่าปีไหนถนนเส้นนี้จะได้มี 
ถูกต้องผู้บริหารเคยพูดว่ามีในเทศบัญญัติ แต่จะมีร้อยเมตร ร้อยเมตรในยามที่ชาวบ้าน
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ต้องใช้ขึ้นไปสวยยาง ถ้าจะมาเพ่ิมในสี่ล้านนี้จะไม่พอ เงินจะพอดีกับ ๙ สายนี้ ท าให้
โครงการเส้นนี้ไม่ได้ ผมอยากสอบถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารช่วยตอบให้ผม
อย่างไรว่าจะท าให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนเส้นนี้เป็นถนน คสล. ขอบคุณครับ  

ประธาน ขอเชิญธราธิปครับ 
นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภาเขต ๒ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ 

ขอพูดคุยกับที่ประชุมแห่งนี้และคณะผู้บริหารว่าถนนลาดยางจากสามแยกพรุเถี๊ยะ เขต
พ้ืนที่ชลประทาน เราพ่ึงจะท าไป แต่ว่าช่วงนี้ได้รับความเสียหาย และไม่นานจะต้องกลับ
สู่สภาพเดิม คือเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสายอีกแน่นอน เนื่องมาจากการบรรทุกน้ าหนัก
เกิน เราได้ท าป้ายหนึ่งแล้วว่าห้ามรถที่บรรทุกเกน 21 ตัน แต่ต้องเกินนั้นแหละ ผมเคย
เอารถมอเตอร์ไซต์ผมไปขวาง แล้วโทรให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมาเอา เจ้าหน้าที่ต ารวจก็เอา
ไปโรงพักจริง ผมตามไปแล้วกลับมานั่งที่ศูนย์ อปพร. ประมาณชั่วโมง รถคันนั้นก็กลับมา 
แต่ไม่ทราบว่าอย่างไรก็แล้วแต่ ผมไม่ได้ว่าอะไร แต่คือสมมุติว่าเราจะแจ้งไปยังผู้รับเหมา
ผมเข้าใจว่าโครงการนี้ยังอยู่ในห้วงส าคัญ แต่ผมให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รับเหมาอยู่แล้ว 
ถ้าสมมุติว่าอยู่ในห้วงเวลาแจ้งให้ผู้รับเหมามาดูความเสียหายหรือซ่อมแซมท าให้อยู่ใน
สภาพเดิม เราเอาเปรียบผู้รับเหมา เพราะมีค่าบอกว่าแล้วว่าต้องไม่เกิน 21 ตัน แต่ที่ผม
เอามอเตอร์ไซต์ขวางไม่ต่ ากว่า 90 เพราะเป็นรถพ่วง เป็นการกดทับ หนักเกิน เหมือน
รถไปทับเขียดอย่างนั้น เราต้องหาวิธีการ และฝ่ายบริหารช่วยดู ช่วยหางบประมาณที่จะ
รองรับ ผมคิดว่าใช้ได้ประมาณ 6-7 เดือนข้างหน้านี้ เพราะถ้าหากถนนลาดยางมีน้ าซึม
ลงไปในรอยแตกของผิวจราจรได้ ผู้เชี่ยวชาญบอกผมว่าแอสฟัลท์จะร่วนไปหมดถ้าน้ าซึม
ไปได้ ถนนแตกร้าวเป็นรอยหลังเต่า ตรงนี้ถ้าเราหางบประมาณมาได้ ถ้ามาแก้ไขได้ ครั้ง
ต่อไปผมอยากจะขอว่าให้หนากว่านี้ จะได้รับหนักหนักเยอะกว่านี้ เพราะถนนสายนี้เป็น
ถนนสายหลัก ผมก็เสียใจเหมือนกันที่ไปห้ามเขา เขาต้องประกอบอาชีพเขา ผมไปห้าม
ตอนเกินนี้แหละ ผมเสียใจ นั้นคืออาชีพเขา จะให้เขาไปทางไหน เมื่อเราให้ทางให้เขาไป
ไม่ได้ เราต้องสร้างให้ได้มาตรฐานตามสภาพที่จะใช้บรรทุกทราย หิน ไม้ยางพารา ตอนนี้
เราต้องคิดแล้วเพราะเราเป็นนักการ ค าว่านักการคือผู้พัฒนา ผู้ดูแล เมืองคือเมือง 
นักการเมืองคือผู้พัฒนา ผู้ดูแลเมือง เราเป็นผู้ดูแล เป็นผู้พัฒนาต าบลเขาพระ ขอบคุณ
ครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ 
รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมขอตอบค าถามของท่านสมาชิก          

โชคดีที่ได้ถามปัญหาความเดือดร้อนของเส้นทางหมู่ 5 - หมู่ 12 ที่จริงโครงการเงินกู้ที่
ท าไป ๙ โครงการ จะอยู่ในแผนพัฒนาปี 60 เราต้องยอมรับว่าพ้ืนที่ในต าบลเขาพระ 
เรามีพ้ืนที่กว้าง มีถนนหลายสายที่ยังไม่ได้ปรับปรุงท าเป็นถนนถาวรมั่นคง เส้นทางหมู่ 5 
- หมู่ 12 รู้สึกอยู่ในเทศบัญญัติปี 60 ร้อยกว่าเมตร ขอน าเรียนว่าการพิจารณาเงินกู้ครั้ง
หลังนั้นเราคัดมาจากปี 60 จากเกือบยี่สิบสายที่น ามาพิจารณา แต่จะท าที่จ าเป็นต้องท า 
ตัวอย่างสายสวนสละ หมู่ที่ 10 สายนี้ผมเข้าไปทุกปี บางปีเราซ่อมถึง ๒ ครั้ง เมื่อเกิด
อุทกภัย ผมคิดว่าถ้าท าถนนคอนกรีตให้มั่นคงถาวร เราไม่ต้องซ่อมกันบ่อย ก็เหมือนกัน
กับถนนสายอ่ืนๆ อีก 8 สาย สมาชิกโชคดีต้องเข้าใจจุดนี้ งบประมาณที่เรากู้ได้จ ากัด
เพียงเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์ตามที่ท่านปลัดเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบ ส าหรับสายที่เหลือ
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เราค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ ปีละร้อยกว่าเมตร ร้อยเมตรตามงบประมาณ ขอน าเรียน
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี อยากจะอภิปรายในวาระอ่ืนๆเกี่ยวกับสิ่งที่

ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพิปูนได้ส่งเอกสารมายังเทศบาลต าบลเขาพระ เพ่ือขอ
สนับสนุนป้ายจราจร จะติดตั้งในตลาดเปิดท้ายหมู่ที่ 7 บริเวณหัวสะพาน ผมได้
ประสานงานกับผู้ก ากับมาตลอดว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ท่านบอกว่าทางสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอพิปูนได้ท าหนังสือเอกสารขอสนับสนุนงบประมาณมายังเทศบาลต าบล
เขาพระเพ่ือท าป้ายจราจรบริเวณที่ผมเอ่ยมา แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว 
เห็นเงียบหายไป ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพิปูนคอยค าตอบอยู่ สิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญที่ผม
ได้เสนอต่อคณะกรรมการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพิปูนให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการจราจร 
เพราะหลายท่านเห็น รู้ว่าการจอดรถบริเวณตลาดเปิดท้าย หมู่ที่ 7 บริเวณหัวสะพาน
เป็นการจอดรถขวางเกะกะไม่เป็นระเบียบ ใครคิดจะจอดตรงไหนก็จอด ผู้ที่สัญจรไปมา
เกิดความร าคาญ ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านผู้เดือดร้อนมา
หลายครั้ง ไปทางสถานีต ารวจภูธรบ้าง มาทางยังตัวสมาชิก ผมคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ
เท่านี้น่าจะท าให้ส าเร็จลุล่วง น่าจะท าให้ ไม่ได้หนักหนาจนเกินไป ผมถามไปสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอพิปูนว่าท าไมไม่จับกันบ้างเมื่อจอดรถลักษณะแบบนั้น ท่านบอกว่าใน
เมื่อไม่มีป้ายจราจร ต ารวจไม่สามารถกวดขันหรือจับกุมได้ การท าป้ายจราจรสองข้าง
ทางว่าห้ามจอดตลอดแนวพร้อมสัญลักษณ์ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่สมควรมองข้าม 
เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือความสะดวกของชาวบ้าน ได้ข่าวจากเจ้าหน้าที่เก็บภาษี ตอนนี้
การเก็บภาษีบริเวณตลาดเปิดท้าย ตลาดนัดก้าวหน้าไประดับหนึ่ง คือสามารถเก็บได้เพ่ิม
จากปีที่ผ่านมา ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแล ติดตามโครงการนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงครับ 
เลขานุการสภา ขอบคุณท่านประธาน  เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงที่

ท่านสมาชิกพรรัตน์ได้อภิปราย ในเรื่องนี้ผมได้รับเรื่องไปตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ได้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นเรื่องอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เป็นอย่างนี้คือ
บริเวณตลาดพุธ ถ้าเราจะไปติดตั้งป้ายจะอยู่ ในเขตทางหลวงซึ่งรับผิดชอบโดย
ผู้อ านวยการทางหลวง กรมทางหลวง ไม่ใช้ถนนในเขตเทศบาล ซึ่งถนนในเขตเทศบาล 
ที่เรามีอ านาจติดตั้งป้ายเตือน ป้ายห้ามต่างๆได้คือตั้งแต่สามแยกพรุเถี๊ยะถึงอ่างเก็บน้ า
คลองดินแดง เป็นอ านาจของผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น คือนายกฯ แต่ในเขตทางซึ่ง
เป็นทางหลวง ต้องเป็นผู้อ านวยการทางหลวง ไม่ใช่ท้องถิ่น ดังนั้นผู้มีอ านาจหน้าที่คือ
ส านักงานทางหลวง ผมได้ท าเรื่องไปแล้วพร้อมภาพถ่ายประกอบด้วย ในช่วงรถจอแจ 
ให้ป้องกันไปถ่าย เอาตรงนี้เป็นสาเหตุให้เขามาติดตั้งป้ายเพ่ิมเติม เพ่ือให้ต ารวจไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าเทศบาลไปท า ป้ายนั้นก็ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
ฉะนั้นต้องให้เจ้าของถนนไปก าหนด ห้ามจอด ห้ามต่างๆ คือป้ายห้าม ป้ายจ ากัด
ความเร็วต่างๆ เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าของทาง ท าหนังสือไปแล้ว ผมจะติดตามให้อีก
ครั้งหนึ่ง แต่ว่าอ านาจหน้าที่ของเราไปท าบนทางหลวง ไม่มีผลทางกฎหมาย ขออนุญาต
น าเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ 



-๒๓- 
 

นายพรรัตน์ ราชมณี ตามที่ท่านเลขาสภาได้ชี้แจง ผมพอจะเข้าใจขั้นตอน แต่ว่าปัญหามีอยู่ว่าเราได้
ประสานงานเท่าแต่เอกสารใช่หรือไม่ ในการประสานงานติดต่อ เราได้ติดตามไปแค่ไหน 
ได้ประสานงานเป็นการส่วนตัวหรือไม่ ปัญหาเล็กก็จริง แต่ผมคิดว่าชาวบ้านที่ไม่ได้รับ
ความสะดวก เขามองเป็นปัญหาใหญ่ ในการส่งเอกสาร ช่วยพยายามติดตามหาค าตอบ
ว่าเขาจะท าได้หรือไม่ อย่างไร ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 
นายธราธิป หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภาเขต ๒ ขอฝาก

ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม ทางวัดทองท านุหรือวัดหน้าเขาจะมีการฉลอง
พระครูวิชิตจิตตสุโธ ในโอกาสได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอก ชั้นพิเศษ ขอฝาก
เพ่ือนสมาชิก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน 
ขอความร่วมมือมีอะไรช่วยได้ขอให้ช่วย เราเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลชุมชน บ้าน วัด 
โรงเรียน และเรื่องผ้าป่า วันนั้นผมเข้าประชุมกับท่านเลขานายกฯ เราได้รับงานว่าต้อง
ตั้งพุ่มผ้าป่า ๑ พุ่ม อย่างไรเสียต้องขอความร่วมมือสละเงินคนละเล็กละน้อยเพ่ือติดพุ่ม
ผ้าป่า และอีกอย่างหนึ่งในวันที่ 22 กลางวันเป็นวันฉลอง เป็นงานพิธีหลวง เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการแต่งชุดขาวไว้ทุกข์ ต้องฟังประธานในพิธีอ่านราชโองการแต่งตั้งพระครู 
ในภาคกลางคืนทางท้องที่ขอความร่วมมือท้องถิ่นว่ามีการประชุมร้องเพลงระหว่างผู้น า
ท้องที่กับผู้น าท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ให้พวกเราร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือดูแล ช่วงนี้
ทางวัดมีผู้เข้าดูแลช่วยเหลือน้อยหน่อย งานนี้เป็นงานใหญ่ เป็นหน้าเป็นตาของต าบลเรา
อ าเภอเราพระครูชั้นเอกมีไม่กี่รูป ไม่แน่อาจจะมีรูปเดียวนี้แหละ ผมไม่มั่นใจ 
เพราะฉะนั้นเพ่ือความเป็นหน้าเป็นตา เพ่ือภาพลักษณ์ของต าบลเรา ขอความร่วมมือ
ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเพ่ิมเติม ส าหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกฯตลอดจน
คณะผู้บริหารที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผมขอปิดการประชุม 
สวัสดีครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑4.20 น. 
           (ลงชื่อ)      นางสัจจนา  หนูรุน่ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
                นักจัดการงานทั่วไป 
 

              (ลงชื่อ)    นายวสันต ์ ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ๒7 มิถุนายน ๒๕60              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕60  เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม ๒๕60  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต 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  ๓  ประจ าปี  ๒๕60  เมื่อวันที่   15  สิงหาคม ๒๕60                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
 
 


