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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕60 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕60 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  28  เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

        (ลงชื่อ)       สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕60  

 วันที่  ๒9  กันยายน  ๒๕60  เวลา  09.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
๓. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต 
๔. นายจํารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํารูญ  ละม้าย 
๕. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๖. นายจํานงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํานงค์  หนูเพชร 
๗. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๘. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
๙. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 

๑๐. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
11. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ลา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๓. นางสาวอรสุมา  สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ อรสุมา  สิทธิฤทธิ์ 
๔. นายวีระศักดิ์  พงศ์ทองเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วีระศักดิ์  พงศ์ทองเมือง 
๕. นายสุรินทร์  สิทธิฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรินทร์  สิทธิฤทธิ์ 
๖. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วสันต์  ไทรแก้ว 
๗. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน  เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕60 สมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2560  

ประธาน  ด้วยประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม 
2560 กําหนด 15 วัน เพ่ือขออนุมัติกันเงินในรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาเทศบาลตําบลเขาพระ นั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 
ประกอบคําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 170/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. 2560 
มีกําหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม 2560 จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นายสุเทพ                 
แก้วประดิษฐ์ นายอําเภอพิปูน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี    
๒๕60 วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕60 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร  เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจํานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ความ

จริงวันนั้นผมไม่วาระในการอภิปราย แต่ว่าก่อนที่จะปิดการประชุม ในหน้าที่ ๗ ในวาระ
ของท่านประธานก่อนที่จะปิดการประชุม ข้อความสําหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่าน
สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ ผม
ขอปิดการประชุม ทุกท่านที่ ถ้าเขาไม่อ่านไม่เป็นไร แต่ถ้าเขาอ่านก็ไม่สมบูรณ์ ขอให้ต่อ
เติมในวาระของท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านสมาชิกจํานงค์ ข้อความตกไป 2-3 พยางค์ มีสมาชิกท่านประสงค์จะแก้ไข
เพ่ิมเติมไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพ่ิมเติมแต่
อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2
ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕60 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 
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   4.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2560 
ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4.1 ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2560 หลักการ ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เหตุผล ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นไข้เลือดออกของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลเขาพระ ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้
ของยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ําได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยาง
รถยนต์ และเศษภาชนะอ่ืนๆเป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ํา ที่อาบน้ํา ตุ่มน้ํา โอ่งน้ํา แจกัน 
กระถางต้นไม้ หรือภาชนะรองรับน้ําอ่ืนๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มี
การเปลี่ยนน้ําเป็นประจําทุก ๗ วัน หรือใส่สารเคมีก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย 
จึงตราเทศบัญญัตินี้ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบมาตา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) และมาตรา 20 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตําบลเขาพระ และผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ผมเชื่อว่า
สมาชิกหลายท่านคงได้ดูมาบ้างแล้ว เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธาน  ขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้เสนอเทศบัญญัติที่เป็นประโยชน์กับชาวตําบลเขาพระ 
ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้อภิปรายในร่างเทศบัญญัติ ผมขอให้ท่านสมาชิกได้นําเสนอว่า
เทศบัญญัติฉบับนี้จะพิจารณาสามวาระรวดหรือเป็นอย่างอ่ืน เพราะเป็นเทศบัญญัติที่ไม่
เกี่ยวกับการเงิน สภาสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ ขอเชิญสมาชิกเสนอก่อนที่
จะได้อภิปราย ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 

นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตเสนอสามวาระรวด 
ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา ขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นี่คือการเสนอ ดังนั้นผู้ที่เสนอได้คือผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเป็นผู้เสนอ ของเรามีสมาชิกอยู่ ในห้อง
ประชุม 9 ท่าน เสนอหนึ่งในสาม อย่างน้อยสามท่าน ตอนนี้เสนอแล้วหนึ่งท่าน จะได้ให้
ท่านสมาชิกเสนอเพ่ิมเติมให้ครบตามจํานวนครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธาน กระผมจํานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภา เขตที่ ๒ เสนอสามวาระรวด

ครับ 
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ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมขอเสนอสามวาระรวดครับ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ ผมขอเสนอสามวาระรวดเดียวครับ 
ประธาน ที่ประชุมเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวด มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 9 ท่าน ผมขอ

มติทีป่ระชุมว่าสมาชิกในที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดหรือไม่ สมาชิกท่านใด
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด กรุณายกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง  
- ไม่อนุมัติ ไม่มี   
- งดออกเสียง  1  ท่าน 

ประธาน ต่อไปในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ก่อนที่จะรับหลักการในร่างฯ ขอเชิญสมาชิกอภิปราย 
ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านสมาชิกสภา กระผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ตามที่กระผมได้
อ่านร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเขาพระ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
ทั้งหมดทุกข้อ ผมไม่เห็นมีข้อไหนที่เกี่ยวกับเรื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ป่วยไข้ขึ้นมาแล้ว มี
เครื่องพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลาย ณ สวนหรือบริเวณบ้านแห่งนั้น ผมอยากให้ใส่ข้อ
นี้เพิ่มเข้าไปด้วยได้ไหม ขบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 
นายจํานงค์ หนูเพชร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมจํานงค์ หนูเพชร ในหัวข้อร่างเทศบัญญัติ

เกี่ยวกับการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 ก่อนที่จะอภิปราย ขอชื่นชม
คณะผู้บริหารที่ได้ทําเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในเขตเทศบาลตําบลเขาพระ ขอ
อนุญาตล้วงลึกลงไปในรายละเอียดนิดหนึ่งในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับฝ่ายสาธารณสุข
โดยเฉพาะหน่วย HRRG หน่วยเคลื่อนที่เร็วการกําจัดยุงลาย ในเรื่องการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ ที่จริงแล้วในเรื่องของยุงลายถ้าเรามองพ้ืนๆ เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ง่าย ง่าย
มากสําหรับการป้องกันไม่ให้ยุงกัด การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก เพราะเป็นที่
ทราบกันดีว่าโรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนําโรคมาสู่คน แต่ความจริงในลึกๆ ใน
เชิงปฏิบัติก็ดี ในเชิงทฤษฎีก็ดีทํายากมากสําหรับในเรื่องการป้องกันยุงลาย เพราะว่า
ยุงลายสามารถวางไข่ได้ทุกที ไม่ว่ายอดหญ้า หญ้าที่เราตัด ถ้าส่องไฟในตอนกลางคืนจะ
เห็นที่ยอดหญ้าที่เราตัดหญ้าแล้วจะมียุงลายไปวางไข่ แล้วที่ภาชนะ เราไม่ต้องพูดถึงใน
เปลือกเงาะ เปลือกทุเรียน เปลือกผลไม้ ยางรถยนต์ โอ่ง หรือภาชนะที่เหลือ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ทิ้ง รกร้างว่างเปล่าในตัวอาคารบ้านเรือน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นรัง เป็นที่
เหมาะสมที่ยุงลายจะไปวางไข่ และทุกครั้งที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
รวมถึงเทศบาลตําบลเขาพระที่ตั้งงบประมาณไว้ทุกปี บางปีมาก บางปีน้อย แต่ว่าด้วย
เรามีกองทุน สปสช. ของเทศบาลตําบลเขาพระจึงได้เบาบางลง ทุกปี เราจะมี
งบประมาณ จะใช้จ่ายในเรื่องพ่นหมอกควัน จะใช้จ่ายในเรื่องการซื้อสารเคมี สารกําจัด
ยุง แต่ทําอย่างไรก็ไม่ได้ผล ทําอย่างไรก็ไม่หมด สืบเนื่องมาจากว่าเราต้องช่วยกัน ทาง
อนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ทุกปีจะมีแผ่นพับ จะมีการประชาสัมพันธ์
และทางเทศบาลก็ลงไปช่วยในเรื่องของงบประมาณ แต่ทําอย่างไรก็ไม่หมด เนื่องจากว่า
ชาวบ้านไม่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ จะเห็นความสําคัญต่อเมื่อคนในครอบครัวของเขา
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เป็นโรคไข้เลือดออก ทีนี้มีปัญหาอีกว่าบ้านไหนมีการเจ็บไข้ได้ป่วย ทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงไปฉีดพ่นหมอกควัน แต่ต้องมีข้อแม้ว่าผู้
ที่เจ็บป่วยจะต้องเข้าไปรับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐ แต่ถ้าไปคลินิกหรือโรงพยาบาล
เอกชน ในเรื่องของการรายงานต่างๆ เราไม่ได้ทําได้ทั่วถึง มาล้วงลึกถึงพ่ีน้องชาวตําบล
เขาพระเจ็บไข้ได้ป่วย หลายคนบ่นบอกว่าทําไมเราไม่ฉีดปูพรม ทําไมเราไม่ฉีดพ่นหมอก
ควันแบบปูพรม อย่างที่ท่าน สท.เกียรติศักดิ์เสนอ ผมขอเรียน ไม่ได้เข้าข้างสถานี
อนามัย ไม่ได้เข้าข้างกับเทศบาล การที่เราจะไปพ่นหมอกควันจะเป็นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุ และเป็นงบประมาณที่เราไม่มี ไม่มีแน่นอน สืบเนื่องจากว่าสารเคมีแต่ละตัว
แพง และเครื่องฉีดพ่นหมอกควันมีจํากัด เครื่องฉีดพ่นหมอกควันไม่เป็นไร แต่ถ้ าเกิด
เหตุระบาด เราก็ไปขอยืมจากโรงพยาบาล จากสถานีอนามัยอ่ืน แต่ที่สําคัญคือยาเคมีที่
จะไปผสม และมีน้ํามันเบนซิน มีส่วนผสมหลายๆเรื่อง นี่เป็นงบประมาณที่บังเกิด ผมก็
เห็นใจกับหน่วยงาน แต่สิ่งที่สําคัญอยากจะฝากให้บรรดาท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร 
ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องประชุมแห่งนี้ โปรดได้ช่วยกัน ปากต่อปากก็ยังดี ในเมื่อเรามี
เทศบัญญัติควบคุมอยู่แล้ว อยากจะบอกกับชาวบ้านว่าให้ดูแลอาคารหรือบ้านเรือนของ
ท่านให้ปลอดโปร่ง คําแนะนํานี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด และเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พ่น
หมอกควันตามที่ผมได้เรียน เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเป็นงบประมาณที่แพง
ด้วย แต่อย่างไรเสียแล้วเราใช้นโยบาย 5 ป คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุงและป้องกัน 
ปิดคือภาชนะใส่น้ําที่เราใช้ เปลี่ยนคือเปลี่ยนน้ําทุก ๗ วัน ปล่อยคือปล่อยปลากินลูกน้ํา 
ปลาหางนกยุง ปลากัด ปลาอะไรก็ได้ที่กินลูกน้ํา ปรับปรุงคือบูรณาการไม่ให้มีขยะได้ 
เป็นที่บดบังที่ยุงลายจะไปวางไข่ และป้องกันคือป้องกันไม่ให้ยุงลายมากัดเรา แค่นี้
โครงการ ๕ ป จะสําเร็จลุล่วง เชื่อแน่ว่าถ้าเราใช้นโยบาย ๕ ป ตรงนี้จะไม่มีโรค
ไข้เลือดออก  อยากจะฝากผู้บริหาร อยากจะฝากที่ประชุมแห่งนี้ช่วยกันปากต่อปากที่
จะกําจัดยุงลาย และร่างเทศบัญญัตินี้ที่ท่านผู้บริหารนําเข้ามาสู่สภาเพ่ือให้สภาได้
พิจารณา ผมเห็นด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  
เลขานุการสภา ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงต่อท่านสมาชิก ประเด็นแรกคือการตราเทศบัญญัติว่าด้วยการ

ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตเทศบาล อย่างแรกอยากจะบอกว่าเทศบัญญัติที่
ออกเป็นกฎหมายชนิดหนึ่งที่ใช้บังคับในเขต ดังนั้นการออกเทศบัญญัตินี้เป็นการออก
กฎหมายของสภาเทศบาล ใช้บังคับกับประชาชนในเขตตําบล ดังนั้นในข้อความในนี้เป็น
การบังคับตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นการประกาศหรือขอความร่วมมือ แต่เป็นการออก
กฎหมายโดยสภา ดังนั้นในการออกกฎหมายจะต้องมีฐานกฎหมายให้อํานาจในการออก
ไว้ ตัวแรกคือพระราชบัญญัติเทศบาล สามารถออกเทศบัญญัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายได้ และตัวที่สองที่รองรับคือพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งให้
อํานาจในการออกเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขได้ ดังนั้นสองพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งให้อํานาจออกกฎหมายไว้ ดังนั้นเราออกอนุกฎหมายคือเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ตามกฎหมาย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็มีโทษตามกฎหมาย พรบ.สาธารณสุข ต้องทํา
ความเข้าใจตรงนี้ เมื่อเราออกเทศบัญญัติ ต้องประกาศ ชาวบ้านต้องปฏิบัติตามประเด็น
แรก ซึ่งเมื่ออ่านในรายละเอียดจะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องทําตามกฎหมาย เป็นการ
ประกาศบังคับใช้ทั่วไป สมมุติว่ามีการขัดขวางหรือไม่ดําเนินการกฎหมายก็มีความผิด
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ตามกฎหมาย ประเด็นที่สอง ในการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติ ตามที่สมาชิกได้อภิปรายไว้ 
ก็จะบัญญัติไว้ในข้อที่ 10 ในกรณีที่ เกิดโรคไข้เลือดออกหรือสงสัยว่าจะเกิดโรค
ไข้เลือดออก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าไปควบคุมหรือเข้า
ไปในสถานที่โดยไม่ผิดกฎหมาย ปกติเราเข้าไป เราไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจเราเข้าไป
ควบคุมได้ ขอความร่วมมือในการเข้าไป เมื่อออกกฎหมายตัวนี้แล้ว เราเข้าไปก็เข้าไป
ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะเข้าไปตรวจสอบ เข้าไปป้องกัน เข้าไปกําจัดหรือว่าเข้าไป
ควบคุมโรคไม่ให้ติดต่อได้ ฝากประเด็นนี้ทําความเข้าใจ เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง จะพ่นหมอก
ควันหรือวิธีใดวิธีหนึ่ง เข้าไปในเคหะสถานได้ เพราะตรงนั้นเป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ไม่ต้องเขียนไว้ในกฎหมาย แต่ถ้าเป็นการบังคับกับประชาชนทั่วไปตั้งแต่ข้อที่ 5 ข้อห้าม 
คือห้ามทํา และข้อให้คือให้ทํา ฉะนั้นท่านต้องดูให้ดีว่าส่วนที่เป็นรายละเอียดคือส่วนที่
บังคับ ต้องไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเราออกเทศบัญญัตินี้ ถ้ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีผิดตาม พรบ.สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นผู้รักษากฎ
ตามเทศบัญญัตินี้ อยากจะทําความเข้าใจในสองประเด็นตรงนี้ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย มีสมาชิกท่านอ่ืนประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหม ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 

นายจํานงค์ หนูเพชร จากที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจง ถึงจะเข้าใจ คือผมได้อ่านตอนท้าย เรียนท่านประธานผ่านไป
ยังท่านเลขาฯ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน คือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ท้องถิ่นแต่งตั้งไป
ปฏิบัติทําหน้าที่เมื่อเกิดการระบาด โรคไข้เลือดออก ผมจับประเด็นหนึ่งคือพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก นั้นเข้าใจว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองของพนักงาน จึงเรียนถามว่า
หมายถึงว่าไม่ใช่ยามวิกาลประเด็นหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งอยากจะเรียนท่านประธานนิด
หนึ่ง ในขณะเดียวกันที่ทางท่านเลขาฯชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องของเทศบัญญัติ 
ตรงนี้ ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เราจะมีการร่างเทศบัญญัติตัวนี้ ปัญหาเยอะไม่
ว่าจะที่ตัวอาคารก็ดี ที่โรงเรียนก็มีปัญหา ที่วัดก็มีปัญหามีการกระชากอาวุธด้วย ไม่น่า
เชื่อ น่าเห็นใจ อสม. หน่วย HRRG ไปพ่นหมอกควันที่วัด ขอเรียนท่านประธานว่าเรามี
วิธีการอย่างไร ในฐานะที่มีประสบการณ์ในการออกไปที่ชุมชน เราต้องมีหนังสือชี้แจงไป
ยังหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ ได้เข้าวาระการประชุมให้ชาวบ้านได้รับทราบว่า
ที่ท่านปฏิบัติตัวอย่างนี้ ในขณะที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการในตัวอาคารที่
บ้านเรือนของท่านหรือตัวอาคารที่ท่านครอบครองอยู่ได้รับทราบ ผมคิดว่าสะดวกใน
เรื่องของปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อยากจะฝาก สําหรับเรื่องอ่ืนๆ อาจจะมีท่านสมาชิก
คนอ่ืนอาจจะมีความเห็น สําหรับผมขอฝากไว้แค่นี้ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต ครับ ผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในเมื่อเราตราเป็นเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลเขาพระ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้ว ไม่ทราบว่าเรากัน
เงินไว้ใช้เพื่อเทศบัญญัตินี้ได้ไหม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สารเคมีต่างๆ 
เพราะผมเคยเจอปัญหาเหมือนกัน ชาวหมู่บ้าน 6 มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ไปอนามัย 
เขาให้ยาพ่นยุงมา ๒ กระป๋อง บอกว่าพ่นให้ทั่วบ้าน หลังจากนั้นไม่มีการดําเนินการใดๆ 
ต่อไป ในกรณีบ้านชาวบ้านอยู่ในสวนยางด้วย แหล่งเพาะพันธุ์เยอะ ยุงลายเกิดได้เยอะ 
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ดังนั้นผมจึงอยากปรึกษาเรื่องงบประมาณในการรองรับเทศบัญญัติการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายนี้ว่าเราสามารถกันเงินไว้ใช้ในส่วนต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆได้
ไหม ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา ขออนุญาตนําเรียนท่านสมาชิกในเทศบัญญัตินี้ไม่มีข้อที่เกี่ยวกับว่าด้วยงบประมาณ เป็น

การออกเทศบัญญัติเพ่ือจะใช้บังคับ ดังนั้นจะไม่มีงบประมาณในการดําเนินงานตามเทศ
บัญญัติ ในการดําเนินงานตรงนี้ต้องไปดูในเทศบัญญัติว่าด้วยรายจ่ายประจําปี ที่เราระบุ
การใช้จ่ายงบประมาณไว้ ตรงนี้เรียกว่าเทศบัญญัติทั่วไป ไม่ใช่งบประมาณ ดังนั้นไม่
เกี่ยวว่าจะมีงบประมาณอยู่หรือไม่ ฉะนั้นเราไม่ต้องพิจารณาต่อว่าจะต้องกันเงินหรือไม่ 
ส่วนอีกประเด็น เรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในส่วนของการดําเนินงาน เราให้
อํานาจส่วนของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีอยู่ที่ รพสต. ต่างๆ ผู้ที่ช่วยเหลือจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไป
ปฏิบัติงาน เราให้อํานาจตรงนั้น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการป้องกัน การควบคุม
การระบาดของโรคประเภทนี้อยู่ เราให้อํานาจการตัดสินใจตรงนั้น เราเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เราก็จะดูแลในเรื่องของการออกกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายให้อยู่ในกรอบ
กฎหมาย แต่ถ้าเกิดกรณีที่โรคระบาดมาก เราจะไปร่วมกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขใน
การควบคุมตรงนี้ แต่รายละเอียดการดําเนินงาน เราให้อํานาจตรงนี้ให้แต่ละ รพสต. ซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดําเนินการอยู่ ตรงนี้เราไม่ก้าวล่วงเขา อีกประเด็นของ สท.
จํานงค์ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ส่วนมากจะเป็นข้อที่กําหนดใน
กฎหมาย คือช่วงกลางวันนั้นเอง กลางคืนเราเข้าไปในเคหะสถานไม่ได้ การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เขาให้เข้าไปในช่วงกลางวัน ดังนั้นในกฎหมายฉบับนี้ ในข้อที่ ๙ คือให้เจ้า
บ้านอํานวยความสะดวกพอสมควร การที่ห้ามเข้าหรือขัดขวางจะเป็นปัญหาด้าน
กฎหมาย ถ้าเราถือกฎหมายฉบับนี้ เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเขาห้ามหรือขัดขวาง  แต่
เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตาม พรบ.นี้จะเป็นการขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่  จะมี
ความผิดตามกฎหมาย นําเรียนตรงนี้ เราคงทําความเข้าใจไปพร้อมๆกัน ให้ท่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วยว่าเป็นกฎหมายที่ควบคุมเสรีภาพของเขา แต่
ควบคุมโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งสามารถจะทําได้ ขอบคุณครับ  

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนประสงค์จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลเขาพระอีกไหม สมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติ มี
สมาชิกอยู่ในห้องประชุม 11 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติรับหรือไม่
หลักการร่างเทศบัญญัตินี้ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ 
กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  
- ไม่รับหลักการ ไม่มี  
- งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ประธาน ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงครับ 
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เลขานุการสภา ในการพิจารณาสามวาระรวด ในขั้นที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ให้ประธานสภาเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และผู้เสนอญัตติอาจเสนอโดยวาจา ดังนั้นในการพิจารณาใน
วาระท่ี ๒ สมาชิกสามารถจะเสนอแปรญัตติได้ ก่อนที่จะลงมติท่ีวาระท่ี ๒ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญสมาชิกเสนอคําแปร
ญัตติ มีไหม สมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติ ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์ขอแปรญัตติ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 11 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม กรุณายก
มือด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
- งดออกเสียง 1 ท่าน 

ประธาน ต่อไปเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้นลงมติ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 11 ท่าน สมาชิกท่านใด
อนุมัติให้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 กรุณายก
มือด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ตราเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  
- ไม่อนุมัติ ไม่มี  
- งดออกเสียง ๑ ท่าน 

 4.๒ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ   
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระที่  4 . ๒ ญั ต ติ ข อ

อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันด้วย เทศบาลตําบลเขาพระ มีความ
จําเป็นต้องขออนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามโครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองผวน หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 9 ตําบลเขาพระ ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นเงิน 544,000.- บาท เนื่องจากได้แจ้งเวียน
ทิ้งงานผู้รับจ้างรายเดิม และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันใหม่ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔7  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2558 ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา
การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจาก
เงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อ
พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามโครงการดังกล่าว 
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โครงการดังกล่าวมีมานานพอสมควร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
ปีที่ผ่านมา ขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สําหรับใช้ก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองผวน หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 9 ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 

นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธาน ท่านเลขาฯและท่านฝ่ายบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมจําได้
ว่าสะพานแห่งนี้ได้ผ่านสภาไปนานแล้ว และสมาชิกในเขตได้ท้วงติงตลอด ผมขออนุญาต
สมาชิกเขต ๑ เพราะว่าคําว่าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เราไม่ได้แบ่งเขต ๑ เขต 
๒ แต่รายการนี้สมาชิกเขต ๑ ได้อภิปรายในวาระการประชุมที่ผ่านมาหลายครั้ง และผู้ที่
สัญจรไปมา เขาได้ถามสมาชิก ถามผมหลายครั้ง ผมได้ถามรายละเอียดกับฝ่ายบริหาร 
ผู้บริหารบอกว่าได้เรียกผู้รับเหมา เรียกด้วยวาจา เรียกด้วยเอกสาร ถือว่าได้ติดตาม แต่
ที่ผมจะฝากคือต้องล้วงลึกว่าทําไมผู้ที่รับเหมาท้ิงงาน น่าจะมีสาเหตุบางประการ ผมก็ไม่
แน่ชัด เพราะล่วงเลยมานานแล้ว แต่ในขณะเดียวกันที่ขออนุมัติกันเงินไว้เพ่ือจะก่อหนี้
ผูกพันในปีงบประมาณถัดไป ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่สัญจรไปมาได้ช่วงหนึ่ง 
เรื่องของการที่จะมีผู้รับเหมารายต่อไป เมื่อมีการประกาศ เราต้องศึกษาว่าทําไม
ผู้รับเหมาต้องทิ้งงานไปและต่อไปคิดว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์นั้นที่ผู้รับเหมาทิ้งงานอีก 
ฝากไปยังฝ่ายบริหารได้พิจารณาในปีงบประมาณต่อไป ในเมื่อเรากันเงินไปแล้ว ด้วย
ความเป็นห่วงครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีคับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต ๒ เรื่องอนุมัติกัน

เงินสะพาน สมาชิกทุกคนเห็นด้วย แต่ก่อนจะเห็นชอบ ผมอยากจะฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังผู้บริหารว่าระเบียบผู้ที่จะทําสัญญาหรือผู้ที่มาซื้อซอง ทําสัญญาประมูลงาน 
เราดูประวัติที่ผ่านมาว่าเขาทํางานล่าช้าหรือไม่ ถ้าครั้งที่ผ่านมาเคยทํางานล่าช้า ทํา
สัญญาแล้วผ่านมา 2-3 เดือนถึงจะเข้ามาทํางาน ผู้รับเหมารายนี้ผมว่าไม่สมควรมา
ดําเนินการทําสัญญางานของเทศบาล เพราะว่ามีประวัติแล้ว สะพานตัวนี้ผ่านสภามา 3 
ครั้งแล้ว อนุมัติ กันเงินไป ๒ ครั้ง ครั้งนี้เข้ามาอีก ถ้าผู้รับเหมารายที่ผ่านมาทําสัญญา
แล้วเริ่มดําเนินการ ป่านนี้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์แล้ว 2-3 ปีแล้ว ผมฝากว่าไม่มีครั้ง
ต่อไปแล้ว เพราะ 3 ครั้งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว หรือผู้รับเหมารายนี้ยกเลิกสัญญา
ห้างไป กลับมาเปิดใหม่แบบนี้น่าจะไม่มี ขอบคุณครับ   

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ 1 ในกรณีขอขยาย

เวลาเบิกจ่ายเงินของสะพานข้ามคลองผวน ระหว่างหมู่ที่ ๘ – หมู่ที่ 9 เหมือนท่าน
สมาชิกอภิปรายสองท่านที่ผ่านมา เป็นระยะเวลาเกินความจําเป็นที่จะต้องมาขอสภา 
เพราะผ่านสภาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประเด็นปัญหาเยอะ จะมีประเด็นปัญหาว่าประเด็น
ปัญหาดังกล่าวจะจ้างแรงงานท้องถิ่นได้ไหม ในรอบต่อไปถ้าผู้รับเหมารายเดิมจะไม่ทํา 
ขอกรณีพิเศษแห่งสภาแห่งนี้ได้ไหม ให้จ้างแรงงานท้องถิ่น เพราะตอนนี้ประชาชนที่
อาศัยอยู่ขึ้นไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนยาง เขารอจะขายไม้ยางมา ๒ ปีแล้ว 
หลายแปลงด้วย เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาทิ้งเงินแสน ไปเอาเงินหมื่น เราต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนให้เยอะ ผมขอความเห็นจากสภาแห่งนี้ ขอเป็นมติก็ได้ถ้าไม่ขัด
กับหลักกฎหมาย ขอให้จ้างแรงงานท้องถิ่น ในตําบลเขาพระมีช่างก่อสร้างเยอะ เราจะ
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ทํางานอะไรก็ได้แก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน เราต้องให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล และคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้ ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหม ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ นั่ง

ฟังเพ่ือนสมาชิกผู้มีอํานาจในการพิจารณา โครงการดังกล่าวข้อมูลถูกต้องชัดเจนที่
ปลายปี 59 เป็นห้วงเวลาที่ระเบียบข้อกฎหมายได้จัดซื้อจัดจ้างทุกรูปแบบ ท้ายสุด
ตอนนี้เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ ระบบ e-bidding e-market  ขอบคุณท่าน 
เจตนิพัทธ์ที่ช่วยเสนอแนะว่า ลักษณะโครงการแบบนี้ถ้าไม่ขัดกับระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างน่าจะแยกซื้อแยกจ้างท่ีเราเคยทํากันมา จ้างแรงงานส่วนหนึ่ง ซื้อวัสดุส่วนหนึ่ง ตรงนี้
ผมว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างเร็ว ผมพ่ึงนึกขึ้นได้ตอนเพ่ือนสมาชิกได้อภิปราย ผมเป็นกอง
หน้าด้วยซ้ําที่ถูกซักถามในกรณีต่างๆ ท้ายที่สุดจะโทษคนหนึ่งคนใดก็ไม่ได้ แต่มี ข้อ
ระเบียบ ตามกฎหมาย ตามขั้นตอน แต่ผมเห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกเจตนิพัทธ์ที่แนะนํา
ว่าโครงการห้าแสนสี่นี้ ถ้าให้ชาวบ้านแรงงานในพ้ืนที่ เดี๋ยวให้ฝ่ายระเบียบกฎหมาย คือ
ท่านปลัดไปศึกษาดู ผมรู้ว่ายาก แต่ถ้าพยายามทําดู ผมเองมีความเข้าใจ รู้เรื่องงานพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง ผมอยู่มาทุกแบบ อยู่มาถึง  e-bidding e-market การเข้าสู่ระบบการ
หาผู้รับจ้าง แต่ผมเห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกเจตนิพัทธ์ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ที่ท่านสมาชิกเจตนิพัทธ์นําเสนอ คงไม่สามารถทําได้ ส่วนที่ท่านสมาชิกโชคดีนําเสนอคือ
ประวัติผู้มารับจ้างเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ขอให้ท่านเลขาฯได้ดูรายละเอียดเพ่ือกําหนด
ในเงื่อนไขในรายการครั้งต่อไป มีสมาชิกท่านอ่ืนไหม กรณีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองผวน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จํานนวน 11 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมจะมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองผวน หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 9 ตําบล เขาพระหรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองผวน หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 9 ต าบลเขาพระ 
งบประมาณ 544,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง  
- ไม่อนุมัติ ไม่มี  
- งดออกเสียง 3 ท่าน 

 4.3 ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาที่เคารพ ในญัตติที่ 4.3 ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

ด้วยเทศบาลตําบลเขาพระ มีความจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 9 โครงการ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔08,300.- บาท เนื่องจากไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ฉะนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕60 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2558 ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ข อ ไ ด้ โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า
อนุมัติต่อไป รายละเอียดด้านหลัง เริ่มจากลําดับที่ 2 รายการก่อสร้างกําแพงกั้นดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกฤาษี (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ 
11 ตําบลเขาพระ โดยก่อสร้างกําแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 33 เมตร ความ
ลึกแนวลาดเอียง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลเขาพระ จํานวนเงิน 200,000.- บาท เหตุผล ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
ทัน ตรงนี้ขอเรียนว่าเป็นพ้ืนที่ทับซ้อน ต้องขออนุญาตจากชลประทาน เรายังไม่ได้รับ
หนังสือจากชลประทาน ซึ่งได้แจ้งไปหลายครั้งแล้ว ลําดับที่ 3 รายการค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารชนิดเหล็กแบบ ๒ บานเปิด จํานวน ๑ ตู้ โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 2560 งบประมาณ 5,500.- บาท ลําดับที่ 4  รายการค่า
จัดซื้อชุดปั๊มน้ําบาดาล พร้อมตู้ควบคุม ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ําแบบชุดปั๊มน้ําบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า ขนาดท่อส่งน้ํา 
1.5 นิ้ว ชุดใบพัด จํานวน 16 ใบพัด ขนาดมอเตอร์ 4 นิ้ว ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 
โวลล์ 50 เฮิร์ต กําหนดราคามาตรฐานท้องตลาดภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 35,000.- บาท เหตุผลเนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ลําดับที่ 5 
รายการค่าจัดซื้อชุดปั๊มน้ําบาดาล พร้อมตู้ควบคุม ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ําแบบชุดปั๊มน้ําบาดาล ขนาด 3 แรงม้า ขนาดท่อส่งน้ํา 
2 นิ้ว ชุดใบพัด จํานวน 16 ใบพัด ขนาดมอเตอร์ 4 นิ้ว ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลล์ 
50 เฮิร์ต กําหนดราคามาตรฐานท้องตลาดภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 
57,000.- บาท เหตุผลเนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ลําดับที่ 6 รายการค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1.  ราคาที่
กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 2.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้า 3.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 4.เครื่องปรับอากาศ
ที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความ
สะอาดได้ ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน  5.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 6.
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อ
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ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร งบประมาณ 
44,000.- บาท เหตุผลเนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ลําดับที่ 7 รายการค่า
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็กแบบ 2 บานเปิด จํานวน 3 ตู้ โดยกําหนดราคาและ
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี 2560 งบประมาณ 16 ,500.- บาท 
เหตุผลเนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ลําดับที่ ๘ รายการค่าจัดซื้อสัญญาณไฟ
วับวาบสีน้ําเงิน-แดง แบบ LED พร้อมสัญญาณไซเรนและกล่องควบคุมพร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด กําหนดราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานท้องตลาดภายในจังหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ 25,000.- บาท เหตุผลเนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทัน ลําดับที่ 9 รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม งบประมาณ 21,000.- บาท เหตุผลเนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทัน ลําดับที่ 10 รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม งบประมาณ 4 ,300.- บาท เหตุผลเนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในปี 2560 จึงเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน โปรดพิจารณา
อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายญัตติขอกันเงิน จํานวน 9 รายการ ตามที่ท่านายกฯได้นําเสนอ
ต่อสภา สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายโครงการหนึ่งโครงการใดหรือ
ทั้งหมด ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย มีสมาชิกอยู่ใน
ห้องประชุม จํานวน 11 ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้กัน
เงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปี 2560 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จํานวน 9 โครงการ สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติให้กัน กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  
- ไม่อนุมัติ ไม่มี  
- งดออกเสียง ๑ ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเขาพระได้จัดทําโครงการบ้านประชารัฐ ซึ่งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

หลังจากเลิกประชุม สมาชิกท่านใดประสงค์จะมอบบ้านประชารัฐให้กับคนพิการของหมู่
ที่ 6 ขอเชิญไปร่วมมอบ ตอนนี้ได้ประสานกับทางเจ้าของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะ
ประมาณไม่เกิน 11.30 น. จะให้เจ้าหน้าที่ประสานเจ้าของบ้านอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เขตที่ 

๒ มีเรื่องที่ต้องแจ้งให้รับทราบถึงปัญหาของพ่ีน้องประชาชนตําบลเขาพระ ที่ขึ้นไปใช้
ทางบนภูเขา เนื่องจากสะพานข้ามคลองของหมู่ที่ ๑๐ เกิดสามตัวขึ้นมาแล้วไม่เสร็จ 
ตอนนี้ยกเลิกสัญญาไป ผมคิดว่าน่าจะให้กองช่างไปสํารวจเพื่อจะทําใหม่หรืออย่างไร ตัว
ที่หนึ่งที่เขาไหม ทําไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ยังไม่แยะเท่าไหร่ แล้วทิ้งงานไว้ เขา
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ยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งบพัฒนาจังหวัด ตัวที่สองข้ามคลองดินแดง ปาก
คลองดินแดง ทําไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ถ้าได้ซ่อมแซมหรือได้ต่อเติม
งบประมาณท่ีเขาทําไว้แล้ว ประชาชนชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์มากเลย  เ ข า ทํ า ไ ว้  ต อ
หม้อเสร็จไปพอสมควร เทศบาลตําบลเขาพระน่าจะส่งช่างเข้าไปดู หรือจะพิจารณา
ประชุมร่วมกันว่าเราจะทําอย่างไร ในเมื่อเขาทําไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้ว เราจะต่อเติม
ประสานงานให้แล้วเสร็จ และตัวที่สามข้ามคลองชันระ สวนยางนายดอน หนูเพชร 
ตอนนี้ทําไม่แยะเท่าไหร่ ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ สะพานตัวที่ว่านี้งบประมาณไม่มาก
เท่าไหร่ ประมาณสามล้านกว่าบาท และทิ้งงานไปหมดแล้ว ยกเลิกสัญญาแล้ว เป็นงบ
พัฒนาจังหวัด ของภัยพิบัติ ปี 54 นับมาก็หลายปีแล้ว ถ้าจะต่อเติมทั้งสามตัว หรือทีละ
ตัวก็ไม่เป็นไร ผมคิดว่าถ้าได้ต่อเติม หรือได้ซ่อมแซม หรือได้เพ่ิมเติม น่าจะใช้งานได้ดี
พอสมควร ชาวบ้านจะได้ใช้พอสมควร จึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารช่วย
ดูแลตรงนี้นิดหนึ่ง ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต ๒ จะขอเรียน

ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ถนนสาย 4189 ที่ทางเทศบาลได้ดําเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล. ที่ปัจจุบันมีน้ําเซาะและไหล มีถนนพังจาก 4 เมตรเหลือ 2 เมตร 
จํานวน 2 จุด ทางเทศบาลได้เข้าไปดูแล อนาคตจาก 2 เมตร อาจจะขาดไปได้ ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธานที่เคารพ ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต 2 วกกลับมาที่สะพานหมู่

ที่ 10 เกี่ยวกับความเดือดร้อน ความต้องการของผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้เส้นทาง
สะพาน เมื่อสภาพแบบนั้น วิธีการต่อไปคือของบพัฒนาจังหวัด วิธีการของเทศบาลหรือ
วิธีการของผู้รับผิดชอบ เราจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไร ความต้องการของชาวบ้าน
ผู้ใช้เส้นทางของสะพานทั้ง 3 เส้นทางท่ีพัฒนาจังหวัดก่อสร้างมา วิธีการ ผมอยากทราบ 
และมีวิธีหนึ่งเมื่อเราขอเลิกจ้างเขา เขาทิ้งงาน อย่างที่ท่านสมาชิกบางท่านอภิปรายไป
แล้ว เราเอาศักยภาพของเทศบาล เราเปลี่ยนโครงสร้างการสร้าง เปลี่ยนจากสะพาน 
งบประมาณเราไม่ถึงอย่างนี้ เรามาเปลี่ยนเป็นฝายน้ําล้น ตามศักยภาพของเทศบาลที่
สามารถจะสร้างได้ ถ้าเรารองบพัฒนาจังหวัด เราต้องเสนอความเดือดร้อนไป ความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถ้าเราเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานเล็กลง จะ
เป็นฝายกั้นน้ําหรือจะเป็นอย่างไรก็ได้ที่เรามีศักยภาพที่เราสามารถทําได้ ขอบคุณครับ  

ประธาน ขอเชิญพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สืบเนื่องช่วงเดือนสิงหา กันยา มีฝนตกหนัก

ตามที่ได้รับรายงานอากาศ และตามนั้นจริงๆ เห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกที่ได้ลงพ้ืนที่ไป
พบปัญหาเส้นทางสัญจร ไม่ว่าไปลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร แต่มีความรู้สึกผมจากที่
ได้รับรายงานจากชาวบ้าน คือปัญหาที่เกิดตอนนี้ก็ถนนคอนกรีตที่เทศบาลไปดําเนินการ
ก่อสร้าง ไม่ว่าถนนสาย 4189 ก็ดี เกือบจะทุกสายที่อยู่บนที่ราบสูงเชิงภูเขา ตอนนี้มี
ผลกระทบ เนื่องจากการออกแบบการก่อสร้าง เราออกแบบเฉพาะก่อสร้างผิวจราจร
เท่านั้น บัดนี้พ้ืนที่ดังกล่าวน้ําป่าไหลหลากได้กัดเซาะผิวคอนกรีตชํารุดเสียหายหลาย
สาย หลายพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน ตรงนี้น่าจะเป็นห่วง ในการจัดซื้อจัดจ้างในการควบคุม
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การก่อสร้าง โครงการเป็นไปตามที่ผู้ควบคุมกํากับดูแล แต่สภาพปัญหา ปีนี้ต้องยอมรับ
ว่าน้ําเยอะ ตรงนี้ที่สมาชิกหลายๆคนเป็นห่วงว่าโครงการก่อสร้างโดยเทศบาลตําบลเขา
พระหรือโครงการที่ใช้งบประมาณของเรา หรือโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากหน่วยงานก็ดี ตอนนี้ปัญหามีหลายจุด โดยเฉพาะสาย 4189 ช่วงเหนือบ้านนางมี
เพียร โอยสวัสดิ์ ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ ตอนก่อสร้างผมไม่ได้อยู่ สมาชิกสถิตอยู่ตรงนั้น
น่าจะมีปัญหาในอนาคต หลายสายตอนนี้น่าเป็นห่วง ผมว่าก่อนจะดําเนินการก่อสร้าง
สายใหม่หรือก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ผมว่าต้องมาทบทวนโครงการที่ก่อสร้างไปปีที่แล้ว 
หรือไม่ก่อหนี้ผูกพันกับผู้รับจ้าง คือหมดสัญญาประกัน น่าเป็นห่วง ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมสถิตย์ สุคชเดช ตามที่ลงพ้ืนที่พบพ่ีน้องประชาชนตําบล

เขาพระ ได้ทราบถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นถนนสายหลังปั๊มน้ํามันบางจาก เขาขอร้อง
ว่าถมไหล่ทางให้สักหน่อย เพราะช่วงโค้งบาดล้อรถพังไปหลายคันแล้ว เป็นถนนที่สร้าง
เสร็จแล้วแต่ไม่ได้ใส่ไหล่ทาง เกิดลึกและบาดล้อรถ เขาขอร้องว่าถ้าเป็นไปได้ให้ช่วย
หน่อย และอีกท่ี พี่น้องประชาชนอยากได้ถนนบุกเบิกใหม่หนึ่งสาย โดยเขาบริจาคที่ดิน
จากหลังลาบเป็ดออกสู่ถนนตลาดพุธ เขาบริจาคที่ดินไว้ อยากจะให้ทําถนนบุกเบิกไว้
ก่อน อีกที่ ที่ท่านสมาชิกโชคดีบอกว่า 4189 พังเป็นช่วงๆ เกิดจากช่วงของเทศบาล
ตําบลเขาพระหักไปหนึ่งที่ เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ฝนตกน้ําเซาะ หกล้อวิ่งไม้ยาง
เลยยุบไปหนึ่งที่ ช่วงที่สองของอบจ. ก็พังไปหนึ่ งที่ เกิดจากน้ําเซาะใต้คอนกรีต แล้ว       
หกล้อเขาก็ไม่ทราบ ยุบไปหนึ่งที่ สรุปว่า 4189 เสียหายไปสองที่ เกิดจากฝนตกช่วงที่
ผ่านมานี้เอง ทําให้ถนนยุบตัวลง ผมขอรายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ถ้าเป็นไปได้ทํา
เป็นผนังกั้นก็ดี จะใส่ปูน ใส่ดิน หรือเป็นไม้อะไรก็ได้ เป็นความปลอดภัยของพ่ีน้อง
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง อีกที่ คลองห้วยคด เวลาฝนตกรถมอเตอร์ไซต์ต้องจอดรอ
ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะผ่านได้ เพราะน้ําเยอะ แต่ไม่นานก็แห้ง อยากจะให้ทําเป็นฝาย
กั้นน้ํา เช่นลาดคอนกรีตไปในน้ํา น้ําน้อยๆก็ขี่ไปได้ เพราะไม่มีหิน  เส้นทางไม่เกิน 30 
เมตร ลาดแล้วต้องเชื่อมต่อหัวด้วย เป็นหัวคอนกรีตเดิมที่เทศบาลตําบลเขาพระไปทําไว้ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน ผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อยากจะคุยเรื่อง

การซ่อมแซมถนน ไม่ว่าจะเป็นถนนบุกเบิกใหม่หรือว่าเป็นถนนที่ซ่อมแซม ยกตัวอย่าง
ถนนของหมู่ที่ 6 สามเส้น ตอนนี้ทราบว่าตรวจงานผ่านไปแล้วสองเส้น เหลืออีกหนึ่ง
เส้น คือตอนที่ผู้รับเหมาเข้าไปทําไม่ได้คุยกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางเลยว่าตรงไหนเป็น
จุดแข็ง ตรงไหนเป็นจุดอ่อน ตรงไหนสมควรจะถมหนา ตรงไหนสมควรจะถมบาง 
ยกตัวอย่างเส้นบ้านนายสมโชค มีแก้ว ออกคลองฉลอง ผมจําได้ว่าในโครงการถมเป็น
ช่วงๆ เฉพาะจุดที่เป็นโคลน เป็นหลุมลึกๆ นี่เล่นผู้รับเหมาถมตลอดเส้นทาง ในช่วงแข็ง 
เขาก็ถม ทําให้หินคลุกที่เอาไปถม ที่จะสามารถเอาไปถมช่วงที่เป็นหลุมลึกๆ หลุมที่
ลําบากได้ กลับกลายเป็นน้อยนิด ผมลองเอานิ้วไปเขี่ย 2 -3 ครั้ง หนึ่งเซ็นต์ได้ รถ
มอเตอร์ไซต์ขับผ่านเจอทราย ทรายที่ประชาชนร่วมกันออกเงินซื้อมาใส่ บางมาก ผมคิด
ว่าหลังจากนี้หนึ่งเดือน เกิดปัญหาอีก 3-4 หลุมอีกแน่นอน ไม่ใช่จะว่าอะไร ผมอยากจะ
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ให้บทเรียนว่าผู้รับเหมาเข้าไปดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับถนนซ่อมแซม ขอให้
ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใช้เส้นทางหรือผู้นําท้องถิ่นก็แล้วแต่ ไม่ใช่ว่านึกจะเข้าวันไหนก็
วันนั้น ไม่เข้าก็ไม่เข้า อย่างนี้ผมมองว่าการแก้ปัญหา แก้ไม่ตรงจุด จุดที่เป็นปัญหากลับ
กลายว่าไม่ได้แก้ เลยทําให้เป็นเรื่องเรื้อรัง ต้องซ่อมกันใหม่ทุกปี เกิดปัญหาแบบนี้ทุกปี 
ทุกครั้ง ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานผ่านไปท่านนายกฯว่าจะมีวิธีการไหม อาจจะไม่อยู่ในแผน ว่าจะต้อง

ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุต่อไปได้ โดยใช้เครื่องจักรของเทศบาล
ไปยกหินมาทบเรียงราย อาจจะใช้กําลังพลของเทศบาลก็ได้ บอก สท. ก็ได้ เราไป
ร่วมมือจิตอาสา เราอาจจะใช้งบประมาณนิดหนึ่ง ใช้แรงงานของชาวบ้านมาช่วยกันเพ่ือ
ป้องกันเหตุ ถ้ามัวแต่นั่งว่าไม่อยู่ในแผน ทําไม่ได้ จะเสียหมดพ้ืนที่ พ่อท่านพลอยจะ
ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนอาจจะทานน้ําไม่อยู่ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน เฉพาะปัญหาที่เพ่ือนสมาชิกได้กรุณาเรียนผ่านสภาแห่งนี้ หวังว่า

เพ่ือนสมาชิกได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ หน่วยงานโดยเฉพาะกองช่าง ในการ
ออกแบบรูปแบบในการแก้ปัญหาต่างๆ บ้างครั้งอาจจะล่าช้าไปบ้าง อย่างที่เพ่ือน
สมาชิกเจตนิพัทธ์กรุณาลุกขึ้นพูดถึงสะพานข้ามคลองห้วยโก หมู่ 9 - หมู่ 8 ตรงนั้นผม
เองเคยพูดคุยกับพ่ีน้องชาวบ้านว่า ในรูปแบบที่เพ่ือนสมาชิกได้แสดงความเห็นว่าใช้
เครื่องจักรกลของเทศบาลลงไปใช้ ผมว่าไม่ได้ เพราะไม่ใช่โครงการของเรา โครงการของ
ชลประทาน ตรงนั้นผมไม่เป็นห่วงเพราะงบประมาณเยอะแยะ ถ้าหากเกิดสะพานขาด 
หน่วยงานเข้ามายี่สิบสี่ชั่วโมงเสร็จ ชาวบ้านได้สัญจร ผมไม่เป็นห่วงโครงการของ
ชลประทาน งบสิบล้าน ยี่สิบล้าน สามสิบล้าน เขาทําได้ ไม่มีปัญหา ของเราสองล้าน
กว่าก็ตั้ งซอยเป็นสิบกว่าโครงการ  จริงไหม ถ้าใช้รถหน้าตักหลังขุด ก็ถือว่าใช้
น้ํามันหล่อลื่น ถือว่าใช้งบประมาณเหมือนกัน ในการจัดซื้อน้ํามันหล่อลื่น ผมเองก็เป็น 
สท. แต่ว่าถ้าให้ไปคุ้ยหินคงไม่ได้ ผมทําไม่ได้จริงๆ เรื่องจิตอาสาผมเป็นแน่ ไม่ต้องเป็น
ห่วงเรื่องสะพานคลองผวน โครงการใหญ่ๆ เมกะโปรเจค ที่ไม่ใช่อยู่ในอํานาจของ
เทศบาล ให้พ่ีน้องเพ่ือนสมาชิกเป็นห่วงโครงการที่เทศบาลกํากับดูแล ขอบคุณครับ r 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหม ถ้าไม่มี ผมก็ต้องฝากท่านสมาชิก ด้วย
ความเคารพ ท่านสมาชิกทุกท่านที่มีโอกาสได้ไปในที่ประชุมที่มีกิจกรรมต่างๆแล้วมีการ
กล่าวถึงบุคคลที่สาม โดยที่เขาไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย กรุณาอย่าได้ทํา ใครทํามาบ้างคง
รู้ตัว ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดการประชุมเวลา ๑1.๕๐ น. 
           (ลงชื่อ)     วสันต์  ไทรแก้ว         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นายวสันต์  ไทรแก้ว) 
       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ      

              (ลงชื่อ)         สง่า  บ้าง                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสง่า  บ้าง) 
                            ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  31 ตุลาคม ๒๕60              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล              
เขาพระ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี ๒๕60  เมื่อวันที่  ๒9 กันยายน ๒๕60  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)   พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงชื่อ)    จํานงค์ หนูเพชร    กรรมการ 
                                                                        (นายจํานงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงชื่อ)    โชคดี  ศรีเปารยะ   กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)    เกียรติศักดิ์  จงจิต   กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)   สิทธิเดช  ละม้าย     กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจําปี ๒๕60  เมื่อวันที่  2๘ พฤศจิกายน ๒๕60                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 
 


