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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕61  

 วันที่  30 พฤษภาคม  ๒๕61 เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

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

๑๐. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 
๒. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง 
๓. นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์ 
๔. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล วสันต์  ไทรแก้ว 
๕. นางสาวนลนิรัตน์  เฮา่ตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นลินรัตน์  เฮ่าตระกูล 
6. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
7. นางสาวธิดารัตน์ ขวดทอง ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล ธิดารัตน์ ขวดทอง 
8. นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ ประธานประชาคมหมู่ที่ 10 ชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ 
9. นายบุญฤทธิ์ ยับ ประธานประชาคมหมู่ที่ 4 บุญฤทธิ์ ยับ 

10. นายจิระ จันทวงศ์ ประธานประชาคมหมู่ที่ 7 จิระ จันทวงศ์ 
11. นายประคอง โชติกรณ์ ประธานประชาคมหมู่ที่ 5 ประคอง โชติกรณ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านนายกฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาสภาผู้ทรงเกียรติ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕61 ซึ่งได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิด
การประชุม และด าเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 การลาประชุม 
ประธาน วันนี้มีสมาชิกแจ้งลากิจ คือท่านสมาชิกจ ารูญ ละม้าย และแจ้งลาป่วย คือสมาชิกธราธิป 

หนูเพชร ส่วนผู้บริหาร ท่านรองวีระศักดิ์ ลาป่วย รองอรสุมา ติดประชุมที่อ าเภอ  
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 
  ๒๕61  วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2561 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยค าในรายงานการประชุม ขอ
เชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข หรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่า
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติร่างเทศบัญญัต ิเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 

ประธาน  ก่อนท่านนายกฯจะชี้แจง ขอแก้ไขในร่างเทศบัญญัติ หน้าที่ ๒ ข้อความเรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 เป็น เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2561 ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาพระ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระใน
สมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
มาด้วยแล้ว เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบล           
เขาพระต่อไป ขอบคุณครับ   

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะประสงค์จะอภิปรายไหม ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเรื่องการขอมติ
อนุมัติเทศบัญญัติฯ ครับ 

เลขานุการสภา  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
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เพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ นี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่เสนอในวันนี้ 
ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้เรียนชี้แจงข้อกฎหมาย วิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญ
ท่านายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 

 - วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
ประธาน  ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ เรื่องการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อไหม ถ้ามีขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกทานหนึ่งท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจ านวน 9 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ใน
วาระแรก ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมจะมีมติรับหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติว่า
ด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 สมาชิกท่านใดมีมติรับหลักการ กรุณายกมือ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2561 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่รับ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 

  - วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตต ิ
ประธาน เข้าสู่วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกซึ่งอยู่ในห้องประชุมทุกท่านเป็นกรรมการ

โดยต าแหน่งตามระเบียบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ท่านอ่านแล้วน่าจะมีข้อความไหนจะแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเชิญ
ครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกในที่ประชุมท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อความในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า ที่
ประชุมมีมติจะคงร่างเดิมตามท่ีท่านนายกฯเสนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามร่าง
เดิม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี         
งดออกเสียง ๑ ท่าน 

- วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธาน  ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ผมจะขอถามมติว่า ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติหรือไม่ ใครเห็นชอบ กรุณายกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 

2561 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ๑ ท่าน 

4.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
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นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 
4.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่เทศบาลต าบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบลเขาพระมี
ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล ต่อจาก
ถนน คสล. เดิม ถึงสวนปาล์มนางวาสนา สิทธิฤทธิ์ งบประมาณ 356,800.- บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเขาพระ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธาน   ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวด 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่บ้างไหม ขอเชิญสมาชิกสถิตย์
ครับ 

นายสถิตย์ สุคชเดช ผมอยากทราบว่าการเปลี่ยนโครงการ ท าไมไม่เปลี่ยนโครงการที่อยู่ในหมู่ที่ 10 ซึ่งมีอีก
ตั้งหลายโครงการ ไม่ว่าสายสวนสละ หรือสายอ่ืนๆ 

นายกเทศมนตรี โครงการที่อยู่ในหมู่ที่ 10 อยู่ในป่าสงวนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ และที่ยกไปท าที่หมู่ 4 
เพราะได้ส ารวจแล้ว ไม่ว่าหมู่ที่ 5 หรือหมู่ที่ 7 ก็อยู่ติดเขตป่า พยายามให้โครงการอยู่ใน
เขตเดิม ไม่อยากให้เสียสิทธิ์ 

นายสถิตย์ สุคชเดช ผมขอเสนอว่าถ้าจะท าโครงการก่อสร้างถนนเพ่ือให้รถเมย์วิ่งรับส่งนักเรียนโรงเรียน           
จุฬาภรณ์ฯ ได้ สายหลังบ้านนายเปีย เพชรประพันธ์ หมู่ที่ 10 

นายกเทศมนตรี โครงการนี้ไม่ได้อยู่แผน ประชาชนไม่ได้เสนอมา ไม่ได้เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี  
เราต้องท าตามโครงการที่เป็นความต้องการของชาวบ้าน ไม่ทราบว่าตอนลงประชาคม 
ท่านได้ลงไปรับฟังบ้างหรือเปล่า  

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ระเบียบการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าส่วนราชการท้องถิ่นจะใช้ที่ดิน ให้
ขออนุญาตตามมาตรา 13ทวิ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 บัญญัติว่าในกรณีที่
ส่วนราชการและองค์การของรัฐมีความประสงค์จะใช้ พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดี โดยการ
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อนุมัติ รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าว เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และมิให้น ามาตรา 14 , 16 มาบังคับแก่การที่ส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้นๆ ระยะเวลาครางละไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสามสิบปี  ตาม
หนังสือสั่งการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ ในส่วนบุคคลธรรมดาขอใช้พ้ืนที่ตามมาตรา 20 พ.ศ. 
2524 ที่บัญญัติว่า ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติใดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมตาม มาตรา 
16 ทวิ ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรม  โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1 ยื่นขออนุญาตที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
(ทสจ) 2 ออกค าสั่งจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ 3 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 4 
เสนอความเห็นต่อกรมป่าไม้ สายที่ 1 5 จังหวัดส่งเรื่องให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
สาย 2 6อธิบดีกรมป่าไม้เสนอโครงการให้รัฐมนตรีเห็นชอบ 7 รัฐมนตรีเห็นชอบ ส่ง
เรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต  

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มี มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 
จ านวน  9 ท่าน ผมจะถามมติว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล ต่อจากถนน คสล. เดิม ถึงสวนปาล์มนางวาสนา สิทธิฤทธิ์  
สมาชิกท่านใดอนุมัติ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน คสล ต่อจากถนน คสล. เดิม ถึง
สวนปาล์มนางวาสนา สิทธิฤทธิ์ งบประมาณ 356,800.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 7 
เสียง ไม่อนุญาต 1 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-

2564)  
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี” เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบดังกล่าว จึงขอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้ง
ที่ 1 เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเขาพระทราบ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขออนุญาตให้
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงครับ 

ประธาน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
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นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ตามที่ท่านนายกฯได้
กล่าวถึงระเบียบวาระการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งก าหนดให้มีการติดตามอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งครั้งนี้ก็จะ
เป็นการติดตามแผนรอบแรกของปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดการติดตามจะแยก
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะและ
ชุมชน จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน 79 โครงการ ได้ด าเนินการ 4 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม จ านวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน 71 
โครงการ ได้ด าเนินการ 17 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 27 โครงการ ได้
ด าเนินการ 2 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวนโครงการ
ที่บรรจุในแผน 17 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมราชและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน 6 
โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน 28 โครงการ ได้
ด าเนินการ 15 โครงการ รวมทั้งหมด 226 โครงการ ได้ด าเนินการ 36 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 15.93 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ส่วนรายละเอียดดู
ได้จากเอกสารได้เลย หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 5.2 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน   ขอเชิญสมาชิกจ านงค์ครับ 
นายจ านงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจ านงค์ 

หนูเพชร สมาชิกสภาเขตท่ี 2 ตามที่ทางเทศบาลได้ท าประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ เรื่อง
โครงสร้างจ าเป็นพ้ืนฐาน ในเรื่องถนนหนทาง ปรากฏว่าหมู่บ้านต่างๆที่มีที่ดินในเขตป่า
ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้ที่มีอ านาจ ไม่อนุมัติ ต้อง
ไปขออนุญาตให้ถูกต้อง เมื่อเป็นเช่นนี้ ท าให้ชาวบ้านเสียผลประโยชน์ เพราะเมื่อ
งบประมาณตกลงมาห้วงระยะเวลาจ ากัด เพราะกว่าจะเดินทางท าหนังสือไปขออนุญาต
จากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ใช้ระยะเวลานาน งบก็จะตกไป ซึ่งความจริงแล้วโครงการ
ต่างๆนั้น ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นโครงการที่บุกเบิกขึ้นมาใหม่ เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้อยู่  
จึงขอให้ทางเทศบาลช่วยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ในวาระอ่ืนๆ สืบเนื่องจากเพ่ือนสมาชิก

สมาเทศบาลต าบลเขาพระได้กล่าวถึงปัญหาการทวงผืนป่าคืนจากประชาชนที่ได้ล้ าเขต
พ้ืนที่ป่ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชบริเวณเทือกเขาป่ากระทูนปลายกระเบียด 
จ านวนทั้งสิ้น 22 แปลงด้วยกันนั้น ซึ่งหน้าแปลกใจว่าด้วยเหตุผลไกอะไรที่ปล่ อย
ชาวบ้านปลูกยางพารา สามารถเปิดกรีดได้อยู่แล้ว มามีมติ ค.ส.ช. การทวงผืนป่าทั่ว
ประเทศไทย เห็นได้จากปรากฏข่าวทางจอทีวี เห็นกันอยู่ พร้อมกับการบังคับกฎหมาย
ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2559 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งย่อมส่งผลกระทบโดยตรงมายังพ่ีน้องประชาชนตามหมู่บ้านที่ราบเชิงเขา ตามอัตรา
การเพ่ิมของประชากรไทย ซึ่งในปีที่ผมก าเนินลืมตาดูโลก 2513 ประชากรไทยตาม ส า
มะโนประชากร 40 ล้านกว่าคน แต่ในปัจจุบันนั้นปริมาณคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็น 77 ล้าน
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คนในปี 2561  มูลเหตุการขยายครัวเรือนเพ่ิม จ าเป็นที่ต้องแสวงหาที่ดินท ากินเพ่ิม
ตามปกติวิสัยของมนุษย์  เพ่ือการด ารงชีพตามก าลังครัวเรือน ประจวบเหมาะกับสภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะทูนปลายกระเบียด มีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม หลังจากมีการให้
สัมปทานป่าไม้ พ.ศ. 2524   บริษัทที่ได้สัมปทานไปท าการโค่นต้นไม้ใหญ่หลากหลาย
ชนิดนานาพันธุ์  ตามบริเวณภูเขาสลับซับซ้อน พร้อมการบุกเบิกถนนตามไหล่เขา เพ่ือ
ชักลากไม้มารวมกองให้สะดวกต่อการขนย้ายสู่โรงเลื่อยเบื้องล่างท าการแปรรูปตาม
อุตสาหกรรมป่าไม้ ก่อนปี 2531 กรณีศึกษาประชาชนในต าบลเขาพระจะมีที่ดินท ากิน
ซับซ้อนป่าไม้ 3 ประเภท ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
กระทูนปลายกระเบียด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และในอดีตที่ผ่านมาได้มีการ
แต่งตั้งคณะท างานท าแนวเขตป่ากันชน สมัยนายอ าเภอ นายสมโภชน์ โชติชูช่วง พร้อม
กับทาง อบต.เขาพระ ได้อุดหนุนเงินช่วยค่าอาหารให้คณะกรรมการชุดต่างๆที่ขึ้นไป
ปฏิบัติงานท าแนวเขตป่ากันชน ในครั้งนั้นด้วย แต่ในเวลาปีนี้ 2561 จะท าการโค่นตัด
ท าลายพืชผลของประชาชน 22 แปลง มีระบบกลไกอะไรซับซ้อนแอบแผงหรือไม่นั้น 
ผมไม่ทราบได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเขาใช้แผนที่ฉบับไหนกันแน่ ท าไมต้องมาสร้าง
ความย่ าแย่ให้ประชาชนในยามภาวะการณ์ราคาพืชผลตกต่ าด้วย หรือว่าประชาชนท า
ผิดข้อตกลงในการรักษาหัวป่าของแนวเขตป่ากันชน ซึ่งแนวโน้มประชาชนที่อาศัยท ากิน
ในพ้ืนที่ดังกล่าวก่อนปี พ.ศ. 2545 สามารถท ากินต่อไปได้ แต่ 2546 เป็นต้นมาถึง 
2561 ถูกทวงคืนผืนที่ป่าให้กับรัฐ ผมศึกษากฎหมายป่าไม้แบบครูพักลักจ า พบว่ามี
ระเบียบการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม ตาม
มาตรา 16 ทวิ ให้อธิบดีขออนุมัติรัฐมนตรี ให้อนุญาตเป็นหนังสือ บุคคลธรรมดา
ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1 ยื่น
ขออนุญาตที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2 ออกค าสั่งจังหวัด
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ป่า 3 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 4 เสนอความเห็นต่อกรม
ป่าไม้ 5 จังหวัดส่งเรื่องให้ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 อธิบดีกรมป่าไม้เสนอ
โครงการให้รัฐมนตรีเห็นชอบ 7 รัฐมนตรีเห็นชอบ ส่งหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุญาตส่งหนังสือให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ แต่ทางที่ดีให้เทศบาลต าบลเขาพระ 
ขอแผนที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชมาดู
ให้ชัดเจนด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

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

 
ปิดการประชุมเวลา ๑2.20 น. 
           (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นายวสันต์  ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
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