
 บันทกึรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
สมัยสามัญที ่1 คร้ังที ่2 ประจ าปี 2556 

วนัที ่ 12  กุมภาพนัธ์  2556  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกะปาง 
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นายประยทุธ              ยอดแกว้ 
นายสุรชยั                  ใจกระจ่าง 
นางสาวนุชรา            ทองอยู่ 
นายสนิท                    จนัทร์คง 
นายธีระพงษ ์              บวัทิพย ์
นายอมัพร                  โสหุรัตน์ 
นายสาโรจน์              ใจกระจ่าง 
นายสัมพนัธ์              ใจกระจ่าง 
นายอภิชาติ                ใจกระจ่าง 
นางนงคล์กัษณ์           นอ้มจิตร 
นางวนัเพญ็                 ยอดทอง 
นางอารีย ์                 คุระเอียด 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายทรงยศ  กรุณา  นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง  
2.  นายอุทยั  จงสวสัด์ิ รองนายกเทศบาลต าบลกะปาง  
3.  นายลั้น  ชูนิรมย ์ รองนายกเทศบาลต าบลกะปาง  
4  นายประพนัธ์  รักษก์ าเนิด เลขานายกเทศมนตรีต าบลกะปาง  
5.  นายชลิต  ไทยทอง เลขานุการสภาฯ  
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เม่ือท่ีประชุมพร้อมและครบองคป์ระชุม  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที ่1   เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุม  
    1.1  การแข่งขันว่าวประจ าปี 2556  
ปลดัเทศบาล ทางเทศบาลต าบลกะปาง  ก าหนดจดัการแข่งขนัวา่ว 2 ประเภท คือ 

ประเภทวา่วข้ึนสูงและประเภทสวยงาม       ท าการแข่งขนัในวนัท่ี         
26 กุมภาพนัธ์ 2556  เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป  ณ สนามกีฬาหมู่ท่ี 6 
ต าบลกะปาง รายละเอียดดงัใบประชาสัมพนัธ์ กติกาท่ีแนบรายงานการ
ประชุม  ฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดว้ย  เพราะเป็นปีแรก
ของการจดัการแข่งขนัวา่วของต าบล 

 1.2  การแข่งขันมหกรรมกฬีาประจ าปี 2556 
ประธานฯ ส าหรับการแข่งขนัมหกรรมกีฬาต าบลกะปางในปี 2556 ก าหนดจดัการ

แข่งขนัในวนัท่ี 21 มีนาคม 2556 ใชส้นามกีฬาโรงเรียนบา้นพนูมีการ
แข่งขนัฟุตบอล วอลเลยบ์อล ตะกร้อ กีฬาพื้นบา้น  ซ่ึงก็ไดป้ระชุม
คณะกรรมการกีฬาไปแลว้  ในส่วนของสมาชิกก็คงไม่พน้มีภาระในการ
ประสานงานทุกดา้น ฝากทุกท่านช่วยดูแลดว้ย 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร หนา้ท่ี 10 ขอแกไ้ขเป็นมองขอ้บญัญติัในรายละเอียดแลว้ไม่เขา้ใจวา่ผา่น

อยา่งไร  รายการทศันศึกษาหลกัลา้นสองลา้น 
ประธานฯ หนา้ท่ี 6 ของการประชุมคร้ังแรก ขอแกจ้ากค าวา่เปิดเป็นปิดครับ  
นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์หนา้ท่ี 4 การก าหนดสมยัประชุม สมยัประชุมสามญัสมยัท่ี 1 ก าหนด

วนัท่ี 14 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 13 มกราคม   น่าจะเป็น 13 กุมภาพนัธ์ 
นะครับ 

ประธานฯ มีท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมอีกไหมครับ หากไม่มีผมขอมติท่ี
ประชุมครับ 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉนัท์  
ระเบียบวาระที ่3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2555  
ปลดัเทศบาล ดา้นรายรับ มีรายรับทั้งส้ิน 40 ,000,602.49 บาท ในขณะท่ีประมาณการไว ้

34,850,000.00 บาท รับจริงสูงกวา่ประมาณการ 5,150,602.49 บาท ดงัน้ี 
นางนงคล์กัษณ์ นอ้มจิตร ขอ้ท่ี 16  จกัรเยบ็ผา้ซ้ือไปใชท่ี้ไหนเป็นเงินท่ีตกแต่ตอ้งการทราบวา่ซ้ือ

ใหใ้คร 
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ปลดัเทศบาล น่าจะเป็นหมู่ท่ี 9 หรือหมู่ท่ี 11 ครับ  
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา  
 4.1  การจ่ายขาดเงินสะสม  (รายละเอยีดตามบัญชีจ่ายขาดเงินสะสมที่

แนบ) 
ประธานฯ ขอเชิญท่านปลดั  
ปลดัเทศบาล ปัจจุบนัเทศบาลต าบลกะปาง มีเงินสะสมจ านวน 12,180,941.24 บาท  

รายละเอียดตามบญัชีเงินสะสมท่ีแนบหนงัสือเชิญประชุมครับ  และขอ
แกไ้ขรายการท่ี 5 เป็นถนนคลองตูก-เขาพริก  และรายการท่ี 12 จากกวา้ง 
4 เมตร เป็น 5 เมตร 

นายกเทศบาลฯ เทศบาลต าบลกะปางมีความจ าเป็นในการจะตอ้งด าเนินการจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่ออ านวยความสะดวกและแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนตลอดจน  อ านวย
ความสะดวกในการท างาน  ดงัน้ี  

        โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นนายวรัิตน์ – หวั
สะพาน อ.รัษฎา หมู่ท่ี 1 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
ถนนกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีคอนกรีตไม่
นอ้ยกวา่ 1,250 ตารางเมตร ) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลกะปาง งบประมาณ 662,000 บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทุ่งขมิน้  หมู่ท่ี 3 ต าบล
กะปาง อ าเภอ  ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1 ,200 ตารางเมตร ) พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย จ านวน 637,800 บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายหมู่บา้นศิวนนัท ์หมู่ท่ี 
10 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร เมตร (พื้นท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1 ,200 
ตารางเมตร ) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
กะปาง งบประมาณ 637,800 บาท 
4.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา้เทศบาลต าบลกะปาง 
(พื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 1 ,200 ตารางเมตร) หนา 0.10 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  งบประมาณ 407,600 บาท 
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5.โครงการปรับปรุงถนนสายเขาพริก – ช่องพลี  ม.2 ต าบลกะปาง อ าเภอ
ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช โดยท าการปรับปรุงดว้ยวสัดุหินคลุก พร้อม
บดอดั ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2 ,000 เมตร หนา 0.08 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 713,000 บาท  
6.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล. (ขนาด 1 ช่องทาง) หมู่ท่ี 1 ต าบล
กะปาง อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กวา้ง 1.80 เมตร x 1.80 เมตร 
ความยาว 8 เมตร ท ามุม 0 องศากบัแนวตั้งฉากแนวทาง พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 264,000 บาท 
7.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล. ( ขนาด 1 ช่องทาง ) หมู่ท่ี 5 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร 
ความยาว 8 เมตร ท ามุม 0 องศากบัแนวตั้งฉากแนวทาง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง 
งบประมาณ 226,000 บาท 
8.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล.(ขนาด 1 ช่องทาง) หมู่ท่ี 4 ต าบล
กะปาง อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ขนาด 2.40 เมตร X 1.60 เมตร 
ความยาว 7 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง พร้อมป้าย
โครงการ จ างบประมาณ 280,600 บาท 
9.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล.  1 แห่ง หมู่ท่ี 6 ต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช (ชนาด 2 ช่องทาง) ขนาด  1.80 เมตร x 
1.60 เมตร  ความยาว 7 เมตร ท ามุม 0 องศา กบัแนวตั้งฉากแนวทาง 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง 
งบประมาณ 335,800 บาท  
10.โครงการบุกเบิกถนนสายหนองขัน – วงัพระ  หมู่ท่ี 4 ต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1 ,100 เมตร 
โดยใชหิ้นผใุนการท าผวิจราจร หนา 0.12 เมตร (พื้นท่ีบุกเบิกถนนไม่
นอ้ยกวา่ 4 ,400 ตารางเมตร )พร้อมเกลดเกล่ียบดอดัดว้ยระบบ
สั่นสะเทือน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกะปาง และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งไว ้620,000 บาท 
11.โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายปรีชา ชูกร – สวนยางนายเสว ีรัตน
พนัธ์ หมู่ท่ี 7  ต.กะปาง อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 368 เมตร โดยใชหิ้นผใุนการท าผวิจราจร หนา 0.12 เมตร (  
พื้นท่ีบุกเบิกไม่นอ้ยกวา่ 1,472 ตารางเมตร ) พร้อมเกลดเกล่ียบดอดัดว้ย 
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ระบบสั่นสะเทือน พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลกะปาง พร้อมป้ายโครงการ ตั้งไว ้178,000 บาท 
12.โครงการบุกเบิกถนนสายกะโสม – ลานช้าง – คูค่าย  หมู่ท่ี 6 ต.กะปาง 
อ าเภอทุ่งสง        จ.นครศรีธรรมราช ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2 ,600
เมตร โดยใชหิ้นผใุนการท าผวิจราจร หนา 0.12 เมตร (พื้นท่ีบุกเบิกไม่
นอ้ยกวา่ 10 ,400 ตารางเมตร ) พร้อมเกลดเกล่ียบดอดัดว้ยระบบ
สั่นสะเทือน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว ้1,326,000 บาท 
13.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล  หมู่ท่ี 8 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง                        
จ.นครศรีธรรมราช โดยท าการเกลดเกล่ียพร้อมบดอดัสนามฟุตบอล 
ขนาดกวา้ง  55   เมตร ยาว  80    เมตร (พื้นท่ี 4 ,400 ตารางเมตร) พร้อม
ถมปรับระดบัพื้นสนามฟุตบอลดว้ยทรายถม หนา 0.07 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง ตั้งไว ้
301,000 บาท 
14.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในส านักงานเทศบาลต าบลกะปาง  โดย
ท าการก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้าเสียภายในส านกังานเทศบาล กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร และท าการก่อสร้างบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.90 เมตร พร้อมปลูกพุทธรักษา พร้อม
ติดตั้งระบบน ้าพุ ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 390,000 บาท 
15.โครงการต่อเติมห้องเกบ็ของเทศบาลต าบลกะปาง  ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 28.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะ
ปาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งไว ้420,000 บาท 
16.โต๊ะท างาน  ระดบั 7 – 9 จ านวน 5 ชุด ตั้งไว ้35 ,000 บาท (ราคาตาม
ทอ้งตลาด) 
17.เก้าอีท้ างาน  ระดบั 7 – 9 จ านวน 5 ตวั ตั้งไว ้15 ,000 บาท (ราคาตาม
ทอ้งตลาด) 
18.จัดซ้ือชุดโซฟาไม้สัก 4 ช้ิน เป็นเงิน 30,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
19.จัดซ้ือชุดโซฟาไม้ 4 ช้ิน เป็นเงิน 15,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
20.จัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์เลเซอร์  จ  านวน 2 เคร่ือง ตั้งไว ้20 ,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ พิมพ ์2 หนา้ อตัโนมติั พิมพเ์ร็ว 
30 หนา้/นาที ความละเอียด  1200 dpi 
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21.จัดซ้ือรถบดถนนดีเซล 10 Hp  
คุณสมบติั 

    - ขนาดลูกกล้ิง Ø 406 มม. X กวา้ง 650 มม. 
    - จ านวนลูกกล้ิง   2  ลูกกล้ิง 
    - ระบบส่งก าลงั    Hydraulic 
    - การสั่นสะเทือน 3,600 คร้ัง/นาที 
    - แรงกระแทก   23.5 KN 
    - ความเร็วเคล่ือนท่ี 0 – 2.5 กม./ชม. 
    - ความสามารถข้ึนท่ีลาดเอียง 20 องศา 
    - ขนาดถงัน ้า    35  ลิตร 
    - ขนาดถงัน ้ามนัไฮดรอลิก 25 ลิตร 

ประเภทเคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ 1 ลูกสูบระบายความร้อนดว้ยอากาศ 
ก าลงัแรงมา้ 10 แรงมา้ ความจุถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 5.5 ลิตร ความจุถงั
น ้ามนัเคร่ือง 1.7 ลิตร ระบบสตาร์ท กุญแจและเชือกด่ิงสตาร์ท น ้าหนกั
รวม 740 กก. ตั้งไว ้ 400,000  บาท  
22.ปูพรมห้องท างานนายกเทศบาลต าบลกะปาง เป็นเงิน 20,000 บาท 
23.ติดผ้าม่านห้องผู้บริหาร เป็นเงิน  30,000 บาท 
24.ค่าน า้มันเช้ือเพลงิ  ปรับปรุงถนนเทศบาลต าบลกะปาง ทั้งต าบล เป็น
เงิน 500,000 บาท 
25. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 ต าบลกะปาง อ าเภอ
ทุ่งสง  จ. นครศรีธรรมราช จ านวนเงิน 168,850 บาท 
รวมงบประมาณ ประมาณการทั้งส้ิน    8,633,450    บาท 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ขอ้ 11 เปล่ียนเป็น 5 เมตร  แลว้ในส่วนของสายหนองขนั-วงัพระ ละครับ  
เลขานุการฯ คิดวา่น่าจะคงเดิมเพราะทางกองช่างไม่ท าบญัชีแกไ้ขมา  
นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ขอขอบคุณท่านนายกท่ีมองเห็นความเดือดร้อนของชาวบา้นแต่ในส่วน

ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งขมิ้น เป็นถนนสายเดียวกบัใน
ขอ้บญัญติังบประมาณ ปี 56 แต่เป็นถนนลาดยางแอสฟัลทติ์ก หาก
เป็นไปไดข้อใหแ้กไ้ขเป็นคอนกรีตเหมือนกนัจะไดไ้หมครับ  ผมเขา้ไป
ร่วมประชุมท่ีหมู่ท่ี 2 มีความจ าเป็นตอ้งใส่ท่อ  ถนนสายคลองตูก-เขา
พริก 3 จุด บริเวณหนา้บา้นนายวรัิตน์ , สวนยางนางป้อม , สวนปาลม์
ผูใ้หญ่วชิยั และโครงการท่อลอดเหล่ียมในบญัชีจ่ายขาดเงินสะสม 
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   ไม่ระบุวา่ท าในถนนสายไหน  ท่านประธานครับผมขออนุญาตแจก

เอกสารระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมใหก้บัทุกท่านครับ  การจ่ายขาดเงิน
สะสมขอ้ 89 การจ่ายขาดเงินสะสมตอ้งท าเพื่อบ าบดัความเดือดร้อน / 
เพิ่มรายได ้ / บริการชุมชน แต่ทุกอยา่งตอ้งอยูใ่นแผนและโครงการถนน
บุกเบิกตอ้งมีใบอุทิศท่ีดินดว้ย  โครงการในส่วนของเทศบาลเช่น
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  โครงการหอ้งเก็บของมนัถูกตอ้งตามระเบียบ
ไหมครับ  ผมตอ้งการค ายนืยนัในเร่ืองน้ีดว้ย 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 80 % ของการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอบคุณฝ่ายบริหารท่ีมองเห็นความ
เดือดร้อน  ทุกเร่ืองตอ้งการใหมี้การปรึกษาหารือกนั กรณีน้ี หมู่ท่ี 9 และ
หมู่ท่ี 11  ก็น่าจะมีความเดือดร้อนเช่นกนัครับ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
และสร้างหอ้งเก็บของผมติดใจครับ  เป็นโครงการท่ีท าอยูไ่หมครับ  ขา้ง 
ๆ หอ้งประชุม สร้างหอ้งเก็บของแต่หอ้งของประธานสภายงัไม่มีเลยครับ 

นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร โครงการท่ี 25 เป็นความตอ้งการของชาวบา้น โครงการของหมู่ท่ี 10 ไป
ถึงหนา้บา้นผูใ้หญ่วมิล โครงการท่ี 6 ,7 ท  าไมงบประมาณไม่เท่ากนั  
โครงการถนนสายทุ่งขมิ้นเห็นดว้ยกบัสมาชิกน่าจะเป็นถนนประเภท
เดียวกนั 

นางอารีย ์คุระเอียด ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ส่วนตวัไดม้องเห็นความจ าเป็นของถนนในแต่
ละสายท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 

นางวนัเพญ็  ยอดทอง เช่นเดียวกบัคุณอารีย ์ ถนนหนทางในค่ายมีความพร้อม  แต่ท่ีผา่นมา
งบประมาณระหวา่งหมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 10 จะไม่เท่ากนัมาตลอด 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาใหร้อบคอบ  ก่อนท่ีจะตดัสินใจยกมือส่วนของ
ผมหากประธานขอมติรวมผมจะงดออกเสียง 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร  ในเร่ืองการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขอ้ 1.4 
ท่านท าดัง่ท่ีเพื่อนสมาชิกวา่ไหมครับ  โครงการท่ี 22 ,23 ปูพรหมและติด
ผา้ม่านขอใหคิ้ดก่อนท าขอใหม้องใหร้อบคอบครับ  การบริหาร
งบประมาณโครงการปรับปรุงถนนของเทศบาลท่านจะบริหารอยา่งไร  
ขอรายละเอียดของรถบดอดัถนนดว้ย 

นายกเทศบาลฯ ในส่วนของถนนสายทุ่งขมิ้น  มองวา่เป็นถนนประเภทเดียวกนั  คงไม่
เป็นอะไรขอใหถ้นนเรียบร้อย  ในส่วนของท่อบล็อกหมู่ท่ี 1 ท่ีถนนสาย
ควนเจริญ หมู่ท่ี 10 ตามท่ีคุณนงคล์กัษณ์บอก  หมู่ท่ี 8 ควนหว้ยวน  ส่วน
หมู่ท่ี 4 ก็เส้นเดิมจากท่ีตกในปี 2555 บางอยา่งเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน 
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 จริงในแผน  อาจจะไม่บรรจุอยูต่รง ๆ  ก็ตอ้งท าตามระเบียบท่ีเพื่อน

สมาชิกน ามาแจกก็เหมือนการขู่ บางอยา่งดงัท่ีพดูตอ้งมองความจ าเป็น  
แกไ้ขปัญหาของประชาชน  ผมมองวา่การปรึกษาหารือ  การมองปัญหา
ร่วมกนัเป็นวธีิการท่ีดีครับ  งบประมาณท่ีจ่ายไปก็ตอ้งการใหเ้กิด
ประโยชน์เตม็ท่ีและแกไ้ขปัญหาได ้ ขอ้ 14 ,15 ขอใหป้ลดัช้ีแจง  เร่ือง
หอ้งเก็บของผมมองวา่จ าเป็นส่วนหอ้งท างานของประธานสภาและ
สมาชิกก็ตอ้งค่อยมองกนัไปวา่จะอยูจุ่ดไหน  ส่วนท่อบล็อกท่ีไม่เท่ากนั 
มนัก็ข้ึนอยูก่บัสภาพท่ีแทจ้ริงของหนา้งานครับ    ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงตั้งไว ้
เพื่อการซ่อมแซมถนน  ขณะน้ีผมประสานขอเคร่ืองจกัรจาก ช.พนั 5 หิน
จากบริษทัปูนทางค่ายติดต่อมาวา่ตอ้งการรายละเอียด  เม่ือประชุมเสร็จ
ผมขอปรึกษากบัทุกท่านดว้ย 

ปลดัเทศบาลฯ ผมขอช้ีแจงเก่ียวกบัส านกังาน  รถบดอดัถนน  รายละเอียดต่าง ๆ ไดอ้ยู่
ในบญัชีจ่ายขาดแลว้  ในส่วนของหอ้งเก็บของสร้างหลงัหอ้งประชุมน้ี
ครับ  การจะปรับปรุงเป็นอะไรค่อยมาวา่กนัอีกที  ส่วนเร่ืองผา้ม่านและ
พรหม  เน่ืองจากเม่ือหมดวาระนายก  ท่านอดีตนายกท่านไดม้าเอาวสัดุ 
ครุภณัฑท่ี์ท่านจดัหามาออกไป  ซ่ึงเป็นงบประมาณของท่านเองท าให้
หอ้งท างานของท่านนายกไม่เป็นระเบียบและมองไม่สวยงาม  ในส่วน
ของการปรับปรุงภูมิทศัน์งานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน (1) ระบบบ าบดัน ้าเสีย
ท าท่ีขา้งหอ้งประชุม  เพราะน ้าทิ้งทั้งหมดของเทศบาลมาลงท่ีจุดน้ี  เคยมี
ปัญหากบัสวนของพี่ใยดัง่ท่ีสภาเคยรู้กนัมาก่อนหนา้น้ี  น ้าท่ีผา่นการ
บ าบดัจะน าไปใชก้บัอีกจุดท่ีเป็นการจดัสวนหนา้เทศบาลตามโครงการน้ี  
ส่วนโซฟาไม ้2 ชุด  ใชท่ี้หนา้หอ้งนายกและในศูนยก์ารเรียนรู้ของ
เทศบาล  เคร่ืองพิมพม์าใชใ้นส านกัปลดัซ่ึงในขอ้บญัญติัตั้งซ้ือคอมไว ้ 
แต่ไม่ไดต้ั้งซ้ือเคร่ืองพิมพไ์ว ้ ส่วนในเร่ืองของระเบียบคิดวา่ทุกท่านคง
ใชว้จิารญาณกนัได ้ จะใหต้อบแบบฟันธงมนัคงไม่ไดค้รับ 

ประธานฯ ขอพกัประชุม 10 นาท ี
นายลั้น  ชูนิรมย ์โครงการท่ี 1 แกเ้ป็นสายบา้นนางวรัิตน์ โครงการท่ี 5 ท่อบา้นนางวรัิตน์ , 

บา้นผูใ้หญ่วชิยั ,บา้นนางป้อม  อยูบ่นควนโครงการน้ีจึงไม่ตอ้งวางท่อ
ครับ 

นายธีระพงษ ์ บวัทิิพย ์เม่ือไดฟั้งค าช้ีแจงและหารือกนัตอนพกัประชุม ผมพร้อมจะลงมติครับ  
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ประธานฯ ใครเห็นชอบใหจ่้ายขาดเงินสะสมไดต้ามท่ีผูบ้ริหารเสนอโปรดยกมือ

ครับ 
ท่ีประชุม เห็นชอบ 12 เสียง  
ประธานฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  
ท่ีประชุม ไม่มี  
 4.2  เปลีย่นแปลงค าช้ีแจงข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 
ปลดัเทศบาลฯ หนา้ท่ี 54 จดัซ้ือกลอ้ง  CCTV ในรายงานการประชุมไดบ้อกวา่ติดตั้ง ณ 

ป้อมต ารวจบริเวณ 4 แยกล าทบั แต่เน่ืองจากจุดดงักล่าวมีการตั้งกลอ้ง
แลว้  จึงขอเปล่ียนแปลงเป็นติดตั้งท่ีส านกังานเทศบาล  ซ่ึงความจริงใน
ขอ้บญัญติัไม่ระบุไวว้า่จุดใด 

 หนา้ท่ี 60 จดัซ้ือเกา้อ้ีนัง่บาร์  ขอตดัค าวา่มีลอ้ออกเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
การใชง้าน 

 หนา้ท่ี 65 จดัซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์ขอตดัค าวา่สีออก  
นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์อยูใ่นวาระเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  เร่ืองถนนสายทุ่งขมิ้นหากเปล่ียนแปลง  

ขอ้บญัญติัมาท าคอนกรีตก็จะไดร้ะยะทางมากข้ึน  และเหมือนกนัตลอด
สาย 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ผมมองวา่หากระเบียบไม่บอกวา่ผดิ  น่าจะท าดัง่ท่ีเพื่อนสมาชิกบอกได้
ระยะทางมากข้ึน 

ประธานฯ การเปล่ียนแปลงโครงการโดยเฉพาะหมวดท่ีดินส่ิงก่อสร้างมนัไปผกูพนั
กบัการประมาณราคา (ปร.4 , ปร.5) จึงคิดวา่ตอ้งใชค้วามรอบคอบดว้ย 

นายกเทศบาลฯ หากการเปล่ียนแปลงแลว้ดีข้ึน ทางผมไม่ขดัขอ้ง  
เลขาสภาฯ เห็นวา่การจะเปล่ียนแปลงมนัจะตอ้งมีประมาณราคามาใหส้ภาพิจารณา  

คิดวา่น่าจะมาวา่กนัในโอกาสต่อไป 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ผมเห็นดว้ยกบันายก  หากท าแลว้ดีถึงแมม้นัจะยุง่ยากก็ท าได้  
นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร ถนนสายท่าเลนไหล่ทางท าไม่ไดเ้พราะเขา้ท่ีชาวบา้นน่าจะเปล่ียนดว้ย  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ผมติดระเบียบงบประมาณมาดว้ย  การโอนเปล่ียนแปลงท าไดห้ากไม่ท า

ใหล้กัษณะและปริมาณงานเปล่ียนแปลง  นายกพดูก็ดี  เลขาเสนอก็ดีเห็น
วา่น่าจะท ารายละเอียดแลว้มาดูกนั  และอยา่งนอ้ยทุกท่านน่าจะกลบัไป
ถามอดีตสมาชิกประกอบดว้ย 

นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร การเปล่ียนแปลงคิดวา่จะเปล่ียนแปลงเป็นรายการตามท่ีสมาชิกใน
หมู่บา้น  เห็นสมควรไม่ใชเ้ปล่ียนแปลงทั้งเล่ม 
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ประธานฯ เร่ืองน้ีเป็นรายละเอียด  ทุกท่านคงไม่ลืมนะครับการพิจารณาขอ้บญัญติั

กบัจ่ายขาดเงินสะสมไม่เหมือนกนั  เงินสะสมสภาพิจารณาใชไ้ดเ้ลย  
ขอ้บญัญติัตอ้งมีคณะกรรมการพิจารณา , นายอ าเภอพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ  จึงคิดวา่ตอ้งใชค้วามรอบคอบดว้ยส าหรับวาระน้ี  ท่านใด
เห็นชอบใหเ้ปล่ียนแปลงค าช้ีแจงไดต้ามท่ีปลดัเสนอ  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบใหเ้ปล่ียนแปลงค าช้ีแจงไดเ้ป็นเอกฉนัท์  
ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เร่ืองหอ้งเก็บของหากท าดา้นหลงัคงไม่เหมาะสม  ท่ีจะท าหอ้งท างาน

ของสภา ขณะน้ีเร่ืองภยัแลง้ขอใหท้่านนายกประสานเร่ืองเจาะบ่อบาดาล
ดว้ยจากกรมทรัพยห์รือ อบจ.ก็ได ้ โดยเฉพาะจุดท่ีไม่มีประปาใช ้ ไฟฟ้า
สาธารณะท่ีวงัพระเป็นจุดล่อแหลม   และถนนสายบา้นนายเจริญ-คลอง
ใหม่เขตท่ีวงัสวา่ง แต่เขตเรามืดมิดครับ 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ชาวบา้นหมู่ท่ี   2    ฝากมาเร่ืองใหเ้พิ่มท่อท่ีถนนสายบา้นนายวสิัญชยั   
ใจกระจ่าง  และการซ่อมแซมถนนทั้งต าบลท่านจะท าอยา่งไร  ถนนสาย 
1,2,7 น่าจะประสานกบัทางหลวงชนบทดว้ย  การซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ในต าบลตอ้งเร่งด าเนินการ หมู่ท่ี 5 ถนนเหมือนโลกพระจนัทร์ 

นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร เร่ืองขยะมูลฝอย  โดยเฉพาะหมู่บา้นศิวนนัท ์ หวัควนปลิง เขา้ไป
ชาวบา้นถามทุกคร้ัง  น่าจะด าเนินการด่วนเป็นจุด ๆ ไป เร่ืองถนนสาย
บา้นพนูน่าจะซ่อมแซมก่อนแข่งกีฬา และเม่ือทางฝ่ายช่างเขา้ไป
ด าเนินการในพื้นท่ีน่าจะแจง้สมาชิกดว้ย 

นางนุชรา  ทองอยู ่ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ่อลอ้ บริเวณหนา้บานผูใ้หญ่ทินน่าจะมีการ
ติดตั้งดว้ย 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง เม่ือเป็นเทศบาลพี่นอ้งเขาเขา้ใจวา่ตอ้งมีถงัขยะ  ไฟฟ้าตอ้งสวา่ง  เร่ืองขอ
ไฟฟ้าจึงคิดวา่น่าจะท าโดยเฉพาะอุดหนุนไฟฟ้า  น่าจะประมาณการให้
เสร็จไม่น่าจะท าแบบค่อยเป็นค่อยไป 

นางวนัเพญ็  ยอดทอง ในส่วนของค่ายทางทหารเขาบอกมาวา่พร้อม  
นายกเทศบาลฯ เร่ืองเจาะบ่อบาดาล  ขอใหแ้จง้จุดท่ีตอ้งการเจาะจะไดป้ระสานงานกนั

ต่อไป  ส่วนการซ่อมแซมถนนเร่ืองรถบดอดัจะเร่งจดัซ้ือ  ไฟฟ้า
สาธารณะก็ตอ้งด าเนินการไป  จุดไหนจ าเป็นก็จะติดไปก่อนก็ตอ้งท าไป
เร่ือย ๆ  ส่วนการซ่อมแซมถนนจะขอพบทุกท่านหลงัประชุมเสร็จ  
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 ทุกท่านจะแจง้มาดว้ย  เร่ืองขยะเป็นนโยบายก าลงัประสานหาท่ีทิ้งขยะ
อยู ่ หากมีถงัขยะแต่ไม่ไดจ้ดัเก็บก็คงไม่มีประโยชน์  ส่วนไฟฟ้าบริเวณ
หนา้บา้นผูใ้หญ่ทินจะไปดูอีกที  เพราะติดถนนใหญ่  ผมยนิดีรับฟังทุก
ปัญหาการมาพบปะพดูคุยกนัจึงจ าเป็น  การกินน ้าชาทุกวนัจนัทร์จึง
ขอใหทุ้กคนมาร่วมกนัดว้ย   ความจริงมนัไม่พอหรอกครับน่าจะพบกนั
มากกวา่น้ี  แต่น้ีเป็นแบบสบาย  ๆ อยากใหทุ้กคนมาร่วมครับ ท่านใดมี
อะไรจะบอกกล่าวผมพร้อมครับ  ตอ้งการใหอ้ยูก่นัแบบสบาย ๆ  ท างาน
ตามหนา้ท่ีใหดี้กนัทุกคน 

ประธานฯ ผมขอฝากท่านนายก  ขอใหท้่านนึกถึงสภาดว้ยครับโดยเฉพาะ
งบประมาณของเทศบาลในปี  2557  มีอะไรก็ขอใหไ้ดพ้ดูคุย  ซกัถามกนั
วนัน้ีเร่ืองจ่ายขาดเงินสะสมและอ่ืน ๆ  ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกคร้ัง    
และขอปิดประชุมครับ 

 ปิดประชุมเวลา  12.20  น.  
 
 
    ( นายชลิต  ไทยทอง )  
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง  
                                                                                     ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 


