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เม่ือท่ีประชุมพร้อมและครบองคป์ระชุม  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที ่1   เร่ืองประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การปรับขนาดเทศบาล 

ปลดัเทศบาลฯ เม่ือวนัท่ี    พฤษภาคม 2556  ทางคณะกรรมการตรวจการปรับขนาดเทศบาล
ไดล้งมาตรวจเทศบาล  ตามท่ีทางเทศบาลต าบลกะปางขอปรับขนาดเทศบาล
จากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ผลการตรวจคะแนนเตม็ 100 
คะแนน เทศบาลต าบลกะปางได ้85 คะแนน จากการปรับขนาดก็จะมีผลใน
เร่ืองโครงสร้างส่วนราชการ ทางเทศบาลจะมีกอง 5 กอง คือ ส านกัปลดั  
กองการศึกษา  กองสาธารณสุข กองช่าง กองคลงั ซ่ึงจะท าใหส้ามารถ
ท างานตามภารกิจของเทศบาลไดดี้ยิง่ข้ึน  ในส่วนของพนกังานก็จะมีการ
ปรับระดบัเพิ่มข้ึน  เช่น ปลดัจากซี 7 เป็นซี 8 เป็นตน้   
1.2 การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

ปลดัเทศบาลฯ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบติัราชการของ
เทศบาลไดล้งตรวจผลการตรวจแยกเป็นดงัน้ี  ตวัช้ีวดัดา้นการบริหารจดัการ
ได ้85.16 ดา้นบริหารงานบุคคลและกิจการสภาได ้75.17 ดา้นการ
บริหารงานการเงินและการคลงัได ้44.54 ดา้นบริการสาธารณะได ้80 ใน
ดา้นกองคลงัไม่ผา่นเกณฑ ์ ทั้งน้ีก็เพราะมีเร่ืองการโอนงบประมาณ และมี
ลูกหน้ีทางภาษีคา้งอยู ่จึงท าใหค้ะแนนต ่าดงัท่ีปรากฏ 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ  
 2.1 แผนพฒันาต าบล 3 ปี (2557-2559)  
ประธานฯ ทางผูบ้ริหารไดส่้งร่างแผนพฒันา 3 ปี (2557-2559) ของเทศบาลต าบลกะ

ปางมาเพื่อใหท้างสภาเทศบาลทราบ  ส าหรับแผนพฒันาต าบลรายละเอียด
ดงัเอกสารท่ีแจกทุกท่าน 

นายลั้น ชูนิรมย ์ขอเสนอการพิจารณาเป็นหมู่บา้น  
นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กทบัถนนคอนกรีตสายท่า

เลน-บา้นพนูตอน2 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง โครงการท่ี  53  ถนนลาดยางสามแยกหวัควนปลิง น่าจะเป็นโครงการของ

หมู่ท่ี 6 
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแผนเป็นแต่ละยทุธศาสตร์  
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นายกเทศมนตรีฯ เน่ืองจากแผนแบ่งเป็นยทุธศาสตร์อยูแ่ลว้ (1) ยทุธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

(2) ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  จึงเห็นวา่จะดูกนัไปแต่ละ
ยทุธศาสตร์ 

นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ขออภิปรายในเร่ืองของแผน  เน่ืองจากผมไปประชุมตามหมู่บา้นต่างๆ ก็จะ
ไดรั้บรู้ถึงความเดือดร้อนและความจ าเป็นของแต่ละหมู่บา้นอยา่งเช่น อาคาร
หมู่ท่ี 1 ซ่ึงท่านนายสนิทก็ไดช้ี้แจงไปแลว้ หรือบล็อก 2 ช่องทางหนา้บา้น
นายสวสัด์ิ 

ประธานฯ ผมขอใหท้่านไปในวาระอ่ืนนะครับ  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ขอเพิ่มถนนสายเตาถ่านระยะทาง 1 ,000 เมตร ถนนสายบา้นคุณสนาม หมูท่ี 

3 ระยะทาง 500 เมตร เช่น  ถนนคอนกรีต  และโครงการท่ี 67 ลาดยางถนน
สายหวัถนนบา้นพนู-ขอใหเ้พิ่มระยะทางไปถึงสวนกลว้ย หมู่ท่ี 3 ดว้ยเพราะ
เป็นถนนสายเดียวกนั โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตของหมู่ท่ี 7 เปล่ียน
จากบา้นนางสุทินเป็นนายสุทิน โครงการท่ี 108 โครงการถนนลาดยางสาย
บา้นนายสุเทพ แคนยกุต ์- บา้นนายวชิยั           หนูนารถ หมู่ท่ี 7 ซ ้ ากบั
โครงการ 107 ขอใหต้ดัโครงการน้ีออกครับ และโครงการบดอดัถนนสาย
รถไฟ หมู่ท่ี 7 ขอใหต้ดัออกครับ 

นางอารีย ์คุระเอียด ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี  11  กวา้ง 16.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกหวัควนปลิงน่าจะเป็นของหมู่ท่ี 6 
โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนบนควนหว้ยวนบริเวณหนา้บา้นนายสงวน – 
บา้นนายเชือบ กบัโครงการปรับปรุงถนนสายบา้นนายชม พริกเอียด – บา้น
นายเชือบ  เพง็สังข ์ซ ้ ากนั  ตดัโครงการหลงัออกครับ โครงการบุกเบิกถนน
สายบา้นนายช่ืน – โรงโม่หิน ซ ้ ากบัโครงการท่ี 64 

นางนงลกัษณ์  นอ้มจิตร โครงการ 122 คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นนายโยธิน – บา้นนางอุไร กบั 128 
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นนายยว้น – บา้นนางอุไร เป็นโครงการเดียวกนัตดั
โครงการท่ี 122 ออก 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ขอ้ 90 โครงการบุกเบิกถนนสายบา้นกะโสมลานชา้ง – คูค่ายเป็นโครงการท่ี
ท าไปแลว้  ขอใหเ้ปล่ียนเป็นโครงการปรับปรุงถนนโดยท าการยกระดบั
ถนนสายน้ีแทน พร้อมลงหินคลุกดว้ย 

นางสาวนุชรา  ทองอยู ่ขอเพิ่มโครงการบุกเบิกถนนสายควนชีพลู – หนา้บา้นนายไชยรัตน์ กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
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ประธานฯ ต่อไปดา้นไฟฟ้าและแสงสวา่งส าหรับในดา้นน้ี ทางท่านรองนายกอุทยั จง

สวสัด์ิไดป้ระสานกบัทางไฟฟ้าจึงขอใหทุ้กท่านประสานกบัท่านรองดว้ย 
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ขอ้ 157 น่าจะเป็นสมนึก ไม่ใช่สมหมาย  และขอเพิ่มไฟฟ้าแสงสวา่งหนา้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ดว้ย 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ขอเพิ่มโครงการขยายเขตไฟฟ้า สามแยกบา้นนายสงวน –  นายชม พริกเอียด 
นางอารีย ์คุระเอียด ขอเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะหมู่ท่ี  11  ทั้งหมู่บา้นดว้ย  
ประธานฯ แนวทางการพฒันาจดัใหมี้น ้าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภค  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ขอเพิ่มขยายเขตไฟฟ้าประปาสายบา้นนางน่ิม เกิดขมุทอง ระยะทาง 800 

เมตร 
ประธานฯ ประปาขนาดใหญ่ท่ีสถานีอนามยัคลองตูก แกเ้ป็นหมู่ท่ี 1  
นายสมพนัธ์  ใจกระจ่าง ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 6  
นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่บา้นศิวนนัท ์ความกวา้งยาวน่าจะผดิอยู ่ 

น่าจะเป็นการขยายท่อเมนทม์ากกวา่ 
ประธานฯ แนวทางการพฒันาระบบจราจร  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ขอใหเ้พิ่มโครงการป้ายจราจรท่ีชาวบา้นมายมืไปใชต้อนมีงาน  
นายอภิชาต   ใจกระจ่าง ขอเพิ่มโครงการติดตั้งกระจกโคง้บริเวณสามแยกของหมู่ท่ี 6  
ประธานฯ เร่ืองป้ายจราจรไดเ้ห็นหลายป้ายใชไ้ม่ได ้ การยมืใชไ้ม่ทราบวา่มีกติกา

อยา่งไร  การส่งคืนมีการตรวจสอบกนัหรือไม่ 
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ส าหรับเร่ืองน้ีหากไม่ผดิระเบียบผมขอเสนอใหซ้ื้อใหไ้วก้บัหมู่บา้นเลย  
นางนงลกัษณ์  นอ้มจิตร ขอเสนอโครงการติดตั้งท่ีกั้นรางรถไฟ หมู่ท่ี 6  ยทุธศาสตร์คุณภาพชีวติ  

แนวทางพฒันาต าบลเป็นต าบลน่าอยู่ 
นางสาวนุชรา  ทองอยู ่ขอเพิ่มโครงการจดัซ้ือเตน้ท ์4 หลงั พร้อมอุปกรณ์  
นายสนิท จนัทร์คง งบประมาณจดัซ้ือโลงแอร์น่าจะเป็นหน่ึงแสนบาท  
นางนงลกัษณ์  นอ้มจิตร ขอเพิ่มโครงการจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองครัวของเทศบาลดว้ย  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ขอเพิ่มโครงการจดัเก็บขยะของต าบล   โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มสัจจะของ

ผูพ้ิการขอใหเ้ป็นทั้งต าบลดว้ย 
ประธานฯ ต่อไปแนวทางส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่ม  
นางอารีย ์ คุระเอียด ขอเพิ่มโครงการอุดหนุน กศน.ดว้ย  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง โครงการจดัซ้ือถงัขยะขอเป็นทั้งต าบล  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ขอเพิ่มโครงการปรับปรุงสถานีวทิยชุุมชน  
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
ท่ีประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉนัท์  
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา  
 4.1 การเปลีย่นแปลงข้อบังคับงบประมาณประจ าปี 2556  
นายกเทศมนตรีฯ เพื่อใหก้ารด าเนินดา้นโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ  และ

ไดป้ระโยชน์สูงสุดจึงขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงขอ้บงัคบังบประมาณประจ าปี 
2556 ซ่ึงการเปล่ียนก็จะเห็นวา่ระยะทางของถนนจะไดเ้พิ่มข้ึน ดงัน้ี 
รายละเอยีดการแก้ไข 
โครงการเดิม 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย

ทุ่งขมิน้   หมู่ที ่3 ต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ผวิ
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร (มีพื้นท่ีผวิจราจรรวม
ไม่นอ้ยกวา่ 1,040 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะ
ปาง พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตั้งไว ้706,700.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  แก้ไขเป็น 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทุ่งขมิน้ หมู่ที ่ 3   ต าบล
กะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
320 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 1 ,280 ตารางเมตร) ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 
706,000 บาท 
โครงการเดิม 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลานช้าง – 
บ้านช่องประ  หมู่ที ่8   ต  าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร ( ผวิจราจรรวมไม่นอ้ย
กวา่ 1 ,040 ตารางเมตร  )  ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะปาง  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งไว ้ 704 ,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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  แก้ไขเป็น 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบ้านลานช้าง – บ้านช่อง
ประ หมู่ที ่8  ต  าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ถนนกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 1 ,280  
ตารางเมตร ) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง  พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย เป็นเงิน  706,000 บาท  

  โครงการเดิม  
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมขยายไหล่ทางถนนสายท่าเลน  –  บ้านพูน 
หมู่ที ่10   ต  าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ผวิจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 250เมตร ขยายไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร ยาว 160 เมตร 
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะปาง  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตั้งไว ้718 ,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
แก้ไขเป็น 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนนสายหมู่บ้านศิวนันท์  
(ตอนที ่2) หมู่ที ่10  ต  าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 
1,300 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน  717,000 บาท 

นายกเทศมนตรีฯ ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.หมู่ท่ี 5 ซ่ึง
เป็นงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมท่ีผา่นมา  ดงัน้ี 

 แก้ไขดังนี้ 
 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. หมู่ท่ี 5  
 แก้ไขเป็น 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. (ขนาด 1 ช่องทาง ) หมู่ท่ี 5 ต าบลกะปาง  
อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ขนาด 1.80  x 1.80 เมตร ยาว 8.00 
เมตร ท ามุม 0 องศา กบัแนวตั้งฉากแนวทาง  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
กะปาง  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน  264,000 บาท 
( งบประมาณผดิพลาดกบัคร้ังก่อนอยู ่40 ,000 บาท เพราะรายละเอียด
เหมือนกบัท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 1 ) 
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ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อต่อเติมอาคารส านกังานปลดัเทศบาลดงัน้ี 
รายละเอยีด 
ต่อเติมอาคารส านกังานปลดัเทศบาล 
ชั้นล่างกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงชั้นละ 3.00 เมตร 
ชั้นบนกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงชั้นละ 3.00 เมตร 
พื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 96 ตาราง เมตรตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน  750,000 บาท 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ผมขอสอบถามท่านประธาน ในการลงมติไม่ทราบวา่ท่านจะรวมหรือแยก
ครับ 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแยกเป็นการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงและเงินแยกจาก
กนั ขอเชิญสมาชิกครับ 

นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ผมเห็นดว้ยกบัผูบ้ริหารในการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในคร้ังน้ีโดยเฉพาะของ
หมู่ท่ี 3 ซ่ึงผมเองเคยอภิปรายในสภาใหใ้นคร้ังท่ีแลว้  เพื่อใหส้อดคลอ้งท่ีได้
ท าไดแ้ลว้แต่ส่วนหมู่ท่ี 8 ผมไม่รู้พื้นท่ีครับ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง การเปล่ียนแปลงลานชา้ง-ช่องประ สภาพพื้นท่ีตดักบัท่ีวงัซ่ึงเป็น
ถนนลาดยาง ของเราเองก็ลาดยางตอนหนา้แลง้แต่เป็นถนนประเภทเดียวกนั  
อยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัก็เห็นดว้ย  แต่ในส่วนของหมู่ท่ี 10 มนัเปล่ียนไปเป็น
ถนนอีกสายหน่ึงเลย  เหมือนกบัโยกโครงการ  ท าไมตอ้งเปล่ียนแปลง  
สายศิวนนัท ์ท าไมไม่ท าในงบประมาณ 2557  ส่วนการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี
น่าจะท าในสายเก่า  ท่านเอ้ือประโยชน์กบัใครหรือไม่  หรือมีเหตุผลอะไร  
ส าหรับผมหากไม่มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างก็คงไม่เป็นไร 

นางนงลกัษณ์  นอ้มจิตร สาเหตุท่ีเปล่ียนแปลงก็เพราะวา่บางช่วงติดขดัเร่ืองท่ีของชาวบา้น  และก็ได้
สอบถามชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  ก็เห็นดว้ยท่ีจะท าใหต้ลอดสาย  ส่วนใน
สายท่าเลนก็จะด าเนินการเป็นเร่ืองอนัดบัหน่ึงของหมู่ท่ี 10 ส่วนเรือง
ผลประโยชน์ ถึงแมว้า่ถนนสายศิวนนัทจ์ะมีญาติพี่นอ้งอยู ่แต่ส าหรับหมู่ท่ี 
10 ก็เป็นพี่นอ้งกบัดิฉนัทั้งหมด 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ผมขอทว้งติงท่านประธานครับ การอภิปรายสมาชิกตอ้งอภิปรายกบัท่าน
ประธาน และผมก็สอบถามฝ่ายบริหารครับ 

ประธานฯ ขอใหท้่านสมาชิกถือปฏิบติัดว้ย  ท่านนงลกัษณ์ครับ  
นางนงลกัษณ์  นอ้มจิตร ท่ีช้ีแจงอยูน้ี่ก็เพราะถูกพาดพิง และก็ท าดว้ยเหตุดว้ยผลไม่ได ้ คิดเร่ืองอ่ืน ๆ  

ส่วนในเร่ืองท่อบล็อกของหมู่ท่ี 10 ก็เคยสอบถามกบัผูบ้ริหารไวแ้ลว้เร่ือง
ของราคา  พอประกาศงานออกมาก็ไม่มีใครซ้ือซอง 
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นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ผมขอส่งเอกสารใหท้่านประธานครับ  
ประธานฯ เป็นเอกสารแบบประมาณราคา  ขอเชิญท่านนายกครับ  
นายกเทศมนตรีฯ ความจริงการบริหารของเทศบาลขณะน้ีก็ไดแ้บ่งเป็นเขต  การจะด าเนินการ

ใดก็น่าจะพดูคุยกนัในเขต  กรณีของหมู่ท่ี  10 โครงการน้ีผมไดใ้หเ้กียรติกบั
สมาชิกเทศบาลในพื้นท่ี  ไม่ไดม้องวา่ใหป้ระโยชน์กบัใครแต่ก็คาดหวงัวา่
ในเขตน่าจะพดูคุยกนั ความจริงเร่ืองของถนนสายน้ีก็มีปัญหาเร่ืองของไหล่
ทางท่ีขยายออกมนัลงในท่ีชาวบา้นทราบวา่มีปัญหาอยู ่ในส่วนของ          
คุณนงลกัษณ์เร่ืองท่อบล็อกหมู่ท่ี 5 ก็คิดวา่คงตอ้งร่วมกนั 

นางนงลกัษณ์ นอ้มจิตร ความจริงไดท้ว้งติงเร่ืองท่อบล็อกดงักล่าวในการประชุมท่ีผา่นมา แต่ไม่มีใน
บนัทึกการประชุม  เร่ืองถนนของหมู่ท่ี 10 เร่ืองไหล่ทางก็ยงัเป็นปัญหาอยู ่ 
ซ่ึงก็เป็นโครงการท่ีจ าเป็นก็จะผลกัดนัในงบประมาณปี 57 ท่ีก าลงัจะท ากนั
อยู ่

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง โครงการท่อลอดเหล่ียมน่าจะเป็นเร่ืองของการจ่ายขาดเงินสะสม  การ
เปล่ียนแปลงขอ้บญัญติังบประมาณกรณีของหมู่ท่ี 10  ไม่เหมือนกบัท่ีอ่ืน ๆ 
เพราะเปล่ียนแปลงสถานท่ีดว้ย  หากเหตุผลอยูท่ี่ติดขดัเร่ืองท่ีดินของ
ชาวบา้นก็วา่กนัไป  แต่หากมองถึงความจ าเป็นผมคิดวา่ประชาชนหมู่ท่ี 10 
ใชถ้นนท่าเลน – บา้นพนู มากกวา่  ถนนศิวนนัทก์ารขอมติในคร้ังน้ีคิดวา่คง
ขอมติรวม  ผมก็จะยกมือใหซ่ึ้งความจริงถนนสายน้ีผมไม่เห็นดว้ย  ส าหรับ
เร่ืองการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบังบประมาณท่านเลขาก็เคยพดูวา่เราน่าจะแตะ
โครงสร้างพื้นฐานในนอ้ยท่ีสุด 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ผมท าหนา้ท่ีของสมาชิกแต่น ้าเสียงท่ีพดูออกไปอาจนะแขง็ไป  ไม่ไดมี้
เจตนาอยา่งอ่ืน ในฐานะสมาชิกเราก็น่าจะระงบัอารมณ์กนัได ้ หากถนนสาย
ท่าเลนติดขดัเร่ืองน้ีก็ตอ้งการรู้วา่จุดไหน  โดยมารยาทของนกัการเมืองแลว้
นกัการเมืองจะไม่ท ากนัแบบน้ี  และใครไม่ใหท่ี้ผมขอใหร้ะบุดว้ย  จะไดมี้
หลกัฐาน 

ประธานฯ ผมเขา้ใจท่านสาโรจน์ , ท่านสัมพนัธ์ ถึงผลกระทบท่ีมีแต่ขอใหท่ี้ประชุมวา่
กนัในขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  การขอมติผมก็จะขอมติรวมทั้ง 3 โครงการ 
ท่านใดเห็นชอบใหเ้ปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์  
ประธานฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  
ท่ีประชุม ไม่มี  
 
 
 



-9- 
 4.2 การจ่ายขาดเงินสะสมต่อเติมอาคารส านักปลดั และท่อลอดเหลีย่มหมู่ที ่

10 
ประธานฯ วาระน้ี  ท่านนายกไดช้ี้แจงไปแลว้ขอเชิญเพื่อนสมาชิก  
นายสมพนัธ์  ใจกระจ่าง ผมขอทราบยอดเงินสะสมดว้ย  
นายกเทศมนตรีฯ ....  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ผมไม่แน่ใจเร่ืองตวัเลขยอดเงินสะสมในปัจจุบนัถูกตอ้งหรือไม่  เพราะมนัดู

จะไม่เท่ากบัยอดคงเหลือหลงัจากท่ีเราจ่ายหนก่อน  และจ่ายคร้ังน้ีจะกระทบ
เงินท่ีกนัไวห้รือไม่ 

เลขาสภาฯ เน่ืองจากมีเวลาอีกประมาณ 3 เดือน  เร่ืองกนัเงินใหพ้อใชก้บัรายจ่ายประจ า
คิดวา่น่าจะไม่กระทบ  อีกอยา่งก็เห็นวา่มีความจ าเป็นเร่ืองส านกังาน 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ผมเขา้มาส านกังานเทศบาลวนัท่ีฝนตกเห็นแลว้บอกไม่ถูก  ส านกัปลดั 
นอ้งป็อกตอ้งเอาหมอ้มารองรับน ้าฝน , ส่วนคลงัตอ้งเอาโคมมารอง  
ส านกังานเป็นหนา้เป็นตาของเทศบาล 

ประธานฯ ผมขอมติเร่ืองจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 2 รายการครับ ใครเห็นชอบเร่ืองจ่ายขาด
เงินสะสมโปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์  
ประธานฯ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  
ท่ีประชุม ไม่มี  
 4.3 การเปลีย่นแปลงค าช้ีแงข้อบังคับงบประมาณปี 2556 
 - ค่าใชจ่้ายตามโครงการเยาวชนคอฅนดนตรีหมู่ท่ี  1  ตั้งไว ้100 ,000 บาท 

ตั้งอยูใ่นหมวดค่าใชส้อย ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงไปเป็นหมวดเงินอุดหนุน
โดยเปล่ียนไปเป็นอุดหนุนกลุ่มเยาวชนคอฅนดนตรี หมู่ท่ี 1 จ านวน 100 ,000 
บาท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงในการด าเนินงาน 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง โครงการน้ีพอเขา้ใจเปล่ียนไปเป็นใหเ้งินอุดหนุนแต่มนัไม่มีเอกสาร
ประกอบ  สมาชิกไม่มีขอ้บญัญติังบประมาณในมืออาจจะสับสน  ฝาก
ประธานในเร่ืองน้ีดว้ย 

เลขาสภาฯ ตอ้งขอโทษท่ีประชุมทุกท่าน  โครงการน้ีทางกลุ่มไดม้าพดูคุยรายละเอียดมา
ก่อนหนา้น้ี  แต่เม่ือถึงวนัแจกเอกสารประชุมไม่มีเอกสารเขา้มา ผมเองได้
สอบถามไปยงักลุ่มทราบวา่คงยนืยนั  และเห็นวา่การเปล่ียนก็เป็นการเปล่ียน
ในลกัษณะจากเทศบาลเป็นฝ่ายจดัซ้ือไปใหท้างกลุ่มจดัซ้ือเอง  เน่ืองจาก
เหตุผลหลายประการจึงขอน าเขา้เป็นวาระด่วน 
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ประธานฯ มีใครจะอภิปรายบา้งไหมครับ หากไม่มีผมขอมติ  
ท่ีประชุม มีมติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงค าช้ีแจงไดเ้ป็นเอกฉนัท์  
ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เร่ืองน ้าประปาหมู่ท่ี 4 ,6 ขา้งหนา้ก็วา่กนัไปเร่ืองสร้างประปาเพิ่มเติม  แต่

ปัญหาเฉพาะหนา้ขอใหน้ ้าไหลตลอดเวลาไดไ้หม  การบริหารงานน่าจะท า
แบบไฟฟ้า , ประปาส่วนภูมิภาค เสาร์,อาทิตย,์วนัหยดุ จะตอ้งท างานมีค่าจา้ง
ล่วงเวลาก็วา่กนัไผ  ไม่ใช่ไม่รู้วา่จะติดต่อใครเหมือนตอนน้ีความสะอาดของ
น ้าไม่เท่าใด  แต่น้ีมนัไม่ไหลดว้ย  เร่ืองไฟฟ้างบ 7 แสนคงหมดแลว้ หากยงั
เหลือขอฝากสายวงัพระ  หากไม่มีไม่เป็นไรขอเป็นงบหนา้  เร่ืองถนนสายคู
ค่ายท าแลว้รถวิง่ไม่ได ้    ผูรั้บจา้งท างานถูกตอ้ง    ถนนลูกรัง , หินผ ุไปท า
ในนา  การออกแบบแปลนผมวา่ต่อไปบุกเบิกแลว้ปรับปรุงลงหินคลุกไปเลย 

นางนงลกัษณ์  นอ้มจิตร เร่ืองของขยะในท่ีชุมชนมีหลายจุดท่ีตอ้งแกไ้ข  แต่จุดท่ีส าคญัจุดท่ีตดักบัร้ัว
เทศบาลเร่ืองการคดัแยกขยะตอ้งด าเนินการ  น่าจะหาถุงด าไปใหช้าวบา้น
และเร่ืองแมลงวนัหมู่ท่ี 8 จะแกอ้ยา่งไร 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์เขา้ร่วมประชุมหมู่บา้นเขาฝาก  หมู่ท่ี 1 เร่ืองท่อบล็อกขนาด 2 ช่องทาง หมู่ท่ี 
2 ฝังท่อถนนหลงัวดัทุ่งหวา้ขณะน้ีท่อแยกน ้าไหลเซาะถนน  น่าจะตอ้งแกไ้ข
ด่วนและประปาหมู่บา้น  คณะกรรมการหมู่บา้นไดมี้มติจะโอนใหเ้ทศบาล
มาดูแล  เห็นวา่ตรงการนโยบายของนายก  เร่ืองน ้าหมู่ท่ี 3 ถนนสายเตาถ่าน
ขอเป็นโครงการอนัดบั 1 ของหมู่ท่ี 3 ลาดยางไปถึงเขตรถไฟ  ไดป้รึกษากบั
อดีตพนกังานการรถไฟเขาวา่หากไม่ท าลายทรัพยสิ์นของรถไฟท าไดเ้ลย  
ถนนใตส้ายไฟ ถนนปรับปรุง น ้าจะท่วมจ าเป็นตอ้งปรับปรุง  ถนนช ารุดมาก
ถึงจะกรีดถนนไปก็น่าจะไม่มีประโยชน์มนัตอ้งยกระดบัดว้ย  เช่นเดียวกบั
ถนนสายทุ่งขมิ้นตอนกลางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่ทราบไดแ้น่นอนหรือไม่ 

  ส าหรับเร่ืองไฟฟ้าสาธารณะน่าจะดูทั้งต าบล หมู่ท่ี 5 ถนนเป็นหลุมบ่อมาก
และประปาก็น ้าท่ีตั้งตวักรองน ้ากลวัจะเกิดความเสียหาย  ประปาควนแตว้
หมู่ท่ี 7 ริมถนนรถไฟน่าจะจดัท าประปาขนาดเล็กมีครัวเรือน 20 หลงัคา
เรือน หรือประสานขอต่อน ้ากบัทางค่ายก็ได ้ ทางโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 6 เสนอโครงการจา้งครูสอนภาษาเพื่อรองรับอาเซียน คิดวา่เราจ่าจะ
สนบัสนุน 

นายสุรชยั  ใจกระจ่าง ขอขอบคุณหลายท่านโดยเฉพาะท่านรองนายกอุทยัท่ีประสานเร่ืองไฟฟ้า
ตกคา้ง  แต่หมู่ท่ี 6 ยงัตกคา้งอีก 2 จุด  และเร่ืองไฟฟ้าสาธารณะเราโอนเงิน
ไปแลว้แต่ยงัไม่เห็นความกา้วหนา้  ฝากติดตามใหด้ว้ย 
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นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง เร่ืองถนนช ารุดผมขอเสนอใหด้ าเนินการดงัน้ี  

- โครงการท่ียงัไม่หมดสัญญาขอใหส้ ารวจแลว้แจง้ผูรั้บเหมาท่ีหมด
สัญญาแลว้  ก็ขอใหเ้ร่งรัดการซ่อมแซม  โครงการบุกเบิกถนนตวัอยา่ง
จากหมู่ท่ี 6 จึงคิดวา่ต่อไปโครงการบุกเบิกถนนเราน่าจะท าการปรับปรุง
พร้อมลงหินคลุกไปดว้ยเลย 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ขอขอบคุณผูบ้ริหารเร่ืองไฟฟ้าของหมู่ท่ี 4 100  % และเร่ืองรถเกรดเกล่ีย
ของทหาร 

นายอุทยั  จงสวสัด์ิ ตามท่ีเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาในทุกโครงการ  ผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีชดัเจน
ไม่วา่เร่ืองถนน , ไฟฟ้า ,น ้าประปา , ขยะ แต่ระยะเวลาท่ีเขา้มาก็แค่ 6 เดือน  
และมีขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณท่ีด าเนินการไวแ้ลว้ในชุดก่อน ความ
เดือดร้อนของชาวบา้นก็รับรู้ในทุกเวทีประชุม  ก็ขอฝากทุกท่านช่วยช้ีแจง
ถึงขอ้จ ากดัของเวทีประชาคมดว้ย 

นายกเทศมนตรีฯ วาระอ่ืน ๆ ก็มีเร่ืองมากมาย  คุณธีระพงษไ์ปร่วมประชุมเกือบทุกเวทีของ
หมู่บา้น ผมช่ืนชอบ  ก็เลยมีเร่ืองมาเขา้สู่สภามากขอฝากทุกท่านการประชุม
หมู่บา้นเป็นเร่ืองส าคญัหากเขา้ร่วมก็จะไดรั้บทราบปัญหา  และยงัไดช่้วย
บอกกล่าวใหท่ี้ประชุมทราบเวลามีเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทศบาล  เร่ืองท่ีเป็น
ปัญหาหลกัก็เขา้ใจวา่เป็นเร่ืองของฝ่ายบริหาร  แต่บางเร่ืองเพื่อนสมาชิกก็
สามารถบอกกล่าวขอ้เทจ็จริงใหช้าวบา้นทราบได ้ ประปาหมู่ท่ี 4 ,6 ตั้งเป้า
ไวว้า่น ้าตอ้งไหลตลอดเวลา  ขณะน้ีก็ดูดีข้ึน  แต่ก็ไม่ดีท่ีสุดเร่ืองคน
รับผดิชอบผมก็เปล่ียนตวัผูรั้บผดิชอบน ้า  มีชาวบา้นไปปิดน ้าบางตอนซ่ึง
ไม่น่าจะท า  งบอุดหนุนไฟฟ้า 7 แสนบาท  หนา้แลง้ไฟฟ้าสาธารณะหมู่ท่ี 5 
,6 จะติดตาม  ถนนสายคูค่ายก็ตอ้งบอกวา่เป็นบทเรียนผมขบัรถผา่นแต่ละ
คร้ังก็ปวดใจทุกคร้ัง  แต่เร่ืองบุกเบิกถนนยงัเห็นวา่น่าจะใหถ้นนอยูต่วัก่อน
แลว้จึงจะลงหินคลุก  เร่ืองของขยะไม่เห็นดว้ยท่ีเราจะแจกถุงด า  หากยงั
ไม่ไดจ้ดัการเร่ืองเก็บขยะในส านกังานเทศบาล  ผมขอใหด้ าเนินการเร่ือง
คดัแยกขยะในส่วนของชุมชนผมไปทุกเวทีก็จะพดูการคดัแยกขยะ  เร่ือง
แมลงวนัท่ีหมู่ท่ี 8 ไดป้ระชุมทุกฝ่ายผูเ้ดือดร้อน , ผูเ้ล้ียงไก่ แกนน าได้
ก าหนดวธีิการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัแลว้  ท่อบล็อกหมู่ท่ี 1 หนา้บา้นโนรา
สวสัด์ิจะดูเร่ืองงบกลาง  เร่ืองประปาหมู่บา้นตอนด าเนินการใหม่ ๆ  ก็ไม่
เป็นไรแต่พอไปไม่ไดก้็จะโอนมาเทศบาล  ก็ตอ้งดูขอ้เทจ็จริงเป็นกรณีไป  
ถนนสายใตเ้สาไฟระดบัต ่าก็อาจจะตอ้งมีการยกระดบัก็เช่นเดียวกบัทุก
โครงการ  ก่อนท าขอ้บงัคบังบประมาณก็ตอ้งไปตรวจสอบกนัก่อนจะท า 
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ขอ้บญัญติั  ถนนสาย กม.17 เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นงบประมาณท่ี
ประสานงานโดย สส.  ถนนหมู่ท่ี 5 ช ารุดมากน้ีละท่ีเป็นสาเหตุใหเ้ราตอ้ง
เปล่ียนจากถนนลาดยางมาเป็นถนนคอนกรีต  เพราะการซ่อมแซมมนัท าได้
ง่าย  ถนนสายหมู่ท่ี 5 เสียหายมากสาเหตุหน่ึงก็เพราะรถบรรทุกทราย  คิด
วา่หากชุมชนช่วยกนัดูแลจะดีมาก  ไม่ใช่ทุกเร่ืองก็โอนมาเทศบาล  ถนน
สายบา้นครูสมรก านนัจะขอหินไปลงก่อนผมไม่แน่ใจลงไปแลว้จะเป็น
อยา่งไร  ถนนควนแตว้ , ประปา จะประสานทางทหารให ้ เร่ืองโรงเรียน
ภาษาต่างประเทศก็เห็นดว้ย  เร่ืองไฟฟ้าตกคา้งขอใหทุ้กหมู่ประสานรองทยั  
สถานีวทิยดุ าเนินการต่อแน่นอน  ขณะน้ีก าลงัประสานเร่ืองการส่งวทิยอุยู่
ช่วงออกอากาศก็จะมาดูกนัใหม่  เร่ืองป้ายรถไฟคงเป็นอ านาจของรถไฟ
เพราะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีมาประจ าดว้ย  ขณะน้ีรถทหารท างานอยูห่มู่ท่ี 4 ,6 
ฝากช่วยดูแลดว้ยท่ีผา่นมาดูแลดีมาตลอด  ขณะน้ีท่ีเห็นก็คุณนงลกัษณ์ , คุณ
วนัเพญ็เพื่อนสมาชิกเทศบาล  หมู่ท่ี 4 ,6  ช่วยเป็นภาระดว้ยความจริงพวก
เราทุกคนน่าจะมาพดูมาคุยกนัท่ีเทศบาลบา้งโดยเฉพาะท่านประธานไม่ค่อย
ไดเ้ห็นท่านเลย  พวกเราน่าจะเขา้มาเทศบาลอาทิตยล์ะ 1-2 วนั  ก็ยงัดีจะ
ไดม้าพดูคุยปรึกษาหารือกนั  เรามาอยูก่นัแบบพี่ ๆ  นอ้ง ๆ มาร่วมกนั
ท างานและผมขอใหทุ้กท่านส่งรายช่ือแม่บา้นท่ีจะไดศึ้กษาดูงานดว้ย 

ประธานฯ ขอใหส่้งรูปถ่าย 3 รูป ท่ีหวัหนา้ส านกัปลดั (พี่ป้อม) ดว้ยเร่ืองบ่อบ าบดัน ้า
เสียตกลงท าไดห้รือไม่ครับ  ผมเคยเตือนท่านแลว้ 

นายกเทศมนตรีฯ เร่ืองบ่อบ าบดัน ้าเสียขณะน้ีฝังท่อแลว้  ก าลงัด าเนินการอยู่  
ประธานฯ เพื่อนสมาชิกมีท่านใดจะอภิปรายอีกไม่ครับ  หากไม่มีวนัน้ีผมขอขอบคุณ

ทุกท่านและขออวยพรใหทุ้กท่านมีความสุข ผมขอปิดประชุมครับ 
 
 
    ( นายชลิต  ไทยทอง )  
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง  
                                                                                     ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 


