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เม่ือท่ีประชุมพร้อมและครบองคป์ระชุม  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ประธานสภาฯ   ขอแกไ้ขหนงัสือเชิญประชุมจากวนัท่ี 18 สิงหาคม เป็น 18 กนัยายน 2556  
ระเบียบวาระที ่1   เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ  
    ไม่มี  
ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
ท่ีประชุมสภาฯ   มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉนัท์  
ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองเพือ่พจิารณา  
ปลดัเทศบาลฯ 3.1 ร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลกะปาง เร่ือง  การก าหนดทีด่ินทีไ่ด้รับการ

ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ. 2556 ขอเชิญนายกฯ  
นายกเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน

ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอใหท้่านปลดัเทศบาลต าบล     
กะปางเป็นผูร้ายงานขั้นตอน  หลกัการและเหตุผลของร่างเทศบาลบญัญติั
ดงักล่าว 

ปลดัเทศบาลฯ ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับ
ญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลต าบลกะปาง  เร่ือง  การก าหนดท่ีดินท่ีไดรั้บการ
ลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2556 มีหลกัการดงัน้ี 

 หลกัการ   ดว้ยกระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  เป็นเทศบาลต าบลกะ
ปางเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 ซ่ึงพระราชบญัญติัสภาต าบลมาตรา 42 วรรค
สาม  วรรคส่ี  บญัญติัใหบ้รรดางบประมาณทรัพยสิ์น สิทธิ / สิทธิเรียกร้อง  
หน้ี  พนกังานส่วนต าบลท่ีไดใ้ชบ้งัคบัในเร่ืองไดอ้ยูก่่อนแลว้ใหย้งัคงบงัคบั
ไดต่้อไปเป็นการชัว่คราว  จนกวา่จะไดมี้การตราเทศบญัญติัในเร่ืองนั้นข้ึน
ใหม่ 

 เห ตุผล  โดยท่ีมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 ได้
ก าหนดใหท่ี้ดินในเขตเทศบาลในเขตสุขาภิบาล  ใหมี้การลดหยอ่นไม่ตอ้ง
เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ส าหรับท่ีดินใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตน เป็นท่ีเล้ียวสัตว์
ของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตนใหล้ดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีได ้ จ  านวนไม่เกิน  1  ไร่  จึงไดต้ราเทศบญัญติัน้ีเพื่อใชบ้งัคบัต่อไป 
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ประธานสภาฯ ท่านปลดัไดช้ี้แจงแทนนายกเทศมนตรีแลว้  มีผูใ้ดอภิปรายบา้งครับ  
นายกเทศบาลฯ เน่ืองจากร่างเทศบญัญติัต าบลกะปาง  เร่ือง  การก าหนดท่ีดินท่ีไดรั้บการ

ลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  พ.ศ. 2556 เป็นร่างเทศบญัญติัท่ีไม่
เก่ียวกบัการเงิน  สภาสามารถพิจารณาเป็น 3 วาระรวดไดต้ามขอ้ 45 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงขอเสนอใหส้ภาพิจารณาเป็น 3 วาระรวด 

ประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระท่ี 3.1 ญตัติร่างเทศบญัญติัเทศบาลต าบลกะปาง  เร่ือง
การก าหนดท่ีดินท่ีไดรั้บการลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.2546 
ท่านนายกฯก็ไดเ้สนอญตัติต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแลว้  ซ่ึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 ขอ้ 45 ก าหนดใหส้ภาพิจารณา 3 วาระรวด  
ตามท่ีท่านนายกฯไดเ้สนอและท่ีประชุมก็ไดล้งมติแลว้  ส าหรับในญตัติน้ี
เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ  ไม่ทราบวา่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
บา้งหรือไม่ครับ 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ขอสอบถามวา่หากไม่มีการตราขอ้บญัญติัน้ีข้ึนเทศบาลสามารถด าเนินการ
ไดเ้ลยหรือไม่ครับ 

ปลดัเทศบาลฯ ในตวั พรบ.เขียนวา่ตอ้งตราเป็นขอ้บงัคบัของเทศบาลและอตัราการเสียภาษี
อยูไ่ร่ละ 3 บาท กรณีเป็นสวนยาง 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ หากไม่มีในขั้นรับหลกัการผมขอมติ  
ท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
ประธานสภาฯ ขั้นต่อไปเป็นขั้นแปรญตัติ  ซ่ึงผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  ขอ้บงัคบัประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 
แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ้ 45 สมาชิกแปรญตัติครับ ผมใน
ฐานะประธานคณะกรรมการแปรญตัติขอรายงานต่อสภาวา่ไม่มีสมาชิกสภา  
และผูบ้ริหารท่านใดแปรญตัติใหค้งร่างเดิมนะครับ   ล าดบัต่อไปขอมติท่ี
ประชุมครับ  ขอมติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นลงมติ  ในระเบียบวาระท่ี 3.1 ญตัติเร่ืองร่างเทศบญัญติัเทศบาล

ต าบล พ.ศ. 2556 ขอมติท่ีประชุมครับ 
ท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
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 3.2 ร่างเทศบาลบัญญตัิ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 
นายกเทศบาลฯ บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารจะเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ ประจ าปีต่อ

สภาในปี 2555 เทศบาลมีรายรับทั้งส้ิน  40 ,860,655.84  บาท  ในปี 2557 
ประมาณการรายรับไวท้ั้งส้ิน 50 ,000,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารท่ีได้
ส่งใหเ้พื่อนสมาชิกทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานสภาฯ ในส่วนของรายรับมีท่านใดจะอภิปรายบา้งไหมครับ  หากไม่มีไปหนา้ท่ี 1-9  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ช่วยอภิปรายค่าครองชีพชัว่คราวดว้ย  และค่าตอบแทนนอกเวลาราชการผม

เห็นใจพนกังานประปา  ตั้งไวแ้ลว้เบิกใหเ้คา้แลว้ยงัครับ 
 นางอารีย ์คุระเอียด เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนคืออะไร  มีหลกัเกณฑอ์ยา่งไรและจ่ายอยา่งไร  
ปลดัเทศบาลฯ เงินค่าครองชีพชัว่คราว  เป็นเงินท่ีรัฐบาลก าหนดวา่จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูมี้สิทธิ  

เช่น  ต าแหน่งลูกจา้งทัว่ไป  ไดรั้บเงินวนัละ 300 บาท เดือนหน่ึง 9,000 บาท  
แต่แบ่งเป็น เงินเดือน 6,000 บาท ค่าครองชีพชัว่คราว 3,000 บาท รวม 9,000 
บาท  เช่นเดียวกบัขา้ราชการใครเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท (ปริญญาตรี) ก็
จะตอ้งใหค้่าครองชีพชัว่คราวใหจ้นครบ 15,000 บาท หากเงินเดือนเพิ่มข้ึน
ค่าครองชีพก็จะลดลง  แต่ตอ้งอยูใ่นวงเงิน 15,000 บาท เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนหรือท่ีเรียกกนัวา่โบนสั  จะจ่ายใหก้บับุคลากรของเทศบาลทุกคน  
หากเทศบาลผา่นเกณฑก์ารตรวจธรรมาภิบาล  และตรวจมาตรฐานการ
ท างานแต่มีขอ้ยกเวน้หากค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลเกิน 40% ก็ไม่มีสิทธิไดรั้บ  
สามารถจ่ายไดไ้ม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน  ปี 2557 เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ
ใหก้บัผูท้  างานไดต้ั้งไว ้1 เท่า 

ประธานสภาฯ หนา้ท่ี 16 แผนการศึกษา  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ผมขอกลบัไปหนา้ 14 รถจกัรยานยนต ์ รถคนัเก่ายงัอยูห่รือไม่  และขอเสนอ

ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเป็นแผนงานครับ 
ประธานสภาฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณากนัเป็นแผนงานครับ จะไม่กลบัมาพิจารณาวกไปมา

อีกแลว้ 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน  รถคนัน้ีน่าจะใชใ้นเร่ืองกิจการน้ีอยา่งจริงจงั  และ

ชดัเจนไม่ใช่ใหบ้ริการเฉพาะกนัเอง ขอใหท้ าเตม็รูปแบบ 
นายกเทศบาลฯ รถ EMS เม่ือก่อนไม่ไดต้ั้งไวใ้นขอ้บงัคบังบประมาณ  การใหบ้ริการจึง

ออกมาอยา่งท่ีเห็น  หลงัจากน้ีก็ตอ้งด าเนินการอยา่งจริงจงั การใชร้ถ รถ
เทศบาลนอ้ยไม่พอเอาไปใชง้านอ่ืน ๆ  ผมก็เห็นวา่มนัไม่เหมาะสมเช่นกนั 

นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ทุนการศึกษา 4 แสนกวา่บาท มีขั้นตอนและกระบวนการอยา่งไร  คร้ังก่อน
ไม่รวมถึงสมาชิก คร้ังน้ีรวม 
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นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษสู่อาเซียน  

ท าไมไม่มีโรงเรียนบา้นพนู 
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ผมไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ก็พอทราบท่ีมาของ

โครงการน้ี ทางโรงเรียนจะน าไปร่วมกนัแลว้จา้งครูภาษาองักฤษ  ก็น าไป
สมทบกบัของส่วนผูป้กครอง 

ปลดัเทศบาลฯ ทุนการศึกษาไดต้ั้งไวส้ าหรับบุคลากรทุกคนในเทศบาล  มีคณะกรรมการใน
การคดัเลือกผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับทุนไปศึกษาต่อ  ปัจจุบนัก็มีเรียนอยูห่ลาย
ท่าน 

นายกเทศบาลฯ โครงการเรียนภาษาองักฤษเป็นโครงการท่ีทางโรงเรียนเสนอโครงการเขา้มา
ในส่วนของบา้นพนูไม่เสนอมาเขา้ใจวา่คงด าเนินการร่วมกนั  ทางเทศบาล
ไม่สามารถจา้งใหท้ั้งหมดได ้ แต่เป็นการเสริมการท างานกนั 

 พกั 10 นาที 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นแผนงานสาธารณสุข  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์โครงการบริหารจดัการขยะ มนัจะพอกบัการจดัการเก็บขยะหรือครับ หรือ

ท่านจะมีการบริหารจดัการอยา่งไร 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ผมขอทราบวา่การบริหารจดัการขยะท าอยา่งไร  และจะจดัเก็บอยา่งไร  

เดือนไหน  ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ควบคุมโรคพิษสุนขับา้  มนัมีตวัอยา่ง
มาแลว้ท่ีหมู่ท่ี 7  ขอใหค้วบคุมทั้งต าบล  อยา่ใหเ้กิดปัญหาซ ้ ารอย 

นายกเทศบาลฯ ขณะน้ีทางงาน สสส.ไดด้ าเนินการส ารวจผูท่ี้มีความประสงคใ์หเ้ทศบาล
จดัการขยะใหแ้ลว้  ด าเนินการคดัแยกขยะจากครัวเรือน  โดยจะด าเนินการ
จดัท าโรงเรือน  และท าการเป็นจุดแลกเปล่ียนขยะ  นโยบายท าทั้งต าบลแต่
จะส ารวจชุมชนใดพร้อมก็จะท าก่อน ตามนโยบายคดัแยก  คงไม่มีการซ้ือถงั
ขยะแน่นอน 

ประธานสภาฯ แผนงานเคหะชุมชน  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์ 5 แสนบาท จ่ายเป็นค่า

อะไรบา้งครับ  ค่าซ่อมแซมถนนรวมถึงถนนลาดยางดว้ยหรือไม่ 
ปลดัเทศบาลฯ รวมค่าตอบแทนทหารในการกรีดถนนดว้ยครับ  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงรวมรถทหารดว้ยหรือไม่  และในปีน้ีท่านตั้งค่าวสัดุไว้

ดว้ยหรือไม่ 
นางนงลกัษณ์  นอ้มจิตร เงินค่ารักษาพยาบาล 3 แสนบาทจ่ายอยา่งไร  หนา้ 28 ขอ้ 1 ประปาเป็น

ประปาหมู่ท่ี 4,6 หรือไม่  และเคร่ืองสูบน ้าหอยโข่งตั้งไวใ้ชท่ี้ไหน 
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นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เคร่ืองตบดินมีลกัษณะอยา่งไร  เหมือนรถบดถนนหรือไม่ครับ  
นายกเทศบาลฯ วสัดุเช้ือเพลิงรวมทหารดว้ย  หินคลุกตั้งไวแ้ลว้ในค่าวสัดุ  ค่ารักษาพยาบาล

เป็นการจ่ายใหก้บัโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เราคา้งจ่ายกรณีพอ่ช่างยนัตก์็
ตามสิทธ์ิ  เคร่ืองสูบน ้าตั้งไวเ้ป็นส่วนกลางของเทศบาล  ส่วนรถบดก็ปล่อย
ตก  เคร่ืองตบดินเป็นเคร่ืองเล็กใชค้นในการตบดิน  

นางนงลกัษณ์  นอ้มจิตร น่าจะมีแบบมาใหดู้ดว้ย  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง เคร่ืองตบดินน่าจะมีภาพประกอบ  ส่วนสเปคของถนนคอนกรีต / ลาดยาง

ก่อนเขา้กรรมการแปรญตัติน่าจะใหไ้ดน้ะครับสัก 1 โครงการ  
ประธานสภาฯ ฝากท่านนายกดว้ยครับ  
 พกั 
 ประชุมเวลา  13.00 น.  
 แผนงานไฟฟ้าและถนน   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 1 งบประมาณ  383 ,000.-บาท ผม

เปรียบเทียบกบังบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมท่ีผา่นมาราคาสูงข้ึนถึง 1 แสน
กวา่บาท  ไม่ทราบวา่ฝ่ายบริหารไดดู้รายละเอียดประมาณการหรือไม่  และ
ป้ายโครงการทุกโครงการตั้งงบเป็น 4 ,000 บาท เม่ือก่อน 3 ,000 บาท เพิ่มข้ึน
เพราะอะไร  และเป็นท่ีรู้กนัวา่ป้ายเก่าก็จะหายบ่อยๆดว้ย 

นางนงลกัษณ์  นอ้มจิตร งบประมาณแตกต่างกนัระหวา่งเงินสะสมกบังบปีมีอะไรซอ้นอยูห่รือไม่  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กราคาต่อตารางเมตรของ
งบประมาณจ่ายขาดกบังบในขอ้บญัญติัแตกต่างกนัมาก  เช่นเดียวกบัป้าย
โครงการขอค าช้ีแจงส่วนน้ีดว้ย 

นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ท่อลอดเหล่ียมหมู่ท่ี 1 เป็น 1 ช่องทาง ท าไม่ไดค้รับ  ทางพื้นท่ีไม่ยอม  ผม
เขา้ประชุมกบัหมู่บา้นมาตลอด  หมู่บา้นตอ้งการ 2 ช่องทาง เพราะเป็นจุดท่ี
น ้าไหลไม่ทนั  ถนนคอนกรีตผมเอางบประมาณหารดว้ยระยะทางแลว้อยูท่ี่ 
2,521 บาท ขณะท่ีสายทุ่งขมิ้นท่ีเพิ่งจ่ายขาดไปอยูท่ี่ 2 ,200 บาท จึงท าใหเ้ห็น
วา่ท าไมราคาจึงแตกต่างกนัเป็นแสน จึงขอใหท้บทวนใหม่  และน่าจะมีแบบ
แปลนทุกโครงการดว้ย  และโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเตาถ่าน
ท าไมไม่ท าตลอดสาย  ความยาวของถนนผมไดป้รึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ี
ของการรถไฟแลว้สามารถท าได ้ ถนนเลียบรางรถไฟทางหมู่ท่ี 7 ท ามาแลว้  
ผมจึงเสนอวา่โครงการน้ีใหท้  าเลียบรางรถไฟจากดา้นในมาก่อน  หากไว้
เท่าใดก็จะเหลืออยูด่า้นนอก  ถนนบา้นพนู-สวนกลว้ย ช่ือมนัแปลกผมวา่ 
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น่าจะตดัค าวา่คอนกรีตเสริมเหล็กออก  ผมไดป้รึกษากบัก านนัแลว้เร่ิมท า
จากหมู่เขตหมู่ท่ี 3 มาก่อนแลว้ออกมาหนา้โรงเรียนก็จะแกปั้ญหาไดท้ั้งหมด
ขอ้ 12 น่าจะเป็นนางสุทิน ขอ้ 13 นายสุเทพ 

นายอภิชาต  ใจกระจ่าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นนายสวาท-นายค ารณ  ยาว 250 เมตร 
น่าจะผดิพลาด  ความยาวคงไม่ถึงครับ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง โครงการตดัควนหว้ยวน  เราสามารถระบุไดไ้หมครับวา่เอาหินมาถมท่ีถนน
สายคูค่ายไดห้รือไม่ครับ 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ระยะทางเห็นดว้ยตามท่ีท่านอภิชาตบอก  ผมเคยพดูไวใ้นสภาแลว้วา่หาก
ส่วนโยธาส ารวจเพื่อจะท าโครงการขอใหแ้จง้สมาชิกในพื้นท่ีดว้ย น่ีก็คงเกิด
มาจากเช่นน้ีอีก  ฝากใหผู้บ้ริหารสั่งการส่วนโยธาในช่วงน้ีดว้ย 

นายกเทศบาลฯ การประมาณการท่ีสูงข้ึน  ผมก็ยอมรับวา่ไม่ไดไ้ปตรวจสอบกบังบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม  แต่ไดต้รวจดูในรายละเอียดประมาณการแลว้ก็เห็นวา่ 
ถูกตอ้งตามแบบแผน  ราคาสูงข้ึนก็ในเร่ืองราคาน ้ามนั วสัดุ และระยะทาง  
ส่วนของหมู่ท่ี 6 ขอใหไ้ปวดัระยะกนัดูในส่วนของโยธาผมก็ยอมรับวา่หลาย
เร่ืองก็หนกัใจอยู ่ ผมก็พยายามรอมซอมกนัทุกส่วนอยูแ่ลว้  ส่วนโยธาผม
เชิญเขา้ร่วมประชุมสภาดว้ย  ฝ่ายบริหารตอ้งรู้ทุกเร่ืองแต่บางอยา่งไม่ทนัจึง
ขอใหใ้นชั้นของกรรมการแปรญตัติ  ท่านก็วา่กนัไปตามความเป็นจริง  ส่วน
ถนนควนหว้ยวนก็ขอใหเ้ป็นอ านาจของหมู่บา้นจะพาไปไวท่ี้ไหน  ถนน
ของหมู่ท่ี 3 ไม่ใช่เส้นเลียบทางรถไฟเป็นถนนดา้นนอกท่ีตอ้งท า 5 เมตร 
เพราะสภาพถนนเดิมมนักวา้งระยะทางก็เลยตอ้งลดลง  หมู่ท่ี 5 น่าจะส ารวจ
กนัมาแลว้วา่จะท าอยา่งไร  คงใหเ้ป็นเร่ืองของหมู่บา้น 

นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์สาเหตุท่ีเสนอใหท้ าถนนเลียบทางรถไฟก็เพราะ หมู่ท่ี 7 สายสุทิน-นายชอบ
ก็เป็นถนนเสียบทางรถไฟ  หากท าเส้นเลียบทางรถไฟของหมู่ท่ี 3 ไปดว้ย
เวลาขอใชพ้ื้นท่ีกบัทางรถไฟจะไดท้  าเสียทีเดียว 

นายลั้น  ชูนิรมย ์ส าหรับการท าเทศบญัญติั  ผมพร้อมดว้ยรองอุทยัและกองช่างไดล้งไปดู
พื้นท่ีโดยเฉพาะดา้นโครงสร้างพื้นฐานหมู่ท่ี 1 ท่อบล็อกแต่ละพื้นท่ีมีความ
แตกต่างกนั  หมู่ท่ี 1 เป็นถนนลาดยางท าท่อเสร็จก็ตอ้งท าถนนลาดยาง  ฐาน
ดา้นล่างของท่อก็ไดบ้อกทางช่างวา่อาจมีการถมหินใหญ่เทเลนกนัการกดั
เซาะของน ้าดว้ย  ส่วนหมู่ท่ี 2 สายบา้นนายประยรู ไหมศรี ขณะน้ียงัเป็นแค่
ทางยงัไม่มีรูปเป็นถนนมีแต่สะพาน  คนใชง้านกนัมากตอ้งมีการถมยกระดบั
ข้ึนรูปทาง  งบประมาณก็เลยตอ้งเพิ่มข้ึนตามสภาพเน้ืองานแต่ละท่ี ส่วนป้าย
โครงการก็จะมีการจดัท าป้ายสัญลกัษณ์โลโกข้องเทศบาลติดอยูด่ว้ย  ซ่ึง
เม่ือก่อนไม่ไดท้  า 
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นายเจริญ  ใจกระจ่าง ความจริงแต่ละแผนงานก็มีผูรั้บผดิชอบอยูแ่ลว้  จึงขอเสนอแนะวา่ต่อไปให้

แต่ละส่วนงานเขา้มาช้ีแจงงบประมาณแต่ละโครงการของตวัเองดว้ย  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ฟังท่านรองช้ีแจงแลว้ก็พอเขา้ใจ  แต่ท่อบล็อกแค่ช่องทางเดียวมนัจะ

แกปั้ญหาไม่ไดค้รับ 
ประธานสภาฯ การท าบล็อกระบายน ้ามนัตอ้งมองเหตุการณ์การระบายน ้าในช่วงปกติกบั

ในช่วงน ้าท่วมมนัคงแตกต่างกนั  เพราะช่วงน ้าท่วมสภาพน ้ามนัเสมอกนั
ตลอด  การระบายน ้าก็คงท าไม่ไดห้รือไม่ทนั  น่ีเราก็ตอ้งมองดว้ย  

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง สมาชิกคงยงัติดใจเร่ืองราคา  เช่น  คอนกรีตสายหนองขนัอยูท่ี่ตารางเมตรละ 
655 บาท แต่คอนกรีตสายบา้นนายสวาท-บา้นนายค ารณอยูท่ี่ 605 บาท  
ผมจ าไดท้่านนายกเคยพดูตอนเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงจากถนนลาดยางมาเป็น
ถนนคอนกรีต  ท่านวา่ถนนคอนกรีตราคาสูงกวา่ แต่น้ีมนัไม่ใช่แลว้นะครับ
ท่าน 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ประเภทอุปกรณ์กีฬาไม่ทราบวา่ไปไวท่ี้ไหนครับ หมู่ท่ี 4 มีสถานท่ีอยูน่ะ
ครับท่าน 

นางนงคล์กัษณ์ นอ้มจิตร วนัส าคญัๆทางศาสนาทางเทศบาลน่าจะมีการตั้งงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินการไวด้ว้ยนะคะ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง โครงการสืบสานประเพณีตั้งงบไวแ้ค่ 40 ,000 บาท จะท าอะไรได ้ งานลอย
กระทงเทศบาลน่าจะจดัใหย้ิง่ใหญ่เช่นเดียวกบัวนักตญัญู  งบประมาณมนั
นอ้ยเกินไป 

นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์โครงการเขา้วดัฟังธรรมน่าจะมอบใหร้องอุทยัเป็นแกนน า  โครงการ
อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรผมไม่เห็นดว้ยเพราะท่ีผา่นมาก็ไม่เคยให้
ความส าคญักบัเทศบาล  น่าจะตอ้งพดูคุยกนัครับ 

นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  นอกจากกลุ่มท่ีระบุไวแ้ลว้  
กลุ่มอ่ืน ๆ เช่นกลุ่มออมทรัพยอ์ยูใ่นเป้าหมายหรือไม่ 

นางอารีย ์ คุระเอียด เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นขอใหฝ่้ายบริหารท าใหช้ดัเจนดว้ย  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง โครงการเตน้ทก์วา้ง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร มนัถูกตอ้งไหมครับ 

ปัจจุบนัเตน้ทม์นัจะขนาด 5 เมตร ผมคิดวา่โครงการน้ีน่าจะเป็นขนาด 5 x8 
เมตร  จ  านวน 2 หลงันะครับ 

นายกเทศบาลฯ ต ารวจกบัสมาชิก ผมคิดวา่น่าจะมีโครงการพบปะกนัจะไดรู้้จกักนั  
โครงการน้ีทางต ารวจท าโครงการมา   การอุดหนุนกลุ่มผมก็มองกนัตาม
ความเป็นจริง  กลุ่มไหนท่ีมีความเขม้แขง็สามารถช่วยเหลือพึ่งตนเองไดแ้ลว้
ทางเทศบาลก็ตอ้งดู  ส่วนเร่ืองคณะกรรมหมู่บา้นของหมู่ท่ี 11 ก็ตอ้งพดูคุย
กนัใหช้ดัเจนครับ และการอุดหนุนทางเทศบาลก็ตอ้งรู้สถานะของแต่ละกลุ่ม
ดว้ย 
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นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร กลุ่มออมทรัพยห์มู่ท่ี 10 ปัจจุบนัมีเงิน 30 กวา่ลา้นบาท กลุ่มก็ด าเนินการมา
ตามล าดบั  ท่ีพดูถึงก็ตอ้งการใหม้องเห็นวา่การรวมกลุ่มของคนโดยเฉพาะ
ทางการเงินกวา่จะเขม้แขง็ตอ้งผา่นส่ิงต่างๆ มามากมาย  และท่ีขอก็ตอ้งการ
น ามาเป็นสวสัดิการใหก้บัสมาชิก  เช่น เร่ืองเจบ็ป่วย และปัจจุบนัทางกลุ่มก็
ช่วยสังคม เช่น  มอบทุนการศึกษาใหก้บัเด็กเรียนดีแต่ยากจนในโรงเรียนต่าง 
ๆ มาโดยตลอด 

นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์อุดหนุนกลุ่มสัจจะวนัละบาท ผมขอขอบคุณผูบ้ริหารท่ีใจกวา้งเพราะ
โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีด าเนินการมาก่อน  และตอ้งการใหท้างเทศบาล
เปิดใหมี้การจดทะเบียนผูพ้ิการโดยเชิญหมอมาท่ีเทศบาลดว้ย  อุดหนุนกลุ่ม
กลองยาวหมู่ท่ี 2 อุดหนุนผูใ้ชน้ ้ าควนหว้ยวน โครงการเหล่าน้ีมีรายละเอียด
อยา่งไร 

นายลั้น  ชูนิรมย ์อุดหนุนกลุ่มสัจจะวนัละบาท จ่ายใหก้บัผูพ้ิการซ่ึงก็เคยด าเนินการมาแลว้ 
กลุ่มกลองยาวหมู่ท่ี 2 มีความต่ืนตวัดา้นวฒันธรรมแต่เวลาร่วมขบวนแห่ต่าง 
ๆ ก็เงียบไม่มีกลองยาวเพื่อใหเ้กิดความร่ืนเริงและเป็นความตอ้งการของ
หมู่บา้นครับ  โตะ๊เตน้ทข์อแกเ้ป็นจาก 4 เมตร เปล่ียนเป็น 5 เมตร 

นายอุทยั จงสวสัด์ิ ประปาควนหว้ยวนเป็นของ อบจ.ด าเนินงานโดยกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าปัจจุบนัเล้ียง
ตวัเองไม่ได ้ ค่าน ้าไม่พอค่าไฟ  ประปาขณะน้ีใชไ้ม่ไดป้ระมาณ 1 เดือนแลว้  
เคยจดัประชุมลงขนักนัครัวละ 100 ไดง้บมา 2 ,000 กวา่บาท ก็ไม่พอจึงเห็น
วา่มีความจ าเป็นหากโอนมาเทศบาลก็เป็นงานท่ีหนกั  ปัจจุบนัประปา
เทศบาลก็เอาไม่ทนัจึงมองวา่โครงการน้ีจะแกปั้ญหาได ้

นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าต าบล  ผมอยากทราบวา่ 5 
หม่ืนบาทน าไปใชใ้นส่วนไหน 

นายลั้น  ชูนิรมย ์ศูนยบ์ริการภาคเกษตรเป็นความรับผดิชอบของอปท.ตามภารกิจถ่ายโอน  
เรามีผูช่้วยนกัวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ  เป็นค่าใชจ่้ายตามภาระกิจ
หนา้ท่ี  เช่น  ค่ารับรอง ค่าประชุม โดยเฉพาะการประชุมสัญจรของอ าเภอ 

นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ผมสงสัยในหลายท่ีของขอ้บญัญติั  โดยเฉพาะหมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีค  าตอบไม่ชดัเจนในส่วนตวัไม่ตอ้งการใหล้งมติโดยท่ีไม่
เขา้ใจ  แต่หากประธานขอมติทั้งหมดก็อาจจะงดออกเสียง และโรงเพาะช า
สร้างท่ีไหนครับ 

นายลั้น  ชูนิรมย ์สร้างในเทศบาลขา้ง ๆ สระน ้าครับ  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง งบกลางอยูห่นา้ไหนครับ และครุภณัฑแ์ต่ละรายงานขอรูปถ่ายประกอบดว้ย  
นายกเทศบาลฯ งบกลางอยูห่นา้ท่ี 1 ส่วนรูปภาพจะจดัใหค้รับ  
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นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร รูปแบบการท างบประมาณเปล่ียนแปลงไปตอนเป็นอบต.มี 3 ส่วน มาเป็น
เทศบาลเป็นแผนงานฝ่ายบริหารน่าจะมีการประชุมช้ีแจงกนัก่อน  และเร่ือง
เอกสารแบบแปลนก็น่าจะท าดว้ย  งบประมาณตั้ง 50 ลา้น 

ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ หากไม่มี พกั 10 นาที  
ประธานสภาฯ ต่อไปผมขอมติท่ีประชุมวา่จะรับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามท่ีผูบ้ริหารเสนอหรือไม่ 
ท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ  11 เสียง  
เลขาสภาฯ ขั้นต่อไปเป็นขั้นการตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ  ซ่ึงสามารถตั้งได ้3-7 ท่าน  
นายสุรชยั  ใจกระจ่าง เสนอใหต้ั้งจ  านวน 3 ท่าน  
ท่ีประชุมสภา เห็นชอบใหมี้คณะกรรมการแปรญตัติจ านวน 3 ท่าน ตามเสนอ  
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอกรรมการคนท่ี 1 ครับ  
นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร เสนอ นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ขอถอนตวั  
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์เสนอ นางอารีย ์ คุระเอียด  
นางอารีย ์ คุระเอียด ขอถอนตวั  
นส.นุชรา  ทองอยู ่เสนอ นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ขอถอนตวั  
ประธานสภาฯ ขอใหท่ี้ประชุมมองใหเ้ห็นความส าคญัและคณะกรรมการก็จะมีผูช่้วยอยูแ่ลว้  

จึงไม่ตอ้งการใหทุ้กท่านถอนตวั 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เสนอ  นางสาวนุชรา  ทองอยู ่ ผูรั้บรอง  นางอารีย ์ คุระเอียด ,  

นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอช่ืออีกไหมครับ  หากไม่มีคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 1 

คือ นางสาวนุชรา  ทองอยู ่ ต่อไปขอเชิญเสนอช่ือกรรมการท่านท่ี 2 ครับ 
นางอารีย ์ คุระเอียด เสนอ  นายสุรชยั ใจกระจ่าง  ผูรั้บรอง นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์ , นายสาโรจน์  

ใจกระจ่าง 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอช่ืออีกไหมครับ  หากไม่มีคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 2 

คือ นายสุรชยั  ใจกระจ่าง   ต่อไปขอเชิญเสนอช่ือกรรมการท่านท่ี 3 ครับ 
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์เสนอ  นายอภิชาติ   ใจกระจ่าง   ผูรั้บรอง    นายสนิท  จนัทร์คง  , นางอารีย ์ 

คุระเอียด 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอช่ืออีกไหมครับ  หากไม่มีคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 3 

คือ นายอภิชาติ  ใจกระจ่าง    
ประธานสภาฯ ขอหารือท่ีประชุมเพื่อก าหนดวนั / เวลา ในการเสนอค าแปรญตัติและในการ

พิจารณาค าขอแปรญตัติใหแ้ลว้เสร็จ 
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นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ขอเสนอใหส้มาชิกท่ีจะเสนอค าขอแปรญตัติเสนอค าแปรญตัติต่อประธาน   

คณะกรรมการแปรญตัติตั้งแต่วนัท่ี 18  กนัยายน  2556  เวลา  17.30 น. ถึง
วนัท่ี 20 กนัยายน 2556 ภายในเวลา 12.00 น. และเห็นควรใหค้ณะกรรมการ
แปรญตัตินดัประชุมร่วมกนัในวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกผูใ้ดจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  
ท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบ  
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอืน่ ๆ  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ผมตอ้งขอขอบคุณฝ่ายบริหารในเร่ืองการจดัท างบประมาณท่ีท าตามท่ีตกลง

กนัไว ้ ถึงแมว้า่บางตวัจะดูสูงแต่เม่ือท่านช้ีแจงก็ชดัเชน  ส่วนงบประมาณ
ดา้นการทศันศึกษาก็ไม่ไดคิ้ดวา่ท่านจะกลา้ตดั  เพราะเป็นงบประมาณ
ประชานิยม  แต่ท่านกลา้ตดัผมช่ืนชม  งบประมาณผา่นแลว้ก็ตอ้งขอฝาก
เร่ืองการก ากบัดูแลมนัเป็นบทบาทหนา้ท่ีของท่าน  งานท่ีผา่นมามนัก็
ผดิพลาดโดยเฉพาะเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน  มนัไดไ้ม่ถึง 100 % อยา่งถนน
สายศิวนนัทก์ารถมไหล่ทางไม่สมดุลย ์ ถนนของหมู่ท่ี 3 คุณธีระพงษไ์ดดู้
แลว้ขณะน้ีด าเนินการไปถึงไหนแลว้ 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์โครงการในขอ้บญัญติัคงเรียงตามล าดบัจากโครงการท่ีส่งมาในส่วนของหมู่
ท่ี 3 ถนนสายทุ่งขมิ้นตอ้งมีการยกระดบั  ถนนสายน้ีไปออกป่าหว้ยซาง
หลงัจากด าเนินการกรีดแลว้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากกวา่เดิม  ถนนสายบา้น
นายเจริญ-วงัปรางก็อยูใ่นล าดบัตน้ๆก็มีความจ าเป็นตอ้งยกระดบัและไดรั้บ 
ผลกระทบจากการกรีดถนนท่อแตกฝากเทศบาลช่วยแกไ้ขใหด้ว้ย  ขณะน้ี
รถยนตผ์า่นไม่ไดแ้ละขอสอบถามเร่ืองเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาย กม.17 
เพราะขณะน้ีใกลห้มดปีงบประมาณแลว้ 
- ท่อบล็อกหมู่ท่ี 1 สายนาคงยาคอท่อทรุดเขา้ไปดูดว้ย  งบประมาณ
การฝึกทบทวนลูกเสือชาวบา้นตั้งไวใ้นปีงบประมาณ 2556 70 ,000 บาท เป็น
โครงการส าคญัโครงการน้ียงัอยูห่รือไม่  ผมขออนุญาตท่านประธานขอแจก
เอกสารเป็นเร่ืองของถนนสายทุ่งขมิ้นซ่ึงเป็นถนนลาดยางท่ีตั้งไวใ้น
ปีงบประมาณ 2556 ต่อมาทางสภาไดมี้มติใหเ้ปล่ียนแปลงเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนมีความหนา 0.15 เมตร ยาว ..................เมตร งบประมาณอยู่
ท่ี .....................................หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสัญญารับเหมาภาคใตเ้ป็น
ผูรั้บเหมา  การเขา้ด าเนินงานการเขา้ด าเนินการไม่มีการแจง้ใหส้มาชิกทราบ  
การลงท างานคร้ังแรกท าผดิจุดตามท่ีรู้กนัก็ตอ้งเปล่ียนจุดท างาน  ทางนายก , 
คุณลัน่,คุณอุทยั , คุณนุชรา ,คุณอารี , คุณวนัเพญ็ , คุณนงคล์กัษณ์ , คุณสุรชยั 
และตวัผมไดเ้ขา้ไปดูท่ีหนา้งานมีการตั้งบล็อกคร้ังเดียว  มองวา่งานไม่เตม็ 
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เพราะไม่มีการปรับถนนใหไ้ดร้ะดบั ผมไดด้ าเนินการตรวจสอบโดยเชือกขึง
จาก 2 ฝ่ัง  และท าการจบัระดบัท่ีก่ึงกลางไดค้วามหนาแค 0.07 เมตร  จึงได้
สอบถามท่านนายกวา่จะเอาอยา่งไร  ท่านบอกวา่ก็ตอ้งใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานตามแบบ  ผมจึงไดท้  าหนงัสือข้ึนมาเทศบาลคร้ังหน่ึงแลว้และใน
วนัท่ี 9 ก็ไดท้  าการเรียกประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ปรากฏวา่ไม่มีใครมา  ผมจึง
เสนอวา่ใหมี้การแต่งตั้งสมาชิกจากสภาแห่งน้ีเขา้ตรวจสอบ  และผมขอ
ยนืยนัวา่จะตอ้งตรวจสอบทุกโครงการของผูรั้บจา้งรายน้ีทุกโครงการ  หาก
โครงการของเขาถูกตอ้งตามแบบมีมาตรฐานผมยนิดีท่ีจะออกค่าใชจ่้ายใน
การตรวจสอบ  หากตรวจสอบแลว้ไดค้วามหนาประมาณ 0.13 เมตร ผมก็
ยอมรับได ้ แต่หากไม่ไดม้าตรฐานผมคิดวา่เราก็น่าจะดูผูรั้บเหมารายน้ีดว้ย  
ซ่ึงก็น่าจะใชไ้ม่ได ้

นางวนัเพญ็  ยอดทอง การเปิดซอง , การตรวจงานจา้งของหมู่ท่ี 9 ท าไมวนัเปิดซองจึงไม่แจง้
สมาชิกเทศบาลดว้ย  ท าถนนเสร็จสมาชิกเทศบาลไม่ทราบ  แจง้หนงัสือ
ผูต้รวจงานแต่พอวนัเซ็นช่ือตรวจงานกลบัเป็นอีกคน  ผูต้รวจงานวา่เขาไม่รู้
ล่วงหนา้เลย  ใครเป็นคนส่งรายช่ือผูต้รวจงานจะขอส่งช่ือผูต้รวจงานใหม่จะ
ไดห้รือไม่ 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารในการท าขอ้บญัญติังบประมาณซ่ึงท่านไดเ้รียกวา่
ปรึกษาหารือกนัวา่หมู่ท่ี 6 ตอ้งการอะไรก็ไดท้ั้งหมด 

ปลดัเทศบาลฯ การตรวจงานของหมู่ท่ี 9 ผมเองเป็นประธานกรรมการตรวจงานและรับรู้  
ในวนัตรวจงานประชาคมตรวจงาน 3 คนก็ไดส้อบถามวา่เกิดจากอะไร  เป็น
ความเขา้ใจผดิและก็ไดช้ี้แจงไปวา่ผูท่ี้มีรายช่ือในค าสั่งคือผูต้รวจงาน  ได้
พดูคุยอภิปรายเป็นท่ีเขา้ใจกนัแลว้  ส่วนหนงัสือทางเทศบาลไดแ้จง้หนงัสือ
ผา่นไปทางผูใ้หญ่บา้น  บงัเอิญท่านลืมแจง้คณะกรรมการตรวจงานจา้งได้
แจง้เอาเม่ือใกลถึ้ง  ส่วนการส่งช่ือประชาคมท่านผูใ้หญ่เป็นผูส่้งมา 

นายกเทศบาลฯ การถมไหล่ทางของถนนคอนกรีตผมเองก็ไม่ทราบก็ตอ้งวา่ไปตามท่ีทาง
คณะกรรมการตรวจงาน , ช่างควบคุมงาน หากตรวจงานถูกตอ้งผมก็ตอ้ง
อนุมติั  ซ่ึงบางส่วนก็โตแ้ยง้กนัพอสมควร  ก็ฝากถึงผูต้รวจงานและสมาชิก
ทุกท่านก็มีส่วนส าคญั  ในรายหมู่ท่ี 3 หนงัสือท่ีทางสมาชิกแจง้เขา้มามา
หลงัจากคณะกรรมการตรวจงานตรวจงานกนัเสร็จเรียบร้อย  ผมก็ตอ้งอนุมติั
ตามหลกัเกณฑ ์ ถนนของหมู่ท่ี 3 การยกระดบั เร่ืองรถกรีดของทหารเขา้หมู่
ท่ี 3 ตอนนั้นฝนตกก็ท าใหถ้นนไม่ดีเท่าท่ีควร  การด าเนินการท าใหเ้กิดท่อ 
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แตกก็ตอ้งขอโทษหลงัจากน้ีก็ตอ้งไปซ่อมแซม  ถนนสายบา้นนายเจริญใต้
สายไฟ กม.17 ก็สอบถามหลงัสุดคร้ังก่อน  ขณะน้ียงัไม่ไดส้อบถาม คอ
บล็อกนาคงยาขณะน้ีผูรั้บเหมาดูและอยู ่ ลูกเสือชาวบา้นไม่มีความชดัเจน
ของโครงการวา่จะฝึกท่ีไหนท าอยา่งไร   เป็นโครงการท่ีส าคญัเก่ียวขอ้งกบั
สถาบนัในขณะน้ีทางเทศบาลมีเงินไม่พอจ าเป็นตอ้งใชเ้งินก็ไดโ้อน
งบประมาณออกไป  และทางอ าเภอท าหนงัสือขอรับมาแต่คงไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นขณะน้ี  เร่ืองถนนหมู่ท่ี 3 วดัท่ีเขา้ไปหนา้งานดูโดยทัว่ไปก็ดี
ไดต้ามขนาดแต่เม่ือนอ้งพงษว์ดัจุดกลางของถนนไม่ไดร้ะดบั ณ จุดท่ีวดั
ความหนา 0.07 เมตร ก็ไดแ้จง้ใหท้  าการยกแม่แบบใหไ้ปตามแบบท่ีถูกตอ้ง  
ส่วนนอ้งพงษไ์ปวดัยงัไม่ไดป้รับและยนืยนัวา่ตอ้งด าเนินการตรวจสอบ
เหมือนเดิม  ผมยนิดีใหทุ้กท่านเขา้ร่วมและตอ้งการใหช้าวบา้นร่วมดว้ย  
เร่ืองของประชาคมต่อไปตอ้งเอาคนท่ีมีความรู้ในเร่ืองงานนั้นๆมาเป็น
กรรมการ 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ขอขอบคุณท่ีท่านนายกยงัยนืยนัตามเดิม  ตามนโยบายโปร่งใสตรวจสอบได ้ 
และขอใหบ้นัทึกในรายการประชุมดว้ยและขอใหน้ าเอกสารท่ีผมแจกแนบ
รายงานการประชุมดว้ย 

นายลั้น  ชูนิรมย ์ขณะน้ีใกลส้ิ้นสุดปีงบประมาณแลว้ขอฝากทุกท่านเร่ืองขอรับเงินอุดหนุน  
บางหมู่ยงัไม่ขอรับเงินมาโดยเฉพาะสภาวฒันธรรม , คณะกรรมการหมู่บา้น 
ขอฝากใหเ้พื่อนสมาชิกเทศบาลช่วยประสานหมู่บา้นดว้ย 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ไดส้อบถามพอสมควรแลว้  การปรับปรุงภูมิทศัน์ , รถต ารวจท ากนัไปถึง
ไหนแลว้ , บ่อบ าบดัน ้าเสียแบบแปลนเป็นอยา่งไร ผมจะไดต้อบชาวบา้นได ้ 
ตามนโยบายของท่านเป็นเกลือขอใหรั้กษาความเคม็ไวต้ลอด 

นายลั้น  ชูนิรมย ์คอบล็อกหมู่ท่ี 1 เกิดการช ารุดจากผูรั้บเหมาบรรทุกดินไปถมท่ีรัษฎา  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ใกลถึ้งวนัพาแม่บา้นไปทศันศึกษาดูงาน  ขอใหฝ่้ายบริหารช้ีแจงรายละเอียด

ใหส้มาชิกเทศบาลทราบดว้ยครับ 
นายกเทศบาลฯ ในส่วนของรถต ารวจผมมองวา่บา้นใกลเ้รือนเคียงกนั  บ่อบ าบดัน ้าเสียก่อน

การประชุมคร้ังต่อไปจะด าเนิน  ผมเองก็หนกัใจเร่ืองน้ีเพราะหลายอยา่งมนั
ไม่ชดัเจน  ความเขา้ใจตอนประชุมสภาคร้ังแรกก็ไม่ชดั  ท างานอยูช่่วงหน่ึง
แลว้ก็หยดุไปสัญญาน่าจะ 60 วนั โครงการไม่ชดัเจนมาแต่ตน้ก็เลยตอ้งมา
แกปั้ญหากนัอยูแ่บบน้ีตลอด  ตั้งไวแ้ลว้มาเปล่ียนแปลงท าตามความรู้สึก ผม
จะเอามติการประชุมคร้ังน้ีไปพดูคุยกบัทุกฝ่าย  แบบแปลนจะจดัหาให ้ การ 
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ดูงานของแม่บา้นงบประมาณเทศบาลไม่พอเพราะคนจะไปกนัมากของบไป 
อบจ.เขาใหร้ถมา 8 คนั ก าหนดวนัเดินทางวนัท่ี 21  เม่ือวนัเสาร์ทาง อบจ.
โทรมาบอกวา่หาผูรั้บจา้งไม่ไดเ้พราะเขาตั้งรถไวค้นัละ 12,000 บาท ไม่มี
ใครไปยืน่  บอกวา่ใหผ้มช่วยหาคนผมก็บอกไปวา่หากเท่าน้ีคงไม่มีใครเอา
เพราะรถถึงกนัหมด  ล่าสุดขยบัมาเป็น 14,000 บาท คิดวา่น่าจะมีผูไ้ปยืน่
ซอง  ส าหรับก าหนดการออกเดินทางเวลา 16.00 น. นดัพร้อมกนัเวลา 15.00 
น.มีการประชุม นายก อบจ.จะมาประชุมดว้ยตนเอง  ออกเดินทางเวลา 16.00 
น. คาดวา่จะถึงครัวสาหร่ายประมาณ 2-3 ทุ่ม มติท่ีประชุมตกลงกนัวา่ม้ือ
แรกจะน าขา้วห่อกนัไป ถึงกาญจนบุรีวนัรุ่งข้ึนกินอาหารเชา้ท่ีแพ (รีสอร์ท) 
เขา้ดูโรงถ่ายละครพระนเรศวรเขาลดค่าเขา้ชมให ้20 % บตัร 100 บาทต่อคน  
ตอนกลบัคิดวา่จะมีการเล้ียงอาหารม้ือค ่าแบบโตะ๊จีนท่ีร้านแสงโสม  

ประธานสภาฯ ท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ  หากไม่มีผมฝากท่านนายกเขา้ใจวา่งบประมาณ
คงผา่นไม่มีปัญหาใด ๆ  ต่อไปก็ขอฝากเร่ืองการตรวจสอบโดยเฉพาะค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ส่วนเงินอุดหนุนตามท่ีท่านรองบอกขอใหทุ้กท่าน 
ตรวจสอบดว้ยโดยเฉพาะหมู่ท่ี 6 และวนัน้ีหากทุกท่านไม่มีอะไรแลว้ผม
ขอบคุณทุกท่านท่ีประชมกนัมาแต่เชา้และขอใหทุ้กท่านโชคดี  ฝาก
คณะกรรมการแปรญตัติมาด าเนินการตามท่ีไดพ้ดูคุยกนัดว้ย  วนัน้ีผมขอปิด
ประชุม 

 ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
   (ลงช่ือ)........................................  
           ( นายประยทุธ  ยอดแกว้ )  

    ประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
 

 
   (ลงช่ือ)........................................  
           ( นายชลิต  ไทยทอง )  

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
 ผูจ้ดรายงานการประชุม 


