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เม่ือท่ีประชุมพร้อมและครบองคป์ระชุม  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที ่1   เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุม  
1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต าบลประจ าปี 2555 

ปลดัเทศบาลฯ ขอรายงานแบบประเมินผลการด าเนินงานในปี 2555 ซ่ึงในปีน้ีเน่ืองจาก
สมาชิกสภาหมดวาระกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจึงเป็นผูม้าติดต่อ
ราชการท่ีส านกังานเทศบาล  ไม่วา่จะมาเสียภาษีหรือการติดต่ออ่ืน เช่น จด
ทะเบียนพาณิชย ์รับเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ  ประมาณร้อยกวา่ท่าน ผลการ
ประเมินเป็นดงัน้ี โครงการท่ีปฏิบติัได ้ดา้นโครงสร้างพื้นฐานอยูใ่นแผน 
143 โครงการ ด าเนินการได ้25 โครงการ  , ดา้นเศรษฐกิจชุมชน 43 
โครงการ ท าได ้7 โครงการ , ดา้นสังคมน่าอยู ่51 โครงการ ท าได ้18 
โครงการ  , ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 13 โครงการ ท าได ้3 
โครงการ , ดา้นบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 21 โครงการ ท าได ้8 โครงการ 
ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานในภาพรวมประชาชนพอใจคิดเป็น 61.80 % ไม่
พอใจ 31.80% ความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ  คะแนนเตม็ 10 ไดค้ะแนนดงัน้ี  
โครงการสร้างพื้นฐานได ้ 6.1 , ดา้นเศรษฐกิจชุมชนได ้5.8 , ดา้นสังคมน่า
อยูไ่ด ้5.8 , ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้5.6 , 
ดา้นกิจการบา้นเมืองท่ีดีได ้5.7 รายละเอียดตามแบบรายงาน  ท่ีส่งไป
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
เลขาสภาฯ  ขอเล่ือนไปรับรองในคร้ังต่อไป  
ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองแถลงนโยบายของผู้บริหาร  

วสัิยทศัน์ 

เป็นเทศบาลต าบลใหม่   

แก้ปัญหาด้วยการ   คิดดี  ท าดี  ปฏิบัติดี  

โดยประชาชนมีส่วนร่วม น าไปสู่ความเข้มแข็ง อย่างยัง่ยนื 
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ค าแถลงนโยบาย 
ของ 

นายกเทศมนตรี 
นายทรงยศ  กรุณา 

ต่อสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
วนัที ่10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 

ท่านประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ 

  ตามท่ี ไดมี้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง เม่ือวนัท่ี 2 
ธนัวาคม 2555 และ กระผมไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชนใหด้ ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบล   กะปาง 
เป็นระยะเวลา 4 ปี กระผมตอ้งขอขอบพระคุณพี่นอ้งประชาชนชาวเทศบาลต าบลกะปาง ท่ีใหค้วามไวว้างใจ
กระผมไดรั้บใชพ้ี่นอ้งชาวกะปางในคร้ังน้ี ซ่ึงจะเป็นระยะเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหต้รงตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกะปาง ซ่ึงในการด ารงต าแหน่งในคร้ังน้ี  กระผมพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหถู้กตอ้ง และดีท่ีสุดตามอ านาจ หนา้ท่ี ท่ีตอ้งรับผดิชอบ โดยพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อท่ีจะ
น ามาเป็นแนวทางปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 

  บดัน้ี ถึงเวลาท่ีจะตอ้งแถลงนโยบายในการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินต่อสภาเทศบาลต าบล
กะปางแลว้ กระผมไดก้ าหนดนโยบายในการพฒันา ทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน โดยจะยดึหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคญั เนน้การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใน 
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า และร่วมแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงถือวา่จะเป็นการร่วมกนัก าหนดทิศทางในการสร้าง
ความเจริญของทอ้งถ่ิน จะประสานความร่วมมือระหวา่งฝ่ายการเมือง ฝ่ายพนกังานประจ า กลุ่ม องคก์ร
เอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างประชาคมเทศบาลใหเ้ขม้แขง็ บริหารงานดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะด าเนินไปภายใตว้สิัยทศัน์ท่ีวา่  

“เป็นเทศบาลต าบลใหม่ แกปั้ญหาดว้ยการ คิดดี ท าดี ปฏิบติัดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมน าไปสู่ความเขม้แขง็
อยา่งย ัง่ยนื” 

  เทศบาลต าบลกะปางจะเป็นแกนกลางในการขบัเคล่ือนกลไกทุกส่วน ใหเ้ดินหนา้ในการ
แกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ิน และการพฒันาทุกดา้นอยา่งสอดคลอ้งกนั ใหค้วามส าคญักบัการท างานในเชิง บูรณา
การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ชุมชน กลุ่มองคก์รต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัในการผลกัดนั 

 

 



-4- 

การด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย จะตอ้งมาจากการประสานความตอ้งการของทุกฝ่าย และจะตอ้งสอดคลอ้ง
สนองตอบต่อหน่วยงานระดบัเหนือข้ึนไป ไม่วา่จะเป็นระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภูมิภาค ตลอดจนถึง
นโยบายของรัฐบาล 

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานสามารถบรรลุจุดหมาย ตอบสนองและแกไ้ข
ปัญหาความตอ้งการของประชาชน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ย ัง่ยนื กระผมจึงไดก้ าหนดนโยบายในการบริหารงานไว ้
จ านวน 7 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   จะก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนนหนทาง ระบบ
ประปา ตอ้งสะอาดและทัว่ถึง ขยายการใหบ้ริการและบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะใหท้ัว่ถึงเพื่อใหมี้ความ
ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น ของประชาชน 

2. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม โดยจะด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วยงาม จดัการขยะเพื่อ
ลดปัญหาขยะท่ีก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น ส่งเสริมการน ากลบัมาใชใ้หม่ ( Recycle) การจดัตั้งธนาคาร
ขยะ รณรงคใ์หป้ระชาชนเห็นความส าคญัในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่าการใชพ้ลงังานทดแทน
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

3. นโยบายด้านเศรษฐกจิ จะส่งเสริมการด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และส่งเสริมอาชีพเพื่อใหป้ระชาชนมีรายไดเ้สริมจาก

อาชีพปกติ รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อท่ีจะสามารถแขง็ขนัไดใ้นตลาด 

4. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม จะด าเนินการดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาย ุ3-4 
ปี ใหมี้คุณภาพ เพื่อลดภาระ เป็นท่ีไวว้างใจของผูป้กครองและขยายชั้นอนุบาล รองรับเด็กเล็กท่ีจบจากศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของเทศบาล เพื่อลดภาระของผูป้กครองในการหาท่ีเรียนต่อยอดชั้นเรียนในระดบัอนุบาล 
รวมทั้งจะส่งเสริมใหมี้การอนุรักษ ์ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บไป 

5. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ  โดยการดูแล สงเคราะห์ผูมี้รายไดน้อ้ย ใหก้าร
สงเคราะห์เด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการ ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ผูป่้วยโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง ส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัของประชาชน และส่งเสริมกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม (อสม.) จะสนบัสนุนใหเ้ยาวชนและประชาชนทุก
วยั ออกก าลงักาย เพิ่มพื้นท่ี ในการเล่นกีฬา จดัสร้างอาคารอเนกประสงคแ์ละจดัท าเป็นศูนยกี์ฬา ท่ีได้
มาตรฐานสามารถรองรับการแข่งขนัในระดบัต่าง ๆ ได ้

6. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร   จะบริหารงานโดยเนน้หลกัประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ใชจ่้ายงบประมาณอยา่งคุม้ค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของบุคลากรในหน่วยงาน ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะจดัระบบ 
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การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหไ้ดม้าตรฐานและมีอุปกรณ์อยา่งเพียงพอ จดัตั้งศูนยอ์าสาสมคัรป้องกนั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.อส.ตร.) เพื่อรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น รวมทั้งประสานงานกบั
หน่วยงานอ่ืนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื 

7. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  จะด าเนินการส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชน แผนพฒันาเทศบาล จะเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหา ร่วมกนัรับผดิชอบ
ด าเนินการในชุมชน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนตนเอง 

  โดยเทศบาลเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ ทุกประเภท 

  จากนโยบายท่ีแถลงมาขา้งตน้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลกะปาง จะยดึเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน ใหส้ามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนท่ีไดม้อบความไวว้างใจ
เลือกกระผมเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านซ่ึงอยูใ่นฐานะฝ่ายนิติบญัญติั จะใหค้วามร่วมมือ อนุเคราะห์และสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของกระผมตลอดจนพนกังาน และลูกจา้ง เพื่อแปลงนโยบายน้ี สู่การปฏิบติั เพื่อการพฒันาเทศบาลต าบลกะ
ปาง อยา่งเป็นรูปธรรม น าความเจริญรุ่งเรือง และผาสุกมาสู่ประชาชนในทอ้งถ่ินสืบไป 

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

            ดว้ยความเคารพ  

          นายทรงยศ  กรุณา  
            นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง  
ประธานฯ  ท่านใดจะอภิปรายบา้งไหมครับ  
นายอมัพร  โสหุรัตน์ เร่ืองไฟฟ้าบา้นนาคงยาท่ีพว่งมากบัต าบลอ่ืน 5-7 ครัวเรือน ฝากใหช่้วย

ด าเนินการดว้ย 
นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร หนงัสือเชิญประชุมหนา้ท่ี 3 สมยัวสิามญัน่าจะผดิพลาดน่าจะเป็นสมยั

สามญัมากกวา่ และขอฝากเร่ืองแบ่งงานกนัท าเพราะจะไดช่้วยกนัท างาน 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เร่ืองแถลงนโยบายเห็นแลว้ดีใจ  ท่านมาดว้ยความคาดหวงัของชาวบา้น 

โครงสร้างพื้นฐานถนนลาดยางเป็นหลุมเป็นบ่อ  เร่ืองของประปา
โดยเฉพาะหมู่ท่ี 4,6 ฝากใหเ้ป็นเร่ืองเร่งด่วนไฟฟ้าแสงสวา่งโดยเฉพาะตาม
จุดล่อแหลม เช่น วงัพระหรือสายถนนในชุมชน เช่น สาย 1,2,7 หรือ 4,6,8   
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 ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองขยะการจดัการขยะเป็นเร่ืองท่ีชาวบา้นคาดหวงัสูงยิง่   

ธนาคารตน้ไม ้กีฬาท่ีผา่นมาเราจะใชส้นามกีฬาของในค่าย  เราน่าจะ
ด าเนินใหมี้สนามของเราเองท่ีหมู่ท่ี 6 นโยบายดา้นการเมืองการบริหาร
ท่านตอ้งบริหารเพื่อประโยชน์ตกกบัชาวบา้น ไม่ใช่นายทุน 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ผมพร้อมสนบัสนุนนโยบาย  ทุกนโยบายของฝ่ายบริหารท่ีเป็นประโยชน์
กบัชาวบา้นแต่ขอเสริมเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน ระบบประปามนัเป็นปัญหา
ของทุกหมู่บา้น ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองขยะคิดวา่คงท าเลยเพราะเป็นนโยบายเนน้
ตอนหาเสียงชาวบา้นสอบถามมาหลายคน  ในดา้นการศึกษาศิลปะกีฬา
ครอบคลุมเด็ก 0-3 ปีแลว้  เด็กต่อจากนั้นละครับเราจะดูแลต่อหรือไม่  
เร่ืองของกีฬาท่ีผา่นมามีกิจกรรมมากมายกีฬาหลายประเภท การรับส่ง
ผูป่้วยดว้ยรถ EMS ชาวบา้นสอบถามหลายคน ผมบอกวา่ตอ้งรอผูบ้ริหาร
แถลงนโยบายก่อน 

นายกเทศมนตรีฯ เร่ืองการด าเนินงานในเร่ืองของการบริหารงานมนัก็ผกูพนักนัหลายส่วน
อยา่งงบประมาณและอ่ืน ๆ  ในเร่ืองของการซ่อมแซมถนนท่ีผา่นมาคร้ังละ
เกือบลา้นประสิทธิภาพคงไม่เตม็ ก็ตอ้งหาวธีิการวา่จะท าอยา่งไร  เร่ือง
ของประปาก็คิดอยูใ่นใจก็ตอ้งเร่งด่วนจะดูทั้งระบบน ้าตอ้งสะอาดและไหล
ตลอด    ไฟฟ้าสาธารณะมีหลายจุดท่ีขาดหายจะเร่งด าเนินการแต่ก็จะดู
งบประมาณแต่ 4 ปีตอ้งทัว่ถึง  เร่ืองขยะเป็นปัญหาท่ีทา้ทายมีวธีิด าเนินการ
หลายวธีิแต่ก็ใชง้บประมาณจ านวนมาก ตอ้งศึกษาขณะน้ีเทศบาลทุ่งสง
และบริษทัปูนร่วมมือกนัในเร่ืองการก าจดัขยะ  แต่ตอ้งมีการแยกขยะเรา
เองก็จะพยายามเขา้ร่วมกบัเขา  โดยเฉพาะเร่ืองคดัแยกขยะมนัตอ้งเร่ิมท่ี
บา้นมนัตอ้งแบ่งเป็นระยะอาจจะไม่พร้อมกนัทั้งต าบลยา่นชุมชนไหน
จ าเป็นก็ตอ้งวา่กนั เร่ืองของกีฬาโดยเฉพาะสนามกีฬาหมู่ท่ี 6  มองวา่จะ
พฒันาเป็นสนามกีฬากลางของต าบล  เร่ืองของงบประมาณก็ตอ้งหาจาก
หลายส่วน ส่วนของการแข่งขนักีฬาประจ าปียงัไม่มีรายละเอียดคงตอ้ง
ขอดูในรายละเอียดก่อน รถ  EMS ขณะน้ียงัไม่ด าเนินการยงัวา่งอยูก่็ตอ้ง
ด าเนินการแต่ทุกเร่ืองผมก็ตอ้งดูงบประมาณต่อ  ส่ิงไหนท่ีจะปรับปรุงก็จะ
เร่งปรับปรุงทุกอยา่งตอ้งโปร่งใส  พร้อมส าหรับการตรวจสอบครับ ส่วน
การแบ่งงานเป็นเร่ืองท่ีดี  ก็ตอ้งด าเนินการกนัไปตามล าดบั  

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ผมเองพร้อมท่ีจะร่วมงานกบัผูบ้ริหาร  ผมมีแนวคิดโดยเฉพาะเร่ืองประปา  
ทราบวา่ทาง อบต.ไดด้ าเนินการของบประมาณประปาขนาดใหญ่  โดยมี
เป้าหมายจะมาแทนตวัท่ีอยูใ่น อบต.แต่ทราบวา่ขั้นตอนการทุบประปามี  
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หลายขั้นตอน  หากมีอุปสรรคเสนอแนะใหน้ าตวัใหม่ไปแกปั้ญหาของหมู่
ท่ี 4 ,6 ครับ เร่ืองของไฟฟ้าสาธารณะในขอ้บญัญติัตั้งไวส้ามารถด าเนินการ
ไดเ้ลย  เราอาจอุดหนุนไฟฟ้าในเร่ืองพาดสายและไฟฟ้าไม่ก่ีจุด ท่ีเหลือเรา
ใหช่้างของเราติดตั้งเองน่าจะดีกวา่  ผมยนิดีร่วมท างานและรับนโนบายท่ีดี
ของท่านครับ 

  พกั 10 นาที 
ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา  
  4.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  
ปลดัเทศบาลฯ  องคก์รในการจดัท าแผนพฒันามี 3 คณะ คือ  

1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
3. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา 
 คณะกรรมาการชุดท่ี 1 ท าหนา้ท่ีก าหนดแนวทางพฒันาทอ้งถ่ินโดยมี
กรอบจากอ านาจหนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน , ภารกิจถ่ายโอน ,  ยทุธศาสตร์พฒันา
อ าเภอ , จงัหวดั , ประเทศ  นโยบายของผูบ้ริหาร , แผนชุมชน , มีท่าน
นายกเป็นประธาน ปลดัเทศบาลเป็นเลขา ในคณะน้ีมีคณะกรรมการใน
ส่วนต่าง ๆ  เช่น ผูท้รงคุณวฒิุ , ประชาคม , และท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกท่านใน
วนัน้ีคือ คณะกรรมการในส่วนของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจ านวน 3 ท่าน ท่ี
จะตอ้งใหส้ภาแห่งน้ีคดัเลือกในวนัน้ี จ  านวน 3 ท่าน 
 ส่วนคณะกรรมการชุดท่ี 2 ปลดัเทศบาลเป็นหวัหนา้คณะท างานมีเจา้หนา้ท่ี
วเิคราะห์นโยบายเป็นเลขา  คณะน้ีจะท าหนา้ท่ีรวบรวม , จดัท าร่างแผน
เสนอใหค้ณะท่ี 1 พิจารณา คณะน้ีไม่มีในส่วนของสมาชิกสภา ในคร้ังน้ีจึง
ใคร่ขอใหส้มาชิกสภาทุกท่านพิจารณาหาคนท่ีเหมาะสมต่อไป 

ประธานฯ  ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือผูท่ี้ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพฒันาครับ  
นายอมัพร  โสหุรัตน์  เสนอ  นางสาวนุชรา  ทองอยู่  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง  เสนอ  นางอารย ์   คุระเอียด  
นายสนิท  จนัทร์คง  เสนอ  นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร  
ประธานฯ  มีท่านใดจะเสนอผูใ้ดอีกไหมครับ หากไม่มีผมไปวาระต่อไป  
  4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
ปลดัเทศบาลฯ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ท าหนา้ท่ีก าหนดแนวทางและ

วธีิการติดตามและประเมินผล / รายงานผล และเสนอแนะความเห็นให้ 
  ผูบ้ริหารมีคณะกรรมการจากสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจ านวน 3 ท่าน รูปแบบ

การติดตามแผนดงัเอกสารท่ีแจกทุกท่านในเร่ืองการรายงานผลแลว้  
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ประธานฯ   ขอเชิญเพื่อนสมาชิกเสนอช่ือครับ  
นางนงคล์กัษณ์ นอ้มจิตร   เสนอ  นายสนิท จนัทร์คง  
นางอารีย ์ คุระเอียด   เสนอ  นายธีระพงษ ์ บวัทิพย์  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง   เสนอ  นางวนัเพญ็  ยอดทอง  
   4.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการ สปสช.ต าบลกะปาง 
ปลดัแทศบาลฯ   กองทุน สปสช.ต าบลกะปาง  เกิดข้ึนจากการท่ี อบต.กะปางไดท้  าบนัทึก

ตกลงกบัส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติวา่จะร่วมกนัท างานดา้น
การประกนัสุขภาพของประชาชนในต าบลกะปาง  โดยมีกิจกรรม
ด าเนินการดงัน้ี (1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (2) กิจกรรมควบคุมโรค (3) 
กิจกรรมป้องกนัโรค (4) กิจกรรมบ าบดัโรค ทั้งน้ีไม่เนน้กิจกรรมการ
รักษาพยาบาล  โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานคือ (1) กลุ่มแม่และ
เด็ก (2) กลุ่มเด็กและเยาวชน (3) กลุ่มประชาชนทัว่ไป (4) กลุ่มผูสู้งอาย/ุ
พิการ (5) กลุ่มผูป่้วยเร้ือรัง  ส าหรับงบประมาณจะมี 3 ส่วน คือ (1) สปสช.
ชาติใหม้าจ านวน 40 บาท : หวัประชากร  ต าบลกะปางไดป้ระมาณหา้แสน
กวา่ถึงหกแสนกวา่ (2) อบต.ขนาดกลางสมทบ 30 % หากเป็นเทศบาลสม
บท 50 % (3) เป็นจากส่วนอ่ืนสมทบ  ของต าบลกะปางขณะน้ีมีแค่ 2 ส่วน 
คือ เงินจาก สปสช.และทอ้งถ่ินสมทบ  การบริหารงานเป็นรูปแบบของ
คณะกรรมการมีนายกเป็นประธาน และกรรมการจากส่วนต่าง ๆ  มี
คณะกรรมการจากสภาทอ้งถ่ินสมทบจ านวน 2 ท่าน ซ่ึงใคร่ขอใหส้ภา
คดัเลือกจ านวน 2 ท่าน 

ประธานฯ  ขอเชิญสมาชิกเสนอผูท่ี้เห็นสมควรขอเชิญครับ  
นางอารีย ์คุระเอียด  เสนอ  นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง  เสนอ  นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง  
ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองอืน่ ๆ  
นายกเทศมนตรีฯ  ผมขอเนน้ย  ้าในเร่ืองความพร้อมเพรียงกนัในหมู่คณะของเรา  เช่น  ท่ีตกลง

กนัวา่ทุกวนัจนัทร์มารับประทานน ้าชาร่วมกนั  ท่ีผา่นมาก็มากนับา้ง  ใน
เม่ือตกลงกนัแลว้และรู้ล่วงหนา้คิดวา่เราตอ้งเสียสละบา้ง  เช่นเดียวกนักบั
การมาประชุมก็ไม่อยากเห็นใครมาสาย  ในส่วนของพนกังานก็มาร่วมนอ้ย
ฝากปลดัก าชบัดว้ย 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง   เร่ืองไฟฟ้าสาธารณะมีหลายจุดในขณะน้ีท่ียงัดบัอยูข่อใหช่้วยเร่งรัดการ
ซ่อมแซมดว้ย  เคยติดต่อส่วนตวักบัช่างก็เร่งบา้งเขา้ใจวา่งานมาก  แต่ขอให้
เร็วดว้ย  ถนนในขณะน้ีเป็นหลุมเป็นบ่อมากแลว้  การซ่อมแซมท่ีผา่นมาเอา
หินไปลงแลว้เกล่ียดว้ยรถไถนา  เสียดายงบประมาณมนัน่าจะมีการบดอดั 
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  ดว้ย  ท่อบล็อกของหมู่ท่ี 6 ขณะน้ีใกลจ้ะพงัแลว้ไม่ทราบวา่โครงการอยู่

อยา่งไรแลว้ 
นายธีระพงษ ์  บวัทิพย ์ ผมเองก็คงตอ้งเนน้เร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน  โดยเฉพาะถนนปรับปรุง  ถนน

เป็นหลุมเป็นบ่อมากโดยเฉพาะถนนสายเตาถ่าน คิดวา่น่าจะปรับปรุงให้
ถาวร  ตอนไปหาเสียงเห็นถนนสาย 1 ,2,7 มีรถบรรทุกหินวิง่ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อหลายจุด  เราจะมีวธีิดูแลอยา่งไรครับ  จะออกเป็นขอ้หา้ม , 
ขอ้บงัคบัจะไดห้รือไม่  ในเร่ืองการจดัการขยะขอ้บญัญติังบประมาณไดต้ั้ง
ค่าบริหารจดัการขยะไว ้ 2 แสนบาท ค่าจดัซ้ือถงัขยะ 3 แสนบาท ประกอบ
กบัเป็นนโยบายของนายกท่ีจะด าเนินการ  หากตอ้งการงบประมาณอีกก็
น่าจะใชเ้งินสะสมไดใ้นเร่ืองของการจดัหารถบรรทุกขยะ 

นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร จากการท่ีเขา้ไปพบปะชาวบา้นท าใหไ้ดรั้บรู้ปัญหาต่างๆ  ของประชาชน
และคิดวา่ในเม่ือประชาชนไดใ้หโ้อกาสมาแลว้  พวกเราก็ตอ้งท าใหดี้ท่ีสุด  
ดูในขอ้บญัญติัแลว้มีหลายอยา่งท่ีตอ้งมาพดูคุยกนั 

นายกเทศมนตรีฯ  ในเร่ืองของไฟฟ้าคิดวา่น่าจะด าเนินการไดเ้ลย  ทั้งในเร่ืองของการ
ซ่อมแซมและการขยายเขต ในเร่ืองของการซ่อมแซมถนนก็คงคิด
เหมือนกนัหากไม่มีการเกลดเกล่ียบดอดั  เร่ืองของประสิทธิภาพการใชง้าน
มนัก็ไม่มีประโยชน์  เหมือนท่ีเรารู้ๆกนัอาจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบ  อาจจะจ่ายเป็นน ้ามนัหรือเบ้ียเล้ียง  อาจจะใชร้ถของทหารก็ได ้ 
ในส่วนของบล๊อกหมู่ท่ี 6 คงตอ้งขอรายละเอียดก่อน  ถนนสายเตาถ่านมี
การด าเนินการในเบ้ืองตน้ไปบา้งแลว้  ส่วนถนนสาย 1 ,2,7 คงตอ้งเร่ิมท่ี
พวกเราช่วยกนัเขา้ไปพดูคุยกบัผูใ้ชเ้ส้นทางในเร่ืองการแบกน ้าหนกัผูใ้หญ่
กรรมการหมู่บา้น , สมาชิกตอ้งช่วยกนัดูแลไม่น่าจะเป็นเร่ืองยากแต่ขอให้
ไดเ้ร่ิมลงมือท ากนั  พดูคุยกบัผูรั้บเหมาเร่ืองการจดัเก็บขยะเป็นงานท่ีตั้งใจ
แต่เร่ืองขยะมนัมีหลายขั้นตอน  มีวธีิการด าเนินงานทั้งในเร่ืองของการให้
ความรู้เร่ืองขยะ , การน ามาใชใ้หม่ , การประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  แต่
นัน่ละครับงบประมาณส าหรับเร่ืองขยะมนัก็สูงก็ตอ้งคิดอยา่งรอบคอบ 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง  เร่ืองบล็อกของหมู่ท่ี 6 ก็ดงัท่ีท่านสาโรจน์วา่มีความจ าเป็น  งบประมาณ
ของตวัน้ีไม่แน่ใจวา่เป็นงบปกติหรือจ่ายขาดเงินสะสม  ก็ตอ้งฝากท่ี
ผูบ้ริหารช่วยดูดว้ยวา่จะด าเนินการอยา่งไร  ยงัอยูห่รือไม่  หากตกไปแลว้ก็
ไม่วา่กนั  ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นห่วงอยูก่็เร่ืองรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ซ่ึงเงิน
ในหมวดน้ีตอ้งน าเขา้คณะกรรมการกระจายอ านาจระดบัจงัหวดั  ในเร่ือง
ของกีฬาคิดวา่หว้งเวลาคงใกลแ้ลว้หากยงัไม่ด าเนินการใด ๆ กลวัวา่จะไม่
ทนัการ 
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ประธานฯ  เวทีประชาคมจดัท าแผนท่ีผา่นมาอาศยัเสียงส่วนใหญ่  ในการจดัล าดบั

โครงการ  กลุ่มบา้นใดมีคนเขา้ประชุมมากก็จะไปอยูจุ่ดนั้น  อยา่งเช่นหมู่ท่ี 
2 ช่องพลีเขาพริกไม่ไดง้บประมาณเลย เช่นเดียวกนัหมู่ท่ี 3 ,8 ฝากคณะ
ผูบ้ริหารมีวธีิการจดัการอยา่งไร  เรายดึกติกาประชาธิปไตยแต่ผลก็เห็นกนั
อยู ่ การจดัท างบประมาณท่ีผา่นมาสภาพดูคุยกนั 2-3 ชัว่โมงก็จบรูปแบบ
วธีิการต่าง ๆ  น่าทบทวน 

นายสนิท  จนัทร์คง  เร่ืองถนนสาย  1,2,7 ก็อยากจะไดข้อ้มูลวา่ถนนแต่ละสายรับน ้าหนกัได้
เท่าใด  น่าจะท าประกาศรถหกลอ้รถบรรทุกไดเ้ท่าใด  สิบลอ้ไดเ้ท่าใด 

นายเจริญ  ใจกระจ่าง  คิดวา่ทุกคนก็คงมีความรู้สึกเหมือนๆกนั  คือภูมิใจท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
จากประชาชนใหเ้ขา้มานัง่ ณ จุดน้ี  ในเร่ืองของการท างานผมอยาก
เสนอแนะใหพ้ิจารณาตามความจ าเป็น  ความเดือดร้อนท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ข
ไม่ล าเอียง  ความเดือดร้อนของชาวบา้นเราตอ้งลงส ารวจไม่ใช่รอปัญหา  
ไม่ใช่คอยใหช้าวบา้นเดินเขา้มาบอกเรา ปัญหาเร่ืองเก่าบางทีมนัก็เป็นชุด
เก่า  คณะน้ียงัไม่ท างานเลยเร่ืองเก่าอยา่ไปร้ือฟ้ืนมองไปขา้งหนา้แลว้
ช่วยกนัท างาน 

ประธานฯ  ส าหรับเร่ืองการซ่อมแซมไฟฟ้าผมคิดวา่ขอใหเ้พื่อนสมาชิกส ารวจแลว้ท า
บญัชีแจง้มาท่ีไหนบา้งท่ีตอ้งท าการซ่อมแซมเพราะทางช่างคงไม่รู้  เม่ือส่ง
ขอ้มูลมาแลว้เขาจะไดท้  ารายการซ่อมแซมได ้ ส่วนในเร่ืองงบประมาณตาม
ขอ้บญัญติัก็ตอ้งวา่กนัไปตามระเบียบวา่ส่ิงไหนแกไ้ขไดส่ิ้งไหนแกไ้ข
ไม่ได ้ โดยเฉพาะหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร นัง่มองขอ้บญัญติัแลว้ไม่เขา้ใจวา่ผา่นอยา่งไร  ดูแต่รายการทศันศึกษาหลกั
ลา้นสองลา้น  คิดวา่มนัตอ้งมาปรับปรุงกนัอยา่งท่ีท่านประธานพดู 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง  ผมเองไม่ไดพ้ดูเพื่อร้ือฟ้ืนเร่ืองเก่า  เพราะเขา้ใจแต่ท่ีพดูตอ้งการคิดใหท้ า
ปัจจุบนัใหดี้เพื่อมนัจะส่งผลในการท างานในอนาคต  มีแต่ส่ิงดีๆแกปั้ญหา
ไดต้รงจุดครับ 

ประธานฯ  ผมคงตอ้งพดูวา่ขอ้บญัญติัท่ีผา่นมก็วา่กนัตามระบบประชาธิปไตย  วา่กนั
ตามเสียงขา้งมาก ทุกท่านเขา้ใจ วนัน้ีมีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  หาก
ไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน  และขอฝากผูบ้ริหารและทีมงาน  การท างานมี
หลายฝ่าย ฝ่ายสภา , ฝ่ายบริหาร ,  ท่ีส าคญัพนกังาน  อยากเห็นทุกฝ่ายผนึก
รวมเป็นหน่ึงช่วยกนัท างาน  วนัน้ีผมขอเปิดการประชุมครับ  

  ปิดการประชุมเวลา 12.00 น. 
                   ( นายชลิต  ไทยทอง )  
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง  
                                                                                                           ผูจ้ดรายงานการประชุม 


