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เปิดประชุม   เมื่อท่ีประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  1.1 ข้อท้วงติงของ สตง. ในปีงบประมาณ 2556 
ปลัดเทศบาล  ตามที่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ลงตรวจงานการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลกะปาง ในปี 2556 และมีข้อท้วงติง จาก สตง.ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 

 1.  การบริหารกิจการประปา ถูกทักท้วงในเรื่องของยอดหนี้ค้าง ตั้งแต่ปี  2552  
ถึงปัจจุบันมียอดค้าง 870,000.- บาท ในปี 2556 มีลูกหนี้ค้าง 14,700 บาท 
เกี่ยวข้อง สตง.เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จ านวน 14,700 บาท คืน
คลัง ในส่วนของ 870,000.- บาท ขณะนี้ก าลังส่งค าชี้แจง ให้แก่ สตง.ทบทวน
อยู่ 

 2.  การจ่ายขาดเงินสะสมกรณี ซ่อมแซมถนนหินคลุกในต าบลมีข้อทักท้วงใน
เรื่องว่าท าไมต้องใช้เงินสะสม เพราะเป็นการซ่อมแซมถนนไม่น่าจะเป็นเรื่อง
เร่งด่วน น่าจะจัดท าโครงการและใช้งบประมาณปกติในการด าเนินการ และการ
ใช้น้ ามันที่ทางเทศบาลไปเติมให้กับเครื่องจักรของทหารโดยไม่ได้ลงคุมว่า
เครื่องจักรทะเบียนอะไร ใช้เท่าใด 

 3.  การจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงห้องท างานของนายกฯ และจัดหาครุภัณฑ์ 
(โต๊ะ , เก้าอ้ี , โซฟา) อันเกิดจากการที่ท่านนายกท่านเก่าได้ขนย้ายข้าวของ ของ
ท่านออกไปท าให้ห้องไม่เหมาะกับการท างาน ขณะนี้ก าลังชี้แจงข้อเท็จจริงกันอยู่ 

 4.  การควบคุมครุภัณฑ์ โดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่ทางเทศบาลได้ส่งมอบให้กับกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ที่เราขาดการติดตามและควบคุมครุภัณฑ์ 

 5.  การตรวจงานจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างที่มีความล้าช้า ซึ่งชี้แจงไปว่า
เกิดจากการตรวจงาน บางโครงการคณะกรรมการตรวจงานจ้างไม่สามารถลง
ตรวจงานพร้อมกัน  เพราะบางคนติดภารกิจในวันตรวจงานท าให้เซ็นต์ตรวจงาน
ได้ไม่พร้อมกัน เอกสารจึงไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะลายเซ็นต์ ส่วนการคลังจึงไม่
สามารถเบิกจ่ายให้ได้เมื่อเอกสารไม่เรียบร้อย 

 1.2  การแนะน าสมาชิกสภาและพนักงานจ้างบรรจุใหม่ 
ประธานสภาฯ เนื่องจากมีพนักงานบรรจุใหม่หลายท่าน เพื่อการท างานร่วมกันและประสานงาน 

จึงขอให้ทุกท่านแนะน าตัวในส่วนของสมาชิกสภา ขอเชิญแนะน าเป็นเขต 
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายอภิชาติ ใจกระจ่าง,นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง   

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง,นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร, นางวันเพ็ญ ยอดทอง,      
นายสุรชัย ใจกระจ่าง 

   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางอารีย์ คุระเอียด,นายธีระพงษ์ บัวทิพย์, 
นายวิรัช สมุทรจิต, นายสนิท จันทร์คง, นายอ าพร โสหุรัตน์,นายประยุทธ ยอด
แก้ว 
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   พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ นายพิศิษฐ์ พุทธรัตน์,นายกมลศักดิ์ หอมเกตุ,

นายจิระศักดิ์ กรุณา, นายพัชรพล ใจกระจ่าง,นายอุดม บุญสวัสดิ์,นายวัสพล คง
ชาญกิจ,นางณัฏฐณิชา กองแก้ว,นางสาวบุษรีเทพ บุญทอง,นางศุภลักษณ์ กรุณา,
นางสาวพรฤทัย ดิษฐ์คล้าย 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง หน้าที่ 5 ขอเพ่ิมดังนี้ ฝากฝ่ายบริหารเรื่องโต๊ะท างานของที่ปรึกษา และขอแก้ไข

ว่า ขอขอบคุณ สท.นงค์ลักษณ์ น้อมจิต ที่ได้ประชาสัมพันธ์ 
นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ เรื่องรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
เลขานุการสภา ฯ เนื่องจากในการประชุมสภาทุกครั้ง ก็จะมีการเลี้ยงอาหารว่างและอาหารเที่ยง จึง

ต้องมีเพ่ิมเติมมาบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็เข้าร่วมประชุมทุกคน เช่น ทางช่าง เป็นต้น 
ประธานสภาฯ ทางสภาต้องการให้ทุกท่าน โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ร่วมประชุมกับสภา เมื่อ

สภาสอบถามก็จะได้มีค าตอบ ทุกท่านคงเข้าใจนะครับ  
นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง หน้าที่ 6 เรื่องช่างส ารวจ ผมพูดว่า ต าแหน่งช่างส ารวจรับเงินเขาไว้แล้ว บอกว่า

ไม่ให้เข้าสอบ ความจริงก็คล้ายๆ กัน ความจริงผมพูดในสภาว่าน่าจะอัดเสียง แต่
ด้วยเป็นสมาชิกตัวน้อยๆ 

ประธานสภาฯ ท่านใด มีอะไรจะแก้ไขอีกไม่ครับ  
ที่ประชุมฯ เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 3.1  แผนพัฒนาต าบล ประจ าปี 2558 – 2560 
ปลัดเทศบาล ตามท่ีได้รับมอบหมาย จากท่านนายกเทศมนตรีให้เป็นผู้น าเสนอแผนพัฒนา

ต าบลประจ าปี 2556 – 2560 ขออนุญาตน าเสนอท่ีประชุม เพื่อทราบดังนี้ 
แผนฉบับนี้มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 บทน า จะบอกถึงวัตถุประสงค์ของแผน ลักษณะของแผน และ
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบล  
 ส่วนที่  3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาและการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด

แข็ง ก าหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการด าเนินงานของคณะผู้บริหาร 
 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 

ด้าน 
          1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
          2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
          3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
          4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
          5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  
          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  
 

-3- 



 
ส่วนที่ 5. บัญชีสรุปโครงการ ผมขอสรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ  
ปี 2558 

รวมโครงการ 
ทั้ง 3 ป ี

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
4. ด้านการเมือง การบริหาร  
5. ด้านการศึกษา ศาสนา และ 
    ศิลปวัฒนธรรม 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 

84 
26 
9 

49 
38 

 
5 

134 
37 
21 
60 
42 

 
9 

รวม 211 303 
ส่วนรายละเอียดของโครงการ ก็ดังเอกสารแผนพัฒนาต าบลในมือของทุกท่าน  

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร หน้าที่ 6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจ าหมู่บ้านมี 5 หมู่ และวัดมี 8 วัด หน้าที่ 14 
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ประชาชนมีการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์,ขาดความ
ร่วมมือ,การไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองของสมาชิกสภาฯ อยากให้เปลี่ยนแปลง
และอยากให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับหน้า 79 เรื่องการฝึกอบรมของสมาชิก
สภาฯ ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน 

นางอารีย์ คุระเอียด หน้า 60 โครงการที่ 107 ขอให้แก้งบประมาณเป็น 35,000 บาท  
ประธานสภาฯ            ขอเชิญสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็น  
นายสุรชัย  ใจกระจ่าง ผมเสนอโครงการให้คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านพิจารณาน าเข้าในแผน 

จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรชุมชน โครงการนี้เป็น
โครงการที่เสนอมาเพ่ือให้เทศบาลต าบลกะปาง ให้ความเห็นชอบและน าเข้ามา
บรรจุอยู่ในแผนทั้งนี้ผู้เสนอโครงการต้องการของบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
   1.  เพ่ือน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาน าใช้  
   2.  บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน จากผลผลิตที่ได้และการเอา

เปรียบของ  พ่อค้าคนกลาง 
   3.  เพ่ือจัดตั้งสหกรณ์  
   4.  เพ่ือการรวมกลุ่มและแก้ไขปัญหาปัจจัยการผลิต  
   5.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ทั้งนี้ โครงการนี้ ประชาชนได้รวมกันและก าหนดที่จะจัดท าที่ หมู่ที่ 6 ต าบลกะ

ปาง งบประมาณที่ขอใช้งบประมาณ 6 แสนบาท ซึ่งการรวมตัวกันในครั้งนี้ ทาง
ชุมชนมีความพร้อมค่อนข้างสูงทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ ที่จะใช้อาคารกลุ่ม
ท าปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 6 มาปรับปรุงและมีสมาชิกเบื้องต้นอยู่แล้วจ านวนมาก ผม
ได้รับการประสานและเป็นตัวเชื่อมให้ผลักดันโครงการนี้โดยในขั้นแรก ขอแจ้งให้
สภาฯ และผู้บริหารเทศบาล น าโครงการนี้รายละเอียดดังโครงการที่แจกจ่ายทุก 
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ท่านเพ่ือน าเข้าบรรจุอยู่ในแผนต่อไป ทั้งนี้เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีผลในทาง
ปฏิบัติเพราะผู้รับผิดชอบโครงการมีความตั้งใจ จึงแจ้งขอบรรจุลงในแผนและ
ขอให้ผู้บริหาร ช่วยท าหนังสือเสนอโครงการไปของบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ต่อไปด้วย 

ประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกท่านใด จะแสดงความคิดเห็นขอเชิญครับหากไม่มีผมไปวาระต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 โครงการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านลานช้าง – ช่องประ หมู่ที่ 4  
นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
   ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาน

ช้าง – ช่องประ หมู่ที่ 8 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตอนที่ 3) (พ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน จ านวน 1,588,000.- บาท 

   เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผู้ช่วย
แป้ว – คลองตูก หมู่ที่ 8 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตอนที่ 1) (พ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลกะปาง พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 1,588,000.- บาท 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง ผมรู้จักพ้ืนที่ค่อนข้างดี และมีสวนยางอยู่ด้วย และได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ชาวบ้านในบริเวณนั้นมายังผมเช่นกัน เราท าให้เขาแล้วไปยกกลับ ท่านจะอ้าง
เรื่องเสียภาษี แต่ที่ควนห้วยวนก็ไม่มีการเสียภาษีแต่เห็นท าได้ ส่วนที่อ้างที่ประชุม
มันก็หากพ้ืนที่เป็นของที่วัง ก็ไม่ว่ากันแต่น่าจะมีพิกัด GPS ให้ชัดเจน 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง อย่างที่ท่านสาโรจน์พูด ผมเป็นสมาชิกในเขตนี้ ถนนสายใหม่ที่ไปลงทรายไว้แล้ว 
ผมเองยังไม่ทราบ และการที่ท่านนายกอ้างว่าไม่เสียภาษี ผมมองว่าไม่ใช่ประเด็น
ส าคัญ ท่านนายกน่าจะพาสมาชิกไปดูพื้นท่ีจริง และให้ท่านน าเอาบันทึกการ
ประชุมของหมู่บ้านมาให้สภาฯ ดูด้วย และจับพิกัด GPS ด้วย 

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร เห็นด้วยที่น่าจะเอารายงานการประชุมหมู่บ้านมาประกอบ เพราะหาก
เปลี่ยนแปลงแล้วมีปัญหาขึ้นมาก็จะช่วยฝ่ายบริหารได้ และอยากขอความชัดเจน
เรื่องพ้ืนที ่

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง ฟังดูสมาชิกต้องการให้ตรวจสอบพื้นท่ีให้ชัดเจนก่อน เรื่องนี้ผมคิดว่าเราน่าจะ
ด าเนินการเหมือนเมื่อคราวที่ทหารขอให้สภาฯ พิจารณาเรื่องที่ของค่าย ลงไป
ตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วมาว่ากันใหม่ และหากอยู่ในที่วังเมื่อคราวทหารซ่อมถนน
เราก็ลงหินให้ไป วันนี้หากหลักฐานไม่ชัดเจนผมงดออกเสียง 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ผมไม่ค่อยรู้จักพ้ืนที่ แต่เห็นหลายแห่งที่คาบเกี่ยว เช่น หนองบัว, คลองปาง ก็จะ
มีช่องว่างอยู่ 50-60 เมตร ที่เป็นหลุม บ่อ สงสารชาวบ้าน อยากให้ดูให้ชัดเจน  
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ทราบจากสมาชิกสภาฯ ว่ามีการถมทรายไปแล้ว มันผิดหรือไม่ ผมไม่กล้ายกมือ 
เพราะเป็นความรับผิดชอบ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง มันเป็นเพราะระบบการท างานที่ไม่ปรึกษาหารือกัน ในสมัยแรกติดม่าน,ปูพรม ก็
ครั้งหนึ่งแล้ว ท่านมองสภาฯ เป็นอะไรครับ 

ประธานสภาฯ การลงทรายไปแล้ว เท็จจริงอย่างไร และการเปิดซองมีข้อกระทบอย่างไรหรือไม่  
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรื่องนี้ ประธานไปดูได้ครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง เรื่องการเปิดซอง ด าเนินการเรียบร้อยแล้วได้ผู้รับจ้าง แต่เมื่อมีข้อเท็จจริง

ดังกล่าวเข้ามา และจากการประชุมที่ หมู่ที่ 8 ก็เห็นกันว่าที่ประชุมมีมติให้
เปลี่ยนแปลง ผมก็น าเข้าสู่การประชุมของสภาฯ ส่วนสภาฯ จะมีมติอย่างไรก็
ขึ้นกับสภาฯ ผมยืนยันว่าไม่มีส่วนได้ หรือเสียใดๆ ในส่วนของผู้รับเหมาที่เขาได้ลง
ทรายไปแล้วบ้าง ผมก็ได้สั่งหยุดไว้ หากสภาฯ มีมติอย่างไร ผู้รับจ้างก็ต้องรับไป
เอง เพราะด าเนินการบางส่วนไปก่อน ที่น าเข้าสู่สภาก็เพราะเห็นว่าเป็นมติของ
ชาวบ้านจากที่ประชุม หมู่ที่ 8 ซึ่งหลายท่านก็เข้าร่วมประชุม 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ผมฟังแล้วสับสน ตอนน าโครงการเข้าสภาฯ ไม่ผ่านเวทีประชาคมหรือ หรือว่าใคร
เป็นผู้เสนอชาวบ้านจึงไม่ยอมรับ 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง วันนั้นผมเข้าร่วมประชุมด้วย ท่านนายกโทรมาตาม แต่ไม่รู้ว่าจะมีเรื่อง
เปลี่ยนแปลงโครงการเข้าสู่ที่ประชุม ถามว่าท าไมจึงไม่คัดค้าน ผมเองอยากได้ทั้ง 
2 โครงการ เพราะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านแต่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอน เวลาที่
ผ่านมาน่าจะท าให้เรียบร้อยก่อนมีประชุมสภาฯ ผมว่าน่าจะเลื่อนการพิจารณาไป
ก่อนนะครับ 

นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง ก็สมาชิกละครับเป็นผู้เสนอ นี่ละครับที่เป็นจุดอ่อนจะว่าสมาชิกไม่รู้ไม่ได้ เพราะ
โครงการผ่านสภาฯ ผมไม่ยึดติดจะจุดใดก็ได้ แต่เมื่อเป็นความต้องการของ
ชาวบ้าน 

นางวันเพ็ญ ยอดทอง โครงการนี้ก็ทราบจากผู้ใหญ่ว่าท าไม่ได้ในวันแข่งกีฬา  
นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร สงสัยในข้อกฎหมายเรื่องการเปิดซองแล้ว  
นายสุรชัย ใจกระจ่าง โครงการนี้ จะผิดหรือไม่ผิดก็ไม่รู้ นี่เป็นจุดอ่อนของเรา ผมรับรู้โครงการตอนเป็น

ข้อบัญญัติ แต่ก่อนที่จะเป็นข้อบัญญัติไม่รู้ครับ 
นายอภิชาติ ใจกระจ่าง ผมเองก็ไม่รู้ครับแต่ประชุมที่ หมู่ที่ 8 ตั้งใจไม่ไปครับ  
เลขานุการสภาฯ เป็นคณะท างานในการท าแนวเขตเทศบาล แนวเขตท่ีปรากฏในปัจจุบันเป็นไป

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ ส่วนของโฉนดมาทีหลังแนวเขต
ต าบล อาจจะเพราะเขตที่วังได้ออกโฉนดก่อนของกะปางก็ได้ 

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง ผมเองไม่สนใจเรื่องจะเสียภาษีให้ใคร แต่เรื่องอาณาเขต เรื่องโฉนดมันแสดงกันได้ 
ผู้บริหารต้องน ามาแสดงต่อสภาฯ นี่ละครับจุดอ่อนของสภาฯ ผมเองก็ไม่ทราบ
ก่อนโครงการเข้าสภาฯ ผมเสนอให้เลื่อนวาระนี้ออกไปครับ 

ประธานสภาฯ ผมเข้าใจ ทุกโครงการเราท าเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้าน แต่เมื่อความคิดเห็นแตกต่างกัน 
ผมขอสรุปได้ว่า ส่วนหนึ่งเสนอให้เลื่อน ส่วนหนึ่งเสนอให้ขอมติ ผมขอมติท่านใด
เสนอให้เลื่อนยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติ ให้เลื่อน 7 เสียง ไม่เลื่อน 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ ผมขอนัดประชุมใหม่ ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ครับ  
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4.2 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป 

นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง   ข้อความเดิม  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(410700) กล้องถ่ายภาพนิ่ง งบประมาณตั้งไว้ 23,000.- บาท เพื่อจัดซื้อ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 กล้อง เนื่องจากไม่มีราคาก าหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
คุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดดังนี้ 

   เซนเซอร์แบบ “Exmor” APS HD CMOS ความละเอียด 16.1 ล้าน 
   ระบบ AF แบบผสมที่รวดเร็ว 
   หน้าจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว แบบ  Xtra Fine LCD พับปรับได้ 180 

องศา 
   ระบบการใช้งานที่คล่องตัว (ปุ่มคอนโทรลแบบใหม่ หน้าจอระบบสัมผัส

เพ่ือลั่นชัตเตอร์) 
   มี WIFI ในตัวกล้อง 
   บันทึกภาพเคลื่อนไหวระดับ Full HD 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   เปลี่ยนแปลงเป็น ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

(410700) กล้องถ่ายภาพนิ่ง งบประมาณตั้งไว้ 23,000.- บาท เพื่อจัดซื้อ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 กล้อง เนื่องจากไม่มีราคาก าหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
คุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดดังนี้  เซ็นเซอร์ภาพ CMOS 18 ล้านพิกเซล, 
บันทึกวีดีโอคุณภาพสูง Full-HD จอ LCD ขนาด 3.0 นิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เปลี่ยนจาก 16 ล้าน มาเป็น 18 ล้าน ตาม
รายละเอียด หากไม่มีท่านใดอภิปรายผมขอมติครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง ขอสอบถามเรื่องเผาขยะในเทศบาล เรามีงบมากน่าจะท าให้ดีกว่านี้ ฝากประธาน

ถึงฝ่ายบริหาร และขอบคุณฝ่ายบริหาร เรื่องไฟฟ้าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็น ขอบคุณ
ครับ 

นายวิรัช สมุทรจิต ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร เรื่องถนนและไฟฟ้าของหมู่ที่ 5  
นางอารีย์ คุระเอียด ขอสอบถามโครงการที่ยังไม่ประกาศของหมู่ที่ 11 จะด าเนินการตอนไหน  
นายสุรชัย ใจกระจ่าง มีเรื่องมากมายแต่นายกฯ ไม่อยู่ ก็ฝากท่านรองนายกดูเรื่องโต๊ะห้องกิจการสภา

ด้วย 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ผมขอปิดประชุมและนัดประชุม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มิ.ย. 

2557 เวลา 10.00 น. ขอปิดประชุมครับ 

 ปิดประชุมเวลา 15.00 น 
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(ลงชื่อ) ................................................... 
                      ( นายชลิต  ไทยทอง ) 

                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
                       ผู้จดรายงานการประชุม  
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