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เม่ือท่ีประชุมพร้อมและครบองคป์ระชุม  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที ่1   เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ  
    ไม่มี 
ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง  หนา้ท่ี 7 สภาพพื้นท่ีตดักบัท่ีวงัขอแกจ้ากค าวา่ตดัเป็นติด  
นางสาวนุชรา  ทองอยู ่หนา้ท่ี 3 โครงการบุกเบิกถนนสายควนชีพลู - บา้นนายไชยรัตน์  แกเ้ป็น 

ถนนสายควนชีพลู – สวนนายเชือบ 
นายสัมพนัธ์ ใจกระจ่าง หนา้ท่ี 8 ขอแกจ้ากเราน่าจะแตะโครงสร้างพื้นฐานในนอ้ยท่ีสุด  เป็นใหน้อ้ย

ท่ีสุด 
ประธานฯ ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมอีกไม่ครับ  หากไม่มีผมขอมติท่ี

ประชุม 
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉนัท์  
ประธานฯ ก่อนจะเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 3 ขอใหทุ้กท่านเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุม

ดงัน้ี  วาระท่ี 3.2 การจ่ายขาดเงินสะสมสายหนองใหญ่ (ตอนสุดทา้ย) และ
วาระท่ี 3.3 การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2556 รายการเคร่ืองพิมพดี์ด 

ระเบียบวาระที ่3 การขอขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557  
ปลดัเทศบาลฯ เน่ืองจากต าบลกะปางไดรั้บการยกฐานะจาก อบต.มาเป็นเทศบาลประกอบ

กบัมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัท าขอ้บญัญติั  มาใชรู้ปแบบ
คอมพิวเตอร์ ( E-LAAS) จึงใคร่ขออนุมติัต่อสภาขอขยายเวลาเสนอร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณออกไปถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

ประธานฯ เพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบา้งไหมครับ หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบใหข้ยายเวลาเสนอร่างขอ้บญัญติัไดเ้ป็นเอกฉนัท์  
    3.1 การจ่ายขาดเงินสะสม (ลาดยางถนนสายหนองใหญ่) 
นายอุทยั  จงสวสัด์ิ ในปีงบประมาณ 2556 ไดด้ าเนินการลาดยางถนนสายหนองใหญ่ไปแลว้  แต่

ไม่ตลอดสายขาดอยูป่ระมาณ 45 เมตร อาจจะเกิดจากความผดิพลาดตอนลง
ไปวดัพื้นท่ี  จึงมีความจ าเป็นขอจ่ายขาดเงินสะสมด าเนินการลาดยางถนน
สายดงักล่าวใหต้ลอดสาย  ใชง้บประมาณ 1 แสนบาท 
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นายกฯ จากท่ีท่านรองแจง้จะเห็นวา่เหลืออยูส่่วนนอ้ย  จึงคิดวา่น่าจะด าเนินการให้

แลว้เสร็จ  ขณะน้ีทางเทศบาลมีเงินสะสมคงเหลือ 3,304,816.46 บาท 
ประธานฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมดว้ย  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เป็นโครงการในปีงบประมาณท่ีผา่นมา  เกิดความผดิพลาดข้ึนบา้งเห็นวา่

น่าจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง โครงการดงักล่าวเป็นโครงการร่วมระหวา่งหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 6 ตั้งใจท า

ตลอดสาย ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารท่ีแกไ้ขปัญหาและเพื่อป้องกนัปัญหาใน
ลกัษณะน้ีอีก  จึงคิดวา่ส่วนโยธาเม่ือตอ้งส ารวจพื้นท่ีจดัท าโครงการขอให้
แจง้สมาชิกในพื้นท่ีเขา้ร่วมดว้ย 

ประธานฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับหากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ  
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
 3.2 เปลีย่นแปลงค าช้ีแจงข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2556  (รายการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ดีด) 
ปลดัเทศบาลฯ ในขอ้บญัญติังบประมาณ 2556 หนา้ 45 ครุภณัฑส์ านกังานไดต้ั้งซ้ือเคร่ือง

พิมพดี์ดขนาดแคร่ยาวไม่ต ่ากวา่ 24 น้ิว ปัจจุบนัไม่มีการผลิตแคร่ยาว 24 น้ิว
แลว้  จึงมีความจ าเป็นขอเปล่ียนแปลงขนาดของแคร่มาเป็น 18 น้ิว แทน 
ส่วนอยา่งอ่ืนคงเดิม 

ประธานฯ มีใครจะอภิปรายบา้งครับ หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  
ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอืน่ ๆ  
นายกฯ ขณะน้ีผมมองวา่เพื่อนสมาชิกจ านวนหลายท่านไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดั

กิจกรรม  อยา่งกิจกรรมวนัท่ี 28 ซ่ึงก็รู้กนัอยูว่า่ท  าเป็นประจ า  หลายท่านคง
ลืมความตั้งใจท่ีเคยอาสากบัชาวบา้นวา่จะมาร่วมกนัท าหนา้ท่ี และอีกหลาย
กิจกรรมท่ีขาดหายกนัไป  อยา่งการไปทศันศึกษาท่ีผา่นมา  ขาดแต่ท่าน 
ประธาน  ในส่วนของเลขานายกผมจะมาก าชบัในเร่ืองการร่วมกิจกรรมและ
การประชุมสภา ผมคิดวา่น่าจะท าการบนัทึกเสียงดว้ย 
- หมู่ท่ี 8 ผมมองวา่หลายกิจกรรมจะขาดหายไป    อยา่งการไปทศันศึกษา
ก็ไม่มีคนในหมู่ท่ี   8    เขา้ร่วม   ไม่มี สท.    แต่ก็อยูใ่นเขตผมขอฝาก        
คุณนงคล์กัษณ์ในเร่ืองน้ีดว้ย 
- รถทหารภารกิจคงใกลเ้สร็จส้ิน ในเร่ืองการดูแลบางหมู่ก็ดี บางหมู่ก็
ลดหลัน่กนัไป  ผมไดพ้ดูคุยกบัผูพ้นั ช. แลว้ปีหนา้ก็จะด าเนินการอีกแต่จะตั้ง 
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ในงบประมาณรายจ่ายมีการลงวสัดุหินคลุกดว้ย  ยอดใชจ่้ายน่าจะไม่เกิน 5 
แสนบาท ในขณะท่ีปีก่อนก็เกือบ 2 ลา้นในการซ่อมแซมถนนในพื้นท่ี ผมได้
มีโอกาสพดูคุยกบัท่าน ผบ.จทบ.น่าจะใหก้บัชาวบา้นก่อน ส่วนในค่ายมี
ความพร้อมประกอบกบัท่าน สท. ในค่ายตอนหาเสียงก็เห็นความเดือดร้อน
ของชาวบา้น  แต่ผมเองก็ไม่ละเลยในค่ายแน่นอน  และขอเชิญชวนทุกท่าน
ไปร่วมกิจกรรมในค่ายวนัสถาปนาหน่วย  ในวนัพรุ่งน้ีตอนเชา้และตอนเยน็ 
ร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้ การแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
กม.17 ท่าน สส.ประกอบยนืยนัมาวา่ไดค้รับไม่ตก  ส่วนการแกปั้ญหาโรงรม
ยางและแมลงวนัหมู่ท่ี 8 กรมควบคุมส่ิงแวดลอ้มลงมาและตกลงกนัวา่ให้
ทางกรมฯช่วยจดัท าบนัทึกแนวทางปฏิบติัส่งมาใหท้างเทศบาลเพื่อน ามา
บงัคบัใชใ้นต าบลต่อไป  ความผดิพลาดของถนนหมู่ท่ี 4 ,6 ก็เกิดมาจากการ
นึกเอา  ตอ้งส ารวจกนัจริง ๆ การตรวจงานจา้งผมไม่ตอ้งการใหคิ้ดวา่เป็น
เร่ืองคณะกรรมการตรวจงานจา้ง อยากใหทุ้กคนคิดวา่เป็นสมบติัของ
ส่วนรวมท่ีตอ้งช่วยกนั  บางทีมนัก็หนกัใจเพราะมนัไม่เรียบร้อย ถนน
คอนกรีตมนัหนา 15 ซม. ตลอดไม่ใช่แค่ดา้นขา้งมนัตอ้งตลอดสาย  ถา้เจาะ
ไดก้็เจาะ  การจดัหาประชาคมขอใหห้าคนท่ีชดัเจนเขา้ใจงาน ก่อนตรวจงาน
ผมขอใหผู้ต้รวจงานมาพบผมก่อนทุกคร้ัง  มาบา้งไม่มาบา้งแต่ผมตอ้งการ
ใหม้า  เราเป็น สท.ผมขอใหต้รวจสอบจะไดช่้วยกนัแกปั้ญหาได ้

ประธานฯ พกั 10 นาท ี
นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ผมขอต าหนิการท าหนา้ท่ีของท่านประธานเร่ืองระเบียบวาระการประชุม  

ผมขอใหท้่านตรวจสอบดว้ย  และขอขอบคุณท่านนายกท่ีช่วยประสานเร่ือง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กม.17 เร่ืองรถทหารหมู่ท่ี 3 ผมไม่ไดว้า่เม่ือไม่มีการตั้ง
ค่าวสัดุไว ้งานก็ไม่เรียบร้อย ต่อไปขอใหต้ั้งไวด้ว้ย ในเร่ืองการเขา้ท างนของ
ผูรั้บเหมา ลงหมู่ไหนตอ้งแจง้สมาชิกดว้ย ตอนผมไปส่งผูสู้งอายเุห็นเขาท า
ถนน  โทรมาถามท่านนายกท่านบอกวา่ไม่ทราบ  มนัไม่ไดน้ะครับท่าน  ท่อ
สายบา้นนายเจริญ-วงัปรางท่อแตกเน่ืองจากการกรีดถนนของทหาร  เร่ือง
การประชุมสภาเห็นดว้ยและขอใหถ่้ายทอดเสียงการประชุมทางสถานีวทิยุ
ดว้ย  ค่าตอบแทนการประชุมสภาของสมาชิกไม่ทราบวา่ไดห้รือไม่  ขอ
สอบถามท่านปลดัดว้ย 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ผมมีหลายเร่ืองอยากใหท้่านเลขานัง่ใกล้ๆ นายก  จะไดช่้วยบนัทึก  ไม่ค่อย
เห็นหนา้ไม่ทราบวา่ท่านไปไหน  การส ารวจไฟฟ้าตกคา้งในถนนสายหนอง
ขนั บางจุดมีปัญหาอยูข่อใหห้าทางแกไ้ขดว้ย  เร่ืองคอท่อบล็อกมนัยบุ 
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ขณะน้ีตอ้งใชไ้มท้อดเดินกนัแลว้  ท่านอยา่นัง่เฉย  เร่ืองของระบบบ าบดัน ้า
เสียเห็นวา่จะมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ดว้ย  ท่ีส าคญัจะลงมือท าเม่ือใด  ภูมิ
ทศัน์ของเทศบาลรถอะไรครับจอดกนัอยูเ่ตม็เทศบาล  มนัมีเจา้ของไหมครับ
ผมกลวั  เร่ืองโตะ๊ของท่านประธานพดูกนัหลายคร้ังหลายหนแลว้  ท่ีพดูกนั
เม่ือใดจะมี  คงเหตุน้ีมัง่ครับท่านประธานจึงไม่เขา้เทศบาล  ส่วนการร่วมท า
กิจกรรมกนัผมขอเสนอวา่ใหเ้รามีการประชุมสมาชิกกนัทุกเดือน  จะเอาวนั
ไหนท่านนายกก าหนดเลยครับ  จะไดม้อบหมายงานกนัไดเ้วลามีการประชุม
และตอ้งมีการเซ็นตช่ื์อกนัดว้ยครับ 

นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร อยา่งท่ีท่านนายกพดู  ฝ่ายบริหารมีงานเขา้มามากมาย  การจดักิจกรรมเป็น
หนา้เป็นตาของเทศบาลและทุกท่าน  เห็นวา่บางทีไม่มีการมอบหมายงานกนั  
เห็นดว้ยท่ีจะใหมี้การประชุมของสมาชิกทุกเดือน  ในส่วนของผูรั้บเหมาไม่
มีการแจง้สมาชิก  สมาชิกก็แจง้ชาวบา้นไม่ถูก  ขอใหดู้ในส่วนน้ีดว้ย  เร่ือง
ของหมู่ท่ี 8 น่าจะมีการตั้งตวัแทน 

นายสนิท  จนัทร์คง เร่ืองก่อสร้างท่ีประชุม หมู่ท่ี 1 (งบประมาณ 56 )  ขอใหป้ระกาศงานใหด้ว้ย  
หากไม่มีผูรั้บจา้งก็วา่กนัไป  แต่ท่านผูใ้หญ่ท่านวา่มีแน่นอน  ขอใหป้ระกาศ
งานดว้ยก็แลว้กนั 

นายสัมพนัธ์ ใจกระจ่าง เร่ืองของไฟฟ้าเราเคยพดูกนัเร่ืองการซ่อมแซมซ่ึงเรามีช่างไฟฟ้าแค่คนเดียว 
เอาไม่ทนัขอใหท้่านช่วยดูเร่ืองช่างไฟฟ้าดว้ย  และเร่ืองไฟฟ้าแสงสวา่งของ
หมู่ท่ี 6 พอนายกโทรถึงก็สวา่งเลย  ส าหรับเส้นน้ีเม่ือก่อนมีหลายจุดใชไ้ฟ
ของชาวบา้น  ก็ฝากใหท้างช่างไปยา้ยเป็นไฟสาธารณะใหด้ว้ย  ในเร่ืองการ
ใหค้วามส าคญักบัการท ากิจกรรม  ก็เห็นวา่เป็นหนา้ท่ีแต่ท าอยา่งไรใหรู้้
เหมือนกนั  การประชุมน่าจะแกไ้ด ้ ในส่วนของหมู่ท่ี 8 น่าจะมีผูรั้บผดิชอบ
หลกั  ผมขอเสนอใหคุ้ณนงคล์กัษณ์เป็นผูรั้บผดิชอบ 

นายกฯ ความจริงแลว้เร่ืองการแบ่งงาน  การมอบอ านาจ  ผมวา่เป็นเร่ืองดีตอ้งการให้
ท่าน สท. แต่ละท่านมาช่วยกนัท างาน  ใครจะรับผดิชอบส่วนไหน  ตรงไหน  
น่าจะแบ่งกนัเลย  การลงท างานของผูรั้บเหมาไปลงท่ีผดิทราบวา่ไดไ้ป
สอบถามกรรมการตรวจงานจา้ง  ก็ด าเนินการไปแลว้ส่วนความเสียหายท่ี
เกิดก็ผูรั้บจา้งก็ตอ้งรับไป  เร่ืองท่อไม่ทราบวา่เป็นงบอะไร  มนัไม่น่าจะแตก
หากไดม้าตรฐาน  เร่ืองวทิยทุางช่างบอกวา่ประมาณเดือนน้ีจะแลว้เสร็จ  การ
ด าเนินการจะไม่มีเร่ืองรายไดม้าเก่ียวขอ้ง  จะด าเนินการโดยเทศบาลเตม็
รูปแบบ  ถนนสายหนองขนั-วงัพระ  ฝากท่านสาโรจน์ถ่ายรูปใหด้ว้ย  เร่ือง 
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 คอบล็อกท าหนงัสือถึงผูรั้บจา้งแลว้หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดเทศบาล

จะท าเอง  โดยคิดค่าใชจ่้ายจากผูรั้บจา้ง  เร่ืองบ่อบ าบดัท าแน่นอนเพราะทาง
ผูรั้บจา้งท าไปพอสมควรแลว้  ท่ีผา่นมาผมใหแ้กไ้ขแบบบางส่วนอยู ่ ส่วน
รถท่ีจอดในเทศบาลทางต ารวจเขามีจเรต ารวจมาตรวจน ามาฝากไว ้บา้นใกล้
เรือนเคียงก็ตอ้งช่วยกนับา้ง  เร่ืองท่ีนัง่ของประธานตอนน้ีก าลงัต่อเติมอาคาร
อยู ่ จะท าใหแ้ต่ท่านประธานจะนัง่หรือไม่  เร่ืองการจดังานวนัแม่ซ่ึงก็
ออกมาดี ผมขอโทษเร่ืองการส่งหนงัสือแต่ผมวา่ทุกคนน่าจะรู้วา่เรามี
กิจกรรมเพราะมีการคดัเลือกแม่ดีเด่นของแต่ละหมู่  เร่ืองหมู่ท่ี 8 ตอ้งมีคน
รับผดิชอบเช่นเดียวกบัการประชุมทุกวนัท่ี 28 เดือนละคร้ังขอร้องทุกท่าน
ใหค้วามส าคญัดว้ย  เร่ืองช่างไฟฟ้าขณะน้ีก าลงัด าเนินการรับโอนช่างไฟฟ้า
อยู ่ ส าหรับการประชุมยนิดีมาก  ส่วนเร่ืองการแบ่งหนา้ท่ีกนัน่าจะ
ด าเนินการเลย  ส านกัปลดัมีงานบุคลากร , งาน อปพร. , งานพิธีการต่าง ๆ  , 
กองช่าง , โครงสร้างพื้นฐาน , กองคลงั จดัเก็บภาษี ,ภาษีโรงเรือน , กอง
การศึกษา , ศูนยเ์ด็ก , กีฬา , กองสาธารณสุข , ขยะ , ส่ิงแวดลอ้ม กล่ินโรง
เล้ียงไก่  เล้ียงหม ู 

นายลัน่  ชูนิรมย ์โครงการก่อสร้างของหมูท่ี 1 อาสาจะด าเนินการให ้  เหลือเวลาอีก 45 วนั 
จะส้ินสุดปีงบประมาณ           เร่ืองเงินอุดหนุนขอใหทุ้กท่านแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ท าหนงัสือขอรับมา   มีอะไรติดขดัขอใหส้อบถามนกัวชิาการศึกษาหรือ  
ท่านปลดั 

นางอารีย ์ คุระเอียด ฝากเร่ืองเงินอุดหนุน บชร.4 ศูนยเ์ด็กเล็กในค่าย  
นายสุรชยั  ใจกระจ่าง เม่ือวานไดส้ ารวจไฟฟ้า ม.4 ,ม.6 บางจุดไม่มีทางสาธารณะบา้นไม่มีเลขท่ี  

น่าจะหาทางแกไ้ขดว้ย  เร่ืองของรถต ารวจผมวา่ทางต ารวจเองก็ไม่ไดใ้ห้
เกียรติกบั สท.เท่าใด  ใหย้กกลบัไปเลย  ส่วนการตั้งประชาคมตรวจงานจา้ง
ใครเป็นคนตั้ง  อยากใหมี้การประชุมของสมาชิกอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังกบั
หอ้งของกิจการสภา 

นางวนัเพญ็  ยอดทอง ขอประชาสัมพนัธ์ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ท่ี 9 ใครตอ้งการไป
ศึกษาดูงานยนิดีตอ้นรับและขณะน้ีหมู่ท่ี 9 มีการเตน้แอโรบิคทุก 5 โมงเยน็
ของทุกวนั 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ท่อท่ีแตกเป็นการระดมทุนกนัเองของชาวบา้น  ผมวา่ผูบ้ริหารน่าจะพิจารณา
เร่ืองรถขดุหนา้ตกัหลงัดว้ย 

นายกฯ เร่ืองการแบ่งงานท่านประธานน่าจะด าเนินการใหด้ว้ย  ในวนัท่ี 28 ประชุม  
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 อยูแ่ลว้  เร่ืองไฟฟ้าหมู่ท่ี 6 ซ่ึงอยูน่อกเหนือกฎเกณฑข์องไฟฟ้าก็ตอ้งเฉยไว้

ก่อน  มาหารือกนัวา่เร่ืองรถขดุหนา้ตกัหลงัก็จะดู  ส าหรับก าหนดการในค่าย
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  เสร็จแลว้ขอเชิญไปหมู่ท่ี 3 กนั  ก็ปัญหาเร่ืองการ
สร้างวดัมีข่าวออกไปวา่ผมใหก้ารสนบัสนุนมนัไม่ใช่ครับ  เขามาขอมิเตอร์
ใชน้ ้าเราก็ไปติดตั้งใหต้ามระเบียบ  การใชน้ ้าไม่ไดส้นบัสนุนหรือต่อตา้นผม
พอทราบท่ีมาของเร่ืองน้ีอยูบ่า้ง  ท่านเสรีเคยวา่น่าจะยกท่ีของวดัใหก้บั
โรงเรียน  ซ่ึงผมเองก็ไม่เห็นดว้ยโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลวดัอินทาราม
เป็นของเอกชนดว้ย  แต่ผมเองก็ไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นอะไรท่านบอกวา่ท่ี 
สวนกลว้ยเป็นของท่ีวดั ทางผูใ้หญ่วา่ไม่ใช่  ซ่ึงผมก็ไม่ทราบผมไม่
สนบัสนุนและก็ไม่คดัคา้นส่วนจะมีการระงบัการสร้างหรือไม่ก็ตอ้งใหเ้ขา
วา่กนัไป   ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมกบัหมู่ท่ี 3 ในวนัท่ี 16 สิงหาคม น้ี 

ประธานฯ เร่ืองการแบ่งงานผมวา่ไวค้ร้ังหลงันะครับ  
นายสัมพนัธ์ ใจกระจ่าง ไฟฟ้าหมู่ท่ี 6 ท่านวา่เฉยแต่บางส่วนมนัติดถนนก าลงัจะสร้างบา้น  อยากให้

เทศบาลดูแลดว้ยอยา่งเช่น  บา้นนางแนม้ ในส่วนของท่ีสาธารณะเป็นหนา้ท่ี
ของเทศบาลมนัก็น่าจะเป็นบทบาทของเรา  และระเบียบเบ้ียประชุมอยู่
อยา่งไร 

นายกฯ ไฟฟ้าผมจะประสานส่วนท่ีวา่เฉยหมายถึง  ดูหลกัเกณฑก์นัก่อนอยา่ไปบอก
วา่ไดห้รือไม่ได ้ ส่วนการประชุมหมู่ท่ี 3 ขอเชิญชวน  วาระท่ี 2.2 เป็นวาระ
เร่ืองการสร้างวดัสวนกลว้ย  โดยปลดัอ าเภอขอเชิญทุกท่านเขา้ร่วม  ส่วน
การแบ่งงานน่าจะท าเลย 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ผมวา่การแบ่งงานตอ้งชดัเจน  บางกองบางงานยนิดีใหเ้ราช่วยแต่บางส่วน
เช่น งานก่อสร้างผมไม่มัน่ใจ 

ประธานฯ เร่ืองการรับผดิชอบงานค่อยวา่กนัท่ีหลงั  ส่วนการประชุมร่วมกนัของ
สมาชิกผมเสนอเป็นทุกวนัท่ี 5 เวลา 13.00 น. การประชุมวนัท่ี 28 ขอความ
ร่วมมือทุกท่านตามท่ีท่านนายกขอ  โดยเฉพาะเร่ืองรถใครช่วยบริการไดก้็
ขอช่วย  และขอทราบรายละเอียดการจ่ายเงินวนัท่ี 28 ดว้ย 

นายธีระพงษ ์  บวัทิพย ์พวกเราคงเหมือนกนั  คือจะมีภาระงานสังคมสูงจึงขอสอบถามเร่ือง
ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมดว้ย 

ปลดัเทศบาลฯ ส าหรับค่าตอบแทนจะข้ึนอยูก่บัรายไดข้องเทศบาล  ซ่ึงมีระเบียบก าหนด
ชดัเจน  ส่วนค่าประชุมขอเวลาไปคน้ระเบียบดูวา่เบิกจ่ายไดห้รือไม่ 
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นายกฯ ค่าใชจ่้ายวนัท่ี 28 ประมาณหม่ืนบาท เป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ  เช่น  ค่าขนม  นม 

น ้า  แต่ต่อไปก็จะเปล่ียนเป็นใหห้มู่บา้นท าอาหารมาแบ่งกนัเป็นเดือน  ๆ ไป
และมีค่าใชจ่้ายบางอยา่งก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได ้ เช่น ค่าตอบแทนพระเทศน์ 

ประธานฯ ผมขอฝากเร่ืองการท าเทศบญัญติัโดยเฉพาะในส่วนส่ิงก่อสร้างขอใหเ้ร่ง
ด าเนินการ  และขอขอบพระคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกทุกท่าน  วนัน้ีผมขอ
ปิดการประชุมครับ 

 ปิดประชุมเวลา 13.45 น. 
 
 

( นายชลิต  ไทยทอง ) 
       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง  

                                                       ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
  
 
  
 
 
    
 


