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นายสัมพนัธ์              ใจกระจ่าง 
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นางนงคล์กัษณ์           นอ้มจิตร 
นางวนัเพญ็                 ยอดทอง 
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5.  นายชลิต  ไทยทอง เลขานุการสภาฯ  
6. นายวชัรินทร์  จามจุรี  ผูอ้าํนวยการกองช่าง  
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เม่ือท่ีประชุมพร้อมและครบองคป์ระชุม  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที ่1   เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุม  
1.1 โครงการของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลกะปาง  ประจ าปี 2557 

ประธานฯ ไดรั้บหนงัสือจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลกะปาง  แจง้เร่ืองการ
อนุมติัโครงการประจาํปี 2557 ซ่ึงมีสาระโดยสรุปดงัน้ี  กองทุนอนุมติั
โครงการทั้งส้ิน  22  โครงการคิดเป็นเงิน 1,158,120 บาท 
1.2 การจัดกจิกรรมวนัปีใหม่ 

ปลดัเทศบาลฯ ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2556 ทางเทศบาลไดจ้ดักิจกรรมทาํบุญข้ึนปีใหม่ ณ 
เทศบาลตาํบลกะปางมีกิจกรรมดงัน้ี  เวลา 09.00 น. กิจกรรมตกับาตร
ขา้วสารอาหารแหง้  เวลา 10.00 น. พิธีสงฆ ์เวลา 11.00 น. ถวายอาหารเพล 
ตอนเท่ียงรับประทานอาหารร่วมกนั  เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป เป็น
กิจกรรมแลกของขวญัปีใหม่ซ่ึงตกลงกนัวา่ 200 บาทข้ึนไป  และชมการ
แสดงดนตรีของวงดนตรีชุดมวลชนสัมพนัธ์ของจงัหวดัทหารบกทุ่งสง  
นดัคณะทาํงานจดัสถานท่ีในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 ทั้งน้ีเพราะในวนัท่ี 27 
ธนัวาคม 2556 ทุกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในอาํเภอทุ่งสงจะ
จดัการแข่งขนักีฬา ทอ้งถ่ินทุ่งสงสัมพนัธ์ ณ สนามกีฬาราชมงคลไสใหญ่  
โดยมีเทศบาลตาํบลถํ้าใหญ่เป็นเจา้ภาพตอนกลางวนัมีการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอลระหวา่งเทศบาลถํ้าใหญ่กบั อปท.อ่ืนๆ  และกีฬาพื้นบา้นซ่ึงทาง
เทศบาลไดป้ระชุมเตรียมงานกนัแลว้  ขอย ํ้าเร่ืองการเดินทางไปร่วม
กิจกรรมดงัน้ี เวลา 08.00 น. รถส่วนกลางของเทศบาลจะออกจากเทศบาล  
งานเล้ียงเร่ิมเวลา 18.00 น. ท่ีราชมงคลไสใหญ่ 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
เลขาสภาฯ บนัทึกรายงานการประชุมมีการปรับเปล่ียนในรายละเอียดบางเร่ือง  เช่น  

เร่ืองของคณะกรรมการแปรญตัติขอ้บญัญติัทั้งน้ีก็เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ตรวจเทศบญัญติัของทางจงัหวดัจึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง หนา้ท่ี  6  ของการประชุมวสิามญัท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ขอแกจ้ากคาํวา่ถนน
คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง 

ท่ีประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุม 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ืองรายงานผลการด าเนินงาน  
 3.1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจาํปี

งบประมาณ  2556 
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ปลดัเทศบาลฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันา

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทางผูบ้ริหารไดม้อบหมายใหท้าํหนา้ท่ีสรุป
เอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ตามเอกสารท่ี
แจกจ่ายทุกท่านไปก่อนแลว้ดงัน้ี  เทศบาลตาํบลกะปางกาํหนดวสิัยทศัน์
ดงัน้ี “ เป็นผูน้าํในการพฒันา  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   สู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืทุกระดบั  ยดึหลกัธรรมาภิบาล ”  และกาํหนดพนัธกิจไว ้9 พนัธกิจ              
แบ่งออกเป็น 6  ยทุธศาสตร์ดงัเอกสารขอสรุปผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผน 3 ปี 

งบประมาณ 
โครงการทีท่ า
ในแผนปี 56 

งบประมาณ 

-พฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน 
-พฒันาคุณภาพชีวติ 
-เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
-การเมือง , การบริการ ,สร้างเครือข่าย 
ตามหลกักธรรมาภิบาล 
-พฒันาการศึกษาและวฒันธรรม 
-พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

86 
30 
17 
16 

 
32 
5 
 

56,660,000 
6,450,000 
6,030,000 
2,125,000 

 
14,075,000 

750,000 

13 
20 
3 
9 
 

19 
6 

9,844,000 
2,730,000 
330,000 

1,007,300 
 

7,122,921 
790,000 

 
รวม 186 86,090,000 70 21,824,221 

  ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ  ปรากฏดงัเอกสารในมือทุกท่านแลว้ 
 3.2 การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2556 
ปลดัเทศบาลฯ ในปี 2556 เทศบาลมีรายรับทั้งส้ิน 44 ,882,037.51 บาท เป็นเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล 15 ,213,852  บาท ดา้นรายจ่ายมีการใชจ่้ายดงัน้ี งบกลาง  
1,106,189บาท ,  เงินเดือน 5,372,025.29 บาท , ค่าจา้งประจาํ  192,810 บาท 
, ค่าจา้งชัว่คราว 1,910,327 บาท , ค่าตอบแทน 1,100,185 บาท , ค่าใชส้อย 
5,606,003 บาท ,  ค่าวสัดุ 2,712,238 บาท ,  ค่าสาธารณูปโภค 
1,211,775.99 บาท , เงินอุดหนุน 4,093,882,08 บาท ,  ค่าครุภณัฑ ์410 ,200  
บาท , ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  9,812,000 บาท ทั้งน้ีในปี 2556 มีการจ่าย
ขาดเงินสะสมทั้งส้ิน 8,743,478.50 บาท สาํหรับเอกสารการจดัทาํโครงการ
ต่างๆ  ไดแ้ยกเป็นแต่ละยทุธศาสตร์  ดงัเอกสารแนบการประชุม 

ประธานสภาฯ สาํหรับโครงการท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนัมี 2 โครงการ  ขณะน้ีไดท้าํสัญญา
แลว้   ท่านใดจะสอบถามในวาระน้ีบา้งครับ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา  
 4.1 การคัดเลอืกตัวแทนสภาเทศบาลไปเป็นคณะกรรมการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพต าบลกะปาง 
ปลดัเทศบาลฯ สืบเน่ืองจากตามระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบล

กะปาง  ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 
คณะกรรมการชุดน้ีจะหมดวาระในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2557  จึงนาํวาระน้ี
เขา้มาเพื่อใหส้ภาแห่งน้ีไดพ้ิจารณาคดัเลือกสมาชิกเทศบาลเขา้ร่วมเป็น
กรรมการในกองทุนหลกัประกนัสุขภาพจาํนวน 2 ท่าน รูปแบบการคดั
เลือกใชว้ธีิการคดัเลือกดงัท่ีเลือกประธานสภา 

นายสุรชยั  ใจกะจ่าง เสนอ  นายสัมพนัธ์   ใจกระจ่าง ผูรั้บรอง   นายสนิท จนัทร์คง และ         
นายอภิชาต ใจกระจ่าง 

นางวนัเพญ็  เงินทอง เสนอ นางนงคล์กัษณ์ นอ้มจิตร   ผูรั้บรอง นางอารีย ์ คุระเอียด และ              
นส.นุชรา ทองอยู ่

นายอภิชาต  ใจกระจ่าง เสนอ นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง ผูรั้บรอง นายสุรชยั ใจกระจ่าง และ           
นส.นุชรา ทองอยู ่

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ขอถอนตวั  
นส.นุชรา  ทองอยู ่เสนอ นางอารีย ์ คุระเอียด ผูรั้บรอง นางสาโรจน์  ใจกระจ่าง และ            

นางวนัเพญ็  ยอดทอง 
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ขอถอนตวั  
ประธานฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับหากไม่มีคงเหลือ 2 ท่าน  คือ คุณนงคล์กัษณ์  

นอ้มจิตร  และคุณอารีย ์ คุระเอียด  หากไม่มีผูเ้สนอแลว้ผมขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง  
 4.2 การจ่ายขาดเงินสะสม 
นายกเทศมนตรีฯ เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผา่นมาไดเ้กิดเหตุการณ์นํ้าท่วมในเขตตาํบลกะปางทาํ

ความเสียหายใหก้บัถนนเป็นจาํนวนมาก  ประกอบกบัมีความจาํเป็น
เร่งด่วนในการซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น  ทาํใหค้ณะบริหารมี
ความเห็นวา่มีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะขอจ่ายขาดเงินสะสมดงัรายการ
ต่อไปน้ี 

 รายการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2556 
1. จัดซ้ือรถตักขุดหน้า ขุดหลงั จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
รายละเอียดชนิดขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 
1. เป็นรถตกัหนา้ขดุหลงั ( Loader Backhoe ) ชนิดลอ้ยาง 4 ลอ้ ติดบุง้ก๋ี

สาํหรับตกัหนา้รถและบุง้ก๋ีขดุดา้นหลงัรถควบคุมดว้ยระบบไฮดรอลิก 
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2. ใชเ้คร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ มีกาํลงัไม่นอ้ยกวา่ 70 แรงมา้ทีรอบ

เคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนดว้ยนํ้า 
3. ระบบถ่ายทอดกาํลงัแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter 
4. ระบบบงัคบัเล้ียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 
5. บุง้ก๋ีตกั 

(1) ชุดบุง้ก๋ีตดั ติดตั้งอยูห่นา้รถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก 
(2) ขนาดความจุของบุง้ก๋ีไม่นอ้ยกวา่ 0.85 ลูกบาศกเ์มตร 
(3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลกับุง้ก๋ีขณะยกสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 3.3 

เมตร 
6. บุง้ก๋ีขดุ 

(1) ชุดบุง้ก๋ีขดุติดตั้งอยูด่า้นหลงัรถมีขาคํ้ายนัทาํใหร้ถมัน่คงขณะขดุ
ดินควบคุมดว้ยระบบไฮดรอลิก 

(2) ขนาดความกวา้งของบุง้ก๋ีไม่นอ้ยกวา่ 600 มิลลิเมตร 
(3) ความจุของบุง้ก๋ีไม่นอ้ยกวา่ 0.15 ลูกบาศกเ์มตร 
(4) มีระยะขดุไกลไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5,300 มิลลิเมตร 
(5) มีระยะขดุลูกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4,000 มิลลิเมตร 

7. มีนํ้าหนกัใชง้าน (Operating Weight ) ไม่นอ้ยกวา่ 6,500 กิโลกรัม 
8. หลงัคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผ้ลิต 
9. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท ์

อุปกรณ์ประกอบ 

1. มีมิเตอร์บอกชัว่โมงการทาํงานของเคร่ืองจกัรกล 
2. เกจว์ดัอุณหภูมิของเคร่ืองยนตห์รือสัญญาณ 
3. มีสัญญาณไฟเตือนความดนันํ้ามนัเคร่ือง และไฟชาร์ทแบตเตอร่ี 
4. มีเกจบ์อกระดบันํ้ามนัเช้ือเพลิง 
5. มีประแจสาํหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จาํนวน 1 ชุด 
6. แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกบัตวัเคร่ืองจกัร จาํนวน 1 ชุด 
7. หมวกนิรภยัสาํหรับพนกังานขบั จาํนวน 2 ชุด 
8. กระบอกอดัจาระบี จาํนวน 1 ชุด 
9. เคร่ืองมือประจาํรถ จาํนวน 1 ชุด 
10. ชุดประแจบล็อกสาํหรับใชก้บัรถจะตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 10 ขนาด ตั้งแต่

ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จาํนวน 1 ชุดและอุปกรณ์การขนัพร้อม
กล่องเหล็ก 
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11. ชุดประแจปากตายสาํหรับใชก้บัรถจะตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 10 ขนาด 
ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จาํนวน 1 ชุด 

12. มีสัญญาณและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานโรงงานผูผ้ลิต 
13. สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตวั ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่

นอ้ยกวา่ 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหวัเก๋ง  จาํนวน 1 ชุด 
14. หนงัสือคู่มือ จาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ยคู่มือการใช ้                                   

( OperationManual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่ง
อะไหล่ ( Parts Book) 

2.  จดัซ้ือหินคลุกเพื่อใชใ้นการปรับถนนหินคลุก / ถมหลุมบ่อ และ
ซ่อมแซมพื้นถนนลาดยางและอ่ืน ฯลฯ เป็นเงิน 550,000 บาท 

3. จดัซ้ือยางมะตอยสาํเร็จรูปชนิดถุงและยางมะตอยชนิดนํ้า (ถึงขนาด 
200 ลิตร) และอุปกรณ์ต่างๆ (ยางมะตอยสาํเร็จรูปถุงละ 20 กก.) 1 
ตารางเมตรใชจ้าํนวน 4 ถุง ความหนา 0.05 เมตร เป็นเงิน 400,000 
บาท 

4. จดัซ้ือท่อ คสล. (ท่อ มอก.ชั้น 3) ขนาดต่าง ๆ  คือ ขนาด  0.60  และ   
 0.80  เพื่อใชแ้กปั้ญหาทางนํ้าต่าง ๆ  ภายในตาํบลกะปาง เป็นเงิน 
300,000 บาท  

5. โครงการก่อสร้างต่อเติมพนงักั้นนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 (ผนงั
ก่อหินใหญ่) กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 60 เมตร (พื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 270 
ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลกะปางพร้อมป้าย โครงการ   
1 ป้าย เป็นเงิน 600,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างพนงัหินกั้นท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี 1 ตาํบลกะปาง  
อาํเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช กวา้งขา้งละ 3.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร (พื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 30 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาํบลกะปางพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 70,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก-คอสะพาน   
หมู่ท่ี 2  (เดิมถนนลาดยาง) หมู่ท่ี 2 ตาํบลกะปาง อาํเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ถนนกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 150 เมตา หนา 0.15 เมตร 
(พื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 750 ตารางเมตร) ไหล่ทางลงหินคลุกกวา้งขา้ง
ละ 0.05 เมตร ทั้ง 2 ขา้ง ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลกะปาง พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 470,000 บาท 
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8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขนั-โรงโม่หิน 

(เดิมถนนลาดยาง) หมู่ท่ี 4 ตาํบลกะปาง อาํเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา  0.15 เมตร  
(พื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตารางเมตร) ไหล่ทางลงหินคลุกกวา้งขา้ง
ละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ขา้ง (พื้นท่ี คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตารางเมตร) 
ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลกะปางพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็น
เงิน 1,250,000 บาท 

9. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายสาํนกังานเทศบาลตาํบล
กะปาง เพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล (พื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไม่นอ้ยกวา่ 1,650 ตารางเมตร) พื้นหนา 0.10 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตาํบลกะปาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 
660,000 บาท 

10. โครงการก่อสร้างพนงักั้นนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 (ผนงัก่อหิน
ใหญ่)กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 45 เมตร  (พื้นท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 360 ตาราง
เมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลกะปาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
เป็นเงิน 800,000 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถงัประปาหมู่บา้น (โครงการสร้างหอถงัเหล็ก) ถงันํ้า
ไฟเบอร์กลาส มอก. 435-2548 ขนาดความจุนํ้ารวม 10,000 ลิตร พร้อม
เดินท่อเมนตข์นาด  2 น้ิว (ท่อ พีวซีี ชั้น 8.5 มม.) ยาว 1,000 เมตร 
พร้อมขดุสระนํ้าขนาดกวา้ง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 4.00 
เมตร จาํนวน 1 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลกะปางพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 850,000 บาท 

12. จดัซ้ือรูปพระฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพร้อมแท่น
ขนาดกวา้ง 2.20 เมตร สูง 4.00 เมตร จาํนวน 1 รูป เป็นเงิน 100,000  

ประธานฯ   ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน  
นางนงคล์กัษณ์  รัตนพนัธ์ ขอใหฝ่้ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดเงินสะสมใหท้ราบดว้ย สาํหรับ

โครงการท่ีจ่ายขาดเงินสะสมท่ีเสนอก็เป็นความเดือนร้อนและความ
ตอ้งการของชาวบา้น  แต่ค่าป้ายดาํเนินการซ่ึงตั้งไว ้3,500 บาท คิดวา่แพง
ไป  และการประชุมในแต่ละคร้ังก็จะขอแบบแปลนทุกคร้ังแต่ก็ไม่เคยได้ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ในภาพรวมผมเห็นดว้ยในเร่ืองความเร่งด่วน  แต่ขอลงรายละเอียดในเร่ือง
การจดัซ้ือหินคลุก  ท่านจะบริหารจดัการอยา่งไรผมเห็นดว้ย  และคิดวา่  
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จาํเป็นมนัจาํเป็นตอ้งใชย้ามเร่งด่วน  แต่ผมขอใหร้ะบุไวไ้ดค้รับวา่ใชเ้พื่อ
ซ่อมแซมถนน  ถนนสายหนองขนัผมเห็นดว้ยแต่เหมือนคุณนงคล์กัษณ์วา่
มนัไม่มีแบบแปลนและการทาํคอนกรีตขอใหเ้ทท่ีละคร่ึงไดไ้หม 

นายกเทศมนตรีฯ เงินสะสมขอใหป้ลดัช้ีแจง ราคาป้ายขอลดเป็นราคา 3 ,000 บาท ทุก
โครงการ  ถนนคอนกรีตเทคร้ังละขา้งและจะตอ้งดาํเนินการตามแบบ
แปลนก่ีเมตรตดัคร้ังหน่ึงเป็นตามแบบ  สาํหรับหินคลุกจะใชใ้นเร่ืองของ
การซ่อมแซมถนนโดยเราดาํเนินการซ่อมเองไม่ใช่ซ้ือคร้ังเดียว  แต่ละคร้ัง
ดาํเนินการเม่ือตอ้งใชเ้ช่นเดียวกบัท่อครับ  เพราะเราก็จะจดัซ้ือรถขดุหนา้
ตกัหลงัมาดว้ย  จดัซ้ือยางมะตอยก็เช่นกนัครับ  ทุกโครงการท่ีเสนอเป็น
ความจาํเป็นโดยเฉพาะในพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากนํ้ากดัเซาะ  
โครงการท่ี 10,11 มีความจาํเป็นในเร่ืองของระบบประปาทั้งในส่วนหมู่ท่ี 5 
หากไม่แกไ้ขอาจจะเสียหายมาก  ส่วนหมู่ท่ี 7 บริเวณควนแตว้ซ่ึงเป็นจุดท่ี
ไม่มีนํ้าใชอ้ยูป่ระมาณ 50 ครัวเรือน 

ประธานฯ เน่ืองจากมีรายละเอียดบางอยา่ง  เอกสารยงัไม่ครบถว้นผมขอพกั 10 นาที 
และใหส่้วนท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จ 

 พกั 10 นาที  
ประธานฯ ผมขอดาํเนินการประชุมต่อครับ  เอกสารจ่ายขาดขอใหใ้ชชุ้ดท่ีเลขาสภา

แจกใหน้ะครับ 
ปลดัเทศบาลฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เทศบาลตาํบลกะปางมีเงินสะสมอยูท่ ั้งส้ิน 

12,368.080.66  บาท  จ่ายขาเงินสะสมในคร้ังน้ีจาํนวน 9,050,000 บาท 
นางอารีย ์คุระเอียด โครงการท่ี 5 พนงักั้นนํ้าคอนกรีตทาํมาแลว้  คร้ังน้ีแน่ใจอยา่งไรวา่จะอยู่

และเร่ืองแบบแปลน 
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง เร่ืองแบบแปลนเราพดูกนัตลอดเวลามีประชุม  ไม่ทราบวา่เป็นอาํนาจของ

ใคร  หากเป็นผูบ้ริหารผมวา่ขอใหก้าํหนดไปเลยวา่ตอ้งมีแบบแปลน  ถนน
คอนกรีตสายหนองขนัตารางเมตรละ 625 บาท ซ่ึงถูกกวา่ในขอ้บญัญติัผม
จึงสับสนเป็นไปไดอ้ยา่งไร  ทาํโครงการหลงัถูกกวา่หากมีแบบแปลนก็จะ
ไดเ้ห็นความแตกต่าง 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ถนนสายหนองขนัมนัตอ้งถูกกวา่เพราะทบัถนนลาดยาง ถนนไม่ตอ้งบด
อดั 

หวัหนา้ส่วนโยธา รายละเอียดการคาํนวณจะมีองคป์ระกอบหลายอยา่งเช่น ระยะทางนํ้ามนั  
และจะมีค่า BOQ ท่ีพาณิชยจ์งัหวดักาํหนดมาเป็นรายละเดือน แต่ละเดือน
ไม่เท่ากนั  พนงักั้นนํ้าเป็นการเทหนา้ฝายมัน่ใจในความแขง็แรงคงเป็น 10  
ปี เร่ืองแบบแปลนจะดูแลกบัช่าง  ซ่ึงน่าจะเรียบร้อย 

ประธานฯ การประชุมสภาคร้ังต่อไปหากแบบแปลนไม่เรียบร้อยผมจะไม่นดัประชุม  
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นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร ทุกอยา่งเม่ือพดูแลว้ตอ้งปฏิบติัถนนตอ้งเทเป็นซีกๆ  
ประธานฯ ขอมติท่ีประชุมใครเห็นชอบในการจ่ายจาดเงินสะสมโครงการท่ี 1-12 

โปรดยกมือครับ 
ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ  
นายกเทศมนตรีฯ ผมขอย ํ้าการเดินทางไปร่วมแข่งขนักีฬาขอใหไ้ปพร้อมกนั  เทศบาลมีรถ

ใหอ้อกเวลา 08.30 น. ผมขอความร่วมมือในการ่วมกิจกรรมขอใหคิ้ดถึง
ตอนหาเสียงขณะน้ีก็ขอใหป้ฏิบติัเช่นเดิม  เสร็จจากแข่งขนักีฬามีปีใหม่ ทาํ
แผน และจ่ายเงินผูสู้งอาย ุอยากใหทุ้กท่านร่วมครับ 

นายสุรชยั  ใจกระจ่าง งานกีฬาผมติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมได้  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง วาระอ่ืน ๆ เร่ืองประมาณการเม่ือช่างเขา้มาช้ีแจงก็กระจ่างข้ึน  ผมจาํ

นโยบายท่านได ้ โปร่งใส ตรวจสอบได ้จริงหรือเปล่า การร้องเรียนของ
หมู่ท่ี 3 ไปถึงไหนแลว้  อยากใหเ้ป็นเกลือรักษาความเคม็  พนกังานฝาก
มารถนํ้าไม่มีแอร์เขา้แลง้ตอ้งส่งนํ้างานมากร้อนมากครับ 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง การบนัทึกรายงานการประชุมใหดู้แลดว้ย  หลายเร่ืองไม่มีอยา่งท่ีผมพดู
เร่ืองกลุ่มออมทรัพยน้ี์อาจจะเป็นสาเหตุใหส้มาชิกบางท่านขาดประชุมคร้ัง
ก่อนรองเคยเสนอใหบ้นัทึกเทปเร่ืองแบบแปลน  ผมช่ืนชมท่านประธานท่ี
ช้ีขาดการจ่ายขาดเงินสะสมผมขอบคุณท่านรองท่ีใหเ้กียรติถามถึง
ความสาํคญั 

เลขาสภาฯ ผมดูรายงานการประชุมแลว้ก็ตอ้งยอมรับและขออภยัฉบบัท่ีแจกเป็นฉบบั
แนบเทศบญัญติัเสนอขออนุมติัผูว้า่ขาดวาระอ่ืน ๆ  

นายกเทศมนตรีฯ เร่ืองความตรงไปตรงมา ผมยดึเหมือนเดิมเร่ืองหมู่ท่ี 3 ผมแต่งตั้งกรรมการ
ลงไปตรวจสอบแลว้เดียวจะขอรายงานหลงัปีใหม่เร่ืองรถนํ้า  การทาํงาน
ของพนกังานในขณะน้ีผมรู้สึกดีใจผมวา่ดีข้ึนเร่ืองของบนัทึกรายงานการ
ประชุมคิดวา่บกพร่องโดยไม่ตั้งใจ  ทางจงัหวดัตรวจเทศบญัญติัเขม้มาก
ของชะมายขณะน้ีท่านนายกยงับ่นทอ้อยูเ่ลย 

นายสุรชยั  ใจกระจ่าง เร่ืองเงินผูสู้งอายรุายใหม่สอบถามมาหลายรายไม่ทราบเอาอยา่งไร  
นายกเทศมนตรีฯ เร่ืองเงินผูสู้งอายมีุปัญหาท่ีพนกังานบางท่านก็ไดด้าํเนินการแกไ้ขกนัไป

แลว้  กิจกรรมทุกอยา่งตอ้งหารือกนั วนัท่ี 28 น้ีมีกิจกรรมตกับาตรขา้วสาร
อาหารแหง้ แลกของขวญั มีดนตรีของทหาร จดัสถานท่ีวนัท่ี 26 เพราะ 
วนัท่ี 27 แข่งขนักีฬา ทางปลดัเกรงใจสมาชิกมองวา่พนกังานทาํไดแ้ต่ผมวา่
กิจกรรมตอ้งรวมกนั  ถนนบุกเบิกใหม่ท่ีสัญญาทาํผมแจง้ใหซ่้อมหลายหน 
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แลว้หากไม่ทาํผมจะซ่อมใชหิ้นผมเองและเร่ืองคณะกรรมการตรวจงาน , 
เปิดซอง ขอใหส่้งใหผ้มดว้ยหมู่ละ 10 คน เอาคนท่ีรู้เร่ืองงานก่อสร้างไดจ้ะ
ดีมาก  และผูป่้วยติดเตียงขอใหส่้งดว้ย 7 วนัอนัตรายมีการจดัตั้งหน่วย
บริการหนา้เทศบาลวา่งๆมาเยีย่มเยยีนกนัได ้ วนัท่ี 28 ใส่ชุดท่ีไปแข่งกีฬา 

ประธานฯ ไม่ทราบวา่มีท่านใดจะสอบถามในวาระน้ีอีกไหมครับ 1 ปีท่ีผา่นมาคิดวา่
สมาชิกทุกๆท่านคงรับรู้เร่ืองการทาํงานร่วมกนัมีถูกบา้งผดิบา้งแต่มนัอยูท่ี่
ความตั้งใจ  ตั้งใจดี  ทาํส่ิงดี  และน้ีใกลปี้ใหม่แลว้ผมขอใหส่ิ้งท่ีท่านเครา
รพช่วยคุม้ครองใหทุ้กคนมีความสุขและขอขอบคุณทุกท่านท่ีใชจ่้ายเพื่อ
ประโยชน์ของชาวบา้น 

 ปิดประชุมเวลา 13.30 น.    
 

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

เลขานุการสภาเทศบาลตาํบลกะปาง 
 ผูจ้ดรายงานการประชุม  

 


