
 บันทกึรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
สมัยวสิามัญที ่1 คร้ังที ่2 ประจ าปี 2556 

วนัที ่ 27  กนัยายน   2556  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกะปาง 
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นายประยทุธ              ยอดแกว้ 
นายสุรชยั                  ใจกระจ่าง 
นางสาวนุชรา            ทองอยู่ 
นายสนิท                    จนัทร์คง 
นายธีระพงษ ์              บวัทิพย ์
นายอมัพร                  โสหุรัตน์ 
นายสาโรจน์              ใจกระจ่าง 
นายสัมพนัธ์              ใจกระจ่าง 
นายอภิชาติ                ใจกระจ่าง 
นางนงคล์กัษณ์           นอ้มจิตร 
นางวนัเพญ็                 ยอดทอง 
นางอารีย ์                 คุระเอียด 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
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ประยทุธ          ยอดแกว้ 
สุรชยั              ใจกระจ่าง 
นุชรา               ทองอยู่ 
สนิท               จนัทร์คง 
ธีระพงษ ์         บวัทิพย ์
อมัพร              โสหุรัตน์ 
สาโรจน์           ใจกระจ่าง 
สัมพนัธ์           ใจกระจ่าง 
อภิชาติ             ใจกระจ่าง 
นงคล์กัษณ์       นอ้มจิตร 
วนัเพญ็             ยอดทอง 
อารีย ์                คุระเอียด 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายทรงยศ  กรุณา  นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง  
2.  นายอุทยั  จงสวสัด์ิ รองนายกเทศบาลต าบลกะปาง  
3.  นายลัน่  ชูนิรมย ์ รองนายกเทศบาลต าบลกะปาง  
4  นายประพนัธ์  รักษก์ าเนิด เลขานายกเทศมนตรีต าบลกะปาง  
5.  นายชลิต  ไทยทอง เลขานุการสภาฯ  
6. นางพชัรี  จนัทร์วาสน์ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  
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เม่ือท่ีประชุมพร้อมและครบองคป์ระชุม  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที ่1   เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ  
    ไม่มี  
ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
    ขอเล่ือนไปเป็นการประชุมในคร้ังต่อไป 
ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองเพือ่พจิารณา  
    3.1 ร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557  
ประธานฯ   คณะกรรมการแปรญตัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557  ไดจ้ดัส่งเอกสารเก่ียวกบัการแปรญตัติร่างเทศบญัญติัมายงั
ประธานสภาเทศบาลเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 และในโอกาสน้ีขอให้
คณะกรรมการช้ีแจงรายละเอียดใหส้มาชิกเทศบาลต าบลกะปางทราบอีกคร้ัง
หน่ึง 

นายสุรชยั  ใจกระจ่าง  คณะกรรมการแปรญตัติไดด้ าเนินการประชุมกนัในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 
เวลา 14.00 น. ปรากฏวา่ไม่มีเพื่อนสมาชิกเสนอค าแปรในส่วนของ
คณะกรรมการไดด้ าเนินการแปรญตัติได ้3 เร่ือง ดงัน้ี 
1. เสนอค าแปรขอปรับลดค่าป้ายโครงการในหมวดครุภณัฑท่ี์ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง  จ  านวน  20  โครงการ  จากเดิมโครงการละ 4 ,000 บาท 
ลดลง 1,000 บาท คงเหลือ 3 ,000 บาท รวม 20 โครงการเป็นเงิน  20 ,000 
บาท 

2. ปรับลดโครงการประเพณีแข่งวา่วจาก 100 ,000 บาท เหลือ 80 ,000 บาท 
เป็นเงิน  20,000 บาท 

3. ปรับลดโครงการอุดหนุนสถานีต ารวจภูธรกะปางจากท่ีตั้งไว ้150 ,000 
บาท เหลือ 100,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท  

รวมเงินท่ีปรับลดจาก 3 ยอดเป็นเงิน 90 ,000 บาท ไปตั้งเพิ่มในเงินงบกลาง
รายการท่ี 3 เงินส ารองจ่ายซ่ึงตั้งไว ้500 ,000 บาท รวมกบัยอดท่ีปรับลดมา
เป็นเงิน  590,000 บาท 

ประธานฯ   ขอเชิญคณะกรรมการท่านต่อไปครับ  
นายอภิชาต  ใจกระจ่าง  ผมขอเสริมในรายละเอียดของค่าป้ายดงัน้ี  

1.  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รอบสนามเด็กเล่น  หมู่ท่ี 3 ตั้งไว ้1 ,090,000 
บาท ลดค่าป้ายลง 1,000 บาท คงเหลือ 1,089,000 บาท 
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2. โครงการก่อสร้างถงัน ้าใส่ประปาหมู่บา้นหมู่ท่ี 6 ตั้งไว ้750 ,000 บาท 

ปรับค่าป้ายลง 1,000 บาท คงเหลือ 749,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.บา้นนายสวสัด์ิ หมู่ท่ี 1 ตั้งไว ้

383,000 บาท ลดค่าป้ายลง 1,000 บาท คงเหลือ 382,000 บาท  
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนาคงยา  จากสาม

แยกบา้นนายวรัิตน์ – หวัสะพานรัษฎา (ตอนท่ี 3) หมู่ท่ี 1 ตั้งไว ้605 ,000 
บาท ลดค่าป้าย 1,000 บาท คงเหลือ 604,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายประยรู  ไหมศรี 
หมู่ท่ี 2 ตั้งไว ้353,000 บาท ลดค่าป้าย 1,000 บาท คงเหลือ 352,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส านกัสงฆค์ลองตูกหมู่ท่ี 
2 ตั้งไว ้845,000 บาท ลดค่าป้ายลง 1,000 บาท คงเหลือ 844,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเตาถ่าน หมู่ท่ี 3 ตั้งไว ้
1,205,000 บาท ลดค่าป้าย 1,000 บาท คงเหลือ 1,204,000 บาท  

8. โครงการปรับปรุงหินคลุกสายบา้นบนควนตั้งไว ้705 ,000 บาท ลดค่า
ป้าย 1,000 บาท คงเหลือ 704,000 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายหนองขนั ตั้งไว ้
655,000 บาท ลดค่าป้าย 1,000 บาท 654,000 บาท 

10. โครงการปรับปรุงหินคลุกสาย (ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน) หมู่ท่ี 4 ตั้งไว ้
285,000 บาท ลดค่าป้าย 1,000 บาท คงเหลือ 284,000 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสาย หมู่ท่ี 5      
(บา้นพนู-สวนกลว้ย ) ตั้งไว ้1 ,620,000 บาท ลดค่าป้าย 1 ,000 บาท 
คงเหลือ 1,619,000 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายอบ แกว้
ประเสริฐ  ตั้งไว ้605 ,000 บาท ลดค่าป้าย 1 ,000 บาท คงเหลือ 604 ,000 
บาท 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายสวาท หอมเกตุ -
บา้นนายค ารณ  เรืองเพง็ ตั้งไว ้605 ,000 บาท  ลดค่าป้าย 1 ,000 บาท 
คงเหลือ  604,000  บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายนายชอบ – บา้นนาง
สุทิน ตั้งไว ้605,000 บาท ลดค่าป้าย 1,000 บาท คงเหลือ 604,000 บาท 
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15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนแตว้ – บา้นนาย

สุภาพ (ตอนท่ี 2) ตั้งไว ้740 ,000  บาท  ลดค่าป้าย 1 ,000 บาท คงเหลือ  
739,000 บาท 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นลานชา้ง – ช่องประ 
หมู่ท่ี 8 ตั้งไว ้1 ,589,000 บาท ลดค่าป้าย 1 ,000 บาท คงเหลือ 1 ,588,000 
บาท 

17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีตทบัหนา้ถนน
คอนกรีตสายบา้นท่าเลน ตั้งไว ้725 ,000 บาท ลดค่าป้าย 1 ,000 บาท 
คงเหลือ 724,000 บาท 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายโยธิน-บา้นนาง
อุไร หมู่ท่ี 10 ตั้งไว ้485 ,000 บาท ลดค่าป้าย 1 ,000 บาท คงเหลือ 
484,000 บาท 

19. โครงการก่อสร้างหอ้งน ้า หมู่ท่ี 11 ตั้งไว ้203 ,000 บาท ลดค่าป้าย 1 ,000 
บาท คงเหลือ 202,000 บาท 

20. โครงการก่อสร้างฟุตบาททางเทา้อาคารศาสนาสถานและท าร้ัวเหล็กดดั
รอบอาคาร หมู่ท่ี 11 ตั้งไว ้572 ,000 บาท ลดค่าป้าย 1 ,000 บาท คงเหลือ 
571,000 บาท  รวมงบประมาณท่ีปรับลดทั้งส้ิน  20 ,000 บาท  และน าเงิน
ทั้งหมดไปตั้งเพิ่มเงินส ารองจ่ายหมวดงบกลาง  ทั้งน้ีไดผ้า่นความเห็นชอบ
ของท่านนายกแลว้ 

ประธานฯ ผมขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบตามท่ีกรรมการเสนอ  โปรดยกมือครับ  
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
นางสาวนุชรา  ทองอยู ่ไดด้ าเนินการแปรญตัติจ านวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการประเพณีแข่งวา่ว

เดิมตั้งไว ้ 100 ,000 บาท  ปรับลดลง 20 ,000 บาท เหลือ 80 ,000 บาท เงินท่ี
ปรับลดไปเพิ่มในเงินส ารองจ่ายหมวดงบกลาง 

ประธานฯ ผมขอมติท่ีประชุมครับ  
ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
นางสาวนุชรา  ทองอยู ่รายการท่ี 2 โครงการอุดหนุนสถานีต ารวจภูธรต าบลกะปางเดิมตั้งไว ้ 

150,000 บาท ขอปรับลดลง 50 ,000 บาท คงเหลือ 100 ,000 บาท เงินท่ีปรับ
ลดไปตั้งเพิ่มในเงินส ารองจ่ายหมวดงบกลาง 

ประธานฯ ผมขอมติท่ีประชุม  
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
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ประธานฯ เป็นอนัวา่ท่ีประชุมเห็นชอบกบัร่างของคณะกรรมการแปรญตัติ  
 พกั 10 นาทคีรับ 
ประธานฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบญัญติัในวาระท่ี 3 ผมขอมติท่ีประชุมวา่จะให้

ตราร่างเทศบญัญติัเป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 หรือไม่ 

ท่ีประชุม มีมติใหต้ราเป็นเทศบญัญติัไดเ้ป็นเอกฉนัท ์(11 เสียง)  
3.2 ขอกนัเงินงบประมาณไว้เบิกตัดปี 

ปลดัเทศบาล  เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2556 มีโครงการในหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
จ านวน 2 โครงการคือ 
1. โครงการต่อเติมศูนยเ์รียนรู้หมู่บา้น หมู่ท่ี 1 จ านวนงบประมาณ 

1,098,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้ หมู่ท่ี 3 จ านวนงบประมาณ  

 442,600 บาท 
    ยงัไม่มีการก่อหน้ีผกูพนั  จึงขอน าเขา้สภาเพื่อขอกนัเงินไวเ้บิกตดัปีต่อไป 
นายธีระพงศ ์ บวัทิพย ์สาเหตุท่ีตอ้งกนัเงินทั้ง 2 โครงการผมตอ้งการใหส้ภาทราบวา่เป็นเพราะทาง

เทศบาลเพิ่งมาประกาศงานทั้ง 2 โครงการ จึงไม่มีผูรั้บจา้งตอ้งน าเขา้มากนั
เงินในคร้ังน้ี 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  หากไม่มีผมขอมติ  
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหก้นัเงินได ้11 เสียง  
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอืน่ ๆ  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ขอช่ืนชอบคณะกรรมการแปรญตัติท่ีกลา้ตดังบประมาณของนายก  โรงพกั  

แข่งวา่ว  และป้าย  ซ่ึงผมเองก็เห็นดว้ยทั้งหมด  และขอช่ืนชมผูบ้ริหารท่ี
ท างานฉบัไวเร่ืองแบบแปลน  เม่ืองบประมาณผา่นแลว้ในเร่ืองของถนนท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อขอใหเ้ร่งด าเนินการดว้ย  เงินอุดหนุนสภาเยาวชนหมู่ท่ี 8 
ขณะน้ีเป็นอยา่งไร  ขอ้บญัญติังบประมาณของปี 2556  ท่ีคา้งอยูจ่ะท า
อยา่งไร  เช่น  โครงการเยาวชนสานสายใยสู่ชุมชน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมี
ประโยชน์น าเยาวชนและผูป้กครองไปท ากิจกรรมร่วมกนั  ผูบ้ริหารคงยงัไม่
รู้ถึงวธีิการเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์  ขอสอบถามวา่ใกลส้ิ้นปีงบประมาณ
ท่านจะท าอยา่งไร  การอุดหนุนกลุ่มองคก์รต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพยข์อง
คุณนงคล์กัษณ์ เป็นกลุ่มท่ีตั้งมายาวนานระดบัรองอธิบดีกรมพฒันาชุมชน
เคยลงมาท่ีกลุ่ม  และไดรั้บรับรางวลัมากมาย  แต่ไม่วา่จะเป็นอบต.หรือ
ขณะน้ีเป็นเทศบาลก็ไม่เห็นใครเหลียวแล 
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นางนงคล์กัษณ์ นอ้มจิตร ขอขอบคุณกรรมการแปรญตัติ  และขอช่ืนชมในการท าหนา้ท่ีโดยเฉพาะ

เร่ืองของป้ายโครงการถึงแมส่ิ้งขอจะข้ึนก็คงไม่ถึง 1 ,000 บาท ส่วนเร่ืองของ
กลุ่มออมทรัพยไ์ม่ไดติ้ดใจอะไร  แต่อยากใหทุ้กส่วนมองเห็นความส าคญั
ของงานดา้นน้ี  หากกลุ่มออมทรัพยไ์ดท้  ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม  เช่น  มอบ
ทุนการศึกษาใหเ้ด็กดอ้ยโอกาส  ท่ีจะของบของเทศบาลก็ตอ้งการท่ีจะไป
ดูแลดา้นสวสัดิการต่าง ๆ  และในวนัท่ีไปดูงานเกิดอุบติัเหตุมีนอ้งจากหมู่ท่ี 
3 กระโดดลงไปช่วย  จึงคิดวา่ในการประชุมวนัท่ี 28 น้ีเราจะมอบเกียรติบตัร
ใหผู้ท่ี้ท  าดีดว้ย ถนนหมู่ท่ี 10 หนา้บา้นผูใ้หญ่เป็นหลุมเป็นบ่อก็ใหช่้วย
ซ่อมแซมดว้ย  ฝากทั้งต าบลก็แลว้กนั 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์เร่ืองการแปรญตัติขอ้บญัญติังบประมาณช่ืนชมกรรมการในการท าหนา้ท่ี  
กรรมการคงปรึกษาหารือกนัเป็นอยา่งดีแลว้  ในงบประมาณตอนจ่ายขาด
เงินสะสมป้ายละ  3,000  บาท  แต่น้ี  4,000 บาท  ก็เห็นสมควรท่ีปรับลด  ใน
เร่ืองการแข่งวา่วคิดวา่นายกคงไม่ใหข้อ้มูลกบักรรมการ  คณะกรรมการปรับ
ลดเหลือ  80,000  บาท  คิดวา่น่าจะด าเนินการได ้ การแข่งวา่วผมเห็นหลายท่ี
มีการคิดวา่ลงทะเบียนโดยเฉพาะจากบุคคลภายนอกต าบล  น้ีก็เป็นวธีิการ
หน่ึง  โรงพกัผมเองไดส้อบถามในการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาวา่ท าอยา่งไรหาก
ไดเ้ห็นรายละเอียดด าเนินการผมคิดวา่คงไม่มีการตดังบครับ 

ปลดัเทศบาลฯ ไดเ้ขา้ประชุมร่วมกบัทางเทศบาลต าบลคลองปาง  เขามีแนวคิดการจดัเก็บ
ขยะเช่นเดียวกบัเราคือแยกขยะจากตน้ทาง  และจะกวดขนัขยะจากนอก
พื้นท่ีแกรงวา่จะมีผลกระทบกบับริเวณหนา้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6  

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ขอขอบคุณท่านนายกเร่ืองแบบแปลน กรณีถนนสายหมู่ท่ี 3 จะตอ้งมี
ผูรั้บผดิชอบจะเป็นรูปแบบอยา่งไรก็ตอ้งวา่กนัไป  และเพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน
และถนนในปี 2557 การประมาณการก็แพงกวา่ปี 2556 จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็ตามแต่ขอใหไ้ดม้าตรฐาน  เร่ืองขยะทางคลองปางช่วยเก็บใหแ้ต่ไม่ทุก
ครัวเรือนเพราะรถขยะจะมากลบัรถในเขตกะปาง  ในส่วนของโรงเรียนทาง
โรงเรียนคงตกลงเป็นกรณีพิเศษ  หากคลองปางไม่ด าเนินการคงมีปัญหา 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ในการท าเทศบญัญติัคร้ังต่อไป  ขอใหท้่านใหค้วามส าคญักบัสมาชิก  ผมคิด
วา่หากไดมี้การพดูคุยกนัก่อนปรึกษาหารือทุกอยา่งน่าจะเรียบร้อย 

นายกฯ การแปรญตัติหลายๆท่านช่ืนชอบการท าหนา้ท่ีของกรรมการตดัค่าป้ายลงก็
วา่กนัไป  ถนนลาดยางช ารุดเดียวจะส ารวจทั้งหมดแลว้จะด าเนินการ
ซ่อมแซมกนัต่อไป เร่ืองเยาวชนในปีน้ีคงไม่ด าเนินการเพราะเร่ืองของ
งบประมาณ  เยาวชนหมู่ท่ี 8 ไดส้อบถามในรายละเอียดและแต่งตั้ง 
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คณะกรรมการลงไปตรวจสอบ  ก็ดัง่ท่ีพดูไวเ้งินอุดหนุนเฉพาะกิจยงัไม่
มัน่ใจในรายละเอียด  เร่ืองของกลุ่มหากกลุ่มมีความมัน่คงในตวัเองอยูแ่ลว้ก็
น่าจะพึ่งตนเองได ้ แต่หากจ าเป็นก็ตอ้งวา่กนัไปเป็นราย ๆ  แต่เราก็
จ  าเป็นตอ้งดูรายละเอียดดว้ย  ส่วนขอ้บญัญติัน่าจะประชุมกนัก่อน  คุณนงค์
ลกัษณ์  หมู่ที 3 ท่ีลงไปไปช่วยผูต้กน ้าข้ึนมาซ่ึงถือวา่โชคดีท่ีไม่มีเหตุการณ์
มากกวา่น้ี  ผมเองก็คิดอยูเ่ช่นกนั  ถนนคอนกรีตสายทุ่งขมิ้นช่วงท่ีผา่นมาไม่
มีช่วงจงัหวะท่ีจะด าเนินการเลยเพราะภารกิจต่าง ๆ  มนัมามากมาย  ส่วน
เร่ืองของป้ายผมวา่หากรู้ชดัมนัก็เป็นการขโมย  ส่วนแบบถนนคอนกรีตผม
ไม่ไดบ้นัทึกไวค้รับ 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง กรณีกลุ่มออมทรัพยผ์มพดูไม่ไดว้า่เทศบาลแต่วา่ส่วนราชการโดยทัว่ไปจาก
เวทีประชุมก็พดูกนัตลอดวา่  กลุ่มตั้งใหม่ยงัไม่เขม้แขง็ก็ไม่ใหเ้งินอุดหนุน  
พอกลุ่มมีเงินมากก็บอกวา่กลุ่มดูแลตวัเองไดแ้ลว้  ก็เป็นอนัวา่ไม่ไดท้ั้งข้ึนทั้ง
ลง  ของหมู่ท่ี 6 ก็มีกลุ่มออมทรัพยย์นิดีท่ีจะใหร้ายละเอียดกบัเทศบาล 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์การขอรับเงินและโครงการท่ีเราขอรับไปหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น อบจ.ไม่ทราบ
วา่เราไดส่้งโครงการไปใหส่้วนราชการใดบา้ง 

นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร ท่านนายกคงไม่เขา้ใจการท างานกบัองคก์รชุมชน  การรวมคนมีความ
สลบัซบัซอ้นและเป็นงานยาก  กลุ่มออมทรัพยมี์การจดัการสวสัดิการดา้น
ต่าง ๆ  ใหก้บัสมาชิกดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย  ส่วนท่านจะใหค้วามส าคญักบั
โครงการสร้างพื้นฐานแก่ก็ขออยา่ละเลยงานดา้นน้ี 

นายอุทยั  จงสวสัด์ิ คณะผูบ้ริหารเขา้มาท างาน 9-10 เดือนก็ยงัเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ  ทีมบริหารยงั
เหมือนนกัเรียนก าลงัศึกษางานกนัอยู ่ การท างานไม่มีใครผดิตลอดเวลา  
หรือถูกตลอดเวลา  ยิง่ท  ากบัส่วนรวมยิง่มีขอต าหนิเพื่อก่อดีกวา่ต าหนิเพื่อ
ท าลาย  การบริหารฝ่ายบริหารใหค้วามเป็นธรรม  ไม่ยดึวา่น้ีไม่ใช่พวกเอง  
น่ีพวกเองไม่วา่มีอะไรก็ขอใหม้าปรึกษาหารือกนั  ส าหรับโครงการท่ีเสนอ
ไปถึงหน่วยงานอ่ืน  ๆ  หมู่ท่ี 2 ถนนสายบา้นผูใ้หญ่ชยั , หมู่ท่ี 4 ควนหว้ยวน  
ส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขณะน้ีทางจงัหวดักนัเงินไวใ้หแ้ลว้  หากเพื่อน
สมาชิกจะท าโครงการขอไปยงัหน่วยงานอ่ืนหรือรู้จกัใคร ทางบริหารยนิดี 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ผมคิดวา่โครงการท่ีอยูใ่นแผนแลว้  ฝ่ายบริหารน่าจะน ามาจดัท าเป็น
โครงการเสนอไปไดน้ะครับ 
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นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง การท าโครงการเกินศกัยภาพผมมีประสบการณ์ท ามา  4 โครงการ คือ สาย

ควนปลิง-หนองใหญ่ , สายวงัเนียง  , วงัเนียงตอน 2 ไทยเขม้แขง็หากเรา
พยายามวิง่เตน้ก็จะไดม้า แค่ 2 โครงการผมวา่นอ้ยไป ณ ตอนน้ียงัส่ง
โครงการไดก้็เสนอได ้2 ช่องทาง คือ สมาชิก , เทศบาล โครงการมีความ
หนาและมีรูปแบบเฉพาะมีบญัชีรายไดร้ายจ่ายอยา่งไรก็ตอ้งผา่นมายงั
เทศบาล  ถนนของหมู่ท่ี 6 เกินแน่นอนแต่ท่ีไม่ขอแปรในขั้นกรรมการก็
เพราะตอ้งการน ามาเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในโอกาสต่อไป 

นายลัน่  ชูนิรมย ์ใกลส้ิ้นปีงบประมาณแลว้  ฝากท่านสมาชิกทุกท่านดูแลเร่ืองของเงิน
อุดหนุนองคก์รต่าง ๆ  ในหมู่บา้นอยา่ใหเ้งินตกไปและในวนัท่ี 3 ตุลาคม จะ
มีพิธีฉลองหมรับท่ีวดัคลองตูกหมู่ท่ี 1 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม  
ส าหรับงานชกัพระ 15-24 ตุลาคม ในปีน้ีมีการประกวดพนมพระประเภท
สวยงามชิงถว้ยพระราชทานของพระเทพ , ประเภทสร้างสรรคข์องฟ้าหญิง
จุฬาภรณ์ , ประเภทอนุรักษข์องพระองคภ์า ท่อบล็อกของหมู่ท่ี 1 ได้
ด าเนินการซ่อมไปแลว้  ในเทศบญัญติัไดต้ั้งอุดหนุนเงินผูพ้ิการใหก้บักลุ่ม
สัจจะวนัละบาท  ซ่ึงงานดา้นสวสัดิการสังคมกระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยรั์บผดิชอบอยู ่ ในส่วนของเทศบาลก็จะเขา้ไปดูแล
ร่วมหลายอยา่ง เช่น ผูสู้งอาย ุ คนพิการ ผูป่้วยเอดส์ 

ประธานฯ ท่านสมาชิกมีท่านใดจะอภิปรายในวาระน้ีอีกไหมครับ  หากไม่มีผม
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีท าหนา้ท่ีกนัอยา่งดี  ผมขอฝากผูบ้ริหาร
งบประมาณและโครงการโดยเฉพาะอยา่งยิง่  เร่ืองป้ายโครงการ ผมขอให้
ข้ึนป้ายก่อนลงงานมนัก็จะช่วยไดห้ลายเร่ือง  ส าหรับวนัน้ีผมขอปิดการ
ประชุม 

 ปิดการประชุมเวลา  12.00 น.  
 
 
   (ลงช่ือ)........................................  
           ( นายประยทุธ  ยอดแกว้ )  

    ประธานสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
 
   (ลงช่ือ)........................................  
           ( นายชลิต  ไทยทอง )  

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
 ผูจ้ดรายงานการประชุม  

 


