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ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕61
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖1 แล้ว นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖1

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

-๒รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖1
วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
11.
12.

ชื่อ – สกุล
นายสง่า บ้าง
นายประสิทธิ์ ละม้าย
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต
นายจํานงค์ หนูเพชร
นายจํารูญ ละม้าย
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
นายโชคดี ศรีเปารยะ
นายธราธิป หนูเพชร
นายพรรัตน์ ราชมณี
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม
นายสิทธิเดช ละม้าย
นายสถิตย์ สุคชเดช

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

ลายมือชื่อ
สง่า บ้าง
ประสิทธิ์ ละม้าย
เกียรติศักดิ์ จงจิต
จํานงค์ หนูเพชร
จํารูญ ละม้าย
เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
โชคดี ศรีเปารยะ
ธราธิป หนูเพชร
พรรัตน์ ราชมณี
พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
สิทธิเดช ละม้าย
สถิตย์ สุคชเดช

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา
หัวหน้าสํานักปลัด
นักจัดการงานทั่วไป
ประธานประชาคม ม.12

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ ละม้าย
อรสุมา สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
วสันต์ ไทรแก้ว
ฆ้องคมน์ พลอินทร์
สัจจนา หนูรุ่น
ภูสิทธิ์ ริยาพันธ์

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
9.

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ ละม้าย
นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
นายวสันต์ ไทรแก้ว
นายฆ้องคมน์ พลอินทร์
นางสัจจนา หนูรุ่น
นายภูสิทธิ์ ริยาพันธ์

-๓เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุก
ท่าน บั ดนี้ ได้ถึ งเวลา ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมั ยสามั ญ
สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖1 ซึ่งจะได้ดําเนิน การประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้
ท่านสมาชิกทราบตามลําดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า”
ด้ว ยเทศบาลตําบลเขาพระ ได้กํา หนดจัดโครงการท้องถิ่นปลู กป่ าเฉลิ มพระเกียรติ
“ท้ อ งถิ่ น สร้ า งป่ า รั ก ษ์ น้ํ า ” เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละแสดงออกถึ ง ความ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ให้ กั บ ชุ ม ชนและพื้ น ที่
สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ําในการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร โดยปลูกต้นไม้
จํ านวน 50 ต้น ในวันที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณสระน้ํ า
สาธารณะพรุทองโย่ง หมู่ที่ 7 ตําบลเขาพระ ขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดย
พร้อมเพรียงกัน โดยสวมเสื้อโทนสีฟ้า ซึ่งเป็นเสื้อของสมเด็จแม่ เดือนนี้เป็นเดือนเฉลิม
พระชมนพรรษาสมเด็จแม่ จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕61
วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕61
ประธาน
สมาชิกท่านใดประสงค์จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขถ้อยคําในบันทึกรายงานการประชุม ขอเชิญ
ได้ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกจํานงค์ครับ
นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านประธานประชาคมหมู่บ้าน และสมาชิกผู้
ทรงเกีย รติที่เคารพ สื บเนื่องจากการประชุมที่ผ่ านมาวันนั้นเครื่องมือสื่ อสารในการ
บันทึกเสียงมีการขัดข้อง รายละเอียดต่างๆค่อนข้างไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่ วาระที่ผม
ได้อภิปรายในวันนั้น ในวาระอื่นๆ ฝากไปถึงฝ่ายบริหารในเรื่องของโครงสร้างจําเป็น
พื้น ฐานในเขตป่ า อยากจะสอบถามนิดหนึ่ ง เนื่องจากว่า ตอนนี้ได้ ติดตามไปหรือไม่
เพราะว่ า ในระเบี ย บวาระอื่ น ๆที่ บั น ทึ ก ในรายงานการประชุ ม ขาดตกไป อยากจะ
สอบถามฝ่ายบริหารว่า ทางเทศบาลได้ติดตามไปถึงไหน เพราะรายละเอียดในบันทึก
รายงานการประชุมจะหายไป ผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูล ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตที่ 1 เห็นใจทางสํานักงาน
เทศบาลตํ าบลเขาพระ ที่ เ ราร่ว มกั น มา การบั นทึ กถ้ อ ยคํ าในที่ ป ระชุม สภา เสมื อ น
กฎหมายฉบับหนึ่งของท้องถิ่น ที่มีความสําคัญ แยะ ผมพูดในวันนั้นต่อจากพี่สถิตย์ สุคช
เดช ถึงเรื่องการโยกย้ายงบประมาณ ท่านนายกฯได้ชี้แจงเหตุผลว่าทําไมต้องใช้ แต่ดูใน
วาระการประชุมที่ผมได้พูดในวันนั้น ไม่มีสักนิด เนื้อหาสาระต่อจากพี่สถิต ย์ในหน้าที่ 4
สั้ น ๆ ไม่ มี อ ะไร ทุ ก คนดู นี่ ก่ อ นที่ ผ มจะพู ด อะไร ผมร่ า งโน้ ต มาเพื่ อ ป้ อ งกั น ความ
ผิดพลาด เพื่อควบคุมจิตใจและอารมณ์ไม่ให้บิดพริ้วเกินไป ขอให้ครั้งนี้การบันทึกถ้อยคํา

-๔การประชุม ของสภาท้องถิ่นให้ เป็นอุทาหรณ์ สอนใจ เป็นกรณีศึกษาว่า เราต้องทําให้
ดีกว่านี้ เพื่อผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ฝ่ายบริหารและฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น ผมพูด
เยอะว่าที่เขาไม่ให้ใช้งบประมาณทําในเขตพื้นที่ป่า แนะนําให้ทางเทศบาลได้ทําหนั งสือ
ขอใช้พื้นที่แต่ละเขตป่า ซึ่งเป็นถนนของชาวบ้านที่มีอยู่ก่อน ไม่ใช่ถนนที่เราไปบุกเบิก
ใหม่ เพราะฉะนั้นต่อไปเราจะอ้างอิงรายงานการประชุมโต้แย้งต่อเจ้าของพื้นที่ เป็น
ผลประโยชน์ของประชาชน เป็นผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารและผลประโยชน์ของฝ่าย
สมาชิกสภา ผมฝากไว้เป็นบทเรียน ขอบคุณมากครับ
ประธาน
ขอบคุณสมาชิกเจตนิ พัทธ์มาก ผมในฐานะที่เป็นผู้ ต รวจรายงานการประชุม ที่ท่า น
เจตนิพัทธ์ชี้แจง ไม่ทราบอยู่ในวาระที่เท่าไรครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ในวาระอื่นๆ ตรง เพราะผมพูดในประเด็น การขอใช้พื้นที่ป่า แต่ ผมพูดในหน้าที่ 4 ผม
พูดถึงระเบียบการขอใช้ประโยชน์ในป่าสงวน ถ้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์
ให้ขออนุญาตตามมาตรา 13 ทวิของ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ผมพูดใน
ลักษณะนี้ และขอบอกด้วยถึงวิธีส่งเอกสารไปถึงหน่วยงานกี่ขั้นตอน
ประธาน
ตามที่ท่านได้นําเสนอ จะให้เจ้าหน้าที่ไปเพิ่มเติมในบันทึกรายงานการประชุม มีท่านอื่น
มีไหม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ บันทึก
เพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕61 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่าน
คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ญั ต ติ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเขาพระ
จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2 ต่อสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเขาพระ จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังต่อไปนี้ 1. สถานการณ์
คลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม
2561 เทศบาลตําบลเขาพระมีสถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน
32,593,498.41 บาท 1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,895,191.38 บาท 1.1.3
เงินสะสม จํานวน 10,319,065.86 บาท 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้
ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 544,000 บาท 1.1.5 รายการที่
ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 20,000 บาท 1.2 เงินกู้
คงค้าง จํานวน 21,532,855.87 บาท 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ

ประธาน
นายกเทศมนตรี
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ประธาน
เลขานุการสภา

2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (๑) รายรับจริง จํานวน 48,840,978.86
บาท (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ไม่มี (๓) รายจ่ายจริง จํานวน
35,172,210.91 บาท (๔) รายจ่า ยที่จ่ายจากเงิ นอุดหนุ นที่รัฐ บาลให้ โ ดยระบุ
วัตถุประสงค์ ไม่มี (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 149,200 บาท (๖)
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 767,700 บาท (๗) รายจ่ายที่จ่าย
จากเงินกู้ จํานวน 5 รายการ ในปี 2562ทางเทศบาลตําบลเขาพระได้ตั้งประมาณการ
รายรับอยู่ที่ 51,014,500 บาท งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 51,014,500 บาท ตั้ง
งบประมาณแบบสมดุล ส่วนรายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย
ปรากฏอยู่ ส่ ว นที่ ๒ และส่ วนที่ ๓ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ ง ส่ ง ให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นก่ อ นการประชุ ม แล้ ว และได้ ตั้ ง
งบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย หนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้องครบถ้ว นแล้ ว จึงขอให้
สมาชิกได้ตรวจสอบและพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับท่านประธาน
ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้อภิปราย ขอเชิญท่านเลขาสภาฯได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้บริหาร ในส่วนของเอกสารในการพิจารณา
ร่ างเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ที่ ได้แ จกให้
สมาชิกไป เล่มแรกเป็นร่างเทศบัญญัติ เล่มสีฟ้า เป็นเล่มหลัก เล่มที่สองเป็น รายละเอียด
โครงการและประมาณการค่าก่อสร้าง เฉพาะประมาณการโครงการค่าก่อสร้าง ให้ไป
พิจารณาว่าเป็นค่าก่อสร้างโครงการใดบ้าง ต่อไปเล่มที่สามเป็นโครงการที่อยู่ในหมวดค่า
ใช้สอย โครงการนี้จะปรากฏอยู่ในร่างเทศบัญญัติปี 2562 ว่าทําโครงการอะไรบ้าง จะ
ได้ให้สมาชิกได้พิจารณาไปพร้อมกัน ส่วนที่ที่เปลี่ยนแปลงในร่างเทศบัญญัติคือ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆจะต้องระบุ รายละเอียดว่า อยู่ในแผนหน้าไหน จะเพิ่มจากปี ที่ผ่ านมา ก่อนจะ
พิจารณา ขอชี้แจงหนังสือสั่งการ ในทุกปีกระทรวงมหาดไทยได้ให้ท้องถิ่นทํางบประมาณ
รายจ่าย ในการตั้งงบประมาณรายรับ ให้รับจากรายรับที่จัดเก็บเอง ส่วนที่สองคือภาษี
จั ด สรร ส่ ว นที่ ส ามคื อ เงิ น อุ ด หนุ นทั่ ว ไป และการตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยให้ ตั้ ง ตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง ที่กําหนด เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
การถ่ายโอน ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นี่คือสาระสําคัญ หัวใจหลัก ว่ารายรับรายจ่ายตั้งอย่างไร ในการกํากับดูแล
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลโดยการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ให้ เ ป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด กรณี ที่
ผู้ บ ริ ห ารเสนอร่ างงบประมาณไม่ทันกํ าหนด ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบข้อเท็จจริงเหตุผลในการเสนอร่างไม่ทัน พร้อมทั้ง
เร่งรัดให้เสนอร่างงบประมาณให้ทันภายในกําหนดเวลาด้วย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอําเภอซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นตามระยะเวลาที่สมควร นี่
คือเรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ส่วนรายจ่าย มีรายละเอียดมาก
ในปีนี้รูปแบบ ให้จัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ e-LAAS ให้แล้วเสร็จและให้เสนอสภาท้องถิ่นภายใน 15
สิงหาคม และประกาศให้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม ในส่วนของด้านรายรับ ตามที่ผมได้
ชี้แจงว่ามีอยู่สามส่วนคือรายรับเอง ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุน ในส่วนของเงินอุดหนุน
ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน ประกอบด้วยเรื่องของการศึกษา และเรื่องของ
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สาธารณสุข ซึ่งได้ซักซ้อมแยกมาต่างหาก ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดอยู่ว่าให้ ท้องถิ่นตั้ง
รับและภารกิจ ถ่ายโอนให้รวมอยู่ในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ รายละเอียดอีก มากที่ต้อง
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนเพิ่ม เติมจากปีก่อนๆ เช่นเรื่องของโรค
พิษสุนัขบ้า เรื่องของสาธารณสุขตามพระราชดําริ ในปีที่ผ่านมามีการโอนงบประมาณ
ส่วนนี้มาให้ ในส่วนของการพิจารณาของสภา ในส่วนที่ ๑ จะให้สภาได้อภิปรายก่อนที่
จะลงมติ ขออนุญาตซักซ้อมทําความเข้าใจแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจงการทํางบประมาณ ท่านสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์
จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลั กการ ขอเชิญอภิปรายได้ ขอเชิญ
สมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเขตที่ 1 ไม่ค่อยได้
เปิ ดดูขอยอมรั บสภาพความเป็นจริง แต่พอเปิดดูก็เห็นว่าน่าจะมีรายรับเพิ่ม ตัวเลข
อาจจะน้อยไป อย่างหน้าที่ ๑๗ ประมาณการรายรับ รายการสุดท้าย ค่าปรับผู้กระทํา
ผิดกฎหมายจราจรทางบก ตามปกติ การจับของตํารวจจราจร การปรับในพื้นที่ ส่วน
หนึ่งจะต้องคืนกลับให้กับพื้นที่ กี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจ จากการสังเกต 3 ปี ไม่มีการส่งคืน
ให้เทศบาลตําบลเขาพระ ผมได้สอบถามในที่ประชุมของคณะกรรมการตํารวจ ว่าเหตุใด
จึงไม่เฉลี่ยคืนให้กับเจ้าของพื้ นที่ที่มีการจับผู้กระทําผิดจราจรทางบก ได้รับคําตอบว่า
ทางเทศบาลไม่ได้ทําหนังสือแจ้งไป เป็นคําตอบจากที่ประชุม นั้นคือประเด็นที่หนึ่ง ส่วน
ประเด็นที่สอง หน้าที่ 18 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ ตรงนี้ ถ้า เพื่อนสมาชิกตั้ง ข้อสั งเกตดู ในส่ ว นนี้ ค่าประกอบการกิจการที่เป็ น
อันตรายในเทศบาลตําบลเขาพระ ร้านซ่อมรถ ร้านเสริมสวย ร้านซื้อเศษยาง ขี้ยาง พวก
นี้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งนั้น ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้ลงไปสํารวจละเอียดหรือไม่
ว่ า แต่ ล ะร้ า นเราได้ เ ก็ บ ภาษี ห รื อ ไม่ นี่ คื อ สองสิ่ ง ที่ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกต ส่ ว นข้ อ ที่ ส าม
ค่าตอบแทนนอกเวลาของพนักงาน ในส่วนนี้ผมได้คุยกับท่านปลัดนอกรอบไปแล้วว่า
เจ้าหน้าที่ของเราโดยเฉพาะพนักงานจ้าง ลูกจ้าง การลงปฏิบัติงานในพื้นที่วันเสาร์วัน
อาทิตย์ น่าจะได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงในบางส่วน งบประมาณรายจ่ายได้ตั้งไว้ แต่
ไม่เคยนํามาใช้จ่ าย ตั้งไว้ลอยๆไว้เท่านั้น ขอให้มีการปฏิบัติเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าทีด่ ้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรี ย นประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขต ๒ ผมขอ
สอบถามเรื่ อ งไม่ มี การบรรจุ ง บประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ให้ กั บ กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
เทศบาลตําบลเขาพระ ไม่มีก ารบรรจุมา 2 ปี แ ล้ ว ปี 60 และ61 ปีนี้ วันนี้ เลยขอ
สอบถามทางประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า เหตุผลในการไม่ได้บรรจุในส่วนนี้ เดือน
กันยายนนี้จะมีการประชุมสมาชิกกองทุน สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเขาพระ จะได้
ชี้แจงว่าเหตุผลใดที่ไม่ได้บรรจุ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงในส่วนที่
สมาชิกได้ซักถามครับ
ในส่วนของท่านสมาชิกโชคดีที่ได้สอบถามในเรื่องอุดหนุน จะให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงใน
ระเบียบ ว่าทําไมในสองปีที่ ผ่านมาเทศบาลไม่ได้อุดหนุน เพราะสาเหตุอะไร ขอบคุณ
ครับ

-๗ประธาน

การประชุ ม ขอให้ ไ ปตามเอกสาร ตั้ ง แต่ ห น้ า ที่ 2 – 64 เรื่ อ งประมาณการรายรั บ
ประมาณการรายจ่าย ซึ่งประมาณการตั้งแต่ปี 60 ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่ ไม่ว่ารายรับหรือรายจ่าย สมาชิกท่านใดสงสัยในตัวเลขงบประมาณ รับ
จริงในปี 60 ประมาณการของปี 62 ถ้ามี ขอเชิญครับ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขต ๑ ได้รับเอกสารแล้วเปิดดู
98 เปอร์เซ็น ต์ของเอกสารทั้งหมด รู้สึกว่าตัว เลขจะมากและตีความหมายไม่เข้าใจ
เท่าที่ควร เพราะเป็นหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผมก็เข้าใจ แต่ให้เข้าใจลึก
ลงไปสักนิด สมาชิกทุกท่านเปิดไปดูหน้าที่ 14 เรื่องการรับ และประมาณการ ผมแปลก
ใจอยู่ในข้อค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร หลังจากเทศบาลตําบลเขาพระ ได้
เปิ ด ใช้ พรบ.ควบคุ มอาคาร เราจะเห็ นได้ว่ าจะมีก ฎหมายอะไร อยากให้ เจ้ าหน้า ที่
งบประมาณช่วยถ่ายเอกสารให้กับสมาชิกด้วย ของแต่ละปี ผมสังเกตได้ว่ามีชาวบ้าน
สร้างที่พักอาศัยมาก แต่เราจะจ่ายเงินให้กับเทศบาลตําบลเขาพระอย่างไร ผมก็ไม่ทราบ
และมาดูหมวดของรายได้เบ็ดเตล็ด การขายแบบแปลน 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ยกเลิกการ
จ้างแรงงานท้องถิ่น มาขายแบบแปลน แต่ละปีที่ผ่านสภาเทศบัญญัติโครงการมากมาย
ของเทศบาลตําบลเขาพระ แต่ขายแบบแปลนได้ห้าพันบาท ทุกโครงการกี่บาท ทําไม
น้อยนักหรือมีการบริหารเบ็ดเสร็จกันหมดแล้ว แล้วจะเอาเงินไหนไปพัฒนา ผม ไม่ใช่ว่า
จะคัดค้านทุกเรื่อง แต่ขอให้เกิดสมดุลกันบ้าง ไปดูรายจ่า ยของเทศบาล ยอดรวมห้าสิบ
เอ็ดล้าน แต่สมาชิกทุกคนอ่านในเอกสารจะพบส่วนต่างมาก ขอฝากเป็นอุทาหรณ์ ช่วย
ศึกษา ช่วยชี้แนะกันบ้าง ผมดูๆรายจ่ายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นให้มากนัก เช่นงบของบุคคลกร
ท้องถิ่น อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยประหยัดไว้บ้าง ตําแหน่งที่ไม่จําเป็น ดูความจําเป็นบ้าง
ตอนนี้งบประมาณของเราน้อยนัก อยากให้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ในการ
บริการสาธารณะประโยชน์ต่อชาวบ้าน ขอบคุณครับ
ประธาน
มีส มาชิกท่า นใดจะอภิ ปรายเพิ่ม เติมในส่ ว นของรายรั บรายจ่ายไหม มีไหม เมื่อไม่ มี
สมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญท่านเลขาฯตอบคําถามครับ
เลขานุการสภา
ขออนุ ญาตนํ าเรี ย นในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในการสอบถามเรื่องเงินอุดหนุน
กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ในส่ ว นนี้ ข อย้ อ นหลั ง ไปปี 60 เราได้ ตั้ ง ไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณ ในส่วนปี 61และ ปี62 เราไม่ได้ตั้งไว้ สืบเนื่องมาจากเงินสวัสดิการชุมชน
เป็นการจัดตั้งตามระเบียบสภาชุมชน มีการตั้งไว้สามส่วน คือ สมาชิกหนึ่งส่วน รัฐบาล
หนึ่งส่ว น และท้องถิ่นหนึ่งส่ วน ในส่ วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ในตัว ระเบียบ การบริหาร
กําหนดไว้ว่าให้รายงานต่อท้องถิ่นปีละสองครั้ง ซึ่งในส่วนของกองชุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลเขาพระ ได้ขอสนับสนุนมาต่อเนื่อง แต่มาหยุดในปี 60 สาเหตุเนื่องจากว่าในส่วน
ของการรายงานรายรั บ รายจ่ า ยของกองทุ น ทุ ก ปี ที่ ผ่ า นมาจะมี ปั ญ หาอุ ป สรรค
เนื่องจากว่าจะทําหนังสือมาว่าขอรับเงินอุดหนุน แต่ในเรื่องการดําเนินงาน ซึ่งผมได้แจ้ง
ไป 2-3 ครั้งแล้วว่าจะต้องรายงานให้เทศบาลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง ก็ไม่เคยมี ก็
บอกว่าถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบ ทางเทศบาลก็ขออนุญาตหยุดไว้ก่อน ในส่วนเงินของ
รัฐ บาล ผมทราบว่าหลายปีก่อนหน้าโน้นก็ไม่ได้รับการจัดสรร คือปกติสามส่ ว นของ
ท้องถิ่น ส่ ว นหนึ่ งแค่นั้นเอง จึงเรียนว่า ถ้ากองทุน ยัง ไม่เรียบร้อ ย ไม่ดําเนินการตาม
ระเบียบ ไม่รายงานสถานะการเงินการคลังให้ทางเทศบาลทราบ เราก็ขอหยุดไว้ก่อน ถ้า
เราอุดหนุนไป ถ้าติดตามกองทุนไปแล้วไม่เรียบร้อย เราอุดหนุนไปเรามีความเสี่ยง เคย
คุยกับกรรมการหลายครั้ง ทุกปีจะได้รับคําตอบเดิมว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณจะขอรับมา
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แต่ ไ ปดู ร ายงานการเงิ น การคลั ง ไม่ ท ราบใครทํ า ไม่ ท ราบอยู่ ที่ ไ หน ในส่ ว นที่ ส อง
ค่าธรรมเนีย มการควบคุมอาคาร ที่เพิ่มขึ้นเก้าร้อยเปอร์เซนต์ ในส่ว นนี้ ทางเทศบาล
ตําบลเขาพระได้อยู่ภายใต้ พรบ.ควบคุมอาคาร เต็มพื้นที่ของตําบลเขาพระ ใครก่อสร้าง
จะต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัย ต้องมีแบบแปลน ต้องมาขออนุญาตเรียบร้อยตั้งแต่ปี 56
เป็นต้นมา เราดําเนินการมาเรียบร้อย ตรงนี้ถามว่าเป็นปัญหาอุปสรรคไหม เป็นปัญหา
อุปสรรคในการทํางาน เนื่องจากว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาล จะต้อง
เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ดังนั้นที่ดินในพื้นที่ของเราจะเห็นว่าจะเป็นพื้ นที่ป่า เป็นพื้นที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นส่วนใหญ่ เป็นปัญหาอุปสรรคมาก การก่อสร้างบางครั้งก็ขออนุญาต
เมื่อขอดูเอกสารสิทธิ์ ก็ไม่มี เป็นปัญหาอุปสรรค แต่คนที่มีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อย เข้าสู่
ระบบมากขึ้น จะเห็นว่าค่าธรรมเนียมเก็บได้มากขึ้น เพราะว่าการก่อสร้างในเขตควบคุม
อาคารจะต้องขออนุญาตทางท้องถิ่นให้ถูกต้อง ถ้าใครก่อสร้างแล้ว ไม่ขออนุญาตเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ยุติการก่อสร้างจนกว่าจะขออนุญาตก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ในส่วนของ พรบ.ควบคุมอาคาร ถือว่าเป็นการปฏิบัติได้มากขึ้นในทุกๆปีที่ผ่านมา ถ้าไม่
ขออนุญาตให้ถู กต้องการ ในการขอเลขประจํา บ้านก็มีความลําบากขึ้น ในส่วนที่สาม
เรื่ องการขายแบบแปลน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ในการขายแบบแปลนก่อสร้าง ในระเบียบกําหนดไว้ว่าเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการถ่ายแบบหรือให้แบบผู้รับจ้าง ปกติเราขายตามแบบค่าใช้จ่ายที่
ต้องจ่ายในการจัดทํา แต่เราไม่สามารถให้ผู้รับจ้างมาที่เทศบาลได้ มาขอรับหรือมาขอซื้อ
ได้ แบบทุกแผ่นต้องอัปโหลดขึ้นไปในระบบ เมื่อประกาศ เราต้องประกาศในระบบของ
กรมบัญชีกลาง แบบเราก็โหลดขึ้นไปเลย ใครสนใจก็สามารถโหลดเอาเองที่บ้าน ไม่ต้อ ง
มาที่เทศบาล ถ้าสนใจก็ส ามารถยื่น เสนอราคาได้ การอัปโหลดเอกสารแทบจะไม่ มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งกําหนดว่าให้กําหนดได้เท่าที่มีภาระค่าใช้จ่าย
ตามที่ เทศบาลพึงจะจ่าย ตอนนี้แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ แบบผู้รับจ้างไป การ
จัดซื้อจัดจ้างเปิดกว้างให้ผู้รับจ้างได้เข้าถึงแบบมากขึ้น บางครั้งมาโหลดประกาศ มา
โหลดแบบ ไปหลายร้อยคน แต่มายื่นจริงแค่ไม่กี่คน จึงขออนุญาตที่จะไม่ขายแบบเลย
ดีกว่า ขออนุญาตชี้แจงในสามประเด็นตรงนี้ก่อน ขอบคุณครับ
สมาชิกท่านจะอภิปรายเพิ่มเติมในประมาณการรายรับรายจ่าย ลองเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่ านมา มีไ หม เมื่อไม่มี ส มาชิก ท่า นใดจะซัก ถามหรื ออภิปรายเพิ่ม เติ ม ขอเชิญ ท่า น
อภิปรายในรายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในแผนงาน
ไหนใช้จ่ายงบประมาณเท่าไร ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ มีไหม สมาชิกที่จะอภิปรายใน
รายละเอียด ถ้ามี ขอเชิญครั บ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ะ ผมจะขอมติในวาระที่ ๑ ขั้น
รับหลักการ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบ ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็น
ควรรับ หลักการแห่ งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ของ
เทศบาลตําบลเขาพระ ในวาระที่ ๑ โปรดยกมือด้วยครับ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่รับ ไม่มี งดออกเสียง ๑
ท่าน (รับหลักการเวลา ๑๐.45 น.)
๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
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ขอเชิญเลขาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ
เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการ
พิจ ารณาร่ างเทศบัญญัติ มี การกําหนดให้ พิจารณาสามวาระ ในวาระแรกเมื่อ สภา
ท้ อ งถิ่ น รั บ หลั ก การไปแล้ ว การพิ จ ารณาในวาระที่ ส อง จะให้ มี ก ารคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ง ในการพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่ท่าน และให้สภา
ท้องถิ่นคัดเลือก มีการเสนอและรับรองแต่ละท่าน จนครบตามจํานวนที่เสนอ ถ้ามีการ
เสนอ 2 ท่านจะต้องมีการลงคะแนนในการคัดเลือกกรรมการ เมื่อได้คณะกรรมกรแล้ว
จะต้องมีการกําหนดระยะเวลาสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือให้กําหนดระยะเวลาเสนอ
คํา แปรญั ต ติ ต่อ คณะกรรมการ ไม่ น้ อยกว่ า ยี่สิ บ สี่ ชั่ว โมงนั บ แต่ส ภาท้อ งถิ่ นมี ม ติ รั บ
หลั ก การแห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณนั้ น และเรื่ อ งที่ ส องคื อ ระยะเวลาที่ ใ ห้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สอง ทั้งในร่างเดิมและร่างที่มี
การเสนอคํ า แปรญั ต ติ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ในส่ ว นนี้ จ ะได้ ใ ห้ ส ภาท้ อ งถิ่ น ได้ เ สนอจํ า นวน
คณะกรรมการก่อน ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการจะเป็นไปตามระเบียบ ว่า
ประชุมวันไหนจะได้ส่งหนังสือไปให้ ผู้ขอแปรญัตติ ผู้บริหาร ได้ประชุม รับทราบไม่น้อย
ว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงด้วย ผมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจงระเบียบและกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการจะมีไม่น้อยกว่า
สามและไม่เกินเจ็ดคน มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม จํานวน 11 ท่าน ผมขอถามที่
ประชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติที่จะคัดเลือกในครั้งนี้ ว่าจะให้มีคณะกรรมการกี่ท่าน
ขอเชิญที่ประชุมเสนอ ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมจํานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผมขอเสนอ
๓ ท่าน ครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอ 5 ท่าน ครับ
สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ว่า
สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ท่าน กรุณายกมือด้วย
ครับ
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง
สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ท่าน กรุณายกมือด้วย
ครับ
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง
เมื่ อ มติ ที่ ป ระชุ ม มี เ สี ย งเท่ า กั น ผมขอมติ ใ หม่ อี ก รอบ สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ควรให้ มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ท่าน กรุณายกมือด้วยครับ
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง
สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ท่าน กรุณายกมือด้วย
ครับ
ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง
มติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ ๒ เท่ า กั น ผมขอออกเสี ย งชี้ ข าดตามระเบี ย บการประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมเสนอ จํานวน 3 ท่าน ครับ

-๑๐มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 ท่าน ด้วยคะแนน
เสียง 6 ต่อ 5 เสียง งดออกเสียง ไม่มี

ประธาน

ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและคัดเลื อ กคณะกรรมการแปรญัต ติคนที่ ๑ ขอเชิ ญ
สมาชิกสมาชิกโชคดีครับ
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา เขต 2 ขอเสนอ
สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี ครับ
ประธาน
ขอผู้รับ รองด้ว ยครับ สมาชิก สมาชิก ประสิ ทธิ์ ละม้าย และสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต
รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่
๑ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและ
คัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ผมขอเสนอสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ ครับ
ประธาน
ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกธราธิป หนูเพชร และสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย รับรองถูกต้อง
สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพิ่มเติมไหม
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ เป็นผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญที่ประชุ มเสนอชื่อและ
คัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
นายสถิตย์ สุคชเดช
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอท่านเกียรติศักดิ์ จงจิตครับ
ประธาน
ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกธราธิป หนูเพชร รับรองถูกต้อง
สมาชิกท่านอื่น จะเสนอสมาชิกท่านอื่ นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพิ่มเติมไหม
ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่า สมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต เป็นผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
มติที่ประชุม
ที่ประชุม มีม ติ ใ ห้ มีค ณะกรรมการแปรญัต ติจานวน 3 ท่า น ประกอบด้ว ยสมาชิ ก
พรรัตน์ ราชมณี สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต
ประธาน
ผมขอพักการประชุม ๑0 นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้ประชุมคัดเลื อกประธาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
พักการประชุม เวลา ๑0.5๐ น.
เริ่มประชุม ๑๑.00 น.
ประธาน
หลักจากที่พักการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติคัดเลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงผลการคัดเลือกฯ
ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ จากการคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ คือกระผมนายพรรัตน์ ราชมณี
และเลขานุการคณะกรรมการ คือนายเกียรติศักดิ์ จงจิตครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน

เลือกต่อไปเป็นการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เวลาทํา
การ คือนั บตั้งแต่เวลารับหลั กการวันนี้ เวลา 10.45 น. นับต่อไปไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่

-๑๑ชั่วโมง ขอให้ท่านพิจารณาว่ากําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ ขอให้ที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาด้วย ขอเชิญสมาชิก เจตนิพัทธ์
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรี ย นประธานสภาที่ เ คารพ ผมเสนอกํ า หนดระยะเวลาเส นอคํ า แปรญั ต ติ ต่ อ
คณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๐.45 น. ถึงวันที่ 17 สิงหาคม
๒๕61 เวลา 16.30 น. และกําหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันอังคารที่ ๒1 สิงหาคม 2561 ครับ
ประธาน
ขอบคุณสมาชิกเจตนิพัทธ์ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ผม
ขอมติ ที่ ป ระชุ ม มี ส มาชิ ก อยู่ ใ นห้ อ งประชุ ม 9 ท่ า น สมาชิ ก เห็ น ด้ ว ยกั บ ที่ ส มาชิ ก
เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์เสนอ ขอให้ยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑4
สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๐.45 น. ถึงวันที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕61 เวลา 16.3๐ น.
และมีมติกาหนดเวลาพิจารณาแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒1 สิงหาคม ๒๕61 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน
ประธาน
ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
๒๕61 ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒7 สิ ง หาคม ๒๕61 เวลา 13.0๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภา
เทศบาลตําบลเขาพระ
ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน
เลขานุการสภา

4.3 ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญนายกฯชี้แจงครับ
ในระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรั บเงินอุดหนุน ประจําปี
งบประมาณ 2562 ด้วยเทศบาลตําบลเขาพระ ได้จัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ข้อ 67 (ทวิ) การจ่ายเงินตามมาตรา
67 (๘) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน จํานวน 28 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการอุดหนุนที่อยู่ในร่างเทศบัญญัติ ปี 62
ทั้งหมด อุดหนุนหมู่บ้าน อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ อุดหนุนโรงเรียน อาหารกลางรวมอยู่
ในนี้ทั้งหมดแล้ว เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกได้พิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณครับ
ก่อนที่สมาชิกจะได้อภิปรายซักถาม ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจง ซึ่งปกติเงินอุดหนุนเราไม่
เคยได้พิจารณามาก่อน ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตตินี้
สืบเนื่องมาจากว่าในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่ผ่านมา ในการให้ความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติ เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลต้องส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาแล้วให้ผู้ว่าราชการเห็นชอบ ดังนั้นโครงการต่างๆอยู่ในร่างเทศ
บัญญัติ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ในปี 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอํานาจในการ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลให้นายอําเภอ ดังนั้นนายอําเภอมีอํานาจใน
การเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ แต่ ก ฎหมายฉบั บ หนึ่ ง คื อ พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
กําหนดให้เป็นอํานาจของผู้ว่าในการให้ความเห็นชอบเงินอุดหนุน ดังนั้นในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติท่านผู้ว่าได้มอบอํานาจให้นายอําเภอ แต่ว่าการพิจารณาเงินอุดหนุนตาม

-๑๒-

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน
เลขานุการสภา

ร่างเทศบัญญัติผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ไ ด้มอบให้นายอําเภอ ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผ่านการเห็นชอบของสภา ดังนั้นต้องเสนอ
ญัตติแยกต่างหาก เพราะว่าการใช้เงินอุดหนุน ท่านจะเห็นว่ามี ๒ ญัตติ ด้วยกัน 4.3
และ 4.4 ซึ่ง 4.4 เป็นของปี 61 4.3 เป็นของปี 62 จะต้องขอความเห็นชอบจากสภา
เงินอุดหนุนทุกโครงการที่อยู่ในร่างเทศบัญญัติ แลขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อน
จะจ่ายได้ต้องไปตามขั้นตอนนี้ ในส่วนนี้ต้องขอความเห็นชอบจากสภาก่อน และส่งไปให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ เทศบัญญัติเป็นอํานาจของนายอําเภอ ผู้ว่ามอบมา แต่เงิน
อุด หนุ น ผู้ ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มอบมา จะต้องขออนุมัติเฉพาะเงินอุดหนุนให้ ผู้ ว่า
ราชการจัดหวัดได้อนุมัติด้วย ขออนุญาตนําเรียนในข้อระเบียบ และทําความเข้าใจใน
ญัตตินี้ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกจะซักถามหรืออภิปรายโครงการทั้ง 28 โครงการ เป็นโครงการขอรับเงินอุหนุน
ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงไปแล้วหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกประสงค์
จะอภิปราย มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบ ผมจะขอถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมจะมีมติ
เห็ น ชอบหรื อ ไม่ เ ห็ น ชอบโครงการขอรั บ เงิ น อุด หนุ น ประจํ า ปี ง บประมาณ 2562
หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ 2562 ด้วย
คะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 3 ท่าน
4.4 ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม)
ประจาปีงบประมาณ 2631
ขอเชิญนายกฯชี้แจงครับ
เรียนประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4.4
ญัตติขอความเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) ประจําปี
งบประมาณ 2631 ตามที่เทศบาลตําบลเขาพระได้จัดสรรงบประมาณโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเขา ในปีงบประมาณ 2561 จํานวน 687
คน แต่ เ นื่ อ งจากในปี ก ารศึก ษา 2561 มี จํ า นวนนั ก เรีย นเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 14 คน
โรงเรี ย นวัดหน้ าเขา จึงได้จัดทําโครงการขอรับเงินสนับสนุนเทศบาลตําบลเขาพระ
ประจํ า ปี ง บประมาณ 2561 (เพิ่ ม เติ ม ) โครงการอุ ด หนุ น อาหารกลางวั น จํ า นวน
28,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ข้อ 67 (ทวิ) การจ่ายเงิน
ตามมาตรา 67 (๘) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงขอเสนอ
ญัตติขอความเห็ นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) จํานวน
28,000.- บาท ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯเพิ่มเติมครับ
ขอบคุณท่านประธาน เรียนท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วน
ของโครงการเงินอุดหนุน 2561 เพิ่มเติม เนื่องจากว่าในส่วนของโรงเรียนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาลในเรื่องของอาหารกลางวัน ที่ผ่านมาเราตั้งไว้ สองร้อยวัน เอาข้อมูล
เด็ก ณ วัน ที่ 10 มิถุนายน 2560 แต่ว่าระหว่างปีมีการเพิ่มการลด ในภาคเรียนที่
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ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
นายกเทศมนตรี

1/2561 เริ่มเปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาจํานวนหนึ่งร้อยวัน มีหนังสือซักซ้อม
มาจากกรมเพิ่มเติมว่ากรณีเด็กลดเด็กเพิ่มให้สามารถที่จะอุดหนุนได้ เทศบาลสามารถที่
จะจ่ายได้ตามจํานวนเด็กที่มีอยู่ จริง เป็นเรื่องใหม่ของอาหารกลางวัน ดังนั้นในส่วนของ
โรงเรียนวัดหน้าเขา เด็กเพิ่มจํานวน 14 คน ดังนั้นเงินอุดหนุนที่ขอมาในปี 61ก็ไม่พอ
จึงขอรับ เงิน อุดหนุนเพิ่มเติม เมื่อขอรับเพิ่มเติมจึงขอความเห็นชอบจากสภาและขอ
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร จะเห็นว่าไม่มี ปี
การศึกษา 2561เด็กไม่ได้เพิ่ม เด็กลดลง ดังนั้นการจ่ายเงินของโรงเรียนจุฬาภรณ์ตาม
ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติก็เพียงพอ สามารถจ่ายจริงตามที่เด็กลดในร้อยวันหลังนี้ ได้แจ้งให้
ทางโรงเรียนได้ทราบแล้วว่าการจ่ายต้องจ่ายตามเด็กที่มีอยู่จริง ขออนุญาตนําเรียนให้
ท่านได้ทราบในส่วนนี้ ขอบคุณครับ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลเขาพระ หน่วยงานของรับเงินอุดหนุนโรงเรียน
วัดหน้าเขา ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงสาเหตุของการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่ม สมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมสําหรับโครงการนี้ ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิก
ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบ ผมขอถามมติที่
ประชุมว่า ที่ประชุมจะเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม)
ประจําปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนวัดหน้าเขาหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) ประจาปี
งบประมาณ 2561 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 3 ท่าน
เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
ในวาระอื่ น ๆ สื บ เนื่ อ งจากในช่ ว งนี้ ส มาชิ ก หลายท่ า นได้ เ ห็ น การดํ า เนิ น การของ
ชลประทาน มี ปั ญ หาในเรื่ อ งของการลากจู งรถพ่ว งผ่ า นเส้ น ทางของตํ า บลเขาพระ
โดยเฉพาะพื้ น ที่ รั บผิ ด ชอบของเทศบาลตํา บลเขาพระ หมู่บ้ า นจุ ฬ าภรณ์ และถนน
หนทางของจังหวัดในช่วงเย็นจะมีปัญหารถบรรทุกพ่วง เราไม่สามารถรู้ว่าจะเกินหรือไม่
เกิน แต่รู้ว่าแยะ ก่อให้เกิดความเสียหาย ในส่วนนี้ผมได้ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
เราสามารถจะดําเนินการอย่างไรได้บ้าง ส่วนหนึ่ง พรบ.ของเรา เทศบาล พรบ.จราจร
การบรรทุกน้ําหนัก เรายังไม่ได้มีประกาศอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ดังนั้นผมได้หารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถทําอย่างไร ขอเรียนว่า ผู้ประกอบการเขายังมีช่องว่าให้
ผู้ประกอบการสามารถบรรทุกหนักได้ มีห ลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า สภ.พิปูน
โรงพัก ที่ว่าการอําเภอ ที่จะผ่านมาถึงเราปลายเหตุแล้ว ช่องทางที่พอจะดําเนินการได้
ต้องใช้พลังชุมชน ผู้นําชุมชนและผู้ที่ได้ผลกระทบในชุมชนนั้นๆ ได้ทําเรื่องและส่งเรื่องไป
ยัง กรมน. ส่วนหน้า และ มทบ 41 วันนี้ผมขออนุญาตที่ประชุมว่าหลังจากการประชุม
ขอให้ท่านช่วยลงชื่อผู้ได้รับผลกระทบ และผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ ฯ และกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนที่ผ่านเส้นทาง และส่วนหนึ่งมีการร้องเรียนทางสื่อโชเซียล ถนนได้รับ
ความเสียหายหลายช่วง ช่องทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือใช้มาตรการทาง คสช. ทําเรื่อง
ไปยัง มทบ 41 ในส่วนนี้ผมได้ประสานด้วยวาจาทาง มทบ 41 ไปเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น
เดี๋ยว ท่านเจตนิพัทธ์ ท่านจํารูญ ท่านจะเห็นว่า บริเวณตรงนั้นได้รับผลกระทบอย่างแรง
ถนนทรุดหนัก ในส่วนของเทศบาลเรายังไม่มีกฎหมาย พรบ.จราจร แต่เราต้องใช้พลัง
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ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช

ประธาน

ของหมู่บ้าน มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สิน ในการใช้รถพ่วง ถนนค่อนข้าง
แคบ บรรทุกน้ําหนัก จะเกินหรือไม่เกิน เราไม่สามารถไปชี้วัดได้ เราไม่มีตัวที่จะไปยืนยัน
ผมขออนุญาตที่ประชุม อย่างไรเสียขอให้ใช้รายชื่อของท่านในเรื่องไปสู่ขบวนการไปสู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
ผมขอปรึกษานิดหนึ่ง เราได้เริ่มทําเรื่องนี้แล้ว เราขอทําถนนรอบอ่างสักทีดีไหม ถ้ าพวก
เราไม่เริ่ม ก็ไม่รู้ใครจะเริ่ม ขอรายชื่อพวกเราด้วยได้หรือไม่ ขอให้ท่านปลัดร่างหนังสือ
พวกเราพร้อมที่จะให้ลายเซนต์ เรายื่นเรื่องไปพร้อมกันทั้งสองเรื่อง เขาจะรับหรือไม่ก็
เป็นอีกเรื่อง ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหม ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขา
พระ สืบเนื่องมาจากการสร้างบ้านเอื้ออาธรให้กับพี่จิราพร หมู่ที่ ๔ ที่ได้รับงบประมาณ
มาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านเทศบาลตําบลเขาพระสองหมื่นกว่า
บาทมีป ระชาชนร่ ว มบริจ าคแยะ มีท่ านสท.โชคดีบริจ าคเจ็ ดร้อยห้ าสิ บ สท.จํานงค์
บริจาคหกร้อยบาท และมีเกษตรกรบริจาคมาหนึ่งพัน และผมนายสถิตย์บริจาคไปหนึ่ง
พัน ท่านนายกฯก็บริจาคไป แต่ยังไม่พอตอนนี้ ยังขาดปูนประมาณสิบห้ากระสอบ ผม
อยากนําเสนอให้พวกเราช่วยๆ ไม่อย่างนั้นไม่เสร็จแน่นอน เมื่อ วานปูนหมด ผมกับสท.
โชค ช่วยกันคนละกระสอบ วันนี้เขาได้ไปซื้อ ได้มาทํา แต่ผมดูแล้ว คิดแล้วประมาณสิบ
ห้ากระสอบ ผมต้องขอนายกฯและขอสภา ขอคนละสองกระสอบ เราจะซื้อไม่หมดก็ได้
จะไปซื้ อ ของที่ จํ า เป็ น ก็ ไ ด้ ขอคนละสองกระสอบหมายถึ ง คนละสามร้ อ ยบาท ผม
อยากจะขอผ่านท่านประธานกับท่านนายกฯ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มี ต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้ และขอนัดประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่ 27
สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลเขาพระ สําหรับวันนี้
ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ)

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
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ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม ๒๕61
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) พรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรัตน์ ราชมณี)
(ลงชื่อ)

จํานงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจํานงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ)

โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)
(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตํ า บลเขาพระ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ปี ๒๕61 เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ ง หาคม ๒๕61
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

