ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕9
วันที่ 19 มกราคม ๒๕๕9 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ชื่อ – สกุล
นายสง่า บ้าง
นายประสิทธิ์ ละม้าย
นายสิทธิเดช ละม้าย
นายพรรัตน์ ราชมณี
นายจารูญ ละม้าย
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
นายธราธิป หนูเพชร
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต
นายจานงค์ หนูเพชร
นายสถิตย์ สุคชเดช
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม
นายวสันต์ ไทรแก้ว

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

ลายมือชื่อ
สง่า บ้าง
ประสิทธิ์ ละม้าย
สิทธิเดช ละม้าย
พรรัตน์ ราชมณี
จารูญ ละม้าย
เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
ธราธิป หนูเพชร
เกียรติศักดิ์ จงจิต
จานงค์ หนูเพชร
สถิตย์ สุคชเดช
พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
วสันต์ ไทรแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายโชคดี ศรีเปารยะ

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

หมายเหตุ
ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายสมหมาย กรายแก้ว
นายโสภา หนูเพชร
นายวัชรพงค์ ละม้าย
นางสัจจนา หนูรุ่น
นางสาวดวงใจ วงศ์สวัสดิ์

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
สมหมาย กรายแก้ว
โสภา หนูเพชร
วัชรพงค์ ละม้าย
สัจจนา หนูรุ่น
ดวงใจ วงศ์สวัสดิ์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรี ย นท่ า นนายกฯ และคณะผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕9 ผมขอเปิดการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้
ท่านสมาชิกทราบตามลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องที่ ๑ ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ด้วยประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมัยวิสามั ญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มกราคม ๒๕๕9 มีกาหนด ๑๕ วัน เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
และญัตติอื่นๆต่อสภาเทศบาลตาบลเขาพระ นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบคาสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่
170/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 2559 มีกาหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 –
29 มกราคม 2559 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๕9 นายศิริพล พิพัฒ น์รัตนเสรี นายอาเภอพิปูน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องที่ 2 แนะนาตัวเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในเทศบาลตาบลเขาพระ ขอเชิญครับ
นางสาวดวงใจ วงศ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาว
ดวงใจ วงศ์สวัสดิ์ ย้ายมาจาก อบต.เขาค่าย อาเภอฉวี จังหวัดชุมพร มาดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาบ้าน ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย ขอบคุณค่ะ
ประธาน
ในนามของเทศบาลตาบลเขาพระ ยินดีต้อนรับ รู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านให้ความไว้วางใจ
มาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลตาบลเขาพระ

เลขานุการสภา

เรื่องที่ ๓ รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่าการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล รอบที่ ๓ สาหรับเรื่องนี้ ผมขออนุญาตให้ท่านเลขาฯ
ชี้แจง ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในระเบียบวาระที่
๑.๓ รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วั ดและค่าเป้าหมายขั้นต่าการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล รอบที่ ๓ สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้ว ยวิธีการประเมินตนเอง เพื่อ
กระตุ้นให้ท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตาม
ภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน โดยให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินตนเองขึ้นมา และให้ดาเนินการประเมินตนเองและรวบรวมข้อมูลตามแบบ และ

ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจฯทราบ ซึ่งในส่วนของเทศบาลตาบล
เขาพระได้ ป ระเมิ น และลงระบบฯ ครบทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า น
สาธารณสุ ข ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน ทุ ก ด้ า นที่ เ ป็ น ภารกิ จ ของเทศบาล เมื่ อ
ด าเนิ น การเสร็ จ แล้ ว ให้ ร ายงานให้ ที่ ป ระชุ ม สภาทราบ และให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนทราบด้วย วันนี้จึงเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส่วน
รายละเอี ย ดหั ว ข้ อ การประเมิ น ท่ า นสมาชิ ก สามารถเข้ า ไปดู ใ นเว็ ป ไซต์
www.odloc.go.th หรือสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจฯ จึงขอนาเรียน
เพื่อทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

เลขานุการสภา

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน
นายกเทศมนตรี

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภาฯ สมั ยสามั ญ สมั ย ที่ ๔ ประจ าปี
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ก่อ นที่ ท่า นสมาชิ ก จะได้ พิ จารณาแก้ ไข ผมขอแก้ ไ ขในหน้า ที่ ๒ ข้ อ ความเนื่อ งจาก
สานักงานเกษตร ทาโครงการตั้งวิสาหกิจชุมชน 249 ขอแก้ไขเป็น ตั้งวิสาหกิจโรงสีข้าว
และขอเพิ่มข้อความย่อหน้าเดียวกัน บรรทัดที่สองนับจากล่าง เป็นโดยตาแหน่ง ขอ
เพิ่มเติมคาว่าคณะกรรมการ เป็นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง ในส่ วนของผมมีสองที่
เท่านี้ ในส่วนของท่านสมาชิก ขอเชิญ ได้พิจารณารายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอเชิญ
ท่านเลขาฯครับ
ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๔ ในส่วนที่ท่านประธานได้สรุปจานวนสมาชิกเป็น 11 ท่าน ขอแก้ไข
เป็น 12 ท่าน เพราะมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 ท่าน รวม
เป็น 12 ท่าน และหน้าที่ ๗ ขอเพิ่มเติม ในส่วนของมติที่ประชุม บรรทัดที่ 2 สายคลอง
ผวนถึงท่อลอดเหลี่ยม เพิ่มข้อความเริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ให้สอดคล้องกับโครงการ
ที่ขอมติ เป็นสายคลองผวนถึงท่อลอดเหลี่ยม เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๘ ในส่วน
ของผมมีแค่นี้ ขอบคุณครับท่านประธาน
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถ้อยคา ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในบันทึกรายงานการ
ประชุม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี
เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
คณะผู้บริหาร ตลอดจนท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4.1
ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลเขาพระ ด้วยเทศบาลตาบลเขาพระ มี
ความจ าเป็ น ต้ องขออนุมั ติ ใ ช้จ่ ายเงิน สะสม เพื่ อใช้ในโครงการก่อ สร้ างคู ระบายน้ า
ก่ อ สร้ า งถนน และจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ จ านวน 8 โครงการ รวมงบประมาณทั้ ง สิ้ น
2,115,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้ า พันบาทถ้ว น) รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
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ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือ กิจ การ
เพื่อ บ าบัด ความเดือ ดร้อ นของประชาชน ทั้ง นี้ ต้อ งเป็น ไปตามแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายกาหนด จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทาโครงการดังกล่าวต่อไป ผมขออนุญาตชี้แจง
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนสาย 4224 บ้าน
นายทวี ศรีเปารยะ ถึงคลองห้วยหมาก หมู่ที่ ๒ ตาบลเขาพระ เริ่มจากขอบถนนสาย
4224 หลักการและเหตุผล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสาย 4224 บ้าน
นายทวี ศรีเปารยะ ถึงคลองห้วยหมาก หมู่ที่ 2 ตาบลเขาพระ เริ่มจากขอบถนนสาย
4224 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย เหตุผล เนื่ อ งจากถนนสายจากถนนสาย 4224
ปัจจุบันถนนสายนี้มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่สะดวก ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
และการขนส่ งลาเลียงพืชผลผลิต ทางเกษตรเป็นไปด้ว ยความยากลาบาก อีกทั้งถนน
ภายในเขตตาบลเขาพระมีถนนหลายสาย ที่ขาดการดูแล บารุงรักษาหรือซ่อมแซมมา
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา ก่อสร้างถนนที่มีโครงสร้างที่มั่นคง และถาวร เป้าหมาย
ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของ
เทศบาลตาบลเขาพระ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน
แนวทางพัฒนาการคมนาคมขนส่ง หน้า 10 ลาดับที่ 7 วิธีดาเนินการจัดทาโครงการขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ตรงนี้ขอแก้ไขเป็นฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. 2558 ระยะเวลา
ดาเนินการ เดือน มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2559 งบประมาณ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม จานวนเงิน 334,000.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมา ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ผมขอชี้แจงเพียงแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
ขออนุญาตแก้ไขในโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง ๘ โครงการ ในส่วนของหน้าที่
๒ ข้อ 6 วิธีดาเนินการ 6.2 ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ตรงนี้ขอแก้ไขเป็นฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. 2558 เพราะระเบียบตัวนี้ได้มีการแก้ไขใหม่เมื่อ
ปลายปี 2558 ขอบคุณครับท่านประธานฯ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
ถนนสาย 4224 บ้านนายทวี ศรีเปารยะ ถึงคลองห้วยหมาก ขอเชิญ มีไหม ถ้ามีขอ
เชิญแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดมีความ
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ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จานวน 10 ท่าน ผม
จะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนสาย 4224 บ้านนายทวี ศรีเปารยะ ถึงคลอง
ห้ ว ยหมาก หมู่ ที่ 2 ตาบลเขาพระ เริ่ม จากขอบถนนสาย 4224 งบประมาณ
334,000.- บาท กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากถนนสาย 4224 บ้านนายทวี ศรีเปารยะ ถึงคลองห้วยหมาก หมู่ที่ 2 ตาบล
เขาพระ เริ่มจากขอบถนนสาย 4224 งบประมาณ 334,000.- บาท ด้วยคะแนน
เสียงอนุมัติ 9 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
ต่อไปโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อน้าร้อนถึงเขตชลประทาน (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 2 ตาบลเขาพระ ขอ
เชิญท่านนายกฯ ครับ
สาหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้าร้อนถึงเขตชลประทาน จาก
ที่เคยเรียนเมื่อครั้งก่อนว่าถนนสายนี้เราได้ก่อสร้างไปครั้งหนึ่งแล้ว เหลืออีกนิดเดียว
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้จบจากการรับผิดชอบของเทศบาล ผมขออนุญาตท่านประธาน
ท่ า นสมาชิ ก ก่ อ สร้ า งโครงการดั ง กล่ า ว ด้ ว ยงบประมาณ 152 ,000 บาท ส่ ว น
รายละเอียดขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกอภิป รายหรือ ซักถาม มีไหม เมื่ อไม่มีส มาชิกท่านหนึ่งท่านใดมีความ
ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จานวน 10 ท่าน ผม
จะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อทาโครงการ
ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายบ่ อ น้ าร้ อ นถึ ง เขตชลประทาน เริ่ ม จากถนน
คอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 152,000 บาท กรุณายกมือด้วย
ครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อน้าร้ อนถึง เขตชลประทาน เริ่ มจากถนนคอนกรี ตเดิม หมู่ ที่ 2 ต าบลเขาพระ
งบประมาณ 152,000 บาท ด้ว ยคะแนนเสี ยงอนุมั ติ 9 เสี ยง ไม่อ นุมั ติ ไม่ มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน
ต่อไปโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาตลิ่งซองใต้ หมู่ที่ ๗ ตาบลเขาพระ เริ่มจากหัวถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่
๔ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
สาหรับโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ ๔ ถึงบ้าน
นาตลิ่งซองใต้ หมู่ที่ ๗ โดยมีหลักการ ก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร สาหรับถนนสายนี้เป็นถนนสายยุทธศาสตร์
ของประชาชนที่ใช้สัญจร แต่เนื่องจากเป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะยาว มีความจาเป็นที่จะ
เอางบประมาณไปลงทีละเล็กทีละน้อย โดยสถานะทางการคลังของเทศบาลยังพอมีเงิน
จึงได้ใช้เงินสะสมเข้าไปแก้ไขปัญหา เพื่อให้การลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังไม่ตลอด ยังเหลือประมาณสองร้อยกว่า
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เมตร สาหรับรายละเอียดของโครงการอยู่ด้านหลังแล้ว สาหรับงบประมาณที่ขออนุมัติ
จานวน 398,000 บาท ขอให้ท่านสมาชิกช่วยตรวจสอบอีกครั้ง ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากหมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาตลิ่งซองใต้ หมู่ที่ ๗ ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จานวน 11 ท่าน ผมจะขอถาม
มติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ กสายจากหมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนาตลิ่ งซองใต้ หมู่ที่ ๗ เริ่มจากหัว ถนน
คอนกรีตเดิมหมู่ที่ ๔ งบประมาณ 398,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากหมู่ที่ ๔ ถึงบ้า นนาตลิ่งซองใต้ หมู่ที่ ๗ เริ่ มจากหัวถนนคอนกรี ตเดิมหมู่ที่ ๔
งบประมาณ 398,000 บาท ด้ว ยคะแนนเสีย งอนุมัติ 10 เสีย ง ไม่ อนุมั ติ ไม่ มี
งดออกเสียง 1 ท่าน
ต่อไปโครงการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองชลประทาน จากศูนย์ประชุมถึงถนนคสล.เดิม เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมถึง
ศูนย์ประชุม หมู่ที่ ๙ ตาบลเขาพระ ขอเชิญท่านนายกฯครับ
ส าหรั บ โครงการที่ ๔ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายเลี ย บคลอง
ชลประทาน จากศูนย์ประชุมถึงถนนคสล.เดิม เป็นถนนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
จากการก่อสร้างที่ผ่านมา เพราะว่าอยู่ในเขตชลประทานส่วนหนึ่ง ในการดาเนินการครั้ง
นี้ จะก่อสร้างจากด้านบนลงมาด้านล่างตามแผนที่ด้านหลังของเอกสาร งบประมาณที่
ขออนุมัติจานวน 398,000 บาท ส่วนรายละเอียดอื่นขอให้ท่านสมาชิกช่วยตรวจสอบ
อีกครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง
ชลประทาน ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม
เพิ่มเติม ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จานวน 11 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุม
ว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ ก สายเลี ย บคลองชลประทาน จากศู น ย์ ป ระชุ ม ถึ ง ถนนคสล.เดิ ม เริ่ ม จากถนน
คอนกรีตเดิมถึงศูนย์ประชุม หมู่ที่ ๙ งบประมาณ 398,000 บาท กรุณายกมือด้วย
ครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองชลประทาน จากศูนย์ประชุมถึงถนนคสล.เดิม เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม
ถึงศูนย์ประชุม หมู่ที่ ๙ งบประมาณ 398,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ 10
เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
ต่อไปโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึงสวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา (สายคลองชันระ) หมู่ที่
10 ตาบลเขาพระ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสวนยางนางบุญมี ริยาพันธ์) ขอเชิญท่าน
นายกฯครับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึงสวน
ยางนายบุญเชิญ ปรีชา (สายคลองชันระ) หมู่ที่ 10 เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสวนยาง
นางบุ ญมี ริ ย าพันธ์ ถ้ า ท่า นสมาชิ ก เคยผ่ า นเส้ น ทางนั้ น ท่ า นคงจะทราบว่า เราพึ่ ง

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน
นายกเทศมนตรี

ประธาน

มติที่ประชุม

ดาเนิ น การแล้ ว เสร็ จมาช่ ว งหนึ่งประมาณ สองร้อ ยเมตร หลั กการและเหตุ ผ ล เพื่ อ
แก้ปั ญหาที่มีอย่ างต่อเนื่อง ไม่ว่าฝนตก น้ากัดเซอะ เป็นการแก้ปัญหาให้ พี่น้องผู้ ใช้
เส้นทางในพื้นที่ดังกล่าว สาหรับการดาเนินการก่อสร้างขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง
4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 980
ตารางเมตร ส าหรับ รายละเอี ยดอื่น ๆอยู่ใ นเอกสารที่ อยู่ใ นมื อท่ านแล้ ว กรุ ณาช่ว ย
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
มีสมาชิกท่านใดจะตรวจสอบโครงการสายนี้ ขอเชิญได้ มีไหมครับท่านสมาชิก เมื่อไม่มี
ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจานวน 11 ท่าน ผมจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิก
ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึงสวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา (สายคลองชันระ) หมู่ที่
10 ตาบลเขาพระ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมสวนยางนางบุญมี ริยาพันธ์) งบประมาณ
464,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากสวนยางนายสมคิด บรรจาย ถึงสวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา (สายคลองชันระ)
หมู่ที่ 10 ตาบลเขาพระ (เริ่ มจากถนนคอนกรี ตเดิมสวนยางนางบุญมี ริยาพันธ์ )
งบประมาณ 464,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงอนุมัติ 10 เสี ยง ไม่อ นุมัติ ไม่ มี
งดออกเสียง ๑ ท่าน
ต่อไปโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัววีริมถนนสายหลังวัดห้วยโก (ห้วยตรีด) ถึงสวนยางนายพยุง สมทรัพย์ หมู่ที่
11 ตาบลเขาพระ ขอเชิญท่านนายกฯครับ
สาหรับรายละเอียดของโครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รู ป ตั ว วี ริ ม ถนนสายหลั ง วั ด ห้ ว ยโก จากที่ ผ่ า นมาเทศบาลต าบลเขาพระได้ เ ข้ า ไป
ดาเนินการก่อสร้างถนนมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนั้น ปัญหายังไม่เกิด มาระยะหลังเกิดน้า
เซอะข้างถนน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้ถนนคอนกรีตเดิมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเกิดการ
ทรุ ดตัว หรื อมีปั ญหาในการสั ญจร ทางเทศบาลโดยกองช่างได้ส ารวจ ออกแบบเพื่อ
แก้ปัญหาตามรายละเอียดของโครงการ บางท่านที่เคยผ่านเส้นทางตรงนั้นจะรู้ปัญหา
เป็นอย่างดี สาหรับงบประมาณที่ขออนุมัติจานวน 102,000 บาท ขอท่านสมาชิกช่วย
ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ขอบคุณครับ
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมในโครงการก่อสร้างคู
ระบายน้า ในส่วนหนึ่งส่ วนใด ขอเชิญซักถามได้เลย มี ไหม เมื่อไม่มี ตอนนี้มีสมาชิก
จ านวน ๑๑ ท่ าน ผมจะขอถามมติ ที่ป ระชุม ว่า สมาชิก ท่า นใดเห็ น ควรอนุมั ติใ ห้ ใ ช้
จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววีริมถนนสายหลัง
วั ด ห้ ว ยโก (ห้ ว ยตรี ด ) ถึ ง สวนยางนายพยุ ง สมทรั พ ย์ หมู่ ที่ 11 ต าบลเขาพร ะ
งบประมาณ 102,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัววีริมถนนสายหลังวัดห้วยโก (ห้วยตรีด) ถึงสวนยางนายพยุง สมทรัพย์
หมู่ที่ 11 ตาบลเขาพระ งบประมาณ 102,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๑๐
เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

ต่อไปโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนจากถนนสายหลัง รพ.สต.
บ้านปากระแนะถึงถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ ขอเชิญฝ่าย
บริหารครับ
นายกเทศมนตรี
สาหรับโครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเขาพระ ในการขออนุมัติครั้งนี้เพื่อ
บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 230 เมตร ใช้ทรายถมรองพื้นทาง จานวน 184
ลบ.ม. ใช้ดินถมยกระดับคันทาง ปรับผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. จานวน 1
จุด หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลตาบลเขาพระ เป็น
เส้นทางใช้ลาเลียงพืชผลผลิตทางการเกษตร ใช้สัญจรไปมาของราษฎรในการเดินทางมา
รพ.สต.ส่วนหนึ่ง งบประมาณที่ขอจานวน 116,000 บาท ส่วนรายละเอียดอื่นๆอยู่ใน
มือท่านแล้ว ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านประสิทธิ์ครับ
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เขต ๒ ด้วยความเป็นห่วงโครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ ๖ หลัง รพ.สต. คาว่าบุกเบิก ต้อง
ผ่านพื้นที่ของชาวบ้าน ผมอยากทราบว่าชาวบ้านอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือยัง มีใบอุทิศ
หรือพร้อมที่จะให้ใช้หรือยัง เพราะเคยมีอยู่หนึ่งครั้งที่เคยมีปัญหา ต้องยกเลิกไปหนึ่ง
โครงการ ด้ ว ยความเป็ น ห่ ว ง คื อ อนุ มั ติ โ ครงการไป กลั ว จะติ ด ขั ด เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก าร
ดาเนินการ ด้วยความเป็นห่วง ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญรองสมหมายชี้แจงครับ
นายสมหมาย กรายแก้ว เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณเพื่อนสมาชิก
ที่เป็นห่วง นาเรียนต่อสภาให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่าถนนสายนี้เป็นถนนบุกเบิก ใบ
อุทิศพร้อมแผนที่ อยู่ที่กองช่างส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ประธานประชาคมหมู่ที่ ๖ จึง
ขอเรียนเพื่อนสมาชิกว่ามีใบอุทิศพร้อม ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพิ่มเติม ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จานวน 11 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนจากถนนสายหลัง
รพ.สต.บ้ านปากระแนะถึ งถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ หมู่ ที่ 6 งบประมาณ
116,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนจากถนนสายหลัง รพ.
สต.บ้ า นปากระแนะถึ ง ถนนสายบ้ า นนายกุ ศ ล เพชรชนะ หมู่ ที่ 6 งบประมาณ
116,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑
ท่าน
ประธาน
นายกเทศมนตรี

ต่อไปโครงการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุ่มน้า ขนาด ๑.๕
แรงม้า จานวน ๑ เครื่อง และขนาด ๒ แรงม้า จานวน ๒ เครื่อง ขอเชิญท่านนายกฯ
ครับ
เรียนท่านประธานและท่านสมาชิก สาหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุ่มน้า ขนาด
๑.๕ แรงม้า จานวน ๑ เครื่อง และขนาด ๒ แรงม้า จานวน ๒ เครื่อง เนื่องจากช่วงนี้ได้
เข้าช่วงฤดูแล้ง และเทศบาลตาบลเขาพระมีบ่อน้าบาดาลตามจานวนดังกล่าวที่ขอมา
เพื่อแก้ปัญหา และสารองไว้ใช้เมื่อเกิดเครื่ องหนึ่งหนึ่งใดเสียหายชารุด ไม่สามารถที่จะ
รอได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องซื้อมาสารอง ซึ่งพื้นที่ของเทศบาลมีหลายหมู่บ้านที่มี

ประธาน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
เลขานุการสภา

ระบบประปา แต่ละหมู่บ้านมีความจาเป็นที่จะต้องใช้น้าอย่างต่อเนื่อง ถ้าเกิดมีความ
เสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหา จึงมี ความจาเป็นต้องซื้อ
ส ารองส่ ว นหนึ่ ง และทดแทนส่ ว นที่ เ สี ย หายไปแล้ ว ซึ่ ง ราคาที่ จ ะจั ด ซื้ อ เป็ น ราคา
มาตรฐานตามท้องตลาด ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขอให้ท่านสมาชิกช่วยตรวจสอบอีกครั้ง
ด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุ่มน้า ขนาด ๑.๕
แรงม้า จานวน ๑ เครื่อง และขนาด ๒ แรงม้า จานวน ๒ เครื่อง รวมทั้งหมด ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๑๔๒,000 บาท มีไหมครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถ
อภิปรายได้ มีไหม เมื่อไม่มี ตอนนี้มีสมาชิกจานวน 11 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุม
ว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมั ติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุ่ม
น้ า ขนาด ๑.๕ แรงม้ า จ านวน ๑ เครื่ อ ง และขนาด ๒ แรงม้ า จ านวน ๒ เครื่ อ ง
งบประมาณ ๑๔๒,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบจุ่มน้า ขนาด
๑.๕ แรงม้า จานวน ๑ เครื่อง และขนาด ๒ แรงม้า จานวน ๒ เครื่องงบประมาณ
๑๔๒,000 บาท ด้วยคะแนนอนุมัติ ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน
เรื่องอื่นๆ
ในระเบียบวาระนี้ ผมขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจที่เทศบาลตาบลเขาพระได้เสนอโครงการให้สมาชิกได้รับทราบไปในแนวทาง
เดียวกัน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตาบลเขาพระได้รับแจ้ง
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 โครงการ
คือ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ ศพด.๑ จานวน
๑ หลัง และโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ๑ จุด ภายในพื้นที่หมู่
๑๑ ความคืบหน้าของโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ตอนนี้ทาสัญญาแล้ว สัญญาจะหมด
เดือนกุมภานี้ อีกสองโครงการยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ในส่วนนี้กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 2558 ว่าให้เร่งรัด
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน โดยแยกเป็นสองส่วน คือส่วนแรกงบที่ต่ากว่าสองล้านบาท ให้
ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จเดือนมกราคม และเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์
ส่วนงบที่เกินสองล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมกราคม 2559 และเบิกจ่ายให้
ทันภายในปีงบประมาณ 2559 กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามมติ รัฐมนตรี ให้
พิจ ารณายกเลิกโครงการและคืนงบประมาณ ในส่ว นของการพิจารณาของเทศบาล
ตาบลเขาพระ คือโครงการก่อสร้างศู นย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากงบประมาณไม่ถึงสอง
ล้านบาท ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน แต่เมื่อก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามแผน
ก่อสร้างเรากาหนดไว้ 180 วัน ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
2559 ได้ คืองบตัวแรกที่จะต้องพิจารณา คงจะต้องพิ จารณาว่าจะดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว คือไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ คงจะคืนงบประมาณ
ไปในส่ วนนี้ ในส่ว นที่ส องคือก่อสร้างระบบประปา ที่ได้มาคือของกรมทรัพยากรน้า
ประกาศไปหนึ่ งครั้ งแล้ ว ไม่มีผู้ รับจ้า งสนใจมาทางานนี้ กาลั งขอเปลี่ ยนแปลงแบบ
ก่อสร้างให้เป็นแบบของเทศบาลตาบลเขาพระเอง ซึ่งต้องขอไปทางจังหวัดและดาเนิน

ประธาน
เลขานุการสภา

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ประธาน
นายกเทศมนตรี

จั ดจ้ างโดยวิ ธีพิเศษเพื่อ ให้ ก่อหนี้ผู ก พันได้ทันในเดือนมกราคมนี้ เพื่อจะได้ก่อสร้า ง
ประปาตัวนี้ได้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการแก่ไขเปลี่ยนแปลงแบบอยู่ ต้องดาเนินการอาทิตย์
สองอาทิตย์นี้ ให้ดาเนินการก่อหนี้ ให้แล้วเสร็จ มิเช่นนั้นงบประมารตัวนี้จะถูกรัฐบาล
น าไปใช้ ต ามนโยบายอื่ น ต่ อ ขอน าเรี ย นความคื บ หน้ า เรื่ อ งเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ
ปีงบประมาณ 2559 ให้สมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดสงสัยในเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่นาเสนอต่อสภาไหมครับ ถ้ามีขอ
เชิญแสดงความคิดเห็นต่อสภาได้ ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ยังมีอีกเรื่องที่ชี้แจง
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
เป็ นเรื่องที่เคยดาเนินการไปแล้ วเมื่อปี ๕๘ คือโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลด
รายจ่ า ยเพิ่ม รายได้ คืน ความสุ ขให้ แ ก่ป ระชาชนจัง หวั ดนครศรีธ รรมราช ประจาปี
2559 โดยมีการจาหน่ ายข้ าวสารเพื่อ ลดค่ าใช้จ่า ยและค่ าครองชี พของประชาชน
ในช่ ว งที่ ร าคายางพาราตกต่ า ซึ่ ง เป็ น นโยบายของท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธ รรมราช โดยให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการโครงการนี้ คือจาหน่ายข้าวสารให้
ครอบครัวละไม่เกิน ๑๐ ถุงๆละ ๕ กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ ๒๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท
ต่อถุง และให้สรุปผลการสารวจรายงานอาเภอภายในวันที่ ๒๐ มกราคม 2559 ผมได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านทุกบ้านแล้ว ผมให้ส่งข้อมูลเมื่อวาน ข้อมูลที่เข้ามาจะน้อย
มาก ถือเป็นความต้องการของประชาชน เมื่อประชาชนไม่ต้องการก็ถือว่าเทศบาลได้
ประชาสัมพันธ์แล้ว ที่นามาประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพราะอยากให้ท่านไปประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่สนใจได้รับทราบ ได้แจ้งความต้องการมายังเทศบาล เพื่อเทศบาลจะได้
รายงานต่ออาเภอในวันพรุ่งนี้ต่อไป ขอขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ อยาก
เรียนถามเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์เด็กเล็ก บังเอิญเป็นคราวเคราะห์กรรมของการ
ใช้งบประมาณ ที่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่บังเอิญว่า
เราได้ทาลายศูนย์เด็กไปเสียแล้ว ปัญหาก็จะเกิดตามขึ้นมาแน่นอน เปิดเทอมเด็กจะไม่มี
ที่อยู่ที่นอน ไม่ทราบว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับที่อยู่ที่เรียนของเด็กอย่างไรขอเรียน
สอบถามแค่นี้ครับ
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงแนวทางแก้ไขครับ
เรี ย นท่านประธาน ท่านสมาชิกในประเด็นศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก จริงๆแล้ว ข้อมูล การ
ผิดพลาด กระบวนการ ขั้นตอน เทศบาลได้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุทุกอย่าง แต่ไป
ติดช้าเรื่องการก่อหนี้ ในส่วนของต้องมีการรื้ออาคารหลังเดิมออกก่อน ซึ่งในการขอ
อนุมัติดังกล่าวมีกระบวนการหลายขั้นตอน ผ่านอาเภอ ผ่านจังหวัด และไปจบที่สถาบัน
ซึ่งอาคารดังกล่าวทรุดโทรมการขออนุมัติรื้อถอน เป็นอานาจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ตั้งแต่ได้รับงบประมาณ เราก็ได้รีบดาเนินการ แต่ไปช้าที่คณะกรรมการหลายชุด ของแต่
ละชุด แต่ละส่วน ไม่ว่าของสถาบัน พัฒนาชุมชน จังหวัด อาเภอ ประชุมแต่ละครั้ง แต่
มาผสมผสาน ในเรื่องขีดเส้นตายการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จงบไม่เกินสองล้านบาทให้จบใน
เดือนกุมภา ค่อนข้างที่จะรุนแรง จริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วเราพึ่งรื้อถอน ไม่เกินสามวัน
ก่อนมติ ครม.จะออกว่าให้ดาเนินการ ในส่วนที่รื้นถอนเป็นส่วนของโรงครัว มีผลกระทบ
น้อย แต่มีแนวทางแก้ปัญหา โดยให้เด็กมาอยู่ที่ศาลาหลังใหม่ซึ่งอยู่บริเวณสามแยก ส่วน

อาคารหลังเดิมใช้เป็นที่ประกอบอาหาร แนวทางต่อไปกาลังหารือกับจังหวัดว่าจะขอ
งบประมาณจากส่วนไหน หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประทังไปก่อน ตอนนี้กาลังปรึกษา
กับทางจังหวัดว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาได้บ้างหรือไม่ เพราะอาคารหลังเดิมได้รื้อทิ้งไป
แล้ว แต่ถ้าไม่รื้อถอนก็ไม่สามารถแจ้งให้เข้ามาดาเนินการได้ เพราะติดอยู่ที่เงื่อนไขการ
รื้อถอน เป็นจังหวะของการประสานงานระหว่างท้องถิ่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ
ครม. เขาอาจจะไม่เห็นปัญหาของเรา ผมขอนาเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกพอเป็น
สังเขปก่อน ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
นายสถิตย์ สุคชเดช
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เขตที่ ๒ ตามที่ท่านนายกฯได้มองเห็นความสาคัญของถนนทั้ง ๘ โครงการ ผมในนาม
สมาชิกสภา ขอสนับสนุนท่านนายกฯ เป็นครั้งแรกที่ทาถนนฤดูแล้ง อีกเรื่องน้าประปา
เวลาเครื่องเสีย ตั้งซ่อมตั้งสี่ห้าวัน ซื้อมาไว้สักตัวเป็นเรื่องที่ดีมากเลย อีกอย่างด้วยความ
เป็นห่วง เรื่องการท่องเที่ยว ผมนั่งดูทีวี ท่านเลขาฯ คสช. ประกาศหนึ่งตาบล หนึ่งการ
ท่องเที่ยว หนึ่งอาเภอ หนึ่งการท่องเที่ยว ผมเป็นห่วงว่า ไม่ทราบว่าท่านนายกฯหยิบ
การท่องเที่ยวของตาบลเขาพระจุดไหนมาเป็นโมเดลของตาบลเขาพระ ขอบคุณครับ
ท่านประธาน
ประธาน
ขอเชิญรองสมหมายครับ
นายสมาหมาย กรายแก้ว เรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอแจ้งเพื่อทราบใน
เรื่องโรงสีข้าวได้รับงบประมาณจากเกษตรอาเภอพิปูนให้ดาเนินการจัดการก่อสร้างโรงสี
ข้าว ทางเกษตรฯได้ห าพื้นที่ จริงๆแล้ วเป็นของตาบลควนกลาง แต่ตาบลควนกลาง
ติดขัดเรื่องสถานที่ ไม่สามารถดาเนินการได้ ทางหัวหน้าเกษตรได้นาเรียนและถามกับ
ผมว่าตาบลเขาพระมีสถานที่ดังกล่าวไหมดังรายละเอียดในระเบียบ ผมหาให้ที่สามแยก
พรุเถี๊ยะ ซึ่งเป็นที่สาธารณะและไฟฟ้าสามเฟส ในส่วนที่เกี่ยวข้องท่านนายอาเภอได้
ขอร้องท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมมือกันเพื่อดาเนินการให้แล้วเสร็จ โดยท่านกานันเป็นท้องที่
ท้องถิ่น ผมและเพื่อนสมาชิกหลายๆคนได้หารือกันพร้อมท่านนายกฯได้เข้าไปดูแล จน
แล้วเสร็จ ได้ทดลองสีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากนี้จะได้เปิดรับสมาชิกโรงสีข้าว
เพื่อระดมทุน เพื่อซื้อข้าวเปลือกมาสีและให้บริการพี่น้องชาวตาบลเขาพระและตาบล
ใกล้เคียงต่อไป ในส่วนของมติที่ประชุมในการรับสมาชิกในวันที่ ๑๕ ผมขอแจ้งให้ท่าน
สมาชิกทราบว่าท่านที่มีความต้องการถือหุ้นโรงสีข้าวมาสมัครได้ที่ผม ท่ านเจตนิพัทธ์
ยับยงวิวัฒน์ ท่านผู้ใหญ่ประภาส คีรีทอง ส่วนท่านที่ได้สมัครไว้แล้วมีท่านประธานสภา
ท่านอื่นๆขอเชิญ ส่วนหมู่บ้านตอนนี้สมัครกันแล้ว ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ
เพราะในความคิด ผมคิดว่า เป็นหน้าที่ เป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันดูแล ให้พี่น้องได้รับ
ผลประโยชน์ ดังนั้นที่ผมเน้นว่าให้เพื่อนสมาชิกได้มาลงหุ้น สมัครเป็นสมาชิกเพื่อระดม
ทุนและช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เขตที่
๑ สืบเนื่องจากพี่สถิตพูดถึงการท่องเที่ยว ผมว่าทางที่ดีผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตาบลเขาพระเขียนโครงการขึ้นมาได้เลย เพราะทางรัฐ บาล คสช. เอาจริง ในแผน
กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนฐานราก หรือชุมชนชนบททั่วไป ดังนั้นเรามองดู อยู่ในตาบล

ประธาน

เขาพระมาหลายสิบปี สถานที่ท่องเที่ยวเยอะ แต่ ๑๒ ปีที่ผมอยู่วงการท้องถิ่น เราไม่มี
งบประมาณไปพัฒนาให้ครบวงจร เป็นอุปสรรคต่อตาบลเขาพระของเรา ทาอย่างไรให้
การท่องเที่ยวให้รายได้ กระจายรายได้ให้ผู้ว่างงานและร้านค้าชุมชนก็และอยู่ได้ เราเห็น
อยู่ ทิวทัศน์ดี บ่อน้าร้อนมีแต่ไม่มีอ่างอาบน้าร้อนที่ถู กลักษณะของกระทรวงพลังงาน
และวิทยาศาสตร์ ท่านปลัดไปเที่ยวกระบี่บ่อย คงเห็นรูปแบบ ช่วยพรีเซ้นเจ้าหน้าที่กอง
ช่างออกแบบพลางๆไปก่อน ไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ จะไม่ทันการ ส่วนน้าตก ผมกับ
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าจะขึ้นไปสารวจที่คลองคันเถร ปลายเดือนนี้ ไปพักแรมสัก 1 –
2 คืน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่เริ่มต้น ก็จะไม่เกิดผลอะไรเลย ตั้งอยู่ ณ จุดนั้น
เพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกเราเข้ามาเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ผมมองรอบด้าน ไม่ใช่
มองถนนอย่างเดียว ถ้ามีเงิน ท่านนายกฯทาหมด แต่ภารกิจที่เสริมเราต้องช่วยเสริม
ช่วยเสนอแนะ ช่วยชี้ นาช่องทาง เรามีช่องทางเยอะ มีเพื่อนสมาชิกที่มีความสามารถ
พิเศษมากมาย เราต้องช่วยกันคนละมือ จุดเทียนกันคนละเล่ม เพื่อเราไม่ต้องนั่งด่าใน
ความมืด ว่าเราไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยในยุคนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกัน เพื่อน
สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย บอกให้ขึ้นไปสานต่อที่ห้ วยสูงใต้คลองดินแดง ผมต้องรอเดือน
กุมภา เพราะผมต้องทาบางสิ่งบางอย่างเอาไปตั้งที่น้าตกให้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อความ
ปลอดภัยของทุกคน ต้องขออภัยที่ไม่ได้ดาเนินการช่วงนี้ ช่วยกันหลายคนเพราะเรา
อยากให้ เ กิด การท่ อ งเที่ย ว ท่ านนายอ าเภอพิ ปูน คนปั จจุ บัน ก็ บอกผมว่ า ท าได้ก าร
ท่องเที่ยว แต่รายได้ต้องกระจาย อย่าเป็นรายได้กระจุก ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นของ
ตาบลเขาพระของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ แต่ไม่มีงบประมาณไปลงทุน แบบเหมือน
จังหวัดกระบี่ เพราะของเขา เขาวางแผนครบวงจร เขามีนักธุรกิจเอกชนอยู่เบื้องหลัง
การออกแบบทั้งหมด เขามีกลุ่มนาทุ นซึ่งแตกต่างกับชนบทของอาเภอพิปูน เราไม่นัก
ลงทุ น ที่ เ ก็ ง ก าไร เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งขายความเป็ น ธรรมชาติ ค วามเป็ น มิ ติ ใ หม่
ทางเลือกของการท่องเที่ยวที่เขาจะสัมผัสธรรมชาติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะของเราใน
เชิงนิเวศวิทยามีความสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นจะเก็บ ภาพถ่าย หรือ
เขียนโครงการวางโมเดลไปก่อน เพื่ออนาคตลูกหลาน สักวันเราจะไปนั่งเล่าความหลังให้
นักท่องเที่ยว ดังนั้นเราต้องเตรียมงานตั้งแต่ตอนนี้ เผื่อยังไม่สาย ส่วนเรื่องที่จะเสริมของ
ท่านรองสมหมาย เรื่องโรงสีข้าวชุมชน อยากให้เพื่อนสมาชิกไปบอกชาวบ้านด้วย ผมได้
ประชาสัมพันธ์ตามงานศพต่างๆเรื่องโรงสีข้าว ผมได้บอกว่าวิธีการต่อไปเราต้องไปซื้อ
ข้าวเปลือกมาจากท้องที่ของอาเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หรือหัวไทร แล้วกลุ่มของหมู่ที่
๓ จะคิดอัตราของโรงสีข้าวในราคากิโลกรัมละ ๑ บาท เขารับฟัง แต่ชาวบ้านทั่วไป
อยากเห็ น ภาพปฏิบัติ แต่ในนามสมาชิกก็ดีห รือทางหมู่บ้านก็ดียังไม่กระเตื้องขึ้นมา
เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นขอใช้แผนพัฒนาเชิงรุกสักนิด เพราะภาวะเศรษฐกิจไปไม่ไหวทุก
ครอบครัว รายจ่ายมากกว่ารายรับ ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อย วันที่ทดลองเดินเครื่องผม
แวะไปดูรูปแบบของการสีข้าวรูปแบบใหม่ แต่พื้นตะแกรงยังไม่ ได้อุดไม่ได้มาตรฐาน ทา
ให้การสีข้าวกล่องยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ เพราะฉะนั้นช่วยประชาสัมพันธ์ว่าบ้าน
ใครที่มีข้าวเปลือกที่ตากแห้งสนิทแล้วให้ติดต่อพี่สถิตย์ก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่สหัส ศรีเปารยะ
เพื่อทดลองเดินเครื่องสีข้างเปลือกเพื่อให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ก่อนจะนาเงินเข้าหุ้นไปซื้อ
ข้าวเปลือกจากอาเภอปากพนัง ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ

นายกเทศมนตรี

ประธาน

เรี ย นท่านประธาน ท่ านสมาชิก เพื่อทราบจากการประชุมสภาครั้งที่ผ่ านมาในการ
จ่ายเงินสะสมก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกพรุเถี๊ยะ ถึงเขตชลประทาน จานวนล้าน
หกแสนกว่าบาท ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่ในช่วงปีใหม่ทางอาเภอได้ขอ
ความร่วมมือจากเทศบาลว่าให้ช่วยแก้ไขให้ก่อนในช่วงก่อนดาเนินการ เทศบาลได้นาหิน
ผุผสมยิปซั่มไปถมหลุมบ่อ แต่ได้เกิดปัญหาหลังจากนั้นบางส่วนมีฝุ่นขึ้น ทางเทศบาลได้
นารถน้าไปรด ๒ ครั้งบ้าง ๓ ครั้งบ้าง ขอเรียนว่าตอนนี้ทางเทศบาลได้ผู้รับเหมาเป็นที่
เรี ยบร้อยแล้ ว อย่างเร็วที่สุดภายในวันสองวันเข้าดาเนินการ ผมรู้ว่าหลายคนได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินการที่ล่ าช้า แต่ด้วยระเบียบพัส ดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เราไม่
สามารถดาเนินการได้ตามความรู้สึกของเรา ผมเร่งอย่างที่สุด ได้จัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี
กรณีพิเศษ ผู้ว่าฯได้อนุมัติแล้ว เราไม่สามารถให้เขาเข้ามาดาเนินการได้ถ้าไม่ก่อหนี้กับ
เขา เพราะมีกระบวนการอยู่ ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกเข้าใจ แต่บางครั้งประชาชนที่สัญจร
ไปมามีผ ลกระทบ อาจจะเป็นหลุมบ่อหรือฝุ่น แต่ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนผมขอใช้
สถานที่ตรงนี้ น าเรียนเพื่ อให้ ส มาชิกได้ประชาสั มพันธ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมเร่งให้นาเครื่องจักรกลข้ามาเพื่อดาเนินการ จึง
ขอเรียนท่านสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์ ขอบคุณครับ
สาหรั บ วัน นี้ ได้รั บแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของเราว่า คุณลุ งของเจ้าหน้าที่เสี ยชีวิตและได้
บาเพ็ญกุศลศพหมู่ที่ ๑ บ้านโคกทราย วันนี้เจ้าหน้าที่ขอเชิญไปร่วมรับประทานอาหาร
เที่ยง ถ้าสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดมีเวลา ขอเชิญทุกท่านแทนเจ้าหน้าที่ สาหรับระเบียบ
วาระที่ ๕ เรื่ องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีผู้ ใดจะ
อภิป รายซักถามเพิ่มเติม ส าหรับวันนี้ ผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณท่านสมาชิก
ท่านนายกฯพร้อมคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.
(ลงชื่อ)

สัจจนา หนูรุ่น
(นางสัจจนา หนูรุ่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

ในการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อวั นที่ ๑๘ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตาบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) พรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรัตน์ ราชมณี)
(ลงชื่อ)

จานงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจานงค์ หนูเพชร)

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

สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

