
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

************************************* 
 

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  31  เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

        (ลงชื่อ)      สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙  
 วันที่  ๒6  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
๓. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต  
๔. นายจํานงค ์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํานงค์  หนูเพชร 
๕. นายจํารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๘. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๙. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 

๑๐. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
๑๑. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
12. นายวสันต์  ไทรแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ วสันต์  ไทรแก้ว 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายสมหมาย  กรายแก้ว รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ สมหมาย  กรายแก้ว 
๓. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๔. นายโสภา  หนูเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โสภา  หนูเพชร 
๕. นายวัชรพงศ์  ละม้าย เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงศ์  ละม้าย 
๖. นางสัจจนา หนูรุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  เมื่อ
ครบองคป์ระชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ท่าน

เลขานุการสภา บัดนี้ถึงเวลานัดหมาย ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕9 ซึ่งจะได้ดําเนินประชุมตามระเบียบวาระตามที่
แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

ประธาน  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ใน
มือท่าน เมื่อท่านสมาชิกได้อ่านเอกสารแล้ว มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดมีความสงสัย 
สามารถถามได้ ขอเรียนว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีที่อยู่ใน
มือท่านสมาชิก พ่ึงได้รับไป ขอให้ท่านได้ดูไป ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสงสัย ในระเบียบวาระที่ 
๕ ผมจะให้สอบถาม  

 ๑.๒ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรม 
ประธาน มี ๒ หน่วยงานได้จัดฝึกอบรม หน่วยงานแรกเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เรื่อง ขอ

เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย บุคคลที่จะเข้าร่วม
อบรมคือสมาชิกสภา นายกฯและคณะ หรือบุคลากรที่ท่านนายกฯมอบหมาย ถ้าท่าน
สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดสนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ช่วยบุคลากร หน่วยงานที่สอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารพันปัญหา
การประชุมสภาและกรณีศึกษาคดีของสภาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดอยู่ใน
มือของท่าน ซึ่งบุคคลที่จะเข้าร่วมอบรมเหมือนกันคือสมาชิกสภา นายกฯและคณะ
ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่นายกฯมอบหมาย ถ้าท่านสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดสนใจ 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีผู้ช่วยบุคลากรของเทศบาลตําบลเขาพระ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี 
  ๒๕๕๙  วันที่  ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๙ 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยคํา ขอเชิญครับ  ขอเชิญท่าน
สมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 

นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน ์ เรียนประธานสภา ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๖ ไม่
ต้องหนังสือสั่งการ เพ่ิมคําว่า รอ เป็นไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ บรรทัดที่ที่ขึ้นต้นด้วย
เพราะฉะนั้นในบานะที่พวงเรา แก้ไขเป็น เพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกเรา บรรทัดที่
ขึ้นต้นว่าลงทุนที่เก็งกําไร เพราะฉะนั้นเราต้องขายความเป็นมิติใหม่ เพ่ิมคําว่าเป็น



ธรรมชาติ เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องขายความเป็นธรรมชาติเป็นมิติใหม่ ทางเลือกของ
การท่องเที่ยว ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ท่านอ่ืนมีไหม  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๙ และสมัยสามัญ           

สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านนายก และคณะผู้บริหาร  ในเรื่องการกําหนดสมัย

ประชุมประจําปี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
มาตราที่ ๒๔ กําหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเป็นผู้กําหนด และวรรคท้าย สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๐ การ
ประชุมท้องถิ่นมีการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี
ของแต่ละสมัยของปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยปะชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาใน
ที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ในวรรคสองเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่นแล้วประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานปกครองส่วนท้องถิ่น นี่คือระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกําหนดสมัยประชุมสภาของสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯ มีสมาชิกจะอภิปรายซักถามไหม ขอให้ท่านสมาชิกได้นําเสนอ
กําหนดสมัยประชุมสภาประจําปี 2559 ที่ยังเหลืออีก ๓ สมัย ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ 
ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 

นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ เขตที่ ๒ ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยที่ ๒ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๙ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมัย
แรกของปี ๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ขอบคุณครับ 



ประธาน ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกโชคดี มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ท่าน
สมาชิกโชคดีเสนอ สมัยที่ ๒ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สมัยที่ ๔ วันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และสมัยแรกของปี ๖๐ วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับท่านสมาชิก
โชคดีเสนอขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

 ๕.๒ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ก่อนที่จะให้ท่านนายกฯและท่านสมาชิกเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมขอฝากเรื่องการออก

ประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมา ซึ่งในเขตที่ ๑ หลายหมู่บ้านต้องการถังขยะเพ่ิมเติม ผมขอ
นําเสนอว่าให้ท่านนายกฯทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านว่าให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอ
ถังขยะให้มาลงรายชื่อ เพ่ือเป็นการแจกจ่ายถังขยะอย่างทั่วถึงและเราไม่ต้องซื้อมาให้
เหลือกับความต้องการของชาวบ้าน สําหรับระเบียบวาระอ่ืนๆขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน คระผู้บริหาร ท่านสมาชิกตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระ
อ่ืนๆผมขอเรียนท่านประธาน ท่านผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องแรก เทศบาลตําบลเขาพระ 
ร่วมกับที่ว่าการอําเภอพิปูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรม
ชลประทานนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันพิปูนเนเจอร์รัน เล กลาง เขา เมื่อวานได้
ประชุมมอบหมายหน้าที่ บางท่านอาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชุม ขอเรียนว่าปีนี้จัดวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ขอเชิญพวกเราสมาชิก อาจจะมีชื่ออยู่ในคําสั่งทุกท่าน จะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เรื่องที่ ๒ เทศบาลตําบลเขาพระร่วมกับสภา
วัฒนธรรมอําเภอพิปูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดงานชักพระบก ในวันที่ ๒๒ 
เมษายน และงานทําบุญชายเขา ในวันที่ ๖ เมษายน ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ อีก
เรื่องด้วยเทศบาลตําบลเขาพระร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารได้จัดกิจกรรม    
ฟุตซอล ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันพรุ่งนี้ ขอเชิญท่านสมาชิก ท่านประธานและคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมพิธีเปิดพรุ่งนี้ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันทางเลขาจะนํามาแจกจ่ายให้ท่านสมาชิก
อีกครั้ง ในส่วนของเทศบาลมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ 
นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม เรียนท่านประธาน ผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สืบเนื่องมาจากท่านนายกฯ ขอแก้ไข ขอเรียน

เชิญท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและส่วนราชการ จากฟุตซอล เป็นฟุตบอล ๗ คน               
เขาพระคัพ ครั้งที่ ๒ ประจําปี 2559 ใช้สนามโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เริ่มแข่งขัน
พรุ่งนี้ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม จริงๆแล้วโครงการนี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ประสานจากเทศบาล จากท่านนายกฯ จากหัวหน้าส่วนราชการ ให้ดําเนินการในเรื่อง
ของการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ทีมที่เข้าแข่งขันประเภทประชาชนชายทั่วไป เราเปิด          
โอเพ็นทีมจะเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าสุราษฎร์ธานี อําเภอช้างกลาง อําเภอ       
ถ้ําพรรณรา อําเภอฉวาง ขอเชิญคณะบริหารและเพ่ือนสมาชิก ถือว่างานนี้เป็นกิจกรรม
ต้านยาเสพติด ในส่วนของประชาชนชาย ทางเทศบาลได้กําหนดให้มี 16 ทีม แบ่งเป็น
สายๆ 4 ทีม ทีมนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี มี 6 ทีม จะแข่งขันไปเสร็จสิ้นวันที่ ๕ 
สําหรับวันพรุ่งนี้เรียนเชิญเพ่ือนสมาชิก ท่านประธาน พร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนจุฬา
ภรณ์พิชญาคาร โปรแกรมที่วางไว้คู่เปิดสนามเป็นทีมเจ้าภาพ คือทีมเทศบาลตําบล    



เขาพระ พบกับทีมที่เดินทางมาจากบ้านนาสาร คือทีมมิตรสัมพันธ์  เรียนเชิญทุกคนทุก
ท่าน ถือว่าผมได้รับเกียรติจากท่านนายกฯจากเทศบาลให้เป็นผู้ประสานงานโครงการ
เพ่ือต่อยอดกิจกรรมดีๆให้กับประชาชนและเยาวชน ส่วนโปรแกรมเดี๋ยวท่านเลขาท่าน
นายกฯจะได้แจก ขอบคุณครับท่านประธาน  

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจํานงครับ 
นายจํานงค์  หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน สืบเนื่องมาจากการ

แก้ปัญหาภัยแล้งในนามสมาชิกขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านนายกชวลิต สิทธิฤทธิ์ เข้าไป
แก้ปัญหาภัยแล้งบริเวณสันอ่างเก็บน้ําคลองดินแดง มีราษฎรหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๒ ที่
อาศัยอยู่บริ เวณนั้น ปกติแล้วชุมชนตรงนั้นได้ใช้น้ํ าประปาของหมู่ที่  ๕ แต่สืบ
เนื่องจากว่าการบริหารจัดการน้ําต้องเหลือมาจากหมู่ที่ ๕ ก่อน จึงจะมาถึงบริเวณนั้น 
ในปีนี้ สท.ในพ้ืนที่รวมถึงกระผมด้วย ท่านสถิตย์ ท่านโชคดี ท่านธราธิป และท่านอ่ืนๆ
ได้ประชุม เชิญฝ่ายบริหารเข้าไป เป็นการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยทางเทศบาลได้
อุดหนุนเป็นอุปกรณ์ ท่อน้ําประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการสูบน้ํา ตอนนี้ได้ใช้น้ํา
ไปแล้ว และมีการเลือกคณะกรรมการโดยท่านโชคดี ศรีเปารยะ เป็นประธาน เป็นการ
แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี และเข้าสู่ระบบดูแลกันเองโดยมีท่านโชคดี 
ศรีเปารยะ เป็นประธาน และด้วยความเข้มแข็งขอชื่นชมเพราะท่านโชคดี ได้ดูแลเป็น
อย่างดี ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เล็งเห็นความสําคัญและความเดือดร้อนของชาวบ้าน
แถบนั้น ขอบคุณครับท่านประธาน  

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ 
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธานและฝ่ายบริหาร ผมได้มองตระหนักถึงถนนที่ชํารุดบา งส่วน 

โดยเฉพาะถนนหมู่ที่ ๖ ที่ออกคลองฉลอง ซึ่งช่วงที่ผ่านมาฝนตกทําให้เป็นปลักเป็น
โคลน ชาวบ้านเดินทางลําบากมาก ต้องหลบหลุมเข้าพ้ืนที่ของชาวบ้าน มีความลําบาก
มาก ชาวบ้านฝากมาว่าช่วงแล้งนี้ให้เทศบาลช่วยปรับปรุงถนนเส้นนี้ให้สักหน่อย เพราะ
ตอนหน้าฝนที่ผ่านมาผมได้ทําหนังสือรายงานความเดือดร้อนมาครั้งหนึ่ง แต่ฝ่ายบริหาร
ได้บอกว่าไม่สามารถทําได้เพราะถนนเป็นปลักโคลน รถเข้าไปติดซึ่งผมก็เห็นด้วย แต่
ตอนนี้เป็นหน้าแล้ง น่าจะดําเนินการได้ อีกเรื่องหนึ่งไฟส่องสว่างถนน ๕ ดวง ที่ทาง
จังหวัดให้มา ของหมู่ที่ ๗ ได้ซ่อมแซมไปแล้ว ๔ ดวง อีกดวงที่เมื่อก่อนอยู่หน้าตลาด
ชุมชนบ้านในไร่ ก่อนหน้าที่ผมได้เป็นสมาชิกได้มีการย้ายไปอยู่สามแยกทางเข้าบ้านใน
ไร่ ดวงนั้นผมคิดว่าสําคัญมากเพราะอยู่สามแยก ทางเข้าเป็นถนนขรุขระเสี่ยงต่อการ
เกิดอันตราย ผมอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลให้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ 
นายสมหมาย กรายแก้ว เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกชวลิต สิทธิฤทธิ์ ตลอดจนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน ผมขออนุญาตเรียนเพ่ือนสมาชิกในสภาทั้งหมดช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงสี
ข้าวที่สามแยกพรุเถี๊ยะ ตอนนี้คณะกรรมการโรงสีข้าวเปิดให้บริการพ่ีน้องไปสีข้าวได้
แล้ว สัปดาห์ละสองวันคือวันพฤหัสกับวันเสาร์ เก้าโมงเช้า มีพนักงานคนสีข้าวเรียบร้อย 
ส่วนรายละเอียดไปพูดคุยได้ที่โรงสี เพราะว่าเป็นมติของคณะกรรมการว่าท่านต้องมี
ค่าใช้จ่ายอย่างไร แบบไหน เท่าไหร่ ยกตัวอย่างเรื่องข้าวเปลือกที่พ่ีน้องไปสี คิดราคา
กิโลกรัมละ ๑ บาท ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆปลายข้าว รําข้าว ให้ไปคุยกันที่โรงสี เพราะ
รายละเอียดเยอะ ขอให้เพ่ือนสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องในหมู่บ้านว่าตอนนี้โรงสี



ข้าวที่พรุเถี๊ยะได้ดําเนินการสีข้าวให้พ่ีน้องแล้ว ไม่ว่าพ่ีน้องจะมีนาหรือไม่ จะไปซื้อ
ข้าวเปลือกท่ีไหนก็ไม่ว่า เอาใช้บริการได้ สําหรับผมมีแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ผมขอเพ่ิมเติมของท่านรองในส่วนของการให้บริการของเจ้าหน้าที่คือวันพฤหัสและวัน
เสาร์ เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. หลังจากนั้นจะปิด แต่ถ้ามีข้าวก็จะสีไปเรื่อยๆ แต่
จะรับข้าวเวลานี้ เพราะผู้รับผิดชอบในการสีมีภารกิจอ่ืนที่ต้องทํา ดังนั้นเพ่ือไม่ให้
ผิดพลาดว่าไปโรงสีแล้วไม่มีคนก็ให้ไปตามกําหนดที่แจ้งไว้ มีท่านอ่ืนที่ต้องการเพ่ิมเติม
ไหมครับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของท่านเกียรติศักดิ์ ผมขอไปดูสถานะทาง
การเงินก่อน ถ้ามีเงินผมจะดูแลให้ ส่วนเรื่องไฟฟ้า ตอนนี้ทางเทศบาลได้จัดซื้อมาชุด
หนึ่ง จะให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล ขอฝากท่านสมาชิกว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่
ฝ่ายบริหารไม่อาจจะรู้ได้ จะเป็นเรื่องร้องเรียนหรือรับเรื่องจากพ่ีน้อง ฝ่ายบริหารยินดีที่
จะรับมาดูแล จะรับฟังข้อเสนอ ข้อคิดต่างๆ จากท่านสมาชิกทุกท่านเพราะว่าท่านเป็น
กระบอกเสียงของพ่ีน้อง เป็นกระบอกเสียงของเทศบาล ส่วนเรื่องน้ํา ขอเรียนว่าท่าน
เป็นส่วนหนึ่งของการดูแล ขอฝากว่าถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดท่ีมีปัญหาเรื่องน้ํา ไม่ว่าจะเป็นน้ําที่
เทศบาลดูแลอยู่หรือได้รับผลกระทบอย่างไร เรายินดีรับฟัง ยินดีที่จะเข้าประชุมร่วมกับ
พ่ีน้อง ยินดีที่จะเข้าด ูแลให้ ขอฝากกับท่านสมาชิกท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ 
นายธราธิป  หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภา เขต ๒ ขอต่อจากท่าน

นายกฯที่พูดเรื่องน้ํา ผมมีเรื่องน้ําหมู่ที่ ๗ ซอยนาตลิ่งซอง ผมเข้าใจ ผมลงไปดูเอง น้ํา
บาดาลแห้ง ต้องหย่อนเครื่องสูบลงไปต่ําอีก ๔ เมตร ต้องเปิด – ปิดน้ําเป็นเวลาเพ่ือจ่าย
ให้ชาวบ้าน ต้องสลับกับบ้านในไร่กับนาตลิ่งซอง แต่ระบบไม่รู้เป็นอย่างไร นาตลิ่งซอง
ทางไปหมู่ที่ ๔ ไม่ถึงน้ํา ตอนแรกผมนึกว่าขาดวันเดียวแล้วโทรมาว่า แต่ 3-4 วันอย่างนี้
ผมลงไปดู เป็นอย่างที่เขาโทรมาบอกจริง ผมก็สงสารเขา คือพอขาดน้ําเขาก็หงุดหงิด 
จะซักผ้าหรือเข้าห้องน้ําทั้งหมด ก็ต้องใช้น้ํา ผมก็รับปากกับชาวบ้านว่าจะพยายามสุด
ความสามารถที่จะแก้ไขภัยแล้งนี้ให้เขาได้ใช้น้ําอย่างพอได้ใช้ถึงไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ แต่ผม
ขอปรึกษาว่าซอยตลิ่งซองถ้าตอนเราเข้าไปด้านขวามือจะเป็นคลองระแนะ ถ้าจะ
ดําเนินการแก้ไขอย่างเช่นซอย 358 อย่างที่แล้วมาจบสมบูรณ์ ชาวบ้านได้ใช้อย่าง
สมบูรณ์ ชุมชนของท่านโชคดี ชุมชนสันเขื่อนพ่ึงแก้จบไปเมื่อไม่กี่วันน้ําได้ใช้สมบูรณ์ 
ชุมชนนาตลิ่งซองถ้าเราดูดน้ําคลองระแนะขึ้นมาเก็บกักแล้วจ่ายให้เฉพาะชุมชนนั้น แต่
เราต้องประชาสัมพันธ์หน่อยว่าน้ํานี้ไม่เหมือนน้ําบาดาล ความสะอาดจะไม่เหมือนกัน 
ขอให้ใช้แบบอุปโภคอย่างเดียว ผมขอฝากท่านประธานถึงท่านนายกฯช่วยดูแลหน่อย 
ขอบคุณครับ 

ประธาน นําเรียนคณะผู้บริหารให้ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหา ผมมีเรื่องน้ําประปาหมู่ที่ ๗ ผมได้พบ
กับราษฎรชื่อนายกุศล สิทธิสมบูรณ์ ท่านบอกว่าน้ําไม่ไหล ฝากท่านนายกฯให้
ผู้รับผิดชอบไปช่วยดูแลให้หน่อย เขาบอกว่าหลายบ้านใช้สมบูรณ์ แต่ที่บ้านท่านไม่ไหล 
ผมก็รับปากว่าจะช่วยดูแลให้ ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๒ ผมขอต่อเรื่องน้ําประปาหมู่ที่ ๗ นิด ปัญหาที่เกิดบ่อยที่สุดคือการไปปิด



ประตูน้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ที่ทําคือประชาชนในพ้ืนที่ คือประตู้น้ําที่ออกจากแทงค์
ใหญ่มีหลายประตู หลายโซน พอโซนบ้านตัวเองไม่ไหลไปปิดโซนบ้านอ่ืน ผมอยากให้
ทางเทศบาลแก้ไขเรื่องนี้ด้วย อาจจะทําเป็นกรงหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้ชาวบ้านเปิด – ปิด
น้ําเองไมไ่ด้โดยง่าย เพราะว่าพอไปปิดน้ําโซนอ่ืน โซนที่ถูกปิดน้ําลําบากไม่มีน้ําใช้อีก จะ
มีการโทรศัพท์บ้าง มาบอกบ้าง พอไปดูประตูน้ําปิด อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขเรื่องนี้
ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ 
นายประสิทธิ์ ละม้าย เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมประสิทธิ์ ละม้าย สมาชิกสภา เขต ๒ พอดีพูดเรื่องน้ํา 

บังเอิญผมได้ประสานกับท่านนายกฯเป็นการส่วนตัวเล็กน้อย ประปาจุดหลังโรงเรียน     
พิปูนสังฆรักษ์ฯ แทงค์ประปาลูกนี้ใช้กันมานานหลายปี เป็นแทงค์ลูกบอลช่วงนี้ชํารุด
เยอะอาจจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้ ผมได้ประสานกับท่านนายกฯ พอดีมีหนังสือสมัยหนึ่งขอ
แทงค์จากเทศบาล คงจะได้รับการอนุเคราะห์ ประปาจุดนี้คือบ่อน้ําขุดเอง ไม่แห้ง ใช้
ชุมชนหนึ่งเป็นหมู่ ๓ บวกกับหมู่ ๑๒ ทางทิศตะวันออกของถนน แต่การใช้กลุ่มผู้ใช้น้ํา
เป็นผู้บริหารจัดการเอง ค่าไฟลงตัวทุกเดือนไม่มีปัญหา แต่เกิดการชํารุดของแทงค์จะพัง
เมื่อไหร่ก็ได้ ผมคิดว่าถ้าไม่ผิดระเบียบ คงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ผู้บริหาร ช่วย
เปลี่ยนแทงค์ให้มีความแข็งแรง คงทนถาวร ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ 
นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ ฝ่ายบริหาร กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลเขาพระ เขต ๒ ประปาของหมู่ที่ ๖ มีแทงค์ มีบ่อแต่ร้างมานาน ผมอยาก
ให้ฝ่ายบริหารเข้าไปซ่อมแซมท่อน้ํากับปัญหาที่ร้างมานานหลายปี  เพราะตอนนี้เข้า
หน้าแล้ง รองสมหมายบอกว่าจะเข้าไปดําเนินการเร็วๆนี้ แต่ไม่ทราบว่าช่วงไหน เวลา 
ใด เพราะว่าน้ําผิวดินของหมู่ที่ ๖ อาจจะลดน้อย ถ้ามีน้ําประปา เขาจะได้สะดวก วัน
ก่อนที่ปั๊มลมหาย ไม่ทราบว่าได้แก้ไขอย่างไร ขอให้ฝ่ายบริหารเข้าแก้ไขด้วย ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ใน

วาระอ่ืนๆ ผมมี ๒ – ๓ ประเด็นที่จะฝากฝ่ายบริหาร ประเด็นที่ ๑ ฝากให้ฝ่ายบริหาร
ช่วยเข้าไปดูแลถนนหมู่ที่ ๘ จากบ้านสุชาติ ยับ ถึงสวนยางนายสมคิด แก้วเกิดหรือนาย
สินชัย ปรีชา เพราะช่วงนี้เป็นช่วงแล้งสามารถไปถมหลุมบ่อได้ ได้รับการร้องทุกข์จาก
นายสินชัยว่าให้ฝากถึงฝ่ายบริหารด้วย เรื่องที่ ๒ เรื่องที่เราออกไปประชาคม ในหมู่ที่ ๙
ผมจําได้ว่า เมื่อปีที่แล้วโครงการอันดับหนึ่งถนนประมาณสองสามร้อยเมตร แต่ยังไม่ได้
เข้าในเทศบัญญัติที คือจากสามแยกบ้านนางบุญตา สิงห์จันทร์ ที่ข้ึนควน ผ่านประชาคม
สี่ห้าสิบคนมาได้ แต่ผมไม่ทราบเหตุผลใดที่ตั้งเทศบัญญัติเพ่ิมเติมไปทําคลองห้วยหมาก 
จากศูนย์ประชุมไปคลองห้วยหมาก งงๆผมไม่มีคําตอบให้ชาวบ้าน ผมบอกว่าเงินไม่มี  
ผมไม่ขยายประเด็นให้เยอะจนเกินไป เพราะผมมีภารกิจหลายด้าน ส่วนประเด็นที่สาม 
ถนนหมู่ที่ ๑๐ ช่วงถนน คสล.เดิม จากสวนยางนายบอย บุตรเขยของนายนนท์ ละม้าย 
ไปถึงสะพานคลองชันระ ถ้าฝ่ายบริหารเห็นว่ามีเงินส่วนไหนเจียดได้ ผมขอถนนสายนี้
เพราะระยะทางไม่เกินสามร้อยเมตร เพ่ือการท่องเที่ยวที่ผมขอไป ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา 
ผมอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๐ ทั้งอาทิตย์ ขึ้นไปซ่อมแซมฝายชะลอน้ําห้วยสูงใต้ ตอนนี้ผมได้



สร้างทางรถมอเตอร์ไซต์ไปถึงปากห้วยสูงใต้แล้ว แต่ยังตกแต่งบางช่วง ขอเรียนไปยัง
ฝ่ายบริหารถ้ามีเวลาให้นําปูนไปเทพ้ืนคอนกรีตหน่อยในช่วงที่ลําบากหน่อยไม่เกิน
สามสิบเมตร ลาดคอนกรีตไม่ต้องหนาเพราะเราให้มอเตอร์ไซต์วิ่งอย่างเดียว เราจะเห็น
ว่าตําบลเขาพระมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแต่ไม่ได้รับการบูรณา เราต้องใช้จังหวะของ
ยุทธศาสตร์ของประเทศที่เขาจะให้งบประมาณมา แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปดําเนินการก่อน 
ผมว่าจะไม่สําเร็จผล เลยใช้การประชุมสภาท้องถิ่นวันนี้ถ้าใครว่างพรุ่งนี้ไปได้เลย มีงาน
อยู่ทั้งขุดลอกทรายหน้าฝายดับหินเรียงนิดหนึ่ง ผิดพลาดที่ผมไปเปิดช่องระบายทราย
เล็กเกินไป พอดีนักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วไปอุดท่อน้ํา ถามท่านรองประธานสภาประสิทธิ์ 
ละม้ายดู ประมาณสิบคันรถที่ทรายอยู่ มีเรื่องแปลกหลายเรื่อง ผมตัดสินใจว่าวันที่ ๘ มี
นานี้ ผมจะตั้งศาลเพียงตาให้เรียบร้อย เพราะมีเหตุหลายอย่าง ผมได้บอกรองประธาน
ประสิทธิ์ ละม้ายว่าให้ขึ้นไปดูที่เราขึ้นไปทําปี ๕๒ ยังอยู่ครบ ที่บนหน้าผาโดยไม่เสียหาย
อะไร ต้องเชื่อและเคารพสิ่งที่ผมเจอมาท้ังหมด จะทําอย่างไรก็ได้ให้เกิดการท่องเที่ยวใน
ตําบลเขาพระ เรื่องงานต่างๆของเทศบาล ทุกคนมีความสามารถกันหมด ทุกคนทําตาม
หน้าที่ของตนไป จะไม่ก้าวล่วงถึงกัน แต่สิ่งไหนที่จะช่วยให้ท้องถิ่นของเราเดินไปสู่ความ
เจริญก็ต้องช่วยกัน ในส่วนที่จะต่างความคิดและขัดแย้งกันบ้างเป็นธรรมชาติ สําหรับผม
มีเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของฝ่ายบริหารขออนุญาตเรียนเรื่องแรกอย่างที่ท่านประสิทธิ์ได้เรียน เรื่องแทงค์

ประปา ขอเรียนว่าตอนนี้ทางเทศบาลตําบลเขาพระได้ดําเนินการของบประมาณ
อุดหนุนเฉพาะกิจในเรื่องของประปา คิดว่าน่าจะได้เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล
ด้วย จากที่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ กับทางจังหวัด น่าจะได้ประมาณกลางปี ๕๙ ในส่วน
ของท่านเจตนิพัทธ์ขอนําเรียนว่าเราได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนา เราได้ยึด
จากแผนประชาคมส่วนหนึ่ง เป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้เห็นความจําเป็นเร่งด่วน
ส่วนหนึ่ง ในส่วนท่านโชคดี  เรื่องของระบบประปาของหมู่ที่ ๖ ขอเรียนว่าบ่อมีปัญหา
เนื่องจากทิ้งมานาน มีการเป่าใหม่ทําให้บ่อทรุดตัว ซึ่งตอนนี้ปัญหาทั้งหมดค่อนข้างไม่
เรียบร้อย เทศบาลของเราความสามารถยังไม่ถึง ต้องใช้งบประมาณจํานวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้
ตั้งงบประมาณส่วนนั้น ถ้ามีความจําเป็นจริงๆเราสามารถที่จะบริหารงานระบบน้ําใน
รูปแบบอ่ืน ขอเรียนว่าประปาหมู่ที่ ๖ ค่อนข้างมีปัญหาเยอะ ไม่ว่าระบบท่อประปา
ค่อนข้างใช้งบประมาณเยอะ แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ผมได้ติดตามอยู่ตลอดว่าพ่ีน้องราษฎร
หมู่ที่ ๖ มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนในการใช้น้ํา แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบเรื่องน้ํา
กินน้ําใช้ จะมีผลกระทบเรื่องน้ํารดต้นไม้ ผมพยายามประชาสัมพันธ์คุยตามงานต่างๆ
ตลอดว่าในส่วนของน้ํากินน้ําใช้ เราพยายามดูแลอย่างเต็มที่ แต่ในส่วนของน้ําเพ่ือ
การเกษตรพ่ีน้องต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน ขอนําเรียนที่ประชุม ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
เพ่ิมเติม สําหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนคณะผู้บริหารที่ได้ให้
ความร่วมมือในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 
 
 



ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
           (ลงชื่อ)      สัจจนา  หนูรุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
                นักจัดการงานทั่วไป 
 

              (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม ๒๕๕๙              

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

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 ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจําปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่   31  พฤษภาคม ๒๕๕9                  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 
 
 


