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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญครั้งแรก ประจ าปี  ๒๕62  

 วันที่  24 กุมภาพันธ์  ๒๕63   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
3. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกภาเทศบาลต าบลเขาพระ นายเกียรติศักดิ์  จงจิต 
4. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ ารูญ  ละม้าย 
5. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
6. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
7. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
8. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 
9. นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรสิทธิ์ จันทร์ชุม 

10. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
๑1. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายจ านงค์  หนูเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  
    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
๒. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๓. นางสาวอรสุมา  สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ อรสุมา  สิทธิฤทธิ์ 
๔. นายปฐมพงษ์  คเชนทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปฐมพงษ์  คเชนทร์ 
๕. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล วสันต์  ไทรแก้ว 
6. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
7.    
8. นายจิระ  จนัทวงศ์ ประธานประชาคม ม.7 จิระ  จันทวงศ ์
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ

ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
ประธาน เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะผู้บริหารตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญครั้งแรก ประจ าปี ๒๕63 ซึ่ง
ได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และ
ด าเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   1.1 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ประธาน  ขอเชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการจัดท าภาษีโรงเรือนและที่ดินเพ่ือให้สมาชิก

ได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ทราบในการช าระภาษี ซึ่งเป็นการช าระ
ภาษีตัวใหม่ของราษฎร ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อ            
โคโรนา 2019 การเข้ามาในที่ประชุมจะต้องมีการคัดกรองกันก่อน และระหว่างอยู่ในที่
ประชุม จะให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา และการจัดที่ประชุม ผมพยายามที่
จะจัดให้มีระยะห่างกันพอสมควร เป็นมาตรการที่หน่วยงานราชการจะต้องถือปฏิบัติ แต่
ในการอภิปรายขออนุญาตเปิดหน้ากากได้ เพราะถ้าเราพูดทั้งหน้ากาก จะไม่ได้ยิน ถ้า
เปิดหน้ากากจะได้บันทึกเสียงได้ชัดเจน ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้
ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อปี 2562 ในปี 2563 ซึ่งได้ล่วงมาหลายเดือนแล้ว อยากจะฝาก
ประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิกไปยังพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนว่าสระส าคัญของภาษีฉบับนี้ คือ
มีการยกเลิกภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับเดิมที่ ชาวบ้านได้มาจ่าย
ภาษีกันทุกปี ได้ยกเลิกไปเพราะในปัจจุบันนี้ยังมีประชาชนเดินเข้ามายังเทศบาลและขอ
เสียภาษีบ ารุงท้องที่อยู่ ขอให้ท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตอนนี้ทางเทศบาลได้ส ารวจการครอบครองที่ดินทุกประเภทในพ้ืนที่ตามหลักฐาน
ที่ดิน ในช่วงแรกจะส ารวจคนที่มีโฉนดก่อน แต่ที่ดินทุกประเภทจะส ารวจหมด ตอนนี้
เจ้าหน้าที่จะส ารวจว่าที่ดินแต่ละแปลง ใครครอบครอง มีสิ่งปลูกสร้างอะไรอยู่ด้วย เช่นมี
บ้าน และสิ่งปลูกสร้างนั้นใช้ประโยชน์อะไร การจัดเก็บภาษี จัดเก็บจากมูลค่าของที่ดิน
บวกกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลง ในมูลค่าตรงนี้จะมีประกาศของกรมธนารักษ์อยู่
ว่าที่ดินแต่ละแปลงมีมูลค่าเท่าไหร่ สิ่งปลูกสร้างมีมูลค่าเท่าไหร่ เป็นมูลค่าที่กรมธนารักษ์
ได้ประเมินไว้ ตอนนี้ทางเทศบาลได้ส่งจดหมายฉบับแรกไปให้ประชาชน เป็น ภดส.3 
เป็นข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่เทศบาลได้รับข้อมูลจาก
กรมท่ีดิน ดังนั้นเมื่อได้นับ ภดส.3 ฉบับแรกนี้ ขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของที่ดิน เนื่องจากบางครั้งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เทศบาลได้ส ารวจแจ้งไปมีความ
ผิดพลาด เช่นได้ขายไปแล้วหรือได้ซื้อมาเพ่ิมเติม หรือได้แบ่งที่ดินให้ลูกหลานไปแล้ว 
ขอให้มาติดต่อที่เทศบาล เพ่ือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือชื่อ ที่อยู่ ไม่ถูกต้อง ให้มาแจ้ง
แก้ไขให้ถูกต้อง หนังสือฉบับแรกแจ้งไปหกร้อยถึงหนึ่งพันฉบับ แต่ทั้งหมดสามพันกว่า
แปลง  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี               
๒๕62 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕62 

ประธาน ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้ว สมาชิกท่านใด
มีความประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าที่ท่านได้อภิปรายไว้ มีไหม  
ถ้ามีขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด หรือดูแล้วเห็นว่า
รายงานการประชุมไม่มีข้อผิดพลาด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕62 ด้วยคะแนนเป็น
เอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขต ส.ป.ก. เพื่อด าเนินการก่อสร้าง

ถนน ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน 

  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน   ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภา เขตที่ 2 สืบเนื่องจากผม

เป็นคณะกรรมการแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขาให้เอกสารมาเพ่ือจะให้หมู่บ้าน
หมู่หนึ่งหมู่ใดหาสมาชิกไปอบรมผูกผ้าหรือว่าจัดดอกไม้ โดยมีงบประมาณจากกระทรวง
แรงงาน โดยสถาบันฝีมือแรงงาน ผมจึงถ่ายเอกสารเพ่ือประโยชน์ของหมู่บ้านใด หรือ
กลุ่มท าเครื่องแกง หรือกลุ่มท ายาหม่อง หรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกลุ่มขึ้นมา ผมได้
ถ่ายเอกสารมา 12 ใบ แต่จริงๆถ้าใช้ทั้งต าบลต้องใช้ประมาณคนละ 25 ใบ ผมแค่ถ่าย 
12 ใบแค่นั้นเอง อีกเรื่องของกระทรวงแรงงาน เขาขอความร่วมมือต าแหน่งที่ว่างลงมี
หลายอัตรา และต าแหน่งที่รับสมัครมีหลายต าแหน่ง เช่น คนสวน หรือคนเร่งรัดหนี้ ช่าง
ไฟฟ้า ช่างปรับอากาศ และอีกเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่ของการไฟฟ้า ผมให้
น้องถ่ายเอกสารให้  12 ชุด ขยายเขตไฟฟ้า หมายถึงบ้านหนึ่งบ้านใดไม่มีไฟฟ้าใช้ ตาม
เอกสารที่แนบ ผมขออนุญาตท่านประธานแจกสมาชิกคนละหนึ่งชุด  แล้วให้ส่งกลับมาที่
ผม เรื่อองถนนพัง ถนนคอนกรีต คสล.พัง หมู่ที่ 5 มี 2 จุด สืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว
ประชุมมา ผมก็พูดในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่ามีถนนคอนกรีต สาย 4189 เลยบ้านศุภกิต 
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ยับ และเลยห้วยแฝด 2 จุด และถนนหมู่ที่ 12 ที่ทางไปบ้านนายประเสริฐ ยับ หรือบ้าน
อาเขียน ที่คอนกรีตพัง ผมพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้ซ่อมเลย ขอความกรุณาด้วย ยัง
ไม่ได้ซ่อมก็ไปขีดสี ไปดูว่าจะได้ซ่อมวันไหน ดีกว่าไม่ได้ท าอะไรเลย ไม่ได้ว่าผู้บริหาร 
หรือว่าไม่มีเงิน ไม่ได้ว่า แต่ว่าต้องใส่ใจเรื่องผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดบ้าง ไม่ได้แค่ผม 
สมาชิกเขต 2 เคยพูด 2-3 ครั้งแล้ว แต่ครั้งที่แล้วผมหยิบขึ้นมาพูด และครั้งนี้ก็พูดจาก
ครั้งที่แล้วที่ประชุมมา อย่างไรก็แล้วแต่ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารช่วยดูแลสักนิด 
ขอบคุณมากครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี จะถามความคืบหน้า วันก่อนได้ถาม

ในวาระอ่ืนๆเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เรื่อง
คูน้ าข้างวัดหน้าเขา ตอนนี้มีความคืบหน้าหรือได้ด าเนินการอะไรไปบ้างแล้วเพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อน ความสกปรกและกลิ่นเหม็น เพราะระยะเวลาได้ผ่านล่วงเลย
มา 2-3 เดือนแล้ว อยากจะถามความคืบหน้า และช่วยกรุณาติดตามด้วย เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ 
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมมีสามประเด็นเกี่ยวกับวาระอ่ืนๆ ในฐานะที่ผมเป็น

ตัวแทนของชาวบ้าน รับเรื่องความคิดเห็นของชาวบ้าน ในประเด็นที่หนึ่ง เราอยู่ในภาวะ
วิกฤตภัยแล้ง ที่แล้งยาวนานต่อเนื่อง ผมนั่งพูดคุยกับชาวบ้านว่าในเขตรอยต่อของหมู่ที่ 
9 หมู่ที่ 11  หน้าบ้านประธาน มีแอ่งน้ าขนาดใหญ่ อยากให้ทางเทศบาลท าหนังสือขอ
เครื่องจักรปรับแอ่งน้ า เพื่อตักตะกอน สิ่งปฏิกูลที่ไม่เหมาะสมในแอ่งน้ า เพ่ือส ารองไว้ใน
อนาคต ประชาชน 2-3 หมู่บ้านจะได้ใช้น้ าที่สะอาด เพราะช่วยสมัยที่ผมเป็นวัยเด็ก น้ า
ใสบริสุทธิ์ แต่พอปี 2563 มีวัชพืช มวลตะกอนน้ าไม่ใสแล้ว อยากให้ท าหนังสือไปขอ
เครื่องจักรของ อบจ.หรือของกรมชลประทาน ที่เขามีเครื่องมือ เราอาจจะช่วยเรื่องวัสดุ
น้ ามันหล่อลื่น ประเด็นที่ 2 ไหนๆทางส านักงานจะท าหนังสื่อยื่นไปทาง ส.ป.ก. ฝากของ
หมู่ 9 ด้วย มีถนนอยู่ 2 สาย ที่อยู่ในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก.ผมข้ึนไปรังวัดแล้ว แต่ท่านนายกฯ
ไม่เคยให้งบประมาณ ผ่านประชาคมหมู่บ้านในล าดับที่ 1  เมื่อ 4 -5 ปีมาแล้ว ขอ
อนุญาตในคราวเดียวกัน เผื่อว่างบประมาณมีต่อไปข้างหน้าเราไม่ต้องวกมาที่สภาแห่งนี้
อีก ส่วนประเด็นที่ 3 เรื่องแผนพัฒนาต าบลเขาพระ 2561-2565 ผมเปิดดูว่าอาณา
เขตของต าบลเขาพระเรามีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมาก แต่ปรากฏว่าในแผนไม่มี  
ไม่ว่าจะเป็นหนานปลาลาย น้ าตกห้วยสูงใต้ ว่าเราจะปรับปรุงสภาพแหล่งท่องเที่ยวหรือ
เส้นทาง ให้มอเตอร์ไซต์ข้ึนไป ไม่มี จะต้องมีคงไว้ในแผน อนาคตความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลเขาพระ จะยึดติดกับการท าสวนไม่ได้ เราก็เห็นว่าราคาผลผลิตของ
พืชผลทางการเกษตรตกต่ า เราจะต้องสร้างอาชีพเสริม เราจะต้องมีอัตลักษณ์ทางแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ที่ผมพูดไม่ได้ให้เป็นข่าว แต่ผมว่า
จุดอ่อนของต าบลของเรา มีพื้นที่เยอะแยะ แต่ไม่มีความจริงใจจริงจังในการแก้ปัญหา ใน
การสร้างโอกาสให้ชุมชน ให้ท้องถิ่น ให้กับผู้สูงอายุที่เกิน 60 ปี ความจริงเขาก็สามารถ
ท าอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แต่ละครอบครัวได้ แต่วาเราไม่ไปจุดประกายทางความคิด
ให้เขา เรามุ่งแต่อยู่ในกรอบระเบียบอย่างเดียว ฉะนั้นขอต าหนินิดหนึ่ง เป็นแผนพัฒนาที่
ไม่สมบูรณ์ ท่านดึงเอาข้อมูลมาบรรจุไม่รอบด้าน เพราะฉะนั้นขอให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
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บริหารช่วยปรับปรุงในอนาคตต่อไปข้างหน้า ช่วยดึงข้อมูลมาบรรจุให้รอบด้าน เป็น
กรอบ ถ้าเราปล่อยให้สภาพเกิดเช่นนี้ เป็นจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เรา
จะสามารถแก้ไขได้ เมื่อรัฐบาลให้เงินมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเรา เราเสียโอกาส
ทันที  เพราะฉะนั้นการก าหนดแผนจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
ชาติด้วย เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลเขาพระของเรา ขอบคุณ
มากครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นากเทศมนตรี ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณสมาชิกที่น าเรื่องมาชี้แจง ในส่วนของท่านสถิตย์ ผมจะ

มอบหมายให้กองช่างได้ลงไปส ารวจเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
เพ่ือให้พ่ีน้องได้ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ผมขออภัยในความล่าช้า ในเรื่องของคูระบายน้ า ผมได้ลงไปดูแล้ว ได้ประสาน
กับโรงเรียนวัดหน้าเขา ส่วนหนึ่งมาจากการท าครัวของโรงเรี ยน ได้ประสานเพ่ือให้
หาทางก าจัดไม่ให้มีกลิ่นไปรบกวน ในระยะยาว ได้คุยกับเจ้าของพ้ืนที่ จะท าคูไปสู่แม่น้ า 
และหาวิธีการที่จะปล่อยน้ าเสียลงสู่ล าคลอง จะต้องอีกทีว่าจะมีวิธีการอย่างไร ต้องใช้
งบประมาณและพ้ืนที่ด้วย คิดว่าในปี 63 - 64 จะต้องหาวิธีการระบายน้ าต่างๆที่ไหลสู่
แม่น้ า  และหาวิธีการว่าจะท าอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของท่าน
เจตนิพัทธ์ เรื่องเอกสารที่ดิน ขอเรียนว่าเอกสารที่ขอผ่านสภาและจะส่งไปทาง ส.ป.ก.  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เราต้องขอรายละเอียดของพ้ืนที่ที่จะเข้าไปด าเนินการ เอกสารที่
ส.ป.ก.ออกให้ จะต้องแผนที่ระวางที่จะเข้าไปด าเนินการ เราจะต้องให้ ส.ป.ก.ยืนยันว่าที่
ตรงนี้เป็นที่ของ ส.ป.ก.จริงๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร ส.ป.ก.ของเจ้าของ
พ้ืนที่ ยกตัวอย่างไม่ว่าสวนสละหรือทางขึ้นวังหินแตก เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านที่ของใคร 
เจ้าของที่ตรงนั้นต้องเอาเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาล เพ่ือจะส่งไปให้ส.ป.ก. ให้เขาชี้
ระวางว่าตรงนี้ติดเขต ขอให้ท่านเจตนิพัทธ์ช่วยประสานเรื่องเอกสารที่จะให้เทศบาลช่วย
ดูแล เรื่องงบประมาณ ผมว่าในอนาคตเราค่อนข้างจะลงตัว ผมติดว่าเราจะมีงบประมาณ
ไปลงในพ้ืนที่ได้ ส าคัญท่ีสุดคือเอกสารที่เกี่ยวข้อง งบประมาณจะง่ายกว่าการขออนุญาต 
ผมขอเรียนว่า ถนน 2 สาย ที่เราผ่านสภาในครั้งนี้ เราได้ขอไป 2-3 ครั้งแล้ว ส.ป.ก. เขา
แจ้งมาแต่ละครั้งค่อนข้างยุ่งยากสักหน่อย เราก็ไม่หยุดความพยายามที่จะตอบโจทย์
ปัญหาความเดือดร้อน การผ่านสภาก็เป็นเรื่องใหม่ที่ ส.ป.ก.แจ้งมายังเทศบาล การตอบ
หนังสือเราท ามาตลอดและต่อเนื่องด้วย ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกอีกครั้ง ว่า
ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ไม่ได้นิ่งเฉยในการดูแลปัญหาให้กับพ่ีน้อง ตรงนี้ผมต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่อ านวยความสะดวก ไม่ว่าเรื่องที่ดิน เรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เป็นทีมงานท่ีดูแลพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สืบเนื่องมาจากเทศบาลต าบลเขาพระ

ขอตั้งแทงค์น้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน แล้วในช่วงหลังไม่ทราบเป็นอย่างไร ไม่ได้ตั้ง หรือ
เขาไม่อนุญาต เมื่อวานผมได้โทรติดต่อประสานงานกับหัวหน้าชลประทาน ผมเล่า
รายละเอียดว่าเมื่อก่อนทางเทศบาลต าบลเขาพระขอใช้พ้ืนที่และจับจีพีเอสส่งให้
เรียบร้อย เขาไม่อนุมัติ  ผมอยากให้ทางผู้บริหารเข้าไปติดต่อใหม่ ท่านบอกว่าทางกรม
ขออยากให้ ให้ผมมาน าเรียนว่าทางกรมให้ให้ท าอะไรไปบ้าง หรือจะให้เอาเอกสารชุด
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เก่าไปให้ท่านดู หรือว่าท าเป็นหนังสือ หรือเข้าไปพบเป็นการส่วนตัว  ท่านบอกว่าอ่าง
เก็บน้ าไม่ใช่เจดีย์ที่เรามากราบไหว้เพียงอย่างเดียว ปลาเราก็ไม่ได้เลี้ยงอยู่แล้ว ท่านถาม
ว่าจะเอาอย่างไร ผมบอกว่าเป็นแทงค์ใหญ่ที่ทางเทศบาลขอไว้แล้ว ท่านบอกขอเอกสาร 
ฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารให้ช่วยประสานงานด้วย 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหาร ในส่วนของผู้มีเรื่องท่ีจะแจ้งเพ่ิมเติมใน

เรื่องท่ีประธานได้แจ้งในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเขาพระ รายละเอียดอยู่ในมือท่านแล้ว ผู้อ านวยการการเลือกตั้งได้ส่งหนังสือ
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาล หรือผู้ที่สนใจร่วมแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่ามีความเห็นอย่างไร จะ
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในบางแบบ ส่งไปได้ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หลังจากนี้จะมีคณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ระดับจังหวัดได้พิจารณา ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดหรือสมาชิกสภาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ถ้า
อยากให้ความคิดเห็น ก็สามารถให้ความคิดเห็นได้ โดยส่งเป็นหนังสือไปยัง ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด โดยมีรายละเอียด ชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
รายละเอียดการแบ่งเขต รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบเดิม รูปแบบที่ 2 จะแบ่งเขตโดยยึด
เอาล าน้ า แม่น้ าคลองดินแดงและอ่างเก็บน้ าออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา และ
รูปแบบที่ 3 จะรวมเอาหมู่ที่ 6 มารวมอยู่กับหมู่ที่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 11 ความ
แตกต่างของจ านวนประชากร จะใกล้เคียงกัน ถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สามารถ
จะแสดงความคิดเห็นไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้ภายในวันที่ 28 นี้  
เรื่องที่ 2 สืบเนื่องจากการประชุมการแข่งขันกีฬาของต าบลเขาพระ หรือเขาพระเกมส์ 
ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2563 จะมีแข่งขันฟุตบอล 7 คน เป็นคู่
เปิดการแข่งขัน ระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระกับก านันผู้ใหญ่บ้าน จึงขอ
แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ เพราะจะได้ไปเตรียมตัวกัน เป็นคู่เปิดการแข่งขัน ในการแบ่ง
ทีม สมาชิกสามารถที่จะอยู่ในทีมที่ตัวเองสังกัดอยู่ การแข่งขันมีหลายประเภทด้วยกัน 
จึงขอแจ้งเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอน าเรียนท่านสมาชิกเรื่องที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจง เรื่องการแบ่งเขต มี 3 รูปแบบ ส่วนที่
ท่านจะสนใจลงสมัครหรือมีความคิดเห็นอย่างไรในการแบ่งเขต ท่านสามารถแสดง
เหตุผลความคิดเห็นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ หรือท่านจะเสนอแบบอ่ืนก็สามารถที่
จะท าได้ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกจะเสนอ
ความเห็นในเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติม ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอ
ปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑2.30 น. 
           
    (ลงชื่อ)                 วสันต์  ไทรแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 



-๗- 
 

             

              (ลงชื่อ)          สง่า  บ้าง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสง่า  บ้าง) 
                           ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


