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ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕62
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕62 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัยสามัญครั้งแรก ประจาปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 กาหนดให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่ส ภามีมติรับรองแล้ วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

-๒รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕62
วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

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

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

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

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต
2.
นายโชคดี ศรีเปารยะ

ตาแหน่ง
สมาชิกภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมาชิกภาเทศบาลตาบลเขาพระ

หมายเหตุ
ลา
ลา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
นักจัดการงานทั่วไป
ประธานประชาคม หมู่ที่ 3
ประธานประชาคม หมู่ที่ 12
อปพร
อปพร
อปพร

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
อรสุมา สิทธิฤทธิ์
วิรัตน์ นนทศักดิ์
ปฐมพงษ์ คเชนทร์
วสันต์ ไทรแก้ว
สัจจนา หนูรุ่น
ธรรมนูญ บัวแก้ว
ภูสิทธิ์ ริยาพันธ์
วันทนา ชมเชย
อานวย คงศักดิ์
ทรงวุฒิ คงศักดิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์
นายวิรัตน์ นนทศักดิ์
นายปฐมพงษ์ คเชนทร์
นายวสันต์ ไทรแก้ว
นางสัจจนา หนูรุ่น
นายธรรมนูญ บัวแก้ว
นายภูสิทธิ์ ริยาพันธ์
นางวันทนา ชมเชย
นางอานวย คงศักดิ์
นายทรงวุฒิ คงศักดิ์

-๓12.

นายวีระศักดิ์ พงษ์ทองเมือง ประชาชน

วีระศักดิ์ พงษ์ทองเมือง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรี ย นท่านสมาชิ กสภาผู้ ทรงเกีย รติ ทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะผู้ บริห ารตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนประชาคมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัย ที่ 4
ประจาปี ๒๕62 ซึ่งได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิด
การประชุม และดาเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระ
การมอบเกียรติบัตรผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตาบลเขาพระ
ก่อนการประชุม
ประธาน
วัน นี้ ท่ า นนายกฯจะมอบเกีย รติ บั ตรให้ แ ก่ ผู้ ที่ ท าคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ เทศบาลตาบล
เขาพระ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ดาเนินการได้เลยครับ
เลขานุการสภา
ด้วยเทศบาลตาบลเขาพระ ได้กาหนดมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลผู้ที่ทาคุณประโยชน์
ให้กับเทศบาลตาบลเขาพระ ประจาปีงบประมาณ 2562 ได้พิจารณาบุคคลต้นแบบที่
ท าคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ เทศบาลต าบลเขาพระ ในด้ า นต่ า งๆ ต่ อ ไปขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรีเป็นผู้มอบเกียรติบัตร และขอเบิกตัวผู้ที่รับเกียรติบัตรตามลาดับดังนี้
ด้านแรก ด้านการกี ฬา คุณสิทธิเดช ละม้าย ด้านต่อไป ด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น ท่านแรก คุณวีระศั กดิ์ พงศ์ทองเมือง ท่านที่สอง ท่านสมาชิก จานงค์
หนูเพชร ต่อไปด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีส่วนช่วยเหลือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมาโดยตลอด ท่านแรก คุณกาญจนา ทินกร ท่านที่สอง คุณวันทนา ชมเชย
ท่านที่สาม คุณทรงวุฒิ คงศักดิ์ และท่านที่สี่ คุณอานวย คงศักดิ์ ต่อไปด้านจิตอาสา
ท่ า นสมาชิ ก สถิ ต ย์ สุ ค ชเดช ต่ อ ไปด้ า นการศึ ก ษา ขอเชิ ญ ท่ า นสมาชิ ก พรรั ต น์
ราชมณี ต้ อ งขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกเทศมนตรี ที่ ใ ห้ เ กี ย รติ ม ามอบเกี ย รติ บั ต ร และ
ขอขอบคุณผู้ทาคุณประโยชน์ทุกท่าน เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทาความดี
ต่อไปนะครับ ขอขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ แนะนาเลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ประธาน
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
เลขานุการนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ รวมไปถึง
ประธานประชาคมทุกท่าน กระผมนายปฐมพงษ์ คเชนทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตาบลเขาพระ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีความตั้งใจจริงที่จะรับใช้พี่
น้องประชาชนในพื้นที่ตาบลเขาพระ ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับสมาชิก สภาเทศบาลตาบล
เขาพระทุกท่านด้วยครับ
ประธาน
ขอบคุณท่านเลขาฯครับ
1.2 แนะนานักศึกษาฝึกงาน
ประธาน
ขอเชิญนักศึกษาฝึกงานแนะนาตัวครับ
นายรุจิกร เพชรชนะ
สวัสดีครับ ผมนายรุจิกร เพชรชนะ มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เอก
รัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มาฝึก 4 เดือน ขอบคุณครับ

-๔ประธาน
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

ขอให้ นั กศึกษาจงใช้โ อกาสนี้เก็บเกี่ ยวประสบการณ์และความรู้ให้ ได้ม ากที่สุ ด เพื่ อ
อนาคตของนักศึกษาเองและเพื่อประชาชนในโอกาสต่อไป
ขออนุญาตท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมต้องขออนุญาต
เนื่องจากมีภารกิจไปร่วมประชุม จึงขออนุญาตที่ประชุมในการมอบหมายให้รองอรสุมา
สิทธิฤทธิ์ เป็นผู้ดาเนินการประชุมแทน ขอบคุณครับ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รั บ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามัญ ครั้ งที่ 2 ประจ าปี
๒๕62 วันที่ 23 กันยายน ๒๕62
ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้ว สมาชิกท่านใด
มีความประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมถ้อยคาที่ท่านได้อภิปรายไว้ มีไหม
ถ้า มี ข อเชิ ญ เมื่ อไม่ มี ส มาชิ ก ท่ า นใดขอเสนอเพิ่ ม เติ ม แต่ อ ย่ า งใด หรื อ ดู แ ล้ ว เห็ น ว่ า
รายงานการประชุมไม่มีข้อผิดพลาด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 23 กันยาน ๒๕62 ด้วยคะแนนเป็นเอก
ฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ ายเงินสะสม โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน
ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ ตลอดจน
คณะผู้บริหาร ตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน ในญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน ตามที่สภาเทศบาลตาบล
เขาพระ ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี ๒๕62 ตามโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน งบประมาณ 497,000.บาท เมื่ อ คราวประชุ ม สภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2 ประจ าปี
๒๕62 วันที่ 23 กันยายน ๒๕62 นั้น เนื่องจากได้รับคาร้องจากนางอรสา ตันติอรุณ
ให้พิจารณาย้ายสถานที่ก่อสร้ าง เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเป็นที่ของตนเองและอยู่ใกล้
บ้าน จึงพิจารณาให้มีการย้ายสถานที่ตั้งระบบประปาใหม่ จึงทาให้ปริมาณงานอุปกรณ์
ระบบท่อ ประปาภายนอก ท่อ ส่ ง น้าดิ บมี ปริ มาณลดลง ส่ งผลให้ ประมาณการราคา
ก่อสร้างลดลงไปจากเดิม จากงบประมาณ 497,000.- บาท ลดลงเหลือ 496,000.บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ขอบคุณค่ะ

ประธาน
รองนายเทศมนตรี

-๕ประธาน
เลขานุการสภา

ประธาน
นายจานงค์ หนูเพชร

ประธาน
เลขานุการสภา

ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี

ก่อนที่ท่านสมาชิกจะได้อภิปรายซักถามเพิ่มเติมในญัตตินี้ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภา
ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
เรี ย นท่านประธานในการแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดการใช้ จ่ายเงินสะสมครั้ง นี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ข้อ ๒9 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจ
อนุ มัติของสภาท้องถิ่น เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 สภาได้อนุมัติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา แต่ทางเทศบาล
ได้รับคาร้องจาก นางอรสา ตันติอรุณ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่จะตั้งประปาหมู่บ้าน มายื่น
คาร้องว่าอยู่ใกล้บ้านและอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัย เลยไปลงสารวจใหม่ จึงมีการ
ย้ายจากที่ดินของนางอรสา ตันติอรุณ ไปอยู่ในพื้นที่ของนายสิทธิ ชัย พิบูลย์ ตามโฉนด
เลขที่ 3339 เล่มที่ 34 ซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้องจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง
กัน ดังนั้นในการย้ายจุดตั้งหอถังประปาดังกล่าว ทาให้ปริมาณท่อส่งน้าดิบจากบ่อไปยัง
ถังสูงระยะทางเปลี่ยนไป ทาให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง ยังเป็นอานาจของสภาที่จะแก้ไขตรงนี้อยู่ จึงเสนอสภาเพื่อพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้างและงบประมาณใหม่ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม
เพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่ซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญสมาชิกจานงค์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับเกียรติ
บัตรทุกท่าน กระผมนายจานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ เขตที่ 2
ผมนึกภาพออก เนื่องจากค่อนข้างคลุกคลีอยู่ในพื้นที่ แต่อยากจะเรียนถามว่าในการ
ปล่อยน้า เดิมทีตัวเก่าจะแจกจ่ายให้กับหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12 หน้าถนนโรงเรียน อยากถาม
ว่าในการปล่อยน้าเมื่อดาเนินการเสร็จจะมีการเพิ่มประชากรที่ใช้น้าหรือไม่ ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
ขออนุญาตเรียนชี้แจงในข้อซักถามของท่านสมาชิก ในส่วนของผังการเดินท่อในแบบที่
แนบโครงการ แบบที่ 1 แผ่นที่ 2 อยู่ด้านหลังของโครงการ ส่วนจานวนของประชากรที่
สามารถที่จะใช้น้าได้คงจะไม่น้อยกว่าเดิม เนื่องจากว่าในการสารวจเราได้วางจุดนี้แล้ว
ว่าเราเปลี่ยนจากระบบเดิมที่ชาวบ้านใช้อยู่มาใช้ระบบตัวนี้ ส่วนการเดินท่อในส่วนของ
หน้าโรงเรียนสังฆรักษ์ฯ จะทาการเชื่อมต่อกับท่อเดิมที่ใช้อยู่ คนเดิมก็จะได้ใช้ จะไม่น้อย
กว่าเดิม อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้า ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอตั้งขอสังเกตนิด ดูรายละเอียดแล้วนึกถึง สภาพพื้นที่ ความจริงที่ตั้งบ่อบาดาล ใน
การติดตั้งซับเมอร์ส รู้สึกว่าไฟตรงนั้นจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อซับเมอร์ส หรือซ่อมแซมซับเมอร์สจากปัญหากระแสไฟฟ้า อยากจะให้เทศบาล
ตาบลเขาพระทาหนังสือ ประสานไปทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอพิปูน เพื่อจะได้
แก้ไขปัญหานี้ ขอฝากไว้ด้วย ขอบคุณครับ

-๖ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน
รองนายกเทศมนตรี

ประธาน
เลขานุการสภา

สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมไหม มีไหม เมื่อไม่มี ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในห้อง
ประชุม จานวน 10 ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมี มติอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ ย นแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน กรุณายกมือด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการ
ก่อสร้า งระบบประปาหมู่บ้า นแบบบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งร่อน
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
4.2 ญัตติขอรับรองหมอพื้นบ้าน
ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระทุกท่าน ดิฉั นนางสาว
อรสุมา สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขอรับรองหมอพื้นบ้าน ด้วยนาย
ไพรัช โอยสวัสดิ์ อายุ 56 ปี เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3 8005 00068 58 2
อยู่บ้านเลขที่ 226/2 หมู่ที่ 1 ตาบลเขาพระ อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้ง
ความประสงค์ขอรับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้ว ยการรั บ รองหมอพื้นบ้า น พ.ศ. 2562 เพื่อให้ เป็น ไปตามระเบี ยบกระทรวง
สาธารณสุ ข ว่าด้ ว ยการรับรองหมอพื้นบ้ าน พ.ศ. 2562 ข้อ 6 ผู้ มีสิ ทธิ เสนอ (๒)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง การเสนอตาม
วรรคหนึ่ง ให้เสนอผู้มีภูมิลาเนา และใช้ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี เป็นที่ นิยมยกย่องจากชุมชนตามข้อ 5 (๒)
และ (3) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ข้อ 7 การเสนอให้รับรองหมอพื้นบ้าน ให้เสนอโดยวิธีการ ดังนี้
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยื่นคาขอเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ พร้อมบันทึก
หรือรายงานการประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พิจารณา มีมติที่เสนอให้มี
การรับรองบุคคลดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด จึงขอยื่นญัตติ
ขอรับรองหมอพื้นบ้านมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลเขาพระรับรอง รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอบคุณค่ะ
สาหรับญัตตินี้ ก่อนที่ท่านสมาชิกจะสอบถามรายละเอียดของหมอพื้นบ้านที่จะรับรอง
ในวันนี้ ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้ผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเพื่อ
พิจารณารับ รองหมอพื้นบ้าน ระเบียบที่เกี่ยวข้องคือระเบียบสาธารณสุขว่าด้ว ยการ
รั บ รองหมอพื้ น บ้ า น พ.ศ. 2562 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 10
มิ ถุ น ายน 2562 หมอพื้ น บ้ า น นิ ย ามใน ข้ อ 3 หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี เป็น
ที่นิยมยกย่องจากชุมชน ซึ่งได้รับหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ ส่วนวิธีการและขั้นตอน
ผู้มีสิทธิเสนอ คือ 1.คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลและองค์กร
บริหารส่วนตาบล ให้เสนอหมอพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ และใช้ความรู้ความสามารถในการ

-๗ส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม
วัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน
ในส่วนของการรับรองหมอพื้นบ้าน ในข้อ 7 (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยื่นคา
ขอเสนอรายชื่ อผู้ มีคุ ณสมบัติ พร้อ มบันทึก หรือรายงานการประชุมของสภาองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ พิ จ ารณามี ม ติ ที่ เ สนอให้ มี ก ารรั บ รองบุ ค คลดั ง กล่ า วไปยั ง
หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ดังนั้นในที่ประชุมแห่งนี้จะพิจารณารับรอง
บุคคลซึ่งได้เสนอมายังเทศบาลเป็นหมอพื้นบ้าน 1 ราย ได้แก่ นายไพรัตน์ โอยสวัสดิ์ มี
ความรู้ความสามารถตามระเบียบข้อ 3 ที่ใช้ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรม
ของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี นี่คือคุณสมบัติของหมอพื้นบ้านที่จะให้
พิ จ ารณารั บ รอง ส่ ว นรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ชื่ อ นายไพรั ช โอยสวั ส ดิ์ อายุ 56 ปี อยู่
บ้านเลขที่ 226/2 หมู่ที่ 1 ตาบลเขาพระ อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วน
ของการรักษา พอดีวันนี้ได้ทาหนังสือเชิญหมอมาด้วย เพื่อจะมานาเสนอต่อที่ป ระชุมว่า
ท่านมีความชานาญในด้านไหน ณ ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เห็นเข้ามา เพื่อจะให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ แต่ถ้าท่านสมาชิกได้รู้จัก ได้รับทราบว่าบุคคลนี้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
รักษา ท่านก็สามารถที่จะพิจารณาการที่จะรับรองหรือไม่รับรองหมอพื้นบ้านได้ ขอ
อนุญาตเรียนชี้แจงเบื้องต้นแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมของ
เชิญครับ ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรี ย นท่า นประธานที่เ คารพ กระผมเจตนิ พัทธ์ ยับ ยงวิวั ฒ น์ ในญั ตติ ที่ 4.2 เรื่ อ งขอ
รับรองหมอพื้นบ้าน ผมได้รับเอกสารหลายวันแล้ว ได้พิจารณาถึงกฎกระทรวง แต่ตั้ง
ข้อสังเกต ใบรับรองแพทย์มีแต่จะใช้ได้ไหม ไม่ถูกกฎหมาย ผมว่าให้คุณไพรัตน์ โอย
สวัส ดิ์ ไปทบทวน ไปเข้าโรงพยาบาล ไปทบทวนใหม่ ผมดูแล้ว มีข้อสะเพร่ามาก ใน
ความคิดผมเพื่อนสมาชิกสภาท้องถิ่นอยากเปิดให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอ
พื้ น บ้ า น ไม่ มี ใ ครจะขวาง แต่ ใ ห้ ท าถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ย บ กฎหมายด้ ว ย ส่ ง ไปที่
สาธารณสุขก็ถูกตีกลับ ถ้าส่งใบรับรองแพทย์เช่นนี้ไป ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง ผู้ที่ต้องการ
ให้ ส ภามี ม ติ ร องรั บ ผลงานอะไรก็ แ ล้ ว แต่ เจ้ า ตั ว ต้ อ งมาด้ ว ย เผื่ อ ให้ ท่ า นสมาชิ ก ได้
สอบถามถึงข้อสงสัย เพราะฉะนั้นผมขอให้มติที่ประชุมยกมือให้ญัตตินี้ตกไป ขอให้ท่าน
ประธานใช้อานาจ ใช้ดุลยพินิจด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
นายพรรัตน์ ราชมณี
เรียนท่านประธาน ผมพรรัตน์ ราชมณี เห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายไปก่ อนหน้า
นี้ ขอเพิ่มเติมนิด คืออยากจะให้ผู้ที่มายื่นขอ ให้มีเอกสารเพิ่มอีก เช่น เคยผ่านการอบรม
ที่ไหนมาบ้าง เกี่ยวกับสมุนไพร เรื่องของความรู้ของแต่ละที่ของชุมชนก็หลากหลาย แต่
ตามที่หน่วยงานราชการได้ผ่านการรับรองในการอบรม หรือออกใบประกอบการอะไรก็
แล้วแต่ ที่สามารถบอกได้ว่ามีองค์ความรู้ ทางด้านนี้จริง จะมีเอกสารอะไรก็แล้วแต่ ที่
เกี่ยวกับตรงนี้ ขอให้แนบสาเนามาด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอเชิญท่าน
เลขาฯชี้แจงเรื่องระเบียบการลงมติ ในญัตติขอรับรองหมอพื้นบ้าน ซึ่ งวันนี้ตัวหมอเองก็

-๘-

เลขานุการสภา

ประธาน
รองนายกเทศมนตรี

ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน
รองนายกเทศมนตรี

ไม่มา และเอกสารที่สมาชิกหลายท่านดูแล้วว่าน่าจะไม่เพียงพอ ขอให้ท่านเลขาฯชี้แจง
ด้วยครับ
ในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม ในข้อ 55 56 และ
57 เกี่ยวกับญัตติ ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคาแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้ อความใน
ญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจาก
การเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทาได้เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่
ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับการยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คาแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในส่วนนี้ถือว่าได้จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว ดังนั้นการถอนก็ต้อง
ต้องได้รับการเห็นชอบ ได้รับความยินยอมจากสภาท้องถิ่น ข้อ 56 ญัตติหรือคาแปร
ญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้ าผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปราย
หรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้
รองผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ที่ ป รึ ก ษาผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้ ในญัตตินี้ถือว่าท่านนายกฯได้มอบให้รองนายกฯ
แล้วในเรื่องของญัตติ ถ้าผู้เสนอญัตติมีความประสงค์จะถอนตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอ
ก็ถือว่าเป็นอานาจ แต่อย่างไรก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา ข้อ 57 ในกรณีที่สภา
ท้องถิ่นครบวาระหรือยุบสภา ญัตติใดๆซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นยังไม่ได้พิจารณาหรือ
พิจารณาแล้วยังไม่เสร็จ ให้เป็นอันตกไป มีระเบียบที่กาหนดเพียงเท่านี้ ในส่วนที่มีการ
เสนอให้ ถ อนญัตติอ อกไปก่อ น ดาเนิ นการได้โ ดยผู้ เสนอญัตติขอถอนและได้รับการ
ยินยอมจากสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและตัวแทนประชาคมทุกท่าน
ดิฉันนางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ ตามที่ได้เสนอญัตติขอ
รั บ รองหมอพื้ น บ้ า น เนื่ อ งจากว่ า เอกสารที่ แ นบมาไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แล ะนาย
ไพรัตน์ โอยสวัสดิ์ ไม่ได้เข้ามาร่วมและแสดงตนในที่ประชุม จึงขออนุญาตถอนญัตตินี้
ออกไปก่อน ขอบคุณค่ะ
ตามที่ได้นาญัตติขอรับรองหมอพื้นบ้านไป และท่านรองนายกฯได้ชี้แจงคือเอกสารไม่
สมบูรณ์ ประการที่ 1 ประการที่ 2 ผู้ที่ขอให้รับรองไม่ได้เข้า ร่วมแสดงตนหรือชี้แจง
ความรู้ความสามารถให้ที่ประชุมได้รับทราบ ท่านรองนายกฯได้เสนอถอนญัตตินี้ ผมจึง
ต้องขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดมีมติให้ถอนญัตตินี้ออกไปก่อน กรุณายกมือ
ด้วยครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติขอรับรองหมอพื้นบ้าน ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
เรื่องอื่นๆ
5.1 รายงานแสดงผลการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
ขอเชิญท่านรองนายกฯ ชี้แจงครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลเขาพระที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตัวแทน
ประชาคมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ

-๙รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่ นายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ ได้
แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตาบลเขาพระ ต่อสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 255๕ ซึ่งได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตาม
กรอบแนวทางในการพัฒนา รวม 9 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน, นโยบายด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน, นโยบายด้ านการพั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิต , นโยบายด้ า น
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม, นโยบายด้านสาธารณสุข, นโยบายด้านเศรษฐกิจ,
นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, นโยบายด้านการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล โดยได้นาไปสู่การปฏิบัติด้ วยการจัดทาโครงการหรือ
กิจ กรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาและสร้างความเจริญให้ กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อ
ปั ญหาความต้องการของท้ องถิ่ นและครอบคลุ มภารกิ จหน้ าที่ที่ กฎหมายก าหนดไว้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ทุกโครงการและกิจกรรม เป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่ง นายกเทศมนตรีตาบลเขาพระได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่
ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจากัดหลายประการ ซึ่ง นายกเทศมนตรี และคณะได้เข้ามา
ดาเนินการจนประสบผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะ
มุ่ ง เน้ น ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด ส าหรั บ โครงการขนาดใหญ่ ห รื อ
โครงการริเริ่มใหม่ที่จะทาให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความ
พร้ อ มเพื่ อ ด าเนิ น การให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมต่ อ ไป ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒
มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี จึงขอรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายการบริ ห ารเทศบาลต าบลเขาพระ ประจ าปี
๒๕62 ดังต่อไปนี้ ๑. นโยบายเร่งด่วน ในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลเขาพระ ได้
ดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนอย่างครบถ้วน ทั้ง ๑๑ ด้าน ซึ่งด้านที่เทศบาลตาบล
เขาพระให้ ความตระหนักเป็นพิเศษก็คือการบริห ารงานโดยยึดหลั กบริห ารงานตาม
หลั กการบริ ห ารบ้า นเมื อ งที่ ดี (ธรรมาภิ บาล) ซึ่ งประกอบด้ ว ย หลั ก นิติ ธ รรม หลั ก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ โดยทั้งนี้โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่สาคัญ คือ โครงการเสวนาประชาคมเพื่อ
พัฒ นาท้องถิ่น ประจาปี 2562 เพื่อสร้างการมีส่ วนร่ว มของภาคประชาชน ในการ
ก าหนดโครงการ ทิ ศ ทางการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ใช้ ง บประมาณ 1 ,๖20.- บาท
๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่ วไปให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน เขื่อนขนาด
เล็ก แหล่งน้าชุมชน สนามกีฬา ทางเท้า ท่อระบายน้า ขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น มี
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ ตามเอกสารที่แนบในมือของ
ท่านสมาชิก ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิด ร่วมทากิจกรรมของชุมชน สร้าง

-๑๐ความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนให้
เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกาหนด
แนวทางการพัฒ นาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการ
พัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมใน
สังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การสงเคราะห์และส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน
สตรี คนพิการ คนสูงอายุ สนับสนุนให้ความร่วมมื อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
เพื่อลดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวม
ทั้งสิ้น 15 โครงการ ๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการ พัฒนาทางการศึกษา เน้นการบริหารจัดการให้เด็กนักเรียนมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมทั้งความพร้อมทางวิชาการที่จะ
สามารถศึก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ นไปอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณที่
เพียงพอในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงอาหารเสริมนม อาหาร
กลางวัน สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุน
การแข่งขันกีฬาทุกระดับ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ร่วมป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหา มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวม
ทั้งสิ้น 13 โครงการ ๕. นโยบายด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้าน
สุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการคัดกรองการ
เจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการป้องกันโรค จัดรถกู้ชีพฉุกเฉินไว้ให้บริการผู้ป่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬาประจาชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวม
ทั้งสิ้น 3 โครงการ ๖. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของ
ทุกภาคส่วนอย่างลงตัว ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่
กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอันที่จะนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สนับสนุนและ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ มี
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ๗. นโยบายด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้มี ๑ ชุมชน ๑ กลุ่ม
อพปร. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในชุมชนของตนเอง รวมทั้ง
เฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการป้องกัน
และระงั บ ภั ย ให้ พ อเพี ย ง ฝึ ก อบรมให้ ป ระชาชนได้ มี ความรู้แ ละเข้ า ใจถึ ง ภั ยต่ า ง ๆ
สามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง จะทางานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดย
การเฝ้าระวังอาชญากรรมทุกช่องทาง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 2
โครงการ ๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสานึก
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะ
อย่ างถู กวิ ธี ส่ งเสริม ให้ ค นรุ่ น ใหม่ รู้คุ ณค่ า ของพลั งงาน ปรั บ ปรุ ง ภูมิ ทั ศน์ มี ส ถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ มีส่วนสาธารณะเพียงพอ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น
1 โครงการ 9. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จะนา
หลั กการบริ ห ารงาน โดยเน้น หลั ก การบริ ห ารงานที่ ดี มาใช้ เ พื่อ ให้ เ กิด ความราบรื่ น
สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการทางานของเทศบาล

-๑๑เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กฎหมายกาหนด มีมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอานาจการตัดสินใจ ส่งเสริมและสร้าง
ขวัญกาลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบน
พื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตสานึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย มีโครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา คณะ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลเขาพระ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จด้วยดีตลอดมา และจะ
มุ่งมั่ น พัฒ นาเทศบาลต าบลเขาพระให้ มี ศัก ยภาพ น าไปสู่ ชุม ชนที่ น่าอยู่อย่ างยั่ งยื น
ตลอดไป ขอบคุณค่ะ
ประธาน
ตามที่ท่านรองนายกฯได้เสนอผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ทราบว่ามีสมาชิก
ท่านใดจะมีข้อสงสัยในด้านหนึ่งด้านใด ในจานวน 9 ด้าน ถ้าท่านสงสัยว่ามีในรายงาน
แต่ ไ ม่ ไ ด้ ท า หรื อ มี ง านที่ ไ ด้ ท าแต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ายงาน สามารถซั ก ถามได้ ขอเชิ ญ สมาชิ ก
เจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ นั่งฟังรองนายกฯชี้แจงผลงานต่อ
สภา เปิดดูหน้าที่ 4 โครงการจัดงานรัฐพิธี 583,537 บาท เป็นตัวเลขที่คลาดเคลื่อน
อยู่ มาก เรื่ องนี้ ต้องให้ ทางท่านเลขาฯช่ว ยตรวจสอบด้วย ว่าทาไมมากขนาดนั้น อีก
ประเด็นเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรเน้นหนักเรื่องธรรมาภิบาล เรามาดูของเขาพระ ลืมข้อ 1
หลักความคุ้มค่า ไม่มี เพราะการใช้เงินงบประมาณ การบริหารงานในภาวะที่ทรัพยากร
มีจากัด ไม่ได้ใส่ไป ถือว่ามีความบกพร่อง แล้วไม่ใช่เฉพาะเทศบาลตาบลเขาพระที่ลืม
ประมาณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ เกือบทุกองค์กรเลย ลืมหลักความคุ้มค่าการใช้จ่าย
งบประมาณ ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงตามที่สมาชิกเจตนิพัทธ์สงสัยครับ
เลขานุการสภา
เรียนประธานสภา ท่านสมาชิก ในส่วนของการจัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2562 การดาเนินงานรัฐพิธีในส่วนของ
อาเภอพิปูน ท่านนายอาเภอพิปูนจัดโดยให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม โดยมอบหมายภารกิจ
ให้รับผิดชอบ ซึง่ ในปี 2562 จะมีอยู่หลายกิจกรรม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งาน
พระบรมราชาภิ เ ษก ก็ อ ยู่ ใ นนี้ ด้ ว ย เนื่ อ งจากว่ าทางอ าเภอได้ ม อบให้ ท้ อ งถิ่น ต่ า งๆ
รั บ ผิ ด ชอบ เทศบาลต าบลเขาพระได้รับมอบหมายทุ กครั้ง ตามภารกิจ บางครั้งให้
รับผิดชอบเรื่องสถานที่ เรื่องพิธีการ เรื่องการจัดเวทีก็ห ลายครั้งอยู่ รวมทั้งหมดตามที่
ท่านสมาชิกสงสัย ถามว่า 5 แสน ถูกไหม ถูกต้อง เพราะหลายครั้งหลายกิจกรรมหลาย
พิธีที่เทศบาลได้รับมอบหมายภารกิจ ก็ใช้งบการจัดงานรัฐพิธีงานเฉลิมพระเกียรติฯ มี
การโอนงบประมาณมาเพิ่มเติมหลายครั้ง ตรงนี้ถือว่าถูกต้องตามงบประมาณที่ปรากฏ
อยู่ในคาแถลง ขอบคุณครับ

-๑๒ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
รองนายกเทศมนตรี

ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน
นายสถิตย์ สุคชเดช

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ตามที่แถลงไว้ต่อสภา
รับทราบ
5.2 ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลเขาพระที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตัวแทน
ประชาคมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลเขาพระ
ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อให้สภาเทศบาลตาบลเขาพระทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอบคุณค่ะ
ตามที่ท่านรองนายกฯได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารในมือท่าน สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอ
เชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตติ รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ถือว่าที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ
5.2 เรื่องอื่นๆ
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะแนะนาเรื่องอะไร หรือรายงานความเดือดร้อน ขอ
เชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เขตที่ 2 สืบเนื่องมาจากถนนสายทุ่งร่อนขึ้นไปบนเขา หักพัง ตอนนี้รถไม่สามารถสัญจร
ไปมาได้เลย เพราะที่ที่จะทาเป็นฝายแล้วไม่ได้ทา ทาเป็นถนน ตอนนี้หักหมด และถนน
สายที่ไปอุทยานแห่งชาติห้วยแฝด 1 จุด เลยบ้านศุภกิตต์ ยับ 1 จุด และท่อที่หักพัง
ไม่ได้ซ่อมเลย นี่เป็นเรื่องที่แจ้งซ้าซาก และอีกอย่าง ไฟฟ้าที่ดับบนถนน แจ้งแล้วแจ้งอีก
ด้วยวาจา นานกว่าที่จะได้ไปซ่อม จะให้ทาเป็นเอกสารไหมในครั้งต่อไป ถ้าจะให้ทาเป็น
เอกสารก็บอกมาว่าต้องทาเป็นเอกสารทุกครั้ง ไม่ต้องบอกด้วยวาจา ยกตัวอย่าง หมู่ที่

-๑๓-

ประธาน
นายธราธิป หนูเพชร

ประธาน
เลขานุการสภา

12 ประมาณ 6 เดือน จึงจะได้ไปซ่อม ที่บ้านคุณชู หนอนไม้ และพี่ศรี ที่ขึ้นไปหมู่ที่ 4
และอีกหลายจุ ด หมู่ที่ 6 ประมาณ 3 เดือน กว่าจะได้ซ่อม ต่อไปผมว่าต้องทาเป็น
หนังสือแล้ว เพราะผมเห็นแล้วว่าแจ้งแล้วลืม ขนาดผมไปแล้วพ่นสีไว้ แล้วมาบอกน้องที่
ทาไฟว่าพี่พ่น สีไว้ตรงนั้นๆนะ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผมติดว่าน้าไหล ไฟสว่าง ทาง
สะดวก แต่ไฟก็ไม่สว่าง สว่างบางที่ บางที่ที่ดับก็ดับไป อีกอย่างเรื่องถนนอ่างเก็บน้า
คลองดินแดงลงมาถึงสามแยกพรุเถี๊ยะ ตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ไม่ทราบว่ าต้องทา
เป็นหนังสือเป็นเอกสารหรือไม่ แต่ผมคิดว่าคงไม่ต้อง เพราะนายกฯก็ขี่ผ่านตรงนั้นอยู่
ตลอด สมาชิกก็ขี่ผ่านอยู่ตลอด แต่ผมเห็นว่านานแล้ว ยังไม่ซ่อมเลย ผมจึงขอแจ้งในที่
ประชุมแห่งนี้ว่าขอให้ช่วยซ่อมแซมส่วนที่หักพังบ้าง อีกอย่างหนึ่งเวลาพี่น้องประชาชน
สัญจรไปมา เวลาฝนตกน้าเต็ม ล้อระเบิด เขาไม่รู้ว่ามีหลุมบ่อ ลงแล้วล้อระเบิดเลย ขี่มา
กลางคืน ไม่รู้ นึกว่าถนนสบาย ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญสมาชิกธราธิปครับ
เรียนประธานที่เคารพ กระผมธราธิป หนูเพชร สมาชิกสภา เขต 2 ผมได้ลงพื้นที่ ขอ
หารือกับเพื่อนสมาชิกว่า การที่เราลงพื้นที่ไปดูแลความเดือดร้อน ขอความกรุณาการให้
ข่าวกับชาวบ้าน การชี้แจงงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความจริง ผมเข้าใจว่าสมาชิกบาง
ท่าน ไม่ได้ทั้งหมด จะพยายามโยงใยเกี่ยวกับเรื่องการเมือง พยายามที่จะชูยกเหตุผล
ของการพูดคุย ที่นี้จะเกิดปัญหาเนื่องจากว่าชาวบ้านจะเข้าใจตามที่เพื่อนสมาชิกบางคน
ไปชี้แจง เช่น ยกตัว อย่าง ถนนสายสวนสละ หมู่ที่ 10 ตอนนี้เป็นปัญหาเลย เพื่อน
สมาชิกต้องลงพื้นที่ลงชี้แจงกับพี่น้องที่ใช้เส้นทางว่าเหตุอันใด เป็นเรื่องที่ไม่ควร และอีก
อย่าง การให้ร้าย ใส่ร้ายให้กับสานักงาน กับองค์กร ก็มี ผมว่าอย่างนี้ ท่านประธานต้อง
เรียกว่ากล่าวตักเตือนบ้าง เพราะว่าพวกเราไม่ใช่เด็กๆ พวกเราเป็นผู้ทรงเกียรติ ก็ต้องมี
เกียรติ เราไม่ใช่เด็กๆ บางครั้งผมน้อยใจว่า ผมอยู่ตรงนี้ ผมให้เกียรติตัวเอง ให้เกียรติ
ประชาชน ผมเคารพระเบียบ ผมขอฝากท่านประธานว่า บางครั้งท่านต้องปรับเกลี่ยหรือ
พูดให้เกิดความเข้าใจว่าสมาชิกนี้การปฏิบัติหน้าที่ การลงพื้นที่ การพูดคุย ให้ท่านเห็น
ตามที่สมควรด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ โตๆกันแล้ว คงไม่ต้องเตือนกัน เพราะเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากัน ผมทา
หน้ าที่เฉพาะในห้ องประชุม นอกห้ องผมมิบังอาจ มีส มาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติม ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
ในส่วนของท่านสมาชิกสถิตย์ได้นาเสนอ ผมขออนุญาตนาเรียนแจ้งท่าน ในการแจ้งเรื่อง
ต่างๆ ขอให้ท่านได้มายื่นเรื่อง แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะว่าถ้า เราไปแจ้งเจ้าตัว
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน บางที อ าจจะไม่ ไ ด้ เ ข้ า ไปตามขั้ น ตอน เพราะคนที่ รั บ ผิ ด ชอบอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้ ขอให้ท่านแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหรือไฟฟ้า
ถ้าท่านแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องเหล่านั้นจะเข้าสู่ระบบสารบรรณ พอเข้าสู่ระบบ
สารบรรณก็จะได้ผ่านไปตามขั้นตอนจนถึงท่านนายกฯ จะได้สั่งการลงไปว่าจะให้ใครลง
ไปสารวจ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ จะเป็นระบบ เพราะว่าบางครั้งปัญหาต่างๆเรา
เห็น แต่ว่าถ้าเราไปใช้ด้วยวาจา บางครั้งอาจจะลืมหรืออาจจะไม่นาเรื่องเหล่านั้นไปทา
ได้ บางทีอาจจะไม่ได้รับการแก้ไข นาเรียนว่ าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจะดีที่สุ ด
เพราะจะได้เป็นขั้นตอนว่าท่านได้แจ้งแล้ว ส่วนจะทาหรือไม่ทาเป็นเรื่องของเทศบาล

-๑๔แล้ ว เรื่ อ งของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านแล้ ว ขออนุ ญ าตแจ้ ง ให้ ท่ า นทราบเพี ย งแค่ นี้
ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
นายพรรัตน์ ราชมณี
เรี ยนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี ขออนุญาตสอบถามท่านปลั ดฯ
เกี่ยวกับคูระบายน้าข้างวัด ที่ระบายน้าจากการใช้น้าจากบริเวณวัด ตอนนี้ผมได้รับการ
ร้องเรียนจากชาวบ้าน บอกว่ากลัวจะเป็นโรคระบาด ได้ลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวเอง ก็เกินจะ
บรรยาย กินข้าวไม่ลงเกือบ 3 วัน เบื้ องต้นได้รายงานด้ว ยวาจาผ่านท่านปลัดฯและ
เจ้ าหน้าที่ที่รับ ผิ ดชอบ อยากจะแจ้งที่ประชุมแห่ งนี้ และอยากสอบถามว่าตอนนี้ได้
ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะจริงๆแล้วต้องเร่งด่วน งานศพก็ เพิ่งผ่านไป ของเสียที่
ถ่ายลงไปก็ขังอยู่ เป็นหนอน แมลงวันก็เยอะ กลิ่นก็เหม็น ช่วยแก้ปั ญหานี้ให้กับผู้ที่อยู่
ใกล้เคียงด้วย ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมมีเรื่องที่เสนอให้เป็นประเด็น ให้เป็นแนวคิด คือผมขับรถยนต์ผ่าน
ตอนนักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเขากลับบ้าน ผมอยากให้ทางเทศบาลจัดเจ้าหน้าที่ อปพร.
ไปอานวยความสะดวก หรือถ้ามีเงินจะไปจ้างน้องดาก็ได้ เขาปฏิบัติหน้าที่ดี ผมเห็นรถ
มากมาย ผมกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ รถก็เยอะด้วย อยู่หน้าเทศบาลด้วย ผมกลัวประชาชน
ว่าเทศบาลไม่ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เด็กน้อยก็เป็นอนุชน
เป็ น ต้ น กล้ า ด้ ว ย เราน่ า จะสร้ า งอะไรที่ เ ป็ น ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ให้ กั บ ประชาชนบ้ า ง
ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอฝากทางฝ่ายบริหารด้วย มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี
สมาชิกจะเสนอความเห็นในเรื่องอื่นเพิ่มเติม สาหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุม โดยเฉพาะประธานประชาคมหมู่บ้านต่างๆ ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกฯ
และคณะผู้บริหารทุกท่าน สาหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ
ปิดการประชุมเวลา ๑2.30 น.
(ลงชื่อ)

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

-๑๕ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม ๒๕62
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เขาพระ สมัย สามัญ สมัย ที่ 4 ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕62 ณ ห้ องประชุมสภา
เทศบาลตาบลเขาพระ 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
เทศบาลตาบลเขาพระ สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจาปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเขาพระ

