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ประกาศสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕60
*************************************
ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕60 ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 แล้ว นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖1

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

-๒รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕60
วันที่ ๒8 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาพระ
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

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

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

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

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายธราธิป หนูเพชร
2.
นายโชคดี ศรีเปารยะ
3.
นายจํารูญ ละม้าย

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

หมายเหตุ
ลา
ลา
ลา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
รองนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา
นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
ชวลิต สิทธิฤทธิ์
อรสุมา สิทธิฤทธิ์
วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
วสันต์ ไทรแก้ว
สัจจนา หนูรุ่น

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

ชื่อ – สกุล
นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์
นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
นายวสันต์ ไทรแก้ว
นางสัจจนา หนูรุ่น

-๓เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
ประธาน
เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี
๒๕60 สมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การลาประชุม
วัน นี้ มี ส มาชิก สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ขอลาประชุมจํานวน 2 ท่าน คือ สมาชิก
ธราธิป หนูเพชร และสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ ได้ส่งใบลามา ฝุายบริหาร คือท่านรอง
วีระศักดิ์ ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้วันนี้
1.2 ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้นและไพ่
ได้รับหนังสือจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประชาสัมพันธ์
การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้นและไพ่ ประจําปี 2561 สืบเนื่องจากปีที่ผ่าน
มา สํ า นั ก งานสรรพสามิต พื้น ที่ จัง หวัด นครศรี ธ รรมราชจะออกมาให้ บ ริก ารการต่ อ
ใบอนุญาตการขายสุ รา ยาสูบและไพ่ ในพื้นที่ แต่ปีนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่
จัดเก็บว่าเขาจะไม่ออกมาพื้นที่ เพราะฉะนั้นผู้ที่เคยขายสุรารายเก่า และประสงค์ที่จะ
จําหน่ายสุรารายใหม่ ให้ไปติต่อที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอยสุรินทร์ราชา ตรงข้ามโรงเรียนวัดเสมาเมือง ถนนราชดําเนิน อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลาราชการ จึงขอแจ้งท่านสมาชิก เผื่อผู้ประกอบการ
ท่านหนึ่งท่านใดจะสอบถามท่านว่าปีนี้เขาจะออกมาบริการนอกพื้นที่หรือไม่ ขอให้นํา
เรียนว่าปีนี้คงจะไม่มี เพราะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่จัดเก็บว่าได้โทรประสานไป เขา
บอกไม่มา จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี
๒๕60 วันที่ 29 กันยายน ๒๕60
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 ขอ
แก้ไขหน้าที่ 3 บรรทัดที่ ๘ คําว่ายุงลาย มี ตัว ย 2 ตัว น่าจะพิมพ์ผิด ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านสมาชิกพรรัตน์ มีสมาชิกท่านประสงค์จะแก้ไขเพิ่ มเติมไหม ข้อความส่วน
หนึ่งส่วนใดที่ท่านอ่านแล้วไม่ได้ใจความหรืออภิปรายแล้วไม่ได้บันทึก ขอเชิญครับ เมื่อ
ไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 2๙
กันยายน ๒๕60 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

-๔ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ประจาปี ๒๕60
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรี ย นท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ตลอดจนคณะผู้ บริห าร
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 5.1 ญัตติรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจําปี 2560 ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๒53 ในการดําเนินงาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด ประกอบกับมาตรา ๔๘ ทศ
วรรคห้าและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี และให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ
ดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล
ดังนี้ ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเขาพระ ต่อ
สภาเทศบาลตําบลเขาพระ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 255๕ ซึ่งได้กําหนดนโยบายการ
บริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา รวม 9 ด้าน ประกอบด้วย นโยบาย
เร่งด่วน, นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน, นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม, นโยบายด้านสาธารณสุข, นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ, นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน, นโยบายด้านทรัพยากรธรรมราช และสิ่งแวดล้อม, นโยบายด้านการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล โดยได้นําไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทํา
โครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาและสร้างความเจริญให้ กับท้องถิ่น รวมทั้ง
ตอบสนองต่อปัญหาความต้ องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมาย
กําหนดไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดําเนินงาน
ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ทุกโครงการและกิจกรรม เป็นโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้
ภายใต้ข้ อ จํ ากั ด หลายประการ ซึ่ ง กระผมและคณะได้ เ ข้า มาดํ าเนิ น การจนประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่
ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด สําหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทําให้
ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดําเนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้กําหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

ประธาน
นายกเทศมนตรี

-๕เทศบาลเป็นประจําทุกปี กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
เทศบาลตําบลเขาพระ ประจําปี ๒๕60 ดังต่อไปนี้ ๑. นโยบายเร่งด่วน ในรอบปีที่ผ่าน
มา เทศบาลตําบลเขาพระ ได้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนอย่างครบถ้วน ทั้ง ๑๑
ด้าน ซึง่ ด้านทีเ่ ทศบาลตําบลเขาพระให้ความตระหนักเป็นพิเศษก็คือการบริหารงานโดย
ยึดหลักบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ซึ่งประกอบด้วย
หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก การมี ส่ ว นร่ วม หลั ก ความ
รับผิดชอบ โดยทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่สําคัญ คือ
โครงการเสวนาประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ในการกําหนดโครงการ ทิศทางการบริหารท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณ
19,๖00.- บาท ๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานทั่ว ไปให้ อยู่ ใ นสภาพสมบู รณ์ ป ลอดภั ย เช่ น ถนน ไฟฟู า สาธารณะ ประปา
สะพาน เขื่อนขนาดเล็ก แหล่งน้ําชุมชน สนามกีฬา ทางเท้า ท่อระบายน้ํา ขยายผิวถนน
ให้กว้างมากขึ้น มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้ น 36 โครงการ ๓. นโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การ
เสี ย สละในการร่ วมคิด ร่ว มทํากิจกรรมของชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของ
ประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็น
เมืองน่าอยู่ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การ
สงเคราะห์ แ ละส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ของเด็ ก เยาวชน สตรี คนพิ ก าร คนสู ง อายุ
สนับสนุนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว เพื่อลดปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ๔.
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาทาง
การศึ ก ษา เน้ น การบริ ห ารจั ด การให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นมี ค วามพร้ อ มทางด้ า นร่ า งกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคมรวมทั้งความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านวัสดุอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน สนับสนุนและส่งเสริม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมปูองกันและร่วม
แก้ไขปัญหา มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ ๕. นโยบายด้าน
สาธารณสุข ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บปุวยของประชาชนเบื้องต้น เน้น
การปูองกันโรค จัดรถกู้ชีพฉุกเฉินไว้ให้บริการผู้ปุวย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬา
ประจําชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ๖. นโยบายด้าน
เศรษฐกิจ จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว ส่งเสริม
และสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่ม
อาชีพต่ าง ๆ ในอั นที่จะนําความรู้ที่ ได้รับ จากการฝึ ก อบรมไปประกอบอาชีพ เพื่ อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ประธาน

นายสถิตย์ สุคชเดช

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
รวมทั้งสิ้ น 3 โครงการ ๗. นโยบายด้ านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้มี ๑ ชุมชน ๑ กลุ่ม อพปร. เพื่อดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในชุมชนของตนเอง รวมทั้งเฝูาระวัง ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปูองกันและระงับภัยให้
พอเพียง ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่าง ๆ สามารถปูองกันภัย
เบื้ องต้นได้เอง จะทํางานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการเฝูาระวัง
อาชญากรรมทุกช่องทาง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้ น 1 โครงการ
๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมราช และสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสํานึก ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รู้คุณค่าของพลังงาน ปรั บปรุงภูมิทัศน์ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
มีสวนสาธารณะเพียงพอ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ๙.
นโยบายด้านการบริห ารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จะนําหลั กการ
บริหารงาน โดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพื่อให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการทํางานของเทศบาล เกิดความ
ร่ว มมือในการพัฒ นาท้องถิ่น ส่ งเสริมและสนับสนุนการมีส่ ว นร่ว มและรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด มีมาตรการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชน กระจายอํานาจการตัดสินใจ ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ ความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบนพื้นฐานของความ
ถู ก ต้ อ ง ยุ ติ ธ รรมและโปร่ ง ใส ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม พั ฒ นาคุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของ
บุคลากรให้มีจิตสํานึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ตามที่ผมได้นําเรียนเบื้องต้น
ขออนุ ญ าตท่ า นสมาชิ ก หลายท่ า นได้ ดู ม าบ้ า งแล้ ว ในรอบปี ง บประมาณที่ ผ่ านมา
นอกเหนื อ จากที่ เ ราได้ ดํ า เนิ น การแล้ ว ตามที่ ผ มได้ แ ถลงให้ ส มาชิ ก ได้ ท ราบ
นอกเหนื อจากโครงการที่เราดําเนินการ จะมีโครงการบางโครงการที่เราร่วมมือกับ
องค์กรอื่น ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอําเภอ ท้องถิ่นต่างๆ หน่วยงานต่างๆ บางโครงการไม่มี
งบประมาณ แต่เราก็ทําด้วยความสามารถ ด้วยจิตสํานึกหลายโครงการ สมาชิกบางท่าน
อาจจะไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ทราบ แต่บางท่านอาจจะมีส่วนร่วม ขอนําเรียนท่านประธาน
ท่านสมาชิกทุกท่าน ในโอกาสนี้ขอแค่นี้ก่อน
ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญท่านสมาชิกตามที่ท่านนายกฯ รายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปี ที่ ผ่ านมาทั้งหมด ๙ ด้ าน หลายโครงการอยู่ ท่า นสมาชิ กฟังแล้ ว ดูแล้ ว อ่า น
เอกสารแล้ว มีโครงการหนึ่งโครงการใดที่ท่านติดใจ ขอเชิญซักถามได้ ขอเชิญสมาชิก
สถิตย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การเคหะและชุ ม ชน 1.1 แนวทาง
พัฒนาการขนส่ง เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมติดใจโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
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นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

นายกุศล เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจําเนียร จงจิตร ผมดูแล้วงานไม่เสร็จ แล้วสอบถาม
ประชาคม ก็ยังไม่ได้เซ็นต์ แล้วขึ้นชาร์ตอยู่ในหนังสือเล่มนี้ว่าเสร็จ แล้วอย่างนี้ผมว่าคง
เป็นไปไม่ได้ ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ ผู้ที่รับเหมาหรือเทศบาลหรือประชาชนผู้ที่ใช้อยู่เสีย
ผลประโยชน์หรือได้ผลประโยชน์ เพราะผมไปดูแล้วงานยังไม่เสร็จ โครงการซ่อมแซม
ถนนสายบ้านนายกุศล เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจําเนียร จงจิตร หมู่ที่ 6 งบประมาณ
46,000.- บาท ของกองช่าง เรียนท่านประธานผ่ านไปถึงผู้ บริห ารช่ว ยชี้แจงตรงนี้
หน่อย ผมไปดูงาน ผู้รับเหมาหมดสัญญาไปแล้ว งานยังไม่เสร็จ ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ
เรียนประธานที่เคารพ ผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ เช่นเดียวกับท่านสมาชิก
สถิตย์ สุคชเดช ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในข้อที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายวงศ์ศักดิ์ กรายแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ 6 ตอนนี้ในความเป็นจริงแล้วถนนไม่ได้
เป็ น คสล. เป็ น ถนนดิน คลุ กด้ว ยหิ น ผุ ยิปซั่ม เพิ่ งซ่อมไป แต่ในหนังสื อ นี้เขียนไว้ว่ า
ก่อสร้างถนน คสล. หมายถึงว่าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปแล้ว ซึ่งไม่ใช่ ถนนเส้นนี้
ค่อนข้างยาวนิดหนึ่ง แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่เป็นถนนคอนกรีตแล้ว จากบ้านนายมนัส
สดใสถึงบ้านบ้านนายวงค์ศักดิ์ กรายแก้ว แต่จากบ้านนายวงค์ศักดิ์ กรายแก้วถึงคลอง
ฉลอง หมู่ที่ 6 เป็นถนนดินถมยิปซั่มอยู่ ผมอยากสอบถามอยู่เหมือนกันว่าเป็นอย่างไร
อยากให้ฝุายที่เกี่ยวข้องอธิบายถึงส่วนนี้หน่อย ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานในประเด็นของท่านสมาชิกสถิตย์ที่ว่าโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายกุศล เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจํา เนียร จงจิตร ที่ท่านบอกว่าประชาคมไม่ได้เซ็นต์
ตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดว่าเป็นการแก้ปัญหาซ่อมแซม ซึ่งการซ่อมแซมจะใช้กรรมการซึ่งตั้งโดย
เทศบาลไม่ ได้ตั้งประชาคมในการตรวจรั บ ท่านอาจจะไปถามชาวบ้านว่ าทําไม่ไม่ มี
ประชาคมเซ็นต์ เพราะเป็นโครงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โครงการเร่ง ด่วน ซึ่งเราใช้
บุคลากรของเทศบาลเป็นผู้เซ็นต์รับตรวจงาน งบประมาณ 46,000.- บาท ท่านบอกว่า
ไม่เสร็จ จริงๆแล้วตามปริมาณเนื้องาน ไม่ว่าหิน เราต้องทําตามบีโอคิว ที่ได้กําหนดไว้
ซึ่งทุกโครงการจะให้เสร็จโดยที่ว่า คิดว่าเสร็จตามที่เราต้องการ บางครั้งคิดว่าดูแล้วไม่
เรียบร้อย แต่ว่าด้วยสภาพของถนนที่เป็นอยู่ ตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเป็นการจ่ายเงินสะสม
กองช่างได้ตรวจสอบและได้ดําเนินการถูกต้องตามระเบียบ ที่ท่านบอกว่าไม่เสร็จ ขอ
อนุญาตบอกว่าถ้าไม่เสร็จ ผมคิดว่าบุคลากรของเรามีประธานคณะกรรมการตรวจรับ
ถูกต้องทุกคน ผมยืนยันว่าเสร็จ ถ้าไม่ เสร็จเราก็ไม่สามารถตรวจรับได้ มองคนละมุมกัน
โครงการของท่านสมาชิกเกียรติศักดิ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เป็นโครงการของปี
59 เรากันเงินไว้ เพิ่งมาดําเนินการในปี 60 อาจจะผิดในตัวหนังสือหรือเปล่า จากหัว
ถนน คสล.เดิม บ้านนายวงค์ศักดิ์ กรายแก้ว ถึงคลองฉลอง ผมคิดว่า ท่านสมาชิกเกียรติ
ศักดิ์ น่ า จะทราบ ที่ ห น้ าบ้ านผู้ ช่ ว ยศัก ดิ์เ ดิม ไม่ ได้ ซ่อ มแซม เป็น ถนน คลส. เลย ไม่
เกี่ยวกับซ่อมแซม ตอนนี้จะเห็นได้ว่าหน้าบ้านนายวงค์ศักดิ์ เป็นถนน คสล. แล้ว คือถนน
เส้นนั้นแหละโครงการนี้ ขอบคุณครับ
สมาชิกเกียรติศักดิ์ยังข้องใจเรื่องถนนเส้นนี้ เข้าใจหรือยัง ขอเชิญครับ
จะมีปั ญ หาตอนประชาคม ถ้า ประชาชนจะขอเป็น คสล. ถนนเส้ นนี้ จากบ้ า นนาย
วงค์ศักดิ์ พ้นไปอีก 10 เมตร 15 เมตร จะถึงถนนคอนกรีต ต่อไปจะเป็นถนนดิน ถนน
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หินผุ ต่อไปจะมีปัญหาว่าถ้าประชาคมต้องการถนนเส้นนี้ ลงชื่อไปจะซ้ํากับตรงนี้ว่าสาย
บ้านนายวงค์ศักดิ์ กรายแก้ว ถึงคลองฉลอง เป็นคสล. ไปแล้ว จะมีปัญหาอะไรไหมครับ
ขอบคุณสมาชิกเกียรติศักดิ์ ถ้ารายละเอียดในเอกสาร ผมว่ากิจกรรมของโครงการอาจจะ
เป็นถนนคสล.เริ่ มจากนั่นถึงนั่น จากเอกสารที่รายงานเป็นชื่อถนนสายจากบ้ านนาย
วงค์ศักดิ์ กรายแก้ว ถึงคลองฉลอง ตลอดตั้งสาย จากจุดแรกถึงจุดสุดท้าย แต่ว่าเป็นการ
สร้าง คสล. อาจจะเริ่มจากส่วนหนึ่งส่วนใด ถึงคลองฉลอง ผมก็ไม่ทราบ แต่ถ้าผมอ่าน
จากเอกสาร ผมว่าในเอกสารน่าจะเป็นชื่อถนน แต่โครงการกิจกรรมในการก่อสร้าง
น่าจะเป็นโครงการก่อสร้าง คสล.จากหัวถนนคอนกรีตเดิมถึงจุดไหนก็ว่าไป ระยะทาง
เท่าไหร่ก็ว่าไป ผมเข้าใจอย่างนั้น แต่ว่าไม่ทราบถูกหรือผิด ขอนําเรียนที่ประชุม ตามที่
ท่านอ่านคือชื่อถนน โครงการนี้อาจจะสายบ้านนายวงค์ศักดิ์ ถึงคลองฉลอง คือตลอดทั้ง
สาย มีคอนกรีตแล้วบางส่วน มีลูกรังบางส่วน แต่ที่ท่านนายกฯรายงานคือถนนสายนี้ทั้ง
สาย แต่ตอนทําคอนกรีตอาจจะเริ่มจากจุดหนึ่งจุดใดของถนนสายนี้ เดี๋ยวให้ท่านคุยกับ
ท่านนายกฯนอกรอบ มีท่านอื่นอีกไหมสําหรับรายงานการปฏิบัติงานของนายกฯที่ได้
แถลงไว้ต่อสภา ประจําปี 2560 ทั้งหมด 9 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์หนึ่งยุทธศาสตร์ใด
ที่ท่านอ่านแล้ว เห็นแล้วมีปัญหา ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ
ซักถาม เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกฯที่
ได้แถลงไว้ต่อสภา ประจําปี 2560
5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ
29 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น พร้อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่า ว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบดังกล่าว จึงขอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพื่อให้
สภาเทศบาลตําบลเขาพระทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในส่วนของ
รายละเอีย ดในญัตตินี้ ผมขออนุญาตให้ ท่านปลัดได้นําเรียนชี้แจงข้อระเบียบและข้อ
กฎหมายเพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่งการจัดทําแผนตอนนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงมาก ในการ
จัดทําประชาคมก็ดี ซึ่งมีหลายประเด็นที่เราต้องมารั บรู้ว่าต่อไปในการจัดทําแผนทํา
อย่างไร วิธีการ หลักการ และวิธีการจัดการ ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่เหมือน
เมื่อก่อนที่เราสามารถดําเนินการได้เลย ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องงบประมาณ เรื่องสถานที่
เรื่องต่างๆ ค่อนข้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องที่พวกเราสมาชิกทุกคนจะต้องทํา
ความเข้าใจระดับหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง มิฉะนั้นพวกเราต้องมาแบกรับภาระในบางเรื่องที่
เราไม่ส ามารถตอบประชาชนได้ ฉะนั้นเมื่ อพวกเรารู้เป็นแนวทางเดียวกั น เพราะมี
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หนังสือแจ้งเวียนมาในเรื่องการจัดทําแผน ในโอกาสนี้ขอให้ท่านปลัดได้นําเรียนชี้แจง
เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ
เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระทุกท่าน ใน
ญัตตินี้จะเป็นว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 หมวด 6 เรื่องการติดตามและประเมินผล
แผน ข้อ 29 ซึ่งสาระสํ าคัญเมื่อก่อนการติดตามแผนกําหนดไว้ปีล ะ ๑ ครั้ง แต่ใน
ระเบียบตัวนี้กําหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษา ๑ ครั้ง และภายใน
เดือนตุลา ๑ ครั้งของทุกปี สาระสําคัญเกี่ยวกับญัตตินี้ ดังนั้นในญัตตินี้จะมีรายละเอียด
ว่าเราจะรวบรวมโครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครั้งที่ 1 ของปี 60 และครั้งที่ 2 ของปี 60 มาแสดงด้วย แต่ครั้ง
นี้เป็นการรายงานครั้งที่ ๒ คือภายในเดือนตุลา แต่รวบรวมให้เห็นทั้งปี เพราะการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2560 จ่ายหมดแล้ว ดังนั้นโครงการต่างๆที่เราใช้จ่ายเงิน
จะต้องเป็นไปตามแผน ดังนั้นในการรายงานให้สภาทราบเราก็ต้องรายงานเมื่อใช้จ่าย
เสร็จสิ้น ซึ่งสรุปตามที่ท่านถืออยู่แล้ว เป็นโครงการที่อยู่ในแผนทั้งหมดกี่โครงการและ
ร้อยละเท่าไหร่ ของโครงการทั้งหมด และวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนทั้งหมด
เท่าไหร่และใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ แยกเป็น แต่ละยุทธศาสตร์ แต่ละแนว
ทางการพัฒนา และมีรายละเอียดโครงการที่ดําเนินงานแนบอยู่ด้านหลั งด้ว ย ว่าใน
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาต่างๆมีโครงการอะไรบ้าง ขอบคุณครับ
ขอบคุ ณท่ านเลขาฯที่ไ ด้เ รีย นชี้ แจงให้ ส มาชิ กผู้ เข้ า ร่ว มประชุ ม ได้ รั บทราบเรื่อ งการ
ติดตามและประเมินผลแผน ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ปีตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอ มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะสอบถามรายละเอียดของแต่
ละยุ ท ธศาสตร์ มี ทั้ ง หมด 6 ยุ ท ธศาสตร์ รายงานผลครั้ ง ที่ ๒ 6 ยุ ท ธศาสตร์ ได้
ดําเนินการไปแล้ว 64 โครงการ โครงการหนึ่งโครงการใดที่ท่านสงสัยหรือจะสอบถาม
เพิ่มเติม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามสําหรับ
รายงานผลการติดตามและประเมินผล สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลเขาพระ
5.3 เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตําบล
เขาพระ ส่วนใหญ่อยู่ในโซนของภูเขา ปัญหาที่เกิดคือซ่อ มแล้วรถไม่ทันยก ก็เหมือนเดิม
ส่วนใหญ่แล้วผู้รับเหมาที่ไปทําจะเอาดินไปใส่ เอาทรายไปใส่ ไม่มีหิน พอน้ําชะล้าง ก็จบ
กลายเป็นว่าไม่ได้ซ่อมเลย ผมเรียนท่านประธานว่าเรื่องแบบนี้เราสามารถที่จะแก้ไข
อะไรได้บ้าง เช่น เราไม่ต้องจ้าง ซื้อรถจาน เราเรียกรถลูกหมูมาสักตัวหนึ่ง จะคุ้มหรือไม่
หรือจะซื้อแบ็คโฮตัวเล็กสักตัว หกล้อสักตัวหนึ่ง จะคุ้ม หรือไม่ เพราะดูแล้วผมว่าเราจ้าง
สองหมื่น สี่หมื่น หกหมื่น ถ้าผมดูในแผนงานแล้วเป็นล้าน สองล้าน หมดกับการถมที่
โซนเขา และอีกอย่างถ้าเป็นคอนกรีต ผมไปสํารวจกับกองช่างมาร้อยเมตร คอนกรีตพัง
เมื่อฝนตกที่แล้วมา ณ วันนี้ เวลานี้ ผมยังไม่เห็นว่า พื้นคอนกรีตลงไม่ถึงหรือเป็นอย่างไร
ตามที่ ป ระชาชนร้ องขอมาและอี กหลายๆที่เ กิดแบบนี้ม าตลอดทํา ให้ เทศบาลตําบล
เขาพระ ประชาชนที่ ใ ช้ เ ส้ น ทางสั ญ จรไปมาหาว่ า เทศบาลไม่ ดู ดี ดู ด ายอะไรก็ ไ ด้
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ประธาน
นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ประธาน
นายจํานงค์ หนูเพชร

ยกตัวอย่างถนนขอบอ่างเก็บน้ําคลองดินแดง ผู้รับเหมามาทําถนน ไม่ทําทางเบี่ยงให้
ชาวบ้านไปพูด ไม่มีน้ํายา สมาชิกไปพูดก็ไม่มีน้ํายา ผมอยากจะสอบถามท่านตรงนี้เลยว่า
เราจะทําอย่างไรเมื่อประชาชนไม่มีทางเบี่ยงไปใช้งาน ไม่จําเป็นต้องกรีดยาง ถึงฝนตก
เขาก็ต้องไปสวนอยู่วันยันค่ํา เช้าไปเย็นกลับ เที่ยงไปก็ต้องกลับ เพราะว่าเขาต้องใช้
เส้น ทางสัญจรไปมา ถูกต้องเราอยากได้ถนน แต่ว่ าผู้ รับเหมาที่ไปทํางานอย่ามักง่าย
ทําทางเบี่ยงให้มอเตอร์ไซต์ไปได้ก็ยังดี นี่คือความเป็นห่วง ฝากในที่ประชุมสภาที่ทรง
เกียรติแห่งนี้ ฝากไปถึง ผู้มีอํานาจ ช่วยหน่อย อย่าให้ประชาชนต้องเดือดร้อนกับการ
ทําทางเบี่ยงเอง ถ้าหากเขาไม่ทํา ต้องทําเองอยู่ดี เพราะไม่รู้ต้องทําอย่ างไร ต้องใช้เป็น
ประจํา ใช้ทุกวัน บางวันคนหนึ่งขึ้นตั้งสองครั้งเพราะมีความจําเป็น ประกอบอาชีพอยู่
บนภูเขาทั้งนั้น ของพื้นที่ไม่ว่าของหมู่ที่ 10 หรือหมู่ที่ 5 และอีกหลายที่ เหมือนเมื่อ
สักครู่ที่ถนนถมแล้วผมว่าไม่เสร็จ นายกฯว่าเสร็จ เสร็จก็เสร็จ ผมไม่ว่า แต่ประชาชนหมู่
ที่ ๖ บอกว่าไม่เสร็จ ใช้การไม่ได้ คลองหมู่ที่ ๑๐ ถนนต้นสละทําคอนกรีต ยังไม่ได้ทํา
คอนกรีต เป็นร่องลึกก็ยังไม่ไปทําให้ดูดีเลย ถนนขอบอ่างคลองดินแดงขึ้นไปปูอมอุทยาน
ตอนนี้ประชาชนทําทางเบี่ยงถึง 2-3 ครั้งแล้ว ผมสอบถามว่าทําไมท่านไม่มาซ่อมถนน
ให้ผมบ้าง ชาวบ้านเดือดร้อน เขาบอกเอารถเทศบาลมาซ่อม ผมบอกไม่ใช่ผู้รับเหมา คุณ
เป็นผู้รับเหมาทําไมไม่ซ่อม เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกัน เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ ผมไม่ใช่ผู้รับเหมา
เทศบาลไม่ใช่ผู้รับเหมา คุณเป็นผู้รับเหมา คุณต้องทําทางเบี่ยงให้ประชาชน กลายเป็น
กระทบปากกัน ไม่ใช่เรื่อง ฝากถึงผู้บริหาร ทําเป็นเอกสารก็ได้ อะไรก็ได้ที่ต้องช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชน เพราะน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกดูดีดูดายไม่ได้ เราต้องใช้ปลายปากกา
หรื อต้องใช้อะไรก็แ ล้ ว แต่ให้ มีผ ลประโยชน์แก่ชุมชนของพี่น้อ งประชาชนของตําบล
เขาพระให้ได้ ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ เรื่องที่เป็น
ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ได้ ข อร้ อ งว่ า ช่ ว ยมาคุ ย กั บ ทางเทศบาลหน่ อ ย สื บ
เนื่องมาจากการบุกเบิกถนน จากหัวถนนคอนกรีตเดิมหนองเกล็ดทงถึงห้วยขี้ค่าง ตอนนี้
ได้ดําเนินการมาหลายเดือนแล้ว ถนนเสร็จไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ยังขาดหิน
คลุ ก หิ นผุ ที่มาถมอยู่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงอยากรบกวนเทศบาลให้ รีบ
ดําเนินการให้ เพราะทราบข่าวว่าโครงการนี้หมดระยะเวลาสัญญางานไปแล้ว ผมเป็น
ตัวแทนประชาชนฝากท่ านประธานผ่านไปยังฝุายบริหารด้วยว่าช่วยรีบดํา เนินการให้
หน่อย ขอบคุณครับ
ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ ที่คณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการสภา ตลอดไปถึงสมาชิกผู้ทรง
เกียรติที่เคารพทุกท่าน ในวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ กระผมอยากจะขอหารือกับสภาแห่งนี้
สืบเนื่องจากว่าขณะนี้พื้นที่ตําบลเขาพระโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําคลองดินแดงและบริเวณ
ใกล้เคียง ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเกิดโรคระบาดขึ้น นั้นก็คือโรคปาก เท้าเปื่อยในสัตว์สี่เท้า
สัตว์ที่มีกีบ และเป็นผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคและ
กระบือ เมื่อปัญหาเป็นอย่างนั้น ท่านประธานก็คงทราบ สมาชิกผู้ทรงเกียรติก็คงทราบ
ผู้บริหารก็คงจะทราบ แนวทางการแก้ปัญหาอยากจะสอบถามท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านเลขาฯ ขณะนี้ปศุสั ตว์ได้ดําเนินการอย่างไรแล้ ว บ้าง สืบเนื่องจากว่าเมื่อปัญหา

- ๑๑ เกิดขึ้น สิ่งแรกที่พี่น้องประชาชนผู้อาชีพเลี้ยงโคและกระบือได้สอบถามมายังผู้ใหญ่บ้าน
สอบถามมายังผู้นําในพื้นที่ว่าทางการมีความเคลื่อนไหวอย่างไร ผมจึง นําประเด็นตรงนี้
มาสอบถามเกี่ยวกับโรคที่กําลังระบาดมาสอบถามท่านประธานผ่านไปยังท่านเลขาฯหรือ
ผู้ ที่ร อบรู้ เกี่ย วกับ โรคปาก เท้าเปื่อยที่เกิ ดขึ้น ขณะนี้มีห ลายตั ว แล้ ว ที่ล้ มตายไป มี ผู้
ประกอบลงเฟสบุ๊คบ้าง ไปทางออนไลน์ ทางสังคมโซเซียล ตอนนี้รู้กันดี สําหรับเรื่องโรค
ระบาด เรื่ อ งที่ ส อง อยากจะสอบถามให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ทางสมาชิ ก สภาแห่ ง นี้ ค งจะ
รับทราบ เกี่ยวกับถนนพรุเถี๊ยะไปจนถึงโครงการอ่างเก็บน้ําคลองดินแดง อยากจะทราบ
ว่าตอนนี้เราจะดําเนินการแก้ไขอย่างไร ในขณะเดียวกันอยากจะทราบเป็นปัจจุบันว่าที่
ลําบากและชํารุดทรุดโทรม ขอสอบถามอีกครั้ง ขอบคุณครับ
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ในเรื่องอื่นๆ ผมขอ
หยิบยกสองวาระที่ผ่านมา เป็นการเสนอแนวคิด เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าเป็ นรายงานผล
การทํางานของเทศบาล ประจําปี 60 หรือการติดตามและประเมินผลแผนจากระบบ
e-plan ผมนั่งดูเอกสาร จะเห็นได้ว่ารายงานเสร็จสิ้นไปหมดแล้ว ไม่สามารถที่จะแก้ไข
ดําเนินการได้ แต่จากที่ลงพื้นที่ ผู้บริหารอย่าเพิ่งให้ผู้รับเหมาทํา คสล. รับเงินประกัน
สัญญาไป ให้ตรวจสอบว่าภายในสองปีที่นาย ก. เป็นผู้รับเหมา ถนนเสียหายไปกี่ช่วง กี่
เมตร กี่ตารางเมตร อย่าให้เขาเบิกเงินกลับไป เกือบทุกพื้นที่ ผมขี่มอเตอร์ไซต์แบบช้าๆ
ผมไม่สามารถที่จะเดินเท้าทั้งหมดได้ทุกกระเบียดนิ้ว ผมเห็นอยู่ ตามเอกสารผลงานเยอะ
รายจ่ายของเทศบาลก็เยอะ เวลาถูกประชาชนด่า เขาไม่ใช่ด่านายกฯคนเดียว เขาด่า
มาถึงสมาชิกด้วย ว่าพวกคุณทําอะไรกัน คุณมีหน้าที่ทําอะไรกัน ที่ผมกากบาทให้เข้าไป
ได้ทําหน้าที่แล้วหรือยัง นําเสนอปัญหาของชาวบ้านได้ครบหรือยัง ผมเห็นเกือบทุกสาย
เห็นด้วยกับพี่สถิตย์ที่ผ่านระบบงานเกือบยี่สิบปีแล้ว เห็นด้วยว่าต่อไปทางเทศบาลตําบล
เขาพระ จะต้องซื้อรถ อุปกรณ์มาซ่อมแซม เพื่อปูองกันอย่าให้ประชาชนมาด่าเราเล่นๆ
เราจะผิดหรือไม่ผิด ไม่รู้ แต่เขาด่าเราทุกวัน ด่าทุกค่ําเช้า แปลกจะเห็นว่าภูมิอากาศ
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง เราจะไปถมถนนให้กับชาวบ้านให้คงทนสักสามเดือนคงเป็นไป
ได้ยาก แต่ว่าเราเสียงบประมาณไปแล้ว แต่ตราบใดที่เรามี เครื่องจักร อุปกรณ์ กําลังเงิน
กําลังคนก็มีเยอะของเทศบาล เราจะลดปัญหาคําด่าเสียดสีของชาวบ้านได้ ส่วนประเด็น
ปัญหาผมเห็นมาหมด เห็นใจฝุายบริหาร เห็นใจสมาชิกทุกท่าน รับคําหนักมาทั้งนั้น เรา
จะหาทางออกให้กับอนาคตของชุมชนเทศบาลตําบลเขาพระอย่างไร ฝากให้เป็นข้อคิด
ฝากให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าเราจะปฏิรูปประเทศกันแล้ว ปฏิรูปชุมชนท้องถิ่นกันแล้ว เรา
จะหามาตรการอย่างไรมาปูองกันผู้รับเหมาให้ทุกเม็ดเงินจากภาษี ของประชาชนคุ้มค่า
ไม่ใช้ 4 ปี 5 ปี 10 ปี มาที่หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ศูนย์อีก ต้องดู 171 ตารางกิโลเมตร มี
ถนนหลายสาย เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ เราต้องดู ต้องเข้าใจด้วย ผมเห็นถนนที่เมื่อก่อน
ผมเป็นวัยรุ่นขึ้นไปบ้านหมอแดงที่เขาทําเสริมกับไม้ไผ่ ยังไม่เสียหายสักนิดเดีย ว แต่ทุก
วัน นี้ เ ป็ น อย่ า งไร มี เ ครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ แต่ พ ลาดนิ ด เดี ย ว ต่ อ ไปให้ ท างเทศบาลซื้ อ
เครื่องมืออุปกรณ์มาตรวจสอบเองว่ามีความคงทนหาค่าอัดของคอนกรีตให้เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลรับผิดชอบ เราไปหวังพึ่ง สํานักงานต่างๆข้างนอก เพราะในระบบผู้รับเหมาเขา
ย่อมมีวิธีการ ฉะนั้นเราต้องปูองกัน สภาท้องถิ่นของเราด้วยให้มีความปลอดภัย และ
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ประธาน
นายกเทศมนตรี

ปูองกันฝุายบริหารด้วย อย่าให้โดนกระแทกมาก เผื่ออนาคตใครจะเข้ามาเป็นผู้บริหาร
จะได้หยิบยก ถึงไม่ทั้งหมด สักนิดก็ยังดี ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธาน ผมได้รับฟังจากท่ านสมาชิกทั้งสี่ท่าน ขอนําเรียนในส่วนของท่าน
สถิตย์จริงๆผมกับท่านรู้ปัญหาทุกปัญหาว่า 1 2 3 เป็นอย่างไร และได้รับเสียงร้องขอ
จากพี่น้องประชาชน ขอเรียนว่าผมไม่เคยปฏิเสธที่ชาวบ้านนําเรียนมา ไม่ว่าจะเจอที่ไหน
ก็แล้ วแต่ เยอะแยะมาก หลักๆคือโครงสร้างพื้นฐาน แต่ทั้งนั้ นและทั้งนี้ขอเรียนด้ว ย
ความเคารพว่าโดยเฉพาะถนนที่เราสร้างด้วยหินผุ หิน ทรายพวกนี้ ซึ่งจากจํานวนถ้า
พวกเราดูเรื่องงบประมาณแต่ละโครงการ ไม่เยอะ สี่หมื่น ห้าหมื่น เป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าให้พี่น้องสามารถเดินทางได้ในระดับหนึ่งแค่นั้น ไม่ได้ถาวร ซึ่งที่ท่านบอกว่า
ไม่ เ สร็ จ ไม่ เรี ย บร้ อ ยหรื อว่ า อย่ า งไร ขอยอมรั บว่ า ถ้า ฝนตกใหญ่ ๆไม่ เกิ น 3 ชั่ว โมง
ติดต่อกัน ที่เราทําอาทิตย์ที่แล้ว ถ้าวันนี้ช่วงนี้ ผมรับรองว่าเสียหายหมดแล้ว สวนสละที่
ตอนนี้อยู่ที่ กสท. อยู่ ตอนนี้ส่งร่างสัญญาให้เทศบาลดําเนินการเซ็นไปแล้ว รอทาง กสท.
แจ้งมาให้ดําเนินการ เราได้เร่งดําเนินการอยู่ ยอมรับสวนสละเป็นปัญหาอยู่ ไม่สามารถ
ที่จะไปซ่อมแซมได้ ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ขอให้แจ้งว่ารอสักนิด ผมเชื่อว่าท่านสามารถ
อธิบายด้วยความเข้าใจของท่านได้ว่าขั้นตอน ตอนนี้อยู่ในกระบวนการลงนาม ซึ่งเราไม่
สามารถไปซ่อมแซมเพิ่มเติมได้ ในเขตชลประทานผมก็ทราบ ท่านอาจจะรู้มากกว่าก็ได้
เพราะท่านอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ผมอาจจะรู้จากชาวบ้าน ปัญหาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ที่ดิน เรื่องการก่อสร้างที่ล่าช้า เราไม่เข้าใจระบบกลไกของชลประทานในการเปิดให้ผู้เข้า
ดําเนิ น การอย่ างไร แต่ผ มก็ไม่ได้ปฏิเสธ วันนี้ท่านมาเรี ยนว่าไม่มีทางเบี่ยง ซึ่งถ้าจะ
ดําเนินการได้ จะต้องไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนเจ้าของพื้นที่อีก ผมจะนําไปปรึกษา
กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือชลประทาน หรือที่ว่าการอําเภอพิปูน ในส่วนเทศบาลตําบล
เขาพระเป็นไปรษณีย์ นําเรื่องไปเสนอได้ จะให้เราไปทําหรือแก้ปัญหาคงจะไม่ใช่ห น้าที่
ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ ท่านจํานงค์ ตอนนี้อยู่ในช่วงบริหารสัญญา ในปี 62 ถ้าไม่มี
อะไรผิ ดพลาด เราจะได้งบประมาณมาดําเนินการถนนเส้ นนั้นจากกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้ผมได้ดําเนินการในเรื่องการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ คิดว่า
เราจะทําถนนที่มีคุณภาพ รถใหญ่สามารถวิ่งได้ เช่นถนนหน้าเทศบาล ใช้แบบแปลนของ
กรมทางหลวง ที่ผ่านมาเราใช้แบบแปลนของเทศบาล ซึ่งปริมาณงาน งบประมาณเรามี
จํ า กั ด ความหนา การบดอั ด อาจจะไม่ ไ ด้ แ ข็ ง แรง บวกกั บ ที่ ผ่ า นมาชลประทานมี
ผู้ รั บ เหมาเข้า ไปขนวั ส ดุ เยอะแยะ ที่เ ป็น รถพ่ ว งขนหิ น เข้ า ขนทรายออก เลยทํา ให้
เสียหาย ซึ่งเราพยายามสกัด แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผิดพลาดแค่วันเดียวผู้ประกอบการ
ก็ทําให้เราเสียหาย ผมเห็นเมื่อไหร่ก็แจ้งทันที ไม่ได้นิ่งเฉยอยู่ในเรื่องแบกน้ําหนัก ท่านก็
เห็ น ว่ า มี ปู า ยปั ก ไว้ เ พื่ อ อะไร เราก็ พ ยายามสกั ด และแก้ ปั ญ หาอยู่ ในส่ ว นของท่ า น
เกียรติศักดิ์ จริงๆแล้วถนนสายนี้ค่อนข้างมีปัญหาตั้งแต่เข้าดําเนินการ ไปสํารวจเส้นหนึ่ง
ถึงเวลาดําเนิ นการพี่น้องประชาชนก็ชี้ไปซ้ายบ้าง ขวาบ้าง วุ่นวายไปหมด ให้ไปโค่น
ต้น ไม้อีก เคลี ย ร์ กันวุ่นวาย หลายรอบเลย ฝนก็ตก ท่านรู้ปัญหาอย่างนี้ จริงๆน่าจะ
แก้ปัญหากันก่อน วันที่ไปสํารวจ ผมไปเองด้วย ท่านพรรัตน์ กองช่าง ช่างเจี๊ยบซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ ผู้ใหญ่ด้วย เดินไปวัดเรียบร้อยกี่เมตร เราคิดว่าทําได้ไม่มีปัญหา แต่เอาเข้าจริงๆ
พอเข้าดําเนินการ เจ้าของสวนชี้ไปซ้าย ชี้ไปขวา วุ่นวายไปหมด ตอนนี้ยังไม่จบ ฉะนั้น
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ประธาน
นายพรรัตน์ ราชมณี
ประธาน
เลขานุการสภา

ต้องใจเย็น ๆ ฝนก็ตก เราเร่งได้ในระดับหนึ่ง ทําไม่ได้คือทําไม่ได้ ในส่ ว นที่เราจะซื้อ
อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ รถ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับงบประมาณ ผมก็คิดได้ แต่ถ้าถามว่า
ทําไมเรามาซ่อมทีละสี่ห้าหมื่นได้ เพราะเป็นเงินส่วนน้อย แต่ถ้าซื้อรถ เราไม่สามารถ
ผ่อนที่ละสี่หมื่นห้าหมื่นได้ ต้องซื้อเงินสดด้วยงบประมาณค่อนข้างเยอะ ท่านประสิทธ์ก็
คุยกับผมหลายครั้งว่าซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยาง เรามีรถตักหน้าขุดหลัง เราสามารถตัดดิน
ได้ ตักทรายได้ รถหกล้อก็มี เราก็พอมี ถ้าเป็นท้องถิ่นที่มีศักยภาพที่เพียงพอ ผมเห็นด้วย
แต่ว่าสถานการณ์ของเรามีเงินจํากัด จะไปแหล่งงบประมาณที่ไหนค่อนข้างที่จะลําบาก
มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ขอขอบคุณในความเป็นห่วง ผมเชื่อว่าท่านโดนห้าสิบ
ผมอาจจะโดนหนึ่งร้อย ต้องดูแลด้วยกันทั้งหมด มาอยู่ตรงนี้ ทุกคนรับแบกปัญหา อย่าง
ที่ว่า ความหวังของพี่น้องประชาชนอยู่ที่พวกเราที่จะช่วยกันขับเคลื่อน ต้องช่วยกันชี้แจง
รายละเอียด ช่วยอธิบายให้เข้าใจ เจตนารมณ์ของพวกเรา ผมเชื่อดีทุกคน ไม่มีอย่างอื่น
แอบแฝง ต้องทําให้ดีทุกคน ผมเชื่อมั่นอย่างนั้น ผมไม่ปฏิเสธว่าท่านได้รับปัญหา ผมเชื่อ
ท่านสามารถมาคุยกับผมได้ทุกโครงการว่าเอาอย่างไร ปรึกษาเรื่องแผนเรื่องอะไร วันนี้
ไม่มีวงเงิน แต่ชาวบ้านเดือดร้อนต้องมาคุยมาปรึกษากัน จะหาแหล่งเงินที่ไหนอย่างไร
ซ่อมแซม ปรับปรุง หาแหล่งเงิน ปรับแผน อย่างไรต้องมาคุยกัน ไม่ใช่บริหารจะคิดเอง
ทําเอง ต้องช่วยกัน ท่านอยู่ในพื้นที่ ท่านย่อมรับปัญหาในพื้นที่นั้นเยอะกว่าผม แต่ทุก
ปัญหาต้องมาจบที่เทศบาล นําเรียนว่าพวกเราต้องช่วยกันดูแล ถือว่าเป็นของขวัญให้พี่
น้อง ซึ่งเราอยู่มาครบปีพอดีที่รักษาการกันอยู่ เราทําหน้าที่ของเราอย่างต่อเนื่อง ทํา
มากกว่าเดิม ยิ่งช่วงนี้หน้าฝน เดือนธันวายังไม่รู้ว่าจะตกมากแค่ไหน ตอนนี้ผมให้ทาง
เจ้ า หน้ า ที่ ง านปู อ งกั น ออกสํ า รวจ ส่ ว นหนึ่ ง เราต้ อ งของบประมาณจากอํ า เภอ ขอ
งบประมาณจากจังหวัด นําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราไม่คิดว่าเทศบาลจะแบกภาระ
ในการซ่อมแซมทั้งหมด เมื่อวานประชุมหัวหน้าส่วน ได้มอบนโยบายมาแล้วว่าต้องทํา
อย่างไร ในเหตุการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหา เพราะช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีงบประมาณ ต้องใช้
จ่ า ยอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุณ ภาพมากที่ สุ ด เพราะยั งเหลื อ เวลาอีก สิ บเดื อนใน
ปีงบประมาณ 61 ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด สิ่งไหนที่หน่วยงานอื่นสามารถเข้ามาดูแล
ก็ว่ากันไป วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิก ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้เรียนชี้แจงให้ท่ านสมาชิกได้รับทราบ สมาชิกมีเพิ่มเติมไหม ขอ
เชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ
ขออนุญาตท่านประธาน ขอชี้แจงเรื่องไฟสาธารณะ หลายหมู่บ้าน หลายจุด ตอนนี้ไม่
สามารถใช้การได้ ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบออกสํารวจและซ่อมแซมด้วย ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การขยายเขตไฟฟูาเข้าไปบ้านชาวบ้าน มีหนังสือจากไฟฟูา
แจ้งมาว่าให้ทางเทศบาลสํารวจและส่งรายชื่อให้กับทางไฟฟูา ล่าสุดเราได้ประชาสัมพันธ์
ไปยังผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ได้ไปประสานให้ผู้ใหญ่บ้านชี้จุดและเราจะไปสํารวจให้ การ
ขยายไฟฟูา เขาให้ค่าใช้จ่ายครัวเรือนละห้าหมื่นบาท คือถ้าค่าใช้จ่าย สมมุติขยายไปเป็น
เงินไม่เกินวงเงิน เขาสามารถดําเนินการได้ ชาวบ้านไม่ต้องสมทบ ฝากสมาชิก ถ้ากลุ่ม
บ้านไหน ชาวบ้านกลุ่มไหนที่ไม่มีไฟฟูา ไฟฟูาเข้าไม่ถึง จําเป็นต้องขยายเขตไป ประสาน
กับเจ้าหน้าที่กองช่างได้เลย ช่วงนี้อยู่ระหว่างการสํารวจอยู่ ยังไม่ส่ง ฉะนั้นบางหมู่บ้านที่
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ท่านคิดว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ยังต้องพ่วง ต้องลากไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้แจ้งได้ เจ้าหน้าที่ยัง
ออกสํารวจทุกหมู่บ้านอยู่ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วย
มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเพิ่มเติม สําหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกฯตลอดจน
คณะผู้บริหารที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผมขอปิดการประชุม
สวัสดีครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑5.4๐ น.
(ลงชื่อ)

วสันต์ ไทรแก้ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

(ลงชื่อ)

สง่า บ้าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

- ๑๕ ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒1 ธั น วาคม ๒๕60
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
เขาพระ สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ประจํ าปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๒8 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ ห้ องประชุมสภา
เทศบาลตําบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม
จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) พรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรัตน์ ราชมณี)
(ลงชื่อ) จํานงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจํานงค์ หนูเพชร)
(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)
(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)
(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตําบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตํ า บลเขาพระ สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจํ า ปี ๒๕61 เมื่ อ วั น ที่ 2๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕61
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ
สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ

