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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้ว  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๔  เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

        (ลงชื่อ)      สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจ าปี  ๒๕๕9  

 วันพุธที่  30  พฤศจิกายน  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. นายสิทธิเดช  ละม้าย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
๔. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 
๕. นายจํารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๘. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต 
๙. นายจํานงค ์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ จํานงค์  หนูเพชร 

๑๐. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๑๑. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 
๑๒. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
๑๓. นายวสันต์  ไทรแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ วสันต์  ไทรแก้ว 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

      -ไม่มี- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
2. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจดัการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลเขาพระ บัดนี้ได้เวลานัดประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ ในลําดับต่อไปเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย จํานวน 89 วินาที ขอเชิญครับ ก่อนเข้าวาระการประชุม ผมขอ
อนุญาตขอเวลา 9 นาที 9 วินาที เพ่ือรับชมภาพประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทยที่ได้
ประมวลภาพมา อยากให้ท่านสมาชิกได้รับชมก่อนที่จะเริ่มการประชุม ขอบคุณมากครับ    

ประธาน  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ วันนี้เป็น
การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕9 สมาชิกผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุม 
ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
  ๒๕๕9 วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕9 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณารายงานประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกได้ตรวจดูก่อนหน้านี้แล้ว  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยคํา ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดขอเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม  ๒๕๕9  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
 ๒๕๕9 วันที่ 16 กันยายน ๒๕๕9 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถ้อยคํา ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดขอเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน ๒๕๕9  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๔.๑ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
 ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
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นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยเทศบาลตําบลเขาพระ มีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนานนกยูง หมู่ที่ 
๕ ตําบลเขาพระ (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย 
งบประมาณ  460,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๘๙  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการ
ชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการเพื่อบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกฎหมายกําหนด จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม จํานวน 460,๐๐๐.- บาท เพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป 
รายละเอียดของโครงการจะอยู่ด้านหลัง ถนนสายดังกล่าวได้ก่อสร้างครั้งหนึ่งแล้ว ใน
การประชุมในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และยังมีความจําเป็นในการ
ดําเนินการก่อสร้าง เพราะถนนสายดังกล่าวมีปัญหามาอย่างช้านาน เราได้ตั้ ง
งบประมาณในครั้งที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้ซ่อมแซม บวกกับบางช่วงที่ถนนลาดชัน จึงนํา
เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกได้พิจารณาดูรายละเอียดในเอกสารหรือตัวแบบของ
โครงการ งบประมาณ สถานที่ ในส่วนตัวขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นแค่นี้ก่อน ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน ก่อนที่ท่านสมาชิกจะซักถาม ผมขอให้ท่านเลขาฯชี้แจงสถานะทางการเงินการคลังของ
เทศบาล ก่อนจะใช้จ่ายเงินสะสมให้สมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา ขออนุญาตเรียนชี้แจงยอดเงิน
สะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ ณ วันที่ ปัจจุบัน ในเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิก จะมี
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 11 ,834,060.30 บาท หัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องกันไว้ รายได้ค้างรับ เงินฝาก กสท ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ ลูกหนี้
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ ทรัพย์สินต่างๆ เหลืออยู่เป็นยอดที่
สามารถนํามาบริหารได้ จํานวน 3 ,329 ,494.39 บาท ยอดเงิน ณ วันที่  11 
พฤศจิกายน 2559 จากยอดเงินดังกล่าวจะต้องหักเพ่ือคํานวณเงินฝากสมทบกองทุน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จากยอดเงินสะสมปี 2559 จํานวน 211,007.31 บาท 
และกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนในหน้าที่สาม ไม่น้อยกว่าสามเดือน ดังนั้นยอดเงิน
สุทธิที่สามารถจ่ายได้ปรากฏอยู่ในหน้าสุดท้ายที่แจกให้แล้ว เหลือจากหัก กสท. 
3,118,487.08 บาท แต่ตามระเบียบต้องสํารองเงินบุคลากรไว้สามเดือน 
2,568,192 บาท เหลือเงินสะสม 550,295.08 บาท สํารองกรณีสาธารณภัยอีกสิบ
เปอร์เซนต์ 55,029.51 บาท เหลือเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ 495 ,265.57 
บาท จึงขออนุญาตนําเรียนเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ ปัจจุบันให้สมาชิก
ทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน    
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ประธาน ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้ชี้แจง ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมได้สําหรับ
โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนสายหนานนกยูง ขอเชิญสมาชิก
จํานงค์ครับ 

นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายจํานงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบล          
เขาพระ เขตที่ 2 ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้นําวาระเข้ามาวันนี้ ขอชื่นชมในเรื่องของใน
การแก้ไขปัญหาของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะท่านนายกฯที่เล็งเห็นความสําคัญ ที่ผ่านมา
ถนนสายนี้ได้ดําเนินการแก้ไขไปแล้วสองร้อยกว่าเมตร แต่ถึงอย่างไรขอฝากเป็นการบ้าน 
ถนนเส้นนั้นยาวเหยียด ถ้าเป็นไปได้ ถ้ามีวิสัยทัศน์ อยากให้มองดูงบประมาณภายนอก
โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผื่อจะได้เม็ดเงินบ้าง เพราะถนนเส้นนั้น 
ในอนาคตต่อไปข้างหน้า ถ้าอุทยานแห่งชาติอนุญาตให้ใช้เส้นทาง คงจะสะดวกในการ
ท่องเที่ยว เพราะหนานนกยูงคงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตําบลเขาพระของเรา เป็น
หน้าตาของตําบลเขาพระ เพราะถนนเส้นนี้ต้องขยายต่อไปและทําตามกําลังของเทศบาล
ได้ปีละร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็สุดแล้วแต่ อย่างน้อยๆได้บรรเทาทุกข์ผู้ใช้เส้นทาง ผมก็
เป็นผู้ใช้เส้นทางนั้นด้วยรู้ดีว่าการคมนาคม การที่จะลําเลียงผลผลติค่อนข้างที่จะลําบาก 
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน น้ําป่าไหลหลาก ขอฝากว่าถ้ามีงบประมาณ มีเงินที่พอจะ
ดําเนินการต่อไปได้ในครั้งต่อไปขอฝากอีก ขอขอบคุณครับ 

ประธาน มีท่านอื่นอีกไหม ถ้ามีขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จํานวน ๑0 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าที่ประชุม
มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนคสล.สายหนานนกยูง ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ นี้
หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัต ิกรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนานนกยูง หมู่ที่ 5 ต าบลเขาพระ  ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งด
ออกเสียง ๑ ท่าน 

 

 4.2 ญัตติขอความเห็นชอบยกเลิกการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 

4.2 ญัตติขอความเห็นชอบยกเลิกการใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามที่สภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปี ๒๕๕9 ตามโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ตําบลเขาพระ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเขาพระ สมัยสามญั สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕9 วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9  นั้น 
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสถานที่ ในอดีตที่ผ่านมา ไม่ค่อยเจอปัญหาในการก่อสร้าง เรา
สามารถขุดเจาะได้เลย แต่มาระยะหลัง การเจาะบ่อบาดาลต้องใช้เอกสารค่อนข้างมาก 
ปัญหาในส่วนของหมู่ที่ 12 ที่เจอคือเรื่องสถานที่ ที่เจ้าของให้ดําเนินการ แต่ไม่สามารถ
อุทิศให้ทางราชการ ส่วนหมู่ที่ 6 ให้โดยวาจา ไม่สามารถดําเนินการได้ ถ้าเอกสารไม่
ครบ ทางกรมทรัพยากรธรณีไม่สามารถอนุมัติ อนุญาตให้ดําเนินการเจาะได้ ทําให้ทั้ง
สองจุดเจอปัญหาเดียวกัน ผมได้พยายามประสานด้วยวาจาหลายครั้ง ปัญหาหลักๆของ
หมู่ที่ 12 เรื่องเอกสารสิทธิที่เจ้าของที่ได้นําไปฝากไว้ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ และมี
ปัญหาว่าทางธนาคารไม่อนุญาตให้ทางเราเข้าไปดําเนินการได้ เพราะจะทําให้สภาพเดิม
เปลี่ยนไป ในส่วนของหมู่ที่ 6 ให้โดยวาจา ไม่สามารถให้เป็นเอกสารได้ ซึ่งทางกรม
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ทรัพยากรธรณีไม่สามารถออกหนังสือให้ดําเนินการได้  จึงนําเรียนให้สมาชิกเข้าใจว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากเทศบาล แต่เกิดจากระบบการทํางานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพราการเข้าไปเจาะบ่อบาดาลมีผลกระทบหลายด้าน ขอนําเรียนท่าน
ประธาน ท่านสมาชิก จริงๆปัญหาผมมองเห็นอยู่ เราไม่สามารถดําเนินการได้ที่ผ่านมา 
พอมีงบประมาณ มาติดขัดที่การขออนุญาตเจาะบ่อให้ถูกต้อง จึงนําเรียนท่านประธาน 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่เข้าใจและช่วยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ   

ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ มีไหม สงสัย ท่านสามารถ
อภิปรายได้ มีไหม  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมญัตติขอความเห็นชอบ
ยกเลิกการใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมโครงการเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 12 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม มีสมาชิกอยู่ใน
ห้องประชุม จํานวน ๑1 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
ให้ยกเลิกการใช้เงินสํารองเงินสะสมหรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก กรุณา
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ต าบลเขาพระ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ  
ไม่มี  งดออกเสียง 1 ท่าน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

ประจ าปี ๒๕๕9 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลประจําปี          
๒๕๕9 ตามที่กระผม นายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเขาพระ ต่อสภาเทศบาลตําบล          
เขาพระ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 255๕ ซึ่งได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตาม
กรอบแนวทางในการพัฒนา รวม 9 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน, นโยบายด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน, นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, นโยบายด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม, นโยบายด้านสาธารณสุข, นโยบายด้านเศรษฐกิจ, 
นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, 
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมราช และสิ่งแวดล้อม, นโยบายด้านการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  โดยได้นําไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทําโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  ทุกโครงการและกิจกรรม เป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ี
น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้
ข้อจํากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเป็น
ที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหา เราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับ
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ประโยชน์มากที่สุด  สําหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทําให้
ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือดําเนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้กําหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจําทุกปี ซึ่งวันนี้กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารเทศบาลตําบลเขาพระ ประจําปี ๒๕๕9 ๑. นโยบายเร่งด่วน  ในรอบปีที่ผ่านมา 
เทศบาลตําบลเขาพระ ได้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนอย่างครบถ้วน ทั้ง ๑๑ ด้าน 
ซึ่งด้านที่เทศบาลตําบลเขาพระให้ความตระหนักเป็นพิเศษก็คือการบริหารงานโดยยึด
หลักบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ซึ่งประกอบด้วย หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
โดยทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่สําคัญ คือ ๑. โครงการ
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจําปี 2559 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการกําหนดโครงการ ทิศทางการบริหารท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณ            
1๙,๖00.- บาท ๒. โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ประจําปี ๒๕๕๙ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท
๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย  เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน เขื่อน
ขนาดเล็ก แหล่งน้ําชุมชน สนามกีฬา ทางเท้า ท่อระบายน้ํา ขยายผิวถนนให้กว้างมาก
ขึ้น มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ ผมคิดว่าโครงการในปี 
59 ที่ผ่านมาค่อนข้างแยะ บางโครงการอาจไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติ ท่านอาจจะไม่ทราบ 
แต่เป็นโครงการเร่งด่วนซึ่งเป็นงบกลางหรือโครงการเงินนอกงบประมาณ ส่วนด้านอ่ืนๆ 
ดังรายละเอียดที่อยู่ในมือท่านแล้ว ขอชี้แจงต่อท่านประธาน ท่านสมาชิก จริงๆแล้วต้อง
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ทุกท่านได้อยู่ทํางานกันต่อไป ซึ่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา ที่เป็นทราบว่าเราได้หมดวาระ พวกเราทุกคนต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ในสิ่ง
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดของพ่ีน้องประชาชนให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ในส่วนของผม
ต้องขอขอบคุณในรอบปีที่ผ่านมา ขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิก เจ้าหนาที่ของ
เทศบาล ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยกันผลักดันโครงการ
ต่างๆ ช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนา ผมเชื่อเหลือเกินว่าตามลําพังตัวผมไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ถ้าขาดพ่ีน้องประชาชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ในรอบปีที่ผ่านมา 
ทางฝ่ายบริหารได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นแรงผลักดันให้พวกเราทุกคนมา
อยู่ที่ตรงนี้ สุดท้ายต้องขอขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน ก่อนที่สมาชิกจะซักถาม ผมขอชี้แจงในใบแทรกหน้าที่ ๗ นโยบายด้านเศรษฐกิจ ลําดับ
ที่ 1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผู้สนใจต่างๆ ที่มาของ
งบประมาณ เทศบัญญัติ ในเล่ม งบประมาณ 1,640 แก้ไขเป็น 16,140 นโยบายด้าน
สาธารณสุข ลําดับที่ ๒ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก้ไขโครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์สําหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน งบประมาณเท่าเดิม ขอเชิญซักถามได้ ผล
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มีด้านหนึ่งด้านใดที่ท่าน
มีข้อสงสัย ซักถามได้ ขอเชิญสมาชิกจํานงค์ครับ 
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นายจํานงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานที่คารพ ผ่านไปยังท่านนายกฯ ตามที่ท่านได้เสนอนโยบายต่อสภา 
ท่านประธานครับถ้าไม่อภิปรายก็กระไรอยู่ เพราะทํางานร่วมกันมาถึงสี่ปี เพ่ือเป็น
สังเขปและเป็นยาระบายหรือว่ากระตุ้นท้อง ผมอยากถามนโยบายด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 48 โครงการที่ท่านได้ดําเนินการมา อยากจะสอบถามในเรื่องการทําประชาคม
ที่ผ่านมา ครั้งล่าสุด เราทําประชาคมเพ่ือบรรจุในแผนสี่ปี 61 62 63 และโครงการใด
ที่ไม่อยู่ในสามปีนั้น ไปไว้ในปี 64 แต่ที่ผ่านมาทั้ง ๒ เขต ตอนทําประชาคม สมาชิกจะ
โดนทุกครั้ง สมาชิกหรือท่านเลขาหรือหัวหน้าฝ่ายที่ไปทําประชาคม เขาติงมาทุกครั้ง
เรื่องการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ในเรื่องความจําเป็น ก่อน หน้า หลังของโครงการ 
อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 ทําไมไม่ได้ทํา ทั้งๆที่โครงการต่างๆ ไม่ได้มีปัญหาใน
พ้ืนที่ ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องผู้ใช้เส้นทาง หลายหมู่บ้าน คนที่ลงไปทํา โดยเฉพาะสมาชิก
และหัวหน้าฝ่ายการทําประชาคมแต่ละครั้งจะมีปัญหาทุกครั้ง อยากจะสอบถาม เพราะ
ท่านทํางานมาสี่ปีแล้ว เรื่องจะให้ราบรื่นเหมือนหน้ากลองนั้นคงเป็นไปไม่ได้ แต่อยาก
สอบถามการทําประชาคมลําดับ 1 ลําดับ ๒ ลําดับ ๓ ทําไมลําดับ ๑ ไม่ได้ทํา ทั้งที่
ปัญหาไม่มี แต่บางครั้งบางสาย ผมยอมรับว่า ลําดับ ๑ ไม่ได้ทํา สืบเนื่องจากว่าในพ้ืนที่
ไม่พร้อม ผู้ใช้เส้นทางอยากจะได้ถนน แต่ไม่เคลียพ้ืนที่ให้ อย่างนี้น่าเห็นใจ แต่บางสาย
ไม่มีปัญหา แต่ทําไมไม่ได้กระทํา ขอบคุณครับท่านประธาน  

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเรียนว่า บางครั้งท่านสมาชิกอาจจะสงสัย แต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเกิดจาก

นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของผม ถ้าไปยึดติดกับประชาคม บางครั้งผมมอง
ภาพรวมทั้งตําบล ไม่ได้มองหมู่หนึ่งหมู่ใด ถ้าเกิดว่าหมู่หนึ่งหมู่ใดไม่ได้อยู่ในลําดับ ๑ แต่
เห็นแล้วว่าเกิดความเสียหาย และที่สําคัญต้องอยู่ในแผนพัฒนา บางครั้งถ้าไม่ได้อยู่ใน
ประชาคมหมู่บ้านแต่อยู่ในสมองของผม เรียนท่านสมาชิก บางครั้งท่านอาจจะไม่รู้ ผม
มองทั้งตําบลเขาพระ 12 หมู่บ้าน ผมได้สะท้อน ยอมรับว่าบางครั้งไม่ได้อยู่ลําดับ 1 แต่
ว่าอยู่ในใจของผม ผมเห็นแล้วว่าปัญหา ถ้าเกิดเราไม่ได้ดําเนินการ เสียหาย ถ้ารอการ
ทําประชาคม จะเกิดความล่าช้า ฉะนั้นที่ว่าไม่ได้ทําตามประชาคม ผมยอมรับส่วนหนึ่ง 
แต่ถ้าเราไปอิงกับประชาคมทุกเรื่อง บางครั้งเกิดความล่าช้า ไม่สามารถพัฒนาได้ ทั้งๆที่
เรามีงบประมาณ นําเรียนท่านสาชิกว่าสิ่งที่ผมทําไป สําคัญว่าอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
หรือเดี๋ยวนี้เป็นแผนสี่ปี ให้ท่านสมาชิกเข้าใจ ว่าการทํางาน เราทําภาพรวม ไม่เจาะจง
หมู่หนึ่งหมู่ใด ไม่เจาะจงเขตหนึ่งเขตใด ที่ผ่านมาผมพยายามใช้ดุลพินิจในส่วนหนึ่งใน
ฐานะที่ได้ฉันทานุมัติจากพ่ีน้องประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้านให้ดูแล ผมต้องดูทุกพ้ืนที่ 
บางครั้งท่านว่าไม่ไปทําประชาคม ต้องยอมรับ แต่ว่าบางครั้งถ้าไปรอประชาคมลําดับ ๑ 
ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ 
นายเกียรติศักดิ์  จงจิต เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุกท่าน ผมขอต่อจากท่านนายกฯที่พูดว่า

โครงการทั้งหลายอยู่ในใจของท่านแล้ว ผมขอท้วงติงนิดว่าการจะสร้างถนนบางสายควร
ให้นึกถึงการใช้ประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด คือเอาประชาชนที่ได้ประโยชน์จาก
ถนนเส้นนั้นให้มาก มองตรงนั้นก่อน ก่อนที่จะไปทําถนนบางเส้นบางสายที่ผ่านไปยัง
สวนหรือบ้านใคร หรือไปที่เขาใช้ประโยชน์น้อยๆ เพราะประชาคม บางครั้งผมยอมรับ
ว่า ผู้ที่ใช้เส้นทางหรือประชาชนก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่กับการทําประชาคม แต่
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ถ้าว่าสิ่งที่ท่านจะพัฒนาอยู่ในความคิดของท่านแล้ว ผมขอให้ท่านนึกถึงประชาชนเป็น
หลัก ว่าถนนเส้นนี้ควรสร้างไหม มีประชาคนใช้กี่คน สองคน สิบคน ยี่สิบคน ว่ากันไป 
แต่ถ้าเขาลําบากมาก สร้างให้ก็ดี ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี ขออภิปรายชื่นชมท่านนายกฯที่สี่ปี

ที่ผ่านมาได้พยายามพัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระด้วยการวิ่งเต้นหางบประมาณในการ
ก่อสร้าง มาพัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระให้ในพ้ืนที่ได้เจริญ ผมว่าในสี่ปีถ้าให้มองด้วย
ความรู้สึกที่แท้จริง สี่ปีที่ผ่านมาผมตั้งข้อสังเกตว่าท่านนายกฯพยายามวิ่งเต้นหา
งบประมาณจากส่วนต่างๆเพ่ือมาพัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระเราให้มีความเจริญ สี่ปีที่
ผ่านมามีผลงานที่มากมาย ถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นธรรมและด้วยใจที่บริสุทธิ์ ขอขอบคุณ
แทนราษฎรตําบลเขาพระ ที่ท่านได้พยายามพัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระให้มีความ
เจริญยิ่งขึ้นๆไป ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธครับ 
นายเจตนิพัทธ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ ยังยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 ตามที่

นายกเทศมนตรีได้รายงานผลการปฏิบัติงานของปี 2559 ผมได้อ่านเอกสารถึงหลัก 
ธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่พิมพ์ตกไปหนึ่งหลัก คือหลักความคุ้มค่า หลักธรรมาภิบาลมี
ด้วยกัน 6 หลัก หลักนิติธรรม คือกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งการของกระทรวงหรือของ
กรม หลักคุณธรรมขึ้นอยู่กับท่านนายกฯที่เข้ามาบริหารงานสาธารณะให้เกิดกับ
ประโยชน์ต่อประชาชนที่เกิดความเดือดร้อนในมิติที่แตกต่างกัน หลักความโปร่งใส ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง หลักการมีส่วนร่วม ง่ายๆคือการออกประชาคมทุก
หมู่บ้าน หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าที่ตกไป ผมดีใจที่สี่ปีที่ผ่าน พ่ึงครบ
วาระเมื่อวันที่ 9 ดีใจ ที่ได้มีเงินงบประมาณ มาพัฒนาความเดือนร้อนให้ตําบลเขาพระ 
ซึ่งโครงการได้ทําไปแยะ แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงอนาคตต่อไป ว่าถ้าปล่อยให้บางสิ่งบางอย่าง
เกิดข้ึนกับตําบลเขาพระ เราจะไม่มียุทธวิธีไปควบคุมในการดําเนินงานของผู้รับเหมาให้
มีความโปร่งใสและคุณภาพของเนื้องาน เราต้องมองไปให้ถึงจุดคุ้มทุนหรือทีโออาร์  ว่า
ถนนสายหนึ่งใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ ถ้าสามร้อยเมตรก็สี่หกแสน มาดูการควบคุมของ
ทางเทศบาล มีความเข้มงวดไปตามหลักเทคนิคทางการช่างหรือไม่ ต้องมองดูว่าถนน
คอนกรีตความหนา 15 เซน แต่สมาชิกไปดู ทุกสายมีผู้รับเหมาจะต้องดัมทรายในการ
ตั้งแบบแล้ว จุดศูนย์กลางเหมือนเราโค้งไม้โปรเจ็ตเตอร์ จุดความห่าง จุดศูนย์กลางของ
ถนนไม่ได้ 15 เซน  10 เซนก็อ่านไม่ได้ ที่นี้จะป้องกันปัญหานี้อย่างไร ขอฝากท่าน
นายกฯ ถ้ามีเงินที่จะพัฒนาตําบลเขาพระให้เกิดความโปร่งใส ซื้อเครื่องมือเจาะถนน ผม
เห็นทางทีวี ผมเห็นการตรวจสอบการก่อสร้างถนนไม่ว่าจะถนนลาดยางหรือคอนกรีต 
เขามีเครื่องมือตัวหนึ่ง ไม่ทราบว่ากี่หมื่น กี่แสน เราเอามาเพ่ือป้องกันฝ่ายบริหารก็ดี 
เจ้าหน้าที่ กรรมการตรวจงานจ้างก็ดี เพ่ือไม่ให้ผู้รับเหมาที่มีสัญญาจ้างกับเทศบาลทํา
การฉ้อโกงได้เป็นผลสําเร็จ เพ่ือเป็นการป้องกันอย่าให้เหตุเกิด ผมกังวลใจ ทุกสิ่งทุก
อย่างเราสร้างไปแยะ บางสาย ผมขี่มอเตอร์ไซต์อย่างช้าๆ เห็นการแตกร้าว การหัก
สะบั้น ไม่รู้เก่ียวโยงกับการผสมปูนหรือไม่ ตามสเปกงานของเทศบาล 1 - 2 – 4 แต่ดูๆ
ความเหนียวแน่นของเนื้อปูนไม่จับเกาะกันเท่าไหร่ เพราะผิวคอนกรีตหลุดกร่อนออกไป 
ฝากท่านนายกฯด้วย ว่าช่วยดูแลถึงเทคนิคการทํางานให้เกิดการรัดกุมยิ่งขึ้น เพราะถ้า
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เกิดการร้องเรียนขึ้นมา สภาท้องถิ่นมีความผิดไปด้วย ไม่ใช่ผิดคณะใดคณะหนึ่ง ฉะนั้น
หวังว่าท่านนายกฯคงจะพิจารณาปรับปรุงกลยุทธเทคนิคการทํางาน ในส่วนประเด็น
เรื่องอ่ืนๆ เราไม่ทราบวาระครบวาระการเลือกตั้งเดือนไหน ฉะนั้นในฐานะที่รักษาการ
ในช่วง คสช. ผมและเพ่ือนสมาชิกยินดีที่จะบริการสาธารณะประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับ
พลเมืองตําบลเขาพระต่อไป หากท่านนายกฯมีอะไรจะเรียกใช้ เรียกได้ ผมไม่ใช่พระอิฐ
พระปูน ผมก็มีสายตากว้างไกลและมีเพ่ือนๆในการทํางานเยอะแยะทุกสาขาอาชีพ 
ขอบคุณครับ 

 ๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ ในวาระที่ 5.2 การคัดเลือกคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตําบลเขาพระ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเขาพระ ผมขอถอนญัตติ เพราะในญัตติดังกล่าว คณะกรรมการชุดเดิมจะไปหมด
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรายังมีเวลาประชุมอีก ๒ ครั้ง ชุดเดิมยังมีผลอยู่ จึงขอ
อนุญาตท่านประธาน ท่านสมาชิก ถอนญัตติดังกล่าว ขอบคุณครับ 

ประธาน สําหรับเรื่องอ่ืนๆยังมีอีกหนึ่งเรื่อง ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก สืบเนื่องจากทางเทศบาลได้ทํา

หนังสือเชิญท่านสมาชิกได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยดช ซึ่งทางเทศบาลได้จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริใน
ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559 จํานวน 50 คน ส่วนหนึ่งมีท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นเป้าหมายอยู่ด้วย กําหนดส่งใบตอบรับภายในวันนี้ วันที่ 30  พฤศจิกายน 
2559 ถ้าท่านสมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมโครงการส่งใบตอบรับหรือแจ้งที่ห้องสํานักปลัด
หลังจากเลิกประชุม จะได้สรุปว่ามีใครไปบ้าง รายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปจะต้องรายงาน
ผ่านอําเภอด้วย เพราะการเดินทางเขาจะทราบได้ว่าใครไปบ้าง กี่คน ขอรายชื่อด้วย 
ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้ตอบรับและส่งที่สํานักปลัดเทศบาลได้รับทราบด้วย ในส่วน
ของถ้าเป้าหมายไม่ครบ จะหาเป้าหมายอย่างไร จะได้ปรับเบนได้ทัน เรื่องที่สอง เรื่อง
ความก้าวหน้า ความคืบหน้าประมวลกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งจากการไปประชุมสัมมนามา 
มีความก้าวหน้าในการประมวลกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งการประมวลกฎหมายตัวนี้จะมี
ผลกระทบต่อท้องถิ่นในประเทศไทยค่อนข้างมาก และร่างประมวลกฎหมายนี้อยู่ในขั้น
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เนื่องจากสภาปฏิรูปหรือ สปท. ได้ผ่านร่างตัวนี้ไปแล้ว 
เมื่อร่างผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วจะได้เสนอ สปท. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ก็จะประกาศใช้
เป็นกฎหมาย ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ปี 61 หรือ 60 ปลายๆปีจะเรียบร้อย ร่างประมวล
กฎหมายตัวนี้มีสาระสําคัญที่จะสรุปได้เรื่องใหญ่ๆ คือจะยกฐานะจาก อบต.ทั้งหมดให้มี
รูปแบบเป็นเทศบาล ข้อต่อไปคือท้องถิ่นจะมีสองรูปแบบคือ อบจ.และเทศบาลทั่ว
ประเทศ และรูปแบบพิเศษแค่นั้นเอง และเรื่องต่อไปคือการควบรวม การควบรวมตาม
ร่างฉบับนี้ ท้องถิ่นไหนที่มีประชากรไม่ถึงเจ็ดพันคนหรือมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนไม่ถึง
ยี่สิบล้านบาทต้องมีการควบรวม นี่คือสาระสําคัญที่ต้องให้ท่านสมาชิกได้รับทราบและ
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ต้องติดตามกฎหมายตัวนี้อย่างใกล้ชิด เพราะเป็นกฎหมายที่สําคัญและกระทบต่อ
ท้องถิ่นในประเทศไทยทั้งหมด ขออนุญาตชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านสมาชิกสถิตย์ครับ 
นายสถิตย์ สุคชเดช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลตําบล             

เขาพระ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยผ่านทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
เทศบาลตําบลเขาพระ มีผู้ใดสนใจที่จะอบรมเลี้ยงผึ้งโพลง อบรมวันที่ 28 ธันวา ที่หมู่ที่ 
3 ยางค้อม ผู้ใดสนใจแจ้งที่กระผมได้เลย และช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องผู้ที่สนใจ
ได้ทราบ และแจ้งรายชื่อที่ผมหรือโทรมาก็ได้ เบอร์โทร 084-4434205 ได้ทุกวัน ถึง
วันที่ 15 ธันวา ขอบคุณครับ 

ประธาน ท่านอ่ืนมีไหม ท่านสมาชิกท่านอ่ืนมีอะไรเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายเพ่ิมเติม สําหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดการ
ประชุม ขอบคุณครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑1.00 น. 
 
 
           (ลงชื่อ)     สัจจนา  หนูรุ่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสัจจนา  หนูรุ่น) 
                          นักจัดการงานทั่วไป 
 

              (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวสันต ์ ไทรแก้ว) 
                         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  26 ธันวาคม ๒๕๕๙              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 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  สมัยแรก ประจําปี ๒๕60  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 

     สง่า   บ้าง 
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาพระ 
 
 


