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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕62 

 

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

   ตามที่สภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕62 ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖2 แล้ว  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ            
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติ
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่  23  เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

        (ลงชื่อ)       สง่า  บ้าง 
              (นายสง่า  บ้าง) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕62 
 วันที่  ๒6 สิงหาคม  ๒๕62  เวลา  13.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายสง่า  บ้าง ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สง่า  บ้าง 
๒. นายประสิทธิ์  ละม้าย รองประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประสิทธิ์  ละม้าย 
๓. นายเกียรติศักดิ์  จงจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เกียรติศักดิ์  จงจิต 
๔. นายจ านงค์  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ านงค์  หนูเพชร 
๕. นายจ ารูญ  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ จ ารูญ  ละม้าย 
๖. นายเจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เจตนิพัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ 
๗. นายโชคดี  ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ โชคดี  ศรีเปารยะ 
๘. นายธราธิป  หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ธราธิป  หนูเพชร 
๙. นายพรรัตน์   ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรรัตน์   ราชมณี 

๑๐. นายพรสิทธิ์  จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ พรสิทธิ์  จันทร์ชุม 
11. นายสิทธิเดช  ละม้าย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สิทธิเดช  ละม้าย 
12. นายสถิตย์  สุคชเดช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สถิตย์  สุคชเดช 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ชวลิต  สิทธิฤทธิ ์
๒. นายวีระศักดิ์  ละม้าย รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ วีระศักดิ์  ละม้าย 
๓. นางสาวอรสุมา  สิทธิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ อรสุมา  สิทธิฤทธิ์ 
4. นายวิรัตน์  นนทศักดิ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วิรัตน์  นนทศักดิ์ 
5. นายสุรินทร์  สิทธิฤทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรินทร์  สิทธิฤทธิ์ 
6. นายวสันต์  ไทรแก้ว ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วสันต์  ไทรแก้ว 
7. นางสัจจนา หนูรุ่น นักจัดการงานทั่วไป สัจจนา หนูรุ่น 
8. นางสาวนลนิรัตน์  เฮา่ตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นลินรัตน์ เฮ่าตระกูล 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.3๐ น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  เมื่อ
ครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ  
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ประธาน  เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕62 ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ
ตามล าดับต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕62    
วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕62 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ มีไหม ขอเชิญ
ท่านเจตนิพัทธ์ครับ 

นายเจตนพิัทธ์  ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ขอแก้ไขหน้าที่ 5 ที่ผมได้
อภิปราย เมื่อปี พ.ศ. 2559 และงบประมาณที่ได้แจงไป 9 ,264,859.- บาท แต่ใน
รายงานการประชุม 13 ล้าน ขอให้แก้ไขด้วย ผมเทียบเคียงปี 2559 และหน้าที่ 10 
บรรทัดล่างจากท่านสมาชิกจ านงค์ ชื่อผู้รับรองผิด เนื่องจากมีผู้ลาประชุม 1 ท่าน คือ
ท่านสมาชิกสิทธิเดช ละม้าย ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วย ขอบคุณมากครับ  

ประธาน  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมเพ่ิมเติมไหม ขอเชิญครับ มี
ไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕62 
เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕62 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
  ๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3 
   - วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
ประธาน  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุม

ทราบครับ 
นายพรรัตน์  ราชมณี รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑4 สิงหาคม 2562 
เวลา 11.15 น. ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา ๑๖.3๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
และก าหนดระยะเวลาการประชุมพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  นั้น ปรากฏว่าภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้
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นัดประชุมในวันที่  22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.0๐ น. ปรากฏว่าที่ประชุม
คณะกรรมการไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม จึงขอเสนอร่างเทศ
บัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติแล้วตามร่างเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ลงชื่อ นายพรรัตน์  ราชมณี ประธานกรรมการ ลงชื่อ
 นายจ านงค์  หนูเพชร กรรมการ ลงชื่อ นายเกียรติศักดิ์ จงจิต   ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติ ส าหรับวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอแปรญัตติ และที่
ประชุมไม่มีการเสนอแปรญัตติ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในร่างเดิมไหม ขอ
เชิญ มีไหม เมื่อไม่มี ตอนนี้มีจ านวนสมาชิกในห้องประชุม 11 ท่าน ผมจะขอมติที่
ประชุมในวาระท่ี 2ขั้นแปรญัตติว่า ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือไม่ 
สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 10 
เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน  

- วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
ประธาน  ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ เมื่อที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ตอนนี้มีจ านวนสมาชิกใน

ห้องประชุม 11 ท่าน ผมจะขอถามมติ ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของ
เทศบาลต าบลเขาพระ กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ขั้นแปรญัตติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 
ไม่มี งดออกเสียง  ๑ ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯเสนอญัตติครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 5.1 

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีเทศบาลต าบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ไปแล้วนั้น บัดนี้เทศบาลต าบลเขาพระมีความ
จ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๒ และ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 11 โครงการ รวมงบประมาณทั้งหมด              
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1,352,7๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ผมขอน าเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกว่าที่ผมได้เรียน
เบื้องต้นในครั้งที่ผ่านมา ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ ประมาณสองเดือนจะดูว่ามีส่วนหนึ่ง
ส่วนใดที่งบประมาณไม่เพียงพอจะมีการโอนงบประมาณ ส่วนไหนที่ดูแล้วว่าจะมี
งบประมาณเหลือจะน ามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา ขอเรียนว่า เขา
พระของเรามีพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง หรือมีการซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงาน ซึ่งมีทั้งหมด 12 รายการ รายละเอียดท่านสมาชิกคงดูมาบ้าง ส่วนประมาณการ
ของงานก่อสร้างจะอยู่อีกเล่ม ขอให้ท่านประธาน ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายละเอียดอีก
ครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายที่ผู้บริหารได้เสนอโอนเพิ่มหรือโอนลด ซึ่งมีทั้งหมด 
11 รายการ ตามที่ได้เสนอไป ท่านดูรายละเอียดแล้วติดใจส่วนหนึ่งส่วนใดก็เชิญอภิปราย
ได้  มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอถามมติที่ประชุม ว่าที่
ประชุมจะมีมตอินุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 11 โครงการ ตามที่ท่านนายกฯเสนอหรือไม่ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้โอน กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี         
งดออกเสียง ๑ ท่าน  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
6.1 แจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งท่ี 1/2562  

ประธาน   ขอเชิญท่านนายกฯเสนอญัตติครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 6.1 แจ้งการแก้ไขแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 ผมขออนุญาตให้ท่านเลขาฯ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงแนวทางในการแก้ไขครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ในญัตติเป็นการแจ้งเพ่ือ

ทราบ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 
ก าหนดว่า เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย ในส่วนนี้ทางเทศบาลได้ขอ
อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 สาระส าคัญสรุป
ได้ว่าจะน าโครงการ จ านวน 4 โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก
ต้นหว้า ถึงสวนปาล์มนายลาภ หนูเพชร ซึ่งปกติจะอยู่ในปี 2563 แก้ไขให้มาอยู่ในปี 
2562 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง รพ.สต.บ้านปากระแนะ ถึง
บ้านนายกุศล เพชรชนะ ตั้งอยู่ในปี 2563 ล าดับที่ 5 แก้ไขให้มาอยู่ในปี 2562 
เช่นกัน โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายมนัส สุกใส ถึงคลอง
ฉลอง หมู่ที่ 6 ปรากฏอยู่ในแผนปี 2563 ล าดับที่ 7 แก้ไขมาอยู่ในปี25 62 โครงการ
ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA ASGHALT CONCRETE สายรอบภูเขาพระ 
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หมู่ที่ 1 ปรากฏอยู่ในแผนปี 2563 ล าดับที่ 2 แก้ไขมาอยู่ในปี 2562 เป็นอ านาจของ
นายกเทศมนตรีที่จะแก้ไข ปรับแผน แก้ไขแผน แล้วประกาศให้ประชาชนทราบ แจ้งให้
สภาทราบ รวมทั้งแจ้งนายอ าเภอ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบตามระเบียบฯที่ผมได้
แจ้งให้ทราบแล้วข้างต้น จึงขอน าเรียนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธาน ขอบคุณครับ ถือว่าสภาได้รับทราบ 

 6.2 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกพรรัตน์ครับ 
นายพรรัตน์ ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรัตน์ ราชมณี  ตอนนี้ถนนรอบอ่างมีความเสียหาย

เป็นอย่างมาก อยากให้ทางเทศบาลได้ท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกเรื่อง 
ขอให้เทศบาลเตรียมพร้อมในการรับมือน้ าท่วมในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 โดยการขุดลอกทราย 
ตอนนี้มีทรายเป็นจ านวนมาก ขอบคุณครับ 

ประธาน มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมในระเบียบ
วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก ตลอดจนท่านนายกฯ และ
คณะผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑4.0๐ น. 

           (ลงชื่อ)      วสันต์  ไทรแก้ว  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นายวสันต์  ไทรแก้ว) 
       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 

 

              (ลงชื่อ)         สง่า  บ้าง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสง่า  บ้าง) 
                         ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ      
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  3 กันยายน ๒๕62              

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล              
เขาพระ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  26 สิงหาคม ๒๕62  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามท่ีได้ประชุม 

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)   พรรัตน์  ราชมณี    ประธานกรรมการ 
              (นายพรรัตน์  ราชมณี) 
             

(ลงชื่อ)    จ านงค์ หนูเพชร    กรรมการ 
                                                                        (นายจ านงค์  หนูเพชร) 
 

(ลงชื่อ)    โชคดี  ศรีเปารยะ   กรรมการ 
         (นายโชคดี  ศรีเปารยะ) 

 

(ลงชื่อ)    เกียรติศักดิ์  จงจิต   กรรมการ 
                                                                       (นายเกียรติศักดิ์  จงจิต) 
 

(ลงชื่อ)   สิทธิเดช  ละม้าย     กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                       (นายสิทธิเดช  ละม้าย) 
 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาพระ  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  23 กันยายน ๒๕62  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
            สง่า  บ้าง   
                                                                          (นายสง่า   บ้าง) 
                          ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ 
 
 
 


